Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 30.05.2011
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Průvodce sociálními službami – aktualizace
Účast členů pracovních skupin na Dni města
Různé
Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí, přivítala všechny přítomné a zejména pana Jana Pesničáka, který
na jednání zastoupil pana Miroslava Hoňka.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová formou prezentace seznámila přítomné členy pracovních skupin (dále
jen PS) s prvním návrhem obsahu „Průvodce sociálních služeb“ (dle jen průvodce). Přímo
na jednání mohli členové PS sdělit svoje připomínky a náměty. Bylo dohodnuto, že členům PS bude
průvodce zaslán ke konzultaci v elektronické nebo písemné podobě. V termínu do 15.06.2011
členové PS doručí své připomínky PhDr. Olze Svobodové. Připomínky budou zpracovány
a zahrnuty do průvodce.
Jakmile bude průvodce zpracován do konečné podoby v textové i grafické části, bude zaslán odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který zajistí konečnou grafickou úpravu
a tisk průvodce.Tisk by měl být realizován koncem roku 2011. Na začátku roku 2012 bude původce
distribuován do všech domácností ve Studénce.
ad 2) Dne 10.06.2011 se uskuteční na náměstí Republiky Den Města. PhDr. Olga Svobodová
vyzvala členy k účasti na Dni města, kde bude jako každoročně propagováno komunitní plánování
sociálních služeb. Po vzájemné dohodě budou na Dni města prezentovat komunitní plánování
Mgr. Miroslava Halušková, paní Helena Schillerová, paní Helena Wojdylová a paní Jaroslava
Chudová.
ad 3) Členové PS hovořili o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
Studénka, jednotlivých prioritách, o možnostech jejich plnění, o získávání finančních prostředků,
o dalších plánech a očekávaných úkolech.
ad 4) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem členům PS za jejich účast a aktivitu.
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin.
Ve Studénce 02.02.2011
Zapsala: PhDr. Olga Svobodová v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

