Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 03.11.2010
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Informace o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve městě Studénka
a) elektronické zabezpečovací zařízení
b) nízkoprahové zařízení
c) denní stacionář
2) Diskuze
3) Závěr

Jednání pracovních skupin zahájila v 16:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí odboru
školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1a) PhDr. Olga Svobodová informovala přítomné o postupu při plnění priorit
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka (dále jen komunitní plán).
První prioritou, jejíž realizace probíhá v roce 2010, je elektronické zabezpečovací zařízení,
které pomáhá řešit krizové situace, v nichž se mohou ocitnout osaměle bydlící senioři
a zdravotně znevýhodnění občané ve městě. Řešení krizových situací zajišťují strážníci
Městské policie Studénka.
Členové pracovních skupin (dále jen PS) byli PhDr. Olgou Svobodovou seznámeni
s písemnými podklady, které musí každý žadatel o výpůjčku elektronického zabezpečovacího
zařízení vyplnit. Především je nutné podat o „Žádost o výpůjčku elektronického
zabezpečovacího zařízení“, jejímiž přílohami jsou „Vyjádření žadatele ke zdravotnímu
stavu“, „Seznam kontaktních osob k zabezpečení řešení krizové situace“, „Dohoda o uložení
klíčů na služebně Městské policie Studénka a jejich užití“. Žadatel má možnost se rozhodnout
zda-li při zajištění řešení krizové situace bude v případě potřeby informována a přivolána
některá z kontaktních osob nebo uloží klíče od obydlí na služebně městské policie. V prvním
případě kontaktní osoba musí souhlasit s tím, že v okamžiku tísňového signálu bude nutné,
aby se dostavila na určené místo kteroukoliv denní či noční hodinu. V případě, že se žadatel
rozhodne uložit klíče na služebně městské policie, tyto budou uloženy v uzamykatelné skříni,
v zalepené obálce a mohou být použity pouze v případě tísňového volání.
Na základě podané žádosti je s žadatelem uzavřena „Smlouva o výpůjčce elektronického
zabezpečovacího zařízení“. Za instalaci zařízení zaplatí žadatel = půjčitel firmě, která
realizuje instalaci zabezpečovacího zařízení v bytě nebo domě klienta poplatek 1.000 Kč.
Tísňové tlačítko lze využít v situacích ohrožujících zdraví a život, ale rovněž i v případě,
že seniora obtěžují nezvaní návštěvníci nebo prodejci.
Na zařízení je poskytována firmou záruka 36 měsíců. Čtvrtletně budou strážníci městské
policie provádět kontrolu funkčnosti zařízení. V současné době je k dispozici 5 zařízení.
V rozpočtu města pro rok 2011 jsou zahrnuty finanční prostředky pro nákup dalších zařízení.
Dne 01.11.2010 bylo zabezpečovací zařízení nainstalováno u prvního klienta.
ad 1b) Další prioritou komunitního plánu je zřízení nízkoprahového zařízení. Při plnění této
priority spolupracuje PS Rodina, děti a mládež s občanským sdružením Bunkr s.r.o. (dále jen
Bunkr) z Třince. Zástupci Bukru byli přítomni jednání PS dne 07.07.2010. Seznámili členy
PS se svou činností, s pořádanými akcemi a dalšími důležitými informacemi. Ředitel Bunkru
Mgr. Roman Brzezina se spolu s panem Alexandrem Dreslerem, panem Filipem Nekolou
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a PhDr. Olgou Svobodovou účastnili jednání se starostou města. Na jednání se přítomní
dohodli na vzájemné spolupráci.
V současné době probíhá výběr vhodné lokality pro nízkoprahové zařízení Jako nejlepší
řešení se jeví úprava objektu, který by byl ve vlastnictví města a který nepotřebuje nákladnou
rekonstrukci. Jedním z požadavků Bunkru je i to, aby se objet nacházel spíše v centru města,
než na jeho okraji.
Zřízení nízkoprahového zařízení ve Studénce je zahrnuto i do Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2010–2014. Tím, že tato aktivita
je v komunitním plánu kraje, může město Studénka na vybudování nízkoprahového zařízení
získat dotaci od krajského úřadu.
V souvislosti se zřízením nízkoprahového zařízení bylo jednáno např. o těchto objektech:
bývalá restaurace Obecní hostinec, škola na ulici Družstevní, koupaliště, budova Základní
školy na ulici Tovární.
ad 1c) Prioritou, která vzešla z komunitního plánu a kterou řeší PS Senioři a občané
s postižením společně s PS Rodina, děti a mládež je zřízení denního stacionáře. Záměrem je,
aby denní stacionář byl vybudován ve spolupráci s Charitou Studénka. Důležitým úkolem je
vyhledání vhodné lokality pro vybudování tohoto zařízení. Jedná se o finančně velmi
nákladnou záležitost a její realizace bude záviset na úspěšnosti při získání financí
prostřednictvím dotačního řízení..
ad 2) Všichni přítomní členové se aktivně zapojili do diskuse při vytypovávání objektů
ve městě, které by mohly sloužit k vybudování nízkoprahového zařízení nebo denního
stacionáře. Jejich návrhy budou PhDr. Olgou Svobodovou předloženy vedení města.
ad 3) Na závěr PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast
a předložené návrhy.
Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin.
Ve Studénce dne 03.11.2010

Zapsala: Mária Blahetová v. r.
jednatelka pracovní skupiny Senioři a občané s postižením

Strana 2 (celkem 2)

