Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování dne 10.12.2012 v klubovně na ulici
Budovatelské č.p. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
Studénka a činnosti pracovních skupin za uplynulé období
2) 2. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Studénky Plán práce na
rok 2013
4) Různé
5) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 16:00 hod. PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí, která přivítala všechny přítomné členy a hosta,
pana Ladislava Honuska, starostu.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová formou prezentace zrekapitulovala činnost pracovních skupin
(dále jen PS) za léta 2009–2012, a to z toho důvodu, že k 31.12.2012 končí Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka. Připomněla, že po celé období se při svých
činnostech PS řídily Základní listinou, Jednacím řádem a pracovaly na základě každoročně
schváleného Plánu práce. Veřejnost byla seznamována s komunitním plánováním pravidelně
na Dni města a Dni otevřených dveří v budově MěÚ, kde všem zájemcům byla nabídnuta
možnost zapojit se do procesu komunitního plánování. Seznámila členy PS formami
a možnostmi spolupráce s pracovní skupinou komunitního plánování Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, jejíž jednání se pravidelně účastní. Výsledkem vzájemné
spolupráce je získání finančních prostředků na spolufinancování domu pro matky v tísni ve
Studénce z individuálního projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji. Za období 2009–2012 PS vydaly Průvodce sociálními službami
včetně volnočasových aktivit, který byl distribuován do všech domácností na počátku roku
2008, aktualizované vydání Průvodce sociálními službami a Průvodce volnočasovými
aktivitami bylo vydáno na konci roku 2011 a do všech domácností doručeno na počátku roku
2012. PhDr. Olga Svobodová vyhodnotila plnění jednotlivých priorit komunitního plánu na
léta 2009–2012, jejich splnění nebo nesplnění včetně důvodů.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila přítomné s přípravami a následně s obsahem
2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky (dále jen 2. komunitní
plán). Vyhotovení 2. komunitního plánu předcházelo mapování potřeb sociálních služeb
ve městě prostřednictvím dotazníkového šetření. Toto dotazníkové šetření realizovala firma
Institut komunitního rozvoje z Ostravy (dále jen IKOR). V květnu 2012 seznámila PS
s výsledky dotazníkového šetření paní Ing. Dana Diváková, ředitelka IKORu. Respondenti
vyslovili vysokou spokojenost se službami, které jsou ve městě poskytovány. V návaznosti
vyhodnocení stávajícího komunitního plánu a na výsledky dotazníkového šetření byla
provedena SWOT analýza, stanoveny priority a opatření pro 2. komunitní plán.
Ve 2. komunitním plánu je obsaženo vyhodnocení předchozího komunitního plánu, splnění
či nesplnění jednotlivých priorit včetně odůvodnění a stanovení nových priorit a opatření pro
následující období.

Při projednávání 2. komunitního plánu Zastupitelstvem města Studénky na základě návrhu
Ing. Josefa Bělíčka byl zadán úkol PS Senioři a občané s postižením. PS bude na začátku roku
2013 mapovat zájem uživatelů sociálních služeb, kteří pobírají příspěvek na péčí II. a vyššího
stupně o zajištění jejich potřeb asistenty sociální péče z řad občanů města. Jednalo by se např.
o nákupy, úklid domácnosti, doprovod k lékaři apod. Bude sestaven veřejně přístupný registr
těchto asistentů sociální péče, aby si uživatel sám zvolil, kdo mu bude dohodnuté činnosti
zajišťovat.
ad 3) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy PS s Plánem práce na rok 2013. Plán práce byl
schválen všemi přítomnými bez připomínek.
ad 4) Paní Marie Macháčová, členka PS Senioři a občané s postižením kladně zhodnotila
činnost obou PS, zejména PS Rodina, děti a mládež a všem přítomným předala malý dárek.
ad 5) Závěrem paní PhDr. Olga Svodová poděkovala členům PS za dosavadní práci, kterou
v rámci komunitního plánování vykonali a popřála všem do příštího roku hodně zdraví,
pohody a spokojenosti. Předala slovo panu Ladislavu Honuskovi. Pan Ladislav Honusek
velmi kladně hodnotil činnost PS za uplynulé období. Konstatoval, že se v oblasti sociálních
služeb daří pro občany zajišťovat služby k jejich plné spokojenosti. Popřál členům PS, aby se
jim v rámci komunitního plánování dařilo stejně dobře jako dosud a popřál všem klidné
vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Po skončení oficiální části následovalo neformální setkání.
Jednání PS bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Ve Studénce 14.12.2012

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

