Zápis
z jednání pracovních skupin komunitního plánování konaného dne 22.02.2010
v klubovně na ulici Budovatelské čp. 779
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1) Plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka
v roce 2010
2) Plán práce na rok 2010
3) Tísňová linka
4) Zařazení nových členů do pracovních skupin
5) Závěr

Jednání obou pracovních skupin zahájila v 15:00 hodin PhDr. Olga Svobodová, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí a přivítala všechny přítomné.
ad 1) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy pracovních skupin (dále jen PS) s výsledky
jednání rozšířené triády. Členky rozšířené triády se dohodly, že v letošním roce budou PS
pracovat samostatně a zaměří se na realizaci plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve městě Studénka (dále jen komunitní plán).
PhDr. Olga Svobodová připomněla, že prioritním úkolem v rámci komunitního plánu je pro
PS pro seniory a osoby s postižením zřízení tísňové linky. PS pro rodinu, děti a mládež zahájí
přípravné práce ke shromáždění všech potřebných podkladů pro zřízení denního stacionáře
pro děti a mládež po ukončení školní docházky.
ad 2) PhDr. Olga Svobodová seznámila členy PS s plánem práce na rok 2010. Sdělila,
že členky rozšířené triády se dohodly na tom, že plán práce bude sestaven pro obě PS i přesto,
že PS budou v roce 2010 pracovat samostatně. Plán práce byl jednomyslně schválen všemi
členy PS.
ad 3) Formou prezentace seznámila PhDr. Olga Svobodová členy PS s jednotlivými
součástmi zařízení. Toto zařízení umožňuje osobám žijícím osaměle, v případě zhoršení
zdravotního stavu či jiné náhlé a nepředvídatelné situace, přivolat pomoc. Členové PS byli
informováni o funkci, možnostech a přednostech zařízení. Bylo dohodnuto, že v zadávacích
podmínkách výběrového řízení bude mimo jiné uvedeno, že zařízení pro komunikaci
s klientem bude oboustranné. S úplným zněním zadávacích podmínek budou členové PS pro
seniory a osoby s postižením seznámeni před zveřejněním výběrového řízení.
ad 4) Již od září roku 2009 se jednání PS účastní paní Miroslava Masnicová a paní
Annemarie Švajcová. Zájem o vstup do PS projevil i pan Bc. Lukáš Spurný, ředitel Zámku
Nová Horka, p.o. Vzhledem k tomu, že v letošní roce budou PS pracovat samostatně, byli
noví členové vyzváni, aby sdělili, ve které z PS mají zájem pracovat. Paní Annemarie
Švajcová a Bc. Lukáš Spurný budou členy PS pro seniory a osoby s postižením, paní
Miroslava Masnicová bude členkou PS pro rodinu, děti, mládež.

ad 5) PhDr. Olga Svobodová poděkovala všem členům PS za účast na pracovním jednání.
Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin.
Ve Studénce dne 26.02.2010

Zapsala: PhDr. Olga Svobodová v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí

