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Zápis  
z 8. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře 
konaného dne 22. července 2009 na odboru sociálních věcí Městském úřadu Příbor, Fredova 118   
 
Přítomni:   Mgr. Lenka Vaňková, Ing. Bohuslav Majer, pan Jiří Myška, Bc. Lenka Filipcová  
     
Program:  
 

1) Projednání plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 
2008 – 2012.   

2) Projednání připomínek Ing. Jany Svobodové k doplnění cílových skupin a aktualizace 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře.  

3) Příprava plánu práce pro pracovní skupiny na II. pololetí 2009 a I. pololetí 2010.   
4) Informace k možnému převodu zřizovatelské funkce Domova Příbor, příspěvková 

organizace, Masarykova 542, Příbor, na město Příbor.     
5) Projednání dotazníku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k osobám se zdravotním 

postižením.  
6) Informace o setkání obcí v rámci „Dne sociálních služeb v Kopřivnici“.  
7) Informace o zřízení Denního stacionáře Diakonií ČCE – střediskem v Příboře.  
8) Různé.  
 
 

Průběh jednání:   
 
1) Členové řídící skupiny projednali plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města 

Příbora na období 2008 – 2012.  
 
a) Priorita S 1 - Podpora, udržení a rozvoj činnosti pečovatelské služby  

1) Rozšíření provozní doby                     PLNĚNO 
2) Zajištění poskytování a udržení provozu             PLNĚNO 
3) Změna „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou“ - nová 

pravidla byla schválená Radou města Příbora dne 2. prosince 2008    SPLNĚNO 
 
Mgr. Lenka Vaňková, ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Příboře, připraví pro jednání 
pracovních skupin podrobnější informace k plnění uvedené priority.   
 
b) Priorita S 2 - Zřízení a podpora denního stacionáře 

1) Vyhledání a zajištění prostor pro denní stacionář         SPLNĚNO   
2) Zajištění poskytovatele dané sociální služby             SPLNĚNO   

 
K uvedené prioritě podá zprávu na pracovních skupinách Mgr. Lenka Vaňková.   
 
c) Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby        NEPLNĚNO 

1) Zřízení odlehčovací služby pro seniory   
 
K uvedené prioritě řídící skupina konstatuje, že na zřízení odlehčovací služby nebyl mezi klienty 
odboru sociálních věcí, mezi klienty Diakonie ČCE – střediska v Příboře a ani v organizaci pro 
osoby se zdravotním postižením projeven zájem.   
  
d) Priorita S 4 - Iniciace zřízení Domova se zvláštním režimem  

1) Iniciovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci zřízení domova se 
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zvláštním režimem                   PLNĚNO 
 
O nutnosti zřídit domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním a 
pro osoby závislé na návykových látkách informovali Ing. Majer a paní Filipcová přímo Ing. Hrčka, 
vedoucího odboru sociálních věcí a Mgr. Rychlíka, vedoucího oddělení sociálních služeb Krajského 
úřadu v Ostravě. Rovněž o nutnosti zřídit uvedené zařízení informovala paní Filipcová na zasedání 
na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě v komisi pro komunitní plánování 
sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Rovněž v uvedené věci bude iniciovat okolní obce Ing. 
Majer.  
 
e) Priorita S 5 - Podpora činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním 

postižením 
2) Podpora aktivit seniorských organizací             PLNĚNO  
3) Podpora aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením   PLNĚNO 

 
K uvedené věci bude na pracovních skupinách informovat pan Myška, který bude rovněž iniciovat 
větší informovanost organizací směrem k širší veřejnosti.    
 
e) Priorita R 1 - Vybudování noclehárny                NEPLNĚNO  
 
Rozhodnutí Zastupitelstva města Příbora o přípravě studie na rekonstrukci domu čp. 247 v Příboře 
na ubytovnu.  
 
f) Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu                                 NEPLNĚNO  
 
Rozhodnutí Zastupitelstva města Příbora o přípravě studie na rekonstrukci domu čp. 247 v Příboře 
na ubytovnu. 
 
Priority R 1, R 2 nejsou plněny, Zastupitelstvo města Příbora přijalo jiný návrh na řešení 
problematiky osob ohrožených sociálním vyloučením, který rovněž souvisí s plněním priority R 3.  
Informace o rozhodnutích orgánů města na pracovních skupinách podá Ing. Majer.   
 
g) Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením                  PLNĚNO  
 
Rozhodnutí Zastupitelstva města Příbora o přípravě studie rekonstrukce domu čp. 247 v Příboře 
na ubytovnu. 
 
h) Priorita R 4 - Vybudování mateřského centra               PLNĚNO 
 
Mgr. Lenka Vaňková pozve na jednání pracovních skupin paní Lenku Nenutilovou, ředitelku Luny 
Příbor, střediska volného času, která činnost mateřského centra ve městě organizuje.   
  
i) Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže 
 
Veřejná finanční podpora činností organizací probíhá z rozpočtu města.       PLNĚNO 
  
j) Priorita 1 - Propagace a informovanost o stávajících sociálních službách a Střednědobém plánu 

rozvoje sociálních služeb  
PLNĚNO 

k) Priorita 2 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě  
                               PLNĚNO 
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2) Projednání připomínek Ing. Jany Svobodové k doplnění cílových skupin a aktualizace 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře. 
 

Pro bližší vyjasnění připomínek požádá řídící skupina Ing. Svobodovou o osobní účast 
na jednání řídící skupiny, termín setkání dohodne Ing. Majer.   

 
3)  Mgr. Lenka Vaňková, pan Jiří Myška a paní Filipcová předběžně připraví plán práce pracovních 

skupin na II. pololetí 2009 a I. pololetí 2010 (termín: na další schůzku řídící skupiny). Paní 
Filipcová projedná s Ing. Filipovou možnost zařazení „Dne sociálních služeb“ do akcí města 
pro rok 2010. 

 
4) Ing. Bohuslav Majer podal informace k možnému převodu zřizovatelské funkce Domova 

Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, Příbor, na město Příbor.   
 
5) Řídící skupina připravila dotazník Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k osobám 

se zdravotním postižením.    
 
6) Paní Lenka Filipcová podala informace o setkání obcí v rámci „Dne sociálních služeb 

v Kopřivnici“. Zástupci obcí, kteří byli na jednání přítomní, byli vyzváni zástupci města 
Kopřivnice ke vzájemné spolupráci. Paní Filipcová uvedla, že by pro město Příbor bylo vhodné, 
aby podporovalo zařízení, které slouží pro ubytování matek a dětí v krizi a které splňuje 
podmínky podle zákona o sociálně právní ochraně dětí. Řídící skupina návrh na spolupráci 
podporuje.   

  
7) Mgr. Lenka Vaňková podala informace o zřízení nové sociální služby – denního stacionáře 

v prostorách domu s pečovatelskou službou, Jičínská 238 v Příboře. V současné době zařízení 
využívají 2 klienti denně pravidelně, 1 klient zařízení navštěvuje nepravidelně. V současné době 
by Diakonie ČCE – středisko v Příboře přivítala práci dobrovolníků. Nyní pracuje v zařízení 
pracovnice na 1 pracovní úvazek a 1 dobrovolnice.    

 
8) Řídící skupina projednala nabídku Kvalifikační a personální agentury, o. p. s., Ostrava, 

na vzdělávací program v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb. Vzdělávacího programu 
by se mohli zúčastnit další členové řídící skupiny Ing. Majer a Mgr. Vaňková. Rovněž by se 
školení mohli zúčastnit další členové pracovních skupin.  

 
Termín dalšího pracovního jednání řídící skupiny se uskuteční 3. srpna 2009 v 16 hod 
na Městském úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19.   

 
     Termín pracovního jednání „Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ je 
řídící skupinou navržen na 16. září 2009 v 17 hodin a termín pro „Pracovní skupinu pro rodinu a 
děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením“ je navržen na 23. září 2009 v 17 hodin. Jednání 
proběhnou ve společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou, ul. Jičínská čp. 238 
v Příboře.  

 
 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová, v. r.   
               vedoucí odboru sociálních věcí  


