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Zápis  
z 9. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře 
konaného dne 3. srpna 2009 na odboru sociálních věcí Městském úřadu Příbor, Fredova 118   
 
 
Přítomni:   Mgr. Lenka Vaňková, Ing. Jana Svobodová, Ing. Bohuslav Majer, Bc. Lenka Filipcová  
Omluveni: pan Jiří Myška  
     
Program:  
 

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

2) Projednání nabídky na školení k plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni.  
3) Různé.  
 
 

Průběh jednání:   
 

1) Ing. Jana Svobodová podrobně seznámila přítomné s návrhem ze dne 12. 11. 2008 ve věci 
zařazení tendenčních skupin a široké skupiny střední generace do Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na období 2008 - 2012. Ing. Svobodová uvedla, 
že se jedná o další sociální skupiny, které mohou významným způsobem ovlivnit budoucí 
sociální vazby a pocit sounáležitostí obyvatel našeho města. Tyto skupiny mohou být 
zapojovány do množství projektů, které v dané oblasti nabízejí evropské fondy. Z tohoto 
důvodu je vhodné, aby tyto skupiny byly zahrnuty do Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě. Ing. Svobodová má např. představu o vybudování „altánků“, 
ve kterých by se mohla sdružovat mládež apod. V altáncích by mohly být umístěny např. 
informační tabule. Pro širokou skupinu střední generace (30ti -60tiletých) navrhuje Ing. 
Svobodová pro posílení mezigenerační komunikace mezi občany formu dobrovolné 
spolupráce při hledání profesních a zájmových dovedností.  

 
Paní Filipcová upozornila přítomné na to, že se nejedná přímo o sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Vaňková a 
Ing. Majer rovněž upozorňují, že se nejedná o sociální služby a že by uvedený návrh patřil 
spíše pro pracovní skupiny zabývající se Strategickým plánem rozvoje města Příbora.  
 
Vzhledem k tomu, že se nejedná přímo o sociální služby dle výše uvedeného zákona 
o sociálních službách a o potřebu aktivit, které by byly zaznamenány ze strany členů 
stávajících pracovních skupin nebo široké veřejnosti, bylo dohodnuto, že se pokusí 
Ing. Svobodová sestavit novou pracovní skupinu, která by se uvedeným návrhem dále 
zabývala a která by návrhy podrobněji v průběhu procesu komunitního plánování 
rozpracovala do konkrétních priorit a opatření. Priority je následně nutné projednat 
s veřejností a předložit Radě a Zastupitelstvu města Příbora k zařazení do Střednědobého 
plánu rozvoje města Příbora na rok 2008 – 2012.  
 
O tom, zda bude mít někdo zájem pracovat v pracovní skupině, kterou by následně 
jmenovala řídící skupina pro komunitní plánování, bude Ing. Svobodová informovat řídící 
skupinu nejpozději do konce října 2009.  

 
2) Řídící skupina se dohodla, že v současné době nevyužije nabídku Kvalifikační a personální 

agentury, o. p. s. Ostrava na školení v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na obecní 
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úrovni.  
 

3) Další pracovní schůzka řídící pracovní skupiny je naplánována na druhý pracovní týden 
v měsíci září 2009. Přesný  termín se všemi členy řídící skupiny dohodne paní Filipcová.  
Na tomto pracovním setkání předloží vedoucí pracovních skupin a koordinátorka plán práce 
pracovních skupin na II. pololetí 2009 a předběžně na I. pololetí 2010.  

 
 
 

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


