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Zápis ze 7. jednání  
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

konaného dne 21. září 2009 v Příboře, Jičínská 238  
 
Přítomni:  Mgr. Lenka Vaňková, paní Jaroslava Lupíková, paní Petra Bajerová, paní Martina 

Čermáková, DiS., paní Irena Rozehnalová, paní Monika Kornetová, pan Ľubomír 
Čermák, paní Šárka Tótová, DiS., Bc. Lenka Filipcová 

 
Omluveni: paní Diana Ryšánková, paní Emílie Filipová, paní Jana Halfarová 
 
Program:  
 

1) Úvod.   
2) Zrušení členství členů pracovní skupiny a přijetí nových členů pracovní skupiny.    
3) Plány práce na II. pololetí 2009 a I. pololetí 2010.  
4) Monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

města Příbora na období 2008 - 2012.  
5) Různé.    
6) Závěr.    

 
Průběh jednání:  
 
1) Pracovní jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Lenka Vaňková, která konstatovala, 

že pracovní skupina je usnášení schopná. Po přivítání všech přítomných Mgr. Lenka Vaňková 
seznámila přítomné členy s dnešním programem, se kterým všichni členové pracovní skupiny 
souhlasili.  

 
2) Paní Filipcová informovala pracovní skupinu, že Mgr. Holubová a pan Tvarůžek požádali 

o zrušení členství v pracovní skupině, neboť se již delší dobu nezdržuji v Příboře. Do pracovní 
skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením se nově přihlásili paní 
Šárka Tótová, DiS., paní Monika Kornetová a pan Ľubomír Čermák. Dle jednacího řádu o přijetí 
nového člena do pracovní skupiny hlasuje pracovní skupina veřejným hlasováním. 
Po představení se všech tří nově příchozích, členové pracovní skupiny hlasovali o přijetí nových 
členů:     

 
 Pro přijetí paní Šárky Tótové, DiS. do pracovní skupiny hlasovalo:  
 hlasování č. 1: 5 členů – pro (všichni přítomní členové pracovní skupiny),  
 
 pro přijetí paní Moniky Kornetové do pracovní skupiny hlasovalo:  
 hlasování č. 2: 5 členů – pro (všichni přítomní členové pracovní skupiny),  
 
 pro přijetí paní Ľubomíra Čermáka do pracovní skupiny hlasovalo:  
 hlasování č. 3: 5 členů – pro (všichni přítomní členové pracovní skupiny). 
 
3) Mgr. Lenka Vaňková seznámila přítomné s navrženým plánem práce na II. pololetí roku 2009 

a s plánem práce na I. pololetí 2010. Členové pracovní skupiny s navrhovanými plány práce 
souhlasili.  

 
4) Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Vaňková, informovala členy pracovní skupiny, že se 
řídící skupina rozhodla nezřizovat další pracovní skupinu – monitorovací tým a stanovila, 
že monitorováním realizace priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Příboře na období 2008 – 2012 se bude zabývat pracovní skupina pro danou oblast 
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v komunitní plánování a zodpovědný za monitorování bude vedoucí dané pracovní skupiny. 
Pracovní skupina s navrženým řešením souhlasila.  

 
Členové pracovní skupiny projednali plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
města Příbora na období 2008 – 2012 v oblasti sociálních služeb pro rodiny a děti a pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením:    

 
Priorita R 1 - Vybudování noclehárny       NEPLNĚNO  
 
K opatření 1.1.1, 1.2.1. a 1.3.1 podala bližší informace paní Lenka Filipcová, vedoucí odboru 
sociálních věcí:  
Zastupitelstvo města Příbora na zasedání dne 19. března 2009 rozhodlo nezřizovat azylový dům 
pro jednotlivce a noclehárnu a nezúčastnit se projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální 
prevence v Moravskoslezském kraji. Následně Zastupitelstvo města Příbora schválilo návrh 
na provozování části domu čp. 247 v Příboře formou ubytovny a uložilo Radě města Příbora 
zadat zpracování studie rekonstrukce domu čp. 247 na ul. Jičínská v Příboře pro účely 
provozování ubytovny.  
Důkaz: usnesení Zastupitelstva města Příbora ze dne 19. března 2009 

 
Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu                             NEPLNĚNO  
K opatření 2.1.1, 2.2.1. a 2.3.1 podala bližší informace paní Lenka Filipcová, vedoucí odboru 
sociálních věcí:  
Zastupitelstvo města Příbora na zasedání dne 19. března 2009 rozhodlo nezřizovat azylový dům 
pro jednotlivce a noclehárnu a nezúčastnit se projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální 
prevence v Moravskoslezském kraji. Následně Zastupitelstvo města Příbora schválilo návrh 
na provozování části domu čp. 247 v Příboře formou ubytovny a uložilo Radě města Příbora 
zadat zpracování studie rekonstrukce domu čp. 247 na ul. Jičínská v Příboře pro účely 
provozování ubytovny.  
Důkaz: usnesení Zastupitelstva města Příbora ze dne 19. března 2009 
 
Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením                  PLNĚNO  
K opatření 3.1.1, 3.2.1. a 3.3.1 podala bližší informace paní Lenka Filipcová, vedoucí odboru 
sociálních věcí:  
Zastupitelstvo města Příbora schválilo návrh na provozování části domu čp. 247 v Příboře 
formou ubytovny a uložilo Radě města Příbora zadat zpracování studie rekonstrukce domu 
čp. 247 na ul. Jičínská v Příboře pro účely provozování ubytovny.  
Důkaz: usnesení Zastupitelstva města Příbora ze dne 19. března 2009 
 
Správa majetku města Příbor s. r. o. a odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor předali 
na odbor územního plánování rozvoje a MPR Městského úřadu Příbor podklady pro zadání 
zpracování studie výše uvedené ubytovny.  
  
Pracovní skupina pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením činí dotaz 
na Radu města Příbora, zda je již zadána studie pro rekonstrukci domu čp. 247 na ul. Jičínská 
v Příboře?  
  
Priorita R 4 - Vybudování mateřského centra       PLNĚNO 
K opatřením 4.1.1, 4.1.2 podala bližší informace paní Jaroslava Lupíková, zástupce Luny 
Příbor, střediska volného času, která se na vybudování Mateřského centra podílela a zároveň 
v Mateřském centru pracuje. Paní Lupíková pozvala pracovní skupinu, aby si Mateřské centrum 
členové pracovní skupiny prohlédli, a proto se další pracovní setkání uskuteční přímo v Luně, 
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středisku volného času v Příboře, na ul. Dukelské čp. 1346. Paní Lupíková předala jako přílohu 
k zápisu   
O vyjádření se k plnění dalších opatření (4.2.1. 4.2.2, 4.3.1., 4.3.2, 4.4.1.) požádá Mgr. Lenka 
Vaňková ředitelku Luny Příbor, střediska volného času  paní Lenku Nenutilovou.  

 
 Termín: do další pracovní schůzky  
  

Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže  
            PLNĚNO 
 
K opatření 5.1.1. a 5.1.2 podala bližší informace vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka 
Vaňková, která konstatovala, že veřejná finanční podpora činností organizací zajišťujících 
volnočasové aktivity dětí a mládeže probíhá z rozpočtu města Příbora.  
Důkaz: usnesení Zastupitelstva města Příbora o poskytnutí veřejné finanční podpory  

 
5) Mgr. Lenka Vaňková podala informace o průběhu jednání pracovní skupiny pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením, které se uskutečnilo 16. září 2009.  
 
Dále Mgr. Lenka Vaňková informovala, že dne 7. 10. 2009 v době od 9:00 hod. do 17:00 hod. 
v rámci celostátního týdne Sociálních služeb proběhne v Diakonií ČCE – středisku v Příboře 
„Den otevřených dveří“. Všichni jsou srdečně zváni k prohlídce nově otevřeného denního 
stacionáře atd.   

 
6) Závěr:  

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Vaňková, poděkovala všem přítomným za aktivitu a 
účast na pracovním jednání. Další setkání pracovní skupiny se uskuteční v pondělí 
23. listopadu 2009 v 17:00 hodin v Luně Příbor, středisku volného času, 
Dukelská 1346, v Příboře.  

 
 Usnesení:  

Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením přijala tři nové členy 
– paní Šárku Tótovou, DiS., paní Moniku Kornetovou a pana Ľubomíra Čermáka.  

 
Dotaz pro Radu města Příbora:  

 
Pracovní skupina pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením činí dotaz 
na Radu města Příbora, zda je již zadána studie rekonstrukce domu čp. 247 na ul. Jičínská 
v Příboře pro účely provozování ubytovny?   

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

 
 
 
 


