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Zápis z 8. jednání  
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

konaného dne 23. listopadu 2009 v Příboře, Dukelská 1346  
 
Přítomni:  paní Jaroslava Lupíková, Mgr. Lenka Vaňková, pan Jiří Myška, paní Irena 

Rozehnalová, paní Monika Kornetová, paní Šárka Tótová, DiS., paní Emílie Filipová, 
Bc. Lenka Filipcová 

 

Omluveni: paní Petra Bajerová, paní Martina Čermáková DiS., pan Ľubomír Čermák, paní Diana 
Ryšánková, paní Jana Halfarová 

 

Program:  
1) Úvod.   
2) Monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

města Příbora na období 2008 - 2012.  
3) Různé.    
4) 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) Mgr. Lenka Vaňková informovala všechny přítomné, že Rada města Příbora na svém zasedání 

projednala zprávu „Informace k plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb města Příbora na období 2008 – 2012“. Následně bude tato zpráva rovněž předložena dne 
17. prosince 2009 Zastupitelstvu města Příbora.   

 
Členové pracovní skupiny projednávali 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 4 - Vybudování mateřského centra       
K opatřením 4.1., 4.2, 4.3 a 4.4 podala bližší informace paní Jaroslava Lupíková, zástupce 
Luny Příbor, střediska volného času, která se na vybudování Mateřského centra podílela a  která 
zároveň v Mateřském centru pracuje. Písemné vyjádření k plnění opatření podala paní Lenka 
Nenutilová, ředitelka Luny Příbor, střediska volného času.  
 

      Členové pracovní skupiny si prohlédli prostory a vybavení Mateřského centra Luny Příbor, 
střediska volného času.   

 
3) Termín další pracovní schůzky (v roce 2010) bude včas rozeslán členům pracovní skupiny 

pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením e-mailem. Diskuse k opatřením 
pro vybudování Mateřského centra probíhala průběžně při prohlídce prostorů a vybavení.   

  
4) Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Vaňková, poděkovala všem přítomným za aktivitu 

a účast na pracovním jednání.  
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí v. r.  
 
Příloha: prezenční listina  
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