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Zápis 
z 12. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře 
konaného dne 3. března 2010 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118 

 
 
Přítomni:  Mgr. Lenka Vaňková, Ing. Bohuslav Majer, pan Jiří Myška, Bc. Lenka Filipcová  

 

 

Program:  

 
1) Aktualizace Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit  

2) Příprava zadání dotazníkového šetření – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 

a veřejnosti 

3) Plnění plánu práce na I. pololetí 2010 a hodnocení poslání a vize  

4) Příprava prezentace poskytovatelů sociálních služeb  

5) Různé  

 

 

Průběh jednání:   
 

1) Řídící skupina navrhuje pro rok 2010 aktualizaci brožurky Průvodce sociálními službami 

a nabídka volnočasových aktivit. V případě, že nebude mít nikdo z účastníků komunitního 

plánování jiný návrh, bude brožura vydána ve stejném nebo obdobném aktualizovaném 

vydání. Na aktualizaci se budou podílet všichni členové pracovních skupin, údaje sjednotí 

koordinátorka. Finanční prostředky na vydání brožurky byly z rozpočtu města schváleny.  

Vedoucí pracovních skupin ve svých pracovních skupinách projednají se členy formu 

a aktualizaci brožurky.  

 

2) Příprava zadání dotazníkového šetření – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 

a veřejnosti. Řídící skupina se dohodla, že dotazníkové šetření bude provedeno formou 

ankety – tj. přímým dotazováním veřejnosti. Předpokládá se cca 300 ks anketních lístků, 

bližší záležitosti zajistí koordinátorka. Finanční prostředky na zajištění anketního šetření 

byly z rozpočtu města schváleny. Vedoucí pracovních skupin ve svých skupinách projednají 

formu anketního lístku, typy a případně doplnění otázek.  

 

3) Vzhledem k časové vytíženosti všech členů řídící skupiny se neuskutečnilo setkání 

pracovních skupin v únoru 2010, a proto na svých pracovních jednáních vedoucí pracovních 

skupin zhodnotí se členy pracovních skupin plnění poslání a vize (hodnocení bylo 

plánováno na měsíc únor 2010).  

 

4) Vzhledem k tomu, že se v letošním roce neuskuteční plánována akce „Den rodiny“, v jehož 

rámci se také měli představit poskytovatelé sociálních služeb ve městě, řídící skupina 

navrhuje prezentaci poskytovatelů sociálních služeb v době velikonočního trhu dne 3. dubna 

2010 v dopoledních hodinách. Pan Myška pozve: SONS Nový Jičín, Domov pro seniory 

Příbor a Centrum pro zdravotně postižené z Nového Jičína. Mgr. Vaňková zajistí prezentaci 

Diakonie ČCE – střediska Příbor, tj. pečovatelské služby a denního stacionáře. 

Pro poskytovatele budou zajištěny stoly k prezentaci, které budou umístěny pod podloubím 

u Městského úřadu. Ozvučení zajistí Ing. Filipová, vedoucí odboru kultury a CR.  
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5) Pracovní schůzka skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

se uskuteční v pondělí 22. března 2010 v 16:30 hodin v domě s pečovatelskou službou 

na ul.  Jičínská 238 v Příboře.  

 

Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením se uskuteční ve středu 

24. března 2010 v 16:30 hodin v domě s pečovatelskou službou na ul. Jičínská 238 

v Příboře.  

 

Pozvánky členům pracovních skupin rozešle e-mailovou poštou koordinátorka.  

 

 

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová v. r.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


