
 1  

 

Zápis 
ze 14. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, 
konaného dne 7. března 2011 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, 

Příbor  

 
Přítomni:  Mgr. Lenka Vaňková, Martin Monsport, dipl. ek., pan Jiří Myška, Bc. Lenka Filipcová  

 

Program:  

 
1) Plán práce na rok 2011   

2) Rozpočet pro plánování sociálních služeb ve městě  

3) Vyúčtování brožurky „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“  

4) Výsledky anketního šetření zaměřeného na zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 

a veřejnosti 

5) Různé  

 

Průběh jednání:   
 

1) Řídící skupina konstatovala, že vzhledem k časové vytíženosti všech členů řídící skupiny, 

se nepodařilo uskutečnit několik dříve plánovaných pracovních jednání od druhé poloviny 

roku 2010 až do února letošního roku. Nyní řídící skupina navrhla plán práce na rok 2011 

(viz příloha), se kterým následně seznámí členy obou pracovních skupin. Plán práce může 

být kdykoliv na podnět členů pracovních skupin doplněn.  

 

2) Řídící skupina vzala na vědomí rozpočet pro plánování sociálních služeb ve městě, který byl 

schválen Zastupitelstvem města Příbora dne 27. ledna 2011.  

 

3) Řídící skupina projednala vyúčtování vydání brožurky „Průvodce sociálními službami 

a nabídka volnočasových aktivit“. Brožurka formátu A5 byla vydána v počtu cca 3 500 Ks.  

Byla distribuována téměř do všech domácnosti ve městě Příbor a v místních částech Hájov  

a Prchalov. Řídící skupina konstatovala, že je vyúčtování v pořádku.  

 

4) Řídící skupina projednala výsledky anketního šetření Institutu komunitního rozvoje Ostrava 

na zajištění analýzy potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Výzkum probíhal 

prostřednictvím anonymní ankety. Cílem bylo zjištění struktury uživatelů sociálních služeb 

a jejich spokojenost s kvalitou stávajících sociálních služeb, skutečné potřeby občanů 

v oblasti sociálních služeb, informovanosti o sociálních službách ve městě včetně ochoty 

zapojit se a podílet se na procesu plánování sociálních služeb. Dalším cílem bylo srovnání 

s výsledky z předchozí analýzy. Řídící skupina rovněž projednala vyúčtování anketního 

šetření Institutu komunitního rozvoje Ostrava na zajištění analýzy potřeb veřejnosti a 

uživatelů sociálních služeb. Řídící skupina konstatovala, že neshledala žádné nedostatky 

ve vyúčtování. Výsledky anketního šetření jsou zveřejněny na webových stránkách města, 

rovněž s výsledky ankety seznámí členy pracovních skupin jejich vedoucí.     

 

5) Vedoucí obou pracovních skupin zajistí setkání pracovních skupin, na kterých bude mimo 

jiné projednáno monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na období 2008 – 2012. 

 

Dne 4. dubna 2011 v 16:30 hod se uskuteční jednání pracovní skupiny pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením a dne 6. dubna 2011 v 16:30 hodin se uskuteční jednání pracovní 

skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jednání budou probíhat 
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v domě s pečovatelskou službou, Jičínská 238, Příbor. Pozvánky všem členům pracovních 

skupin rozešle e-mailem koordinátorka.  

 

Řídící skupina vzala na vědomí informace vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 

Příbor o postupu Moravskoslezského kraje ve věci Individuálního projektu MSK – 

Plánování sociálních služeb, kde má město Příbor uplatněny požadavky na školení 

pro 3 osoby, konzultační hodiny pro plánování sociálních služeb. Dalším požadavkem je 

tisk katalogu sociálních služeb v počtu cca 3 500 kusů, vel. A5, který by se měl vydat v 2. 

čtvrtletí 2012.  Je však nutné zajistit někoho, kdo návrh celého textu připraví graficky. Text 

do katalogu připraví vedoucí odboru sociálních věcí, grafický návrh se pokusí zajistit 

místostarosta.       

 

Řídící skupinou bylo dohodnuto, že se pro rok 2011 nebude chystat veřejná „prezentace 

poskytovatelů sociálních služeb“. Diakonie ČCE – středisko v Příboře obdobně jako 

v loňském roce připraví „den otevřených dveří“ na podzim roku 2011.  

   

Vzhledem k tomu, že je nové volební období a bude se připravovat druhý střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb ve městě, bylo by vhodné oslovit veřejnost k další spolupráci 

na komunitním plánování sociálních služeb ve městě.   

 

     Příloha: plán práce pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře na období roku 2011

  

      

 

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová    
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Plán práce pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře  
na rok 2011  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Březen 2011  

 

• Pracovní jednání řídící skupiny a hodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti    

Zodpovídá: řídící skupina 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Duben 2011 

 

• Pracovní jednání řídící skupiny                                         
Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Setkání pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na období 2008 - 2012  

 Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

• Setkání pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na období 2008 - 2012  

 Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením   

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Červen 2011  

 

• Informování Rady města Příbora o procesu komunitního plánování sociálních služeb  

            Zodpovídá: místostarosta, vedoucí odboru sociálních věcí  

     __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Září 2011 

 

• Informování Zastupitelstva města Příbora o procesu komunitního plánování sociálních služeb   

Zodpovídá: místostarosta, vedoucí odboru sociálních věcí    



 4  

 

• Pracovní jednání řídící skupiny                                         
Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Zhodnocení a informování veřejnosti o aktivitách organizací sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením  
 Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením   

 

• Zhodnocení a informování veřejnosti o aktivitách organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže 

    Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením    

 

• Příprava na vydání „Průvodce sociálními službami“  

Zodpovídá: řídící skupina 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Listopad 2011 

 

• Pracovní jednání řídící skupiny                                         
Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Příprava na vydání „Průvodce sociálními službami“  

Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Setkání pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, příprava na zpracování II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb   

 Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

• Setkání pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, příprava na zpracování II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb   

 Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením   

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

V Příboře dne: 7. března 2011             Vypracovala: řídící skupina pro plánování sociálních služeb ve městě  

 

 


