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Zápis z 11. jednání,  

které bylo společné pro Pracovní skupinu pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a pro Pracovní skupinu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, konaného 

dne 21. března 2012 v Příboře, ul. Jičínská čp. 238  

 
Přítomni: dle prezenční listiny  
 

Program:  

 
1) Úvod   
2) Zpracovávání SWOT analýzy pro druhý cyklus komunitního plánování rozvoje sociálních 

služeb a přípravu druhého Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře 
na období 2013 - 2017   

3) Různé   
4) Závěr    

 

Průběh jednání:  

 
1) Pracovní jednání společné pro obě pracovní skupiny zahájila Bc. Lenka Filipcová, která přivítala 

všechny přítomné a seznámila je s dnešním programem, se kterým všichni členové pracovních 
skupiny souhlasili. Zároveň Bc. Filipcová přivítala Mgr. Šárku Hlisnikovskou, metodičku pro 
komunitní plánování a zástupkyni Kvalifikační a personální agentury o. p. s, Třinec, která 
povede dnešní pracovní jednání, na kterém budeme zpracovávat SWOT analýzu pro druhý 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na období roku 2013 až 2017. 
Bc. Filipcová rovněž všechny přítomné seznámila s pracovním jednáním řídící skupiny, 
na kterém byl zpracován návrh plánu práce pro pracovní skupiny, který může být následně 
na dalších pracovních jednáních doplněn o návrhy členů pracovních skupin. Dále uvedla, že 
na odboru sociálních věcí probíhá aktualizace a příprava brožurky „Průvodce sociálními 
službami a nabídka volnočasových aktivit“, která by měla být v květnu 2012 vytištěna 
z prostředků Evropských sociálních fondů.   

  
2) Mgr. Hlisnikovská seznámila přítomné členy s postupem při zpracovávání SWOT analýz 

pro zjišťování potřeb sociálních služeb ve městě. Návrh rozpracovaných SWOT analýz je 
součástí tohoto zápisu v příloze č. 2.    

 
3) Členové pracovních skupin se dohodli, že na další pracovní schůzce budou SWOT analýzy 

dopracovávat. Termín pro další setkání nebyl stanoven, pozvánky na další pracovní jednání 
po dohodě s vedoucími obou pracovních skupin všem členům pracovních skupin pošle  
Bc. Filipcová.  

 
4) Na závěr Bc. Filipcová poděkovala Mgr. Hlisnikovské za vedení pracovního jednání a všem 
členům za aktivní přístup při zpracovávání SWOT analýz.    

 
Zapsala:  
Bc. Lenka Filipcová v. r.     
 
Příloha:  
1) Rozpracována SWOT analýza  
2) Prezenční listina  
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Příloha č. 1:  

Rozpracována SWOT analýza 
 
Silné stránky:  

 domov pro seniory s dobrou pověstí  
 aktivní Kluby seniorů (Příbor, Hájov) 
 aktivní Svaz tělesně postižených  
 spolupráce s centrem služeb zdravotně postižených Moravskoslezského kraje  
 existence domů s pečovatelskou službou  
 fungující pečovatelská služba  
 existence objektů, které je možné využít pro potřebné sociální nebo jiné služby (nutno řešit 

otázku vhodnosti objektu pro službu) 
 existence Denního stacionáře pro seniory 
 existence Mateřského centra  
 existence středisek volného času pro děti a mládež  
 existence sportovních zařízení  
 existence základní umělecké školy 
 podpora - finanční ze strany města na sociální i návazné služby   
 zdroje pro informování veřejnosti   

 
Slabé stránky:  

 chybí bydlení pro děti opouštějící ústavní zařízení, dětský domov 
 nízká informovanost o komunitním plánování – sociální i jiné služby  
 chybí dluhové poradenství  
 bariérovost pošty a městského úřadu (veřejných budov) 
 bariérovost chodníků  
 chybí rodinné poradenství (odborné i pro mládež a děti)  
 velký počet lidí s duševním onemocněním, kteří potřebují celodenní péči, která není 

zajištěna  
 chybí ubytovací řád, správce objektu, kde bydlí lidé společensky nepřizpůsobiví 
 velká skupina lidí, kteří jsou závislí na návykových látkách a obtěžují občany svým 

chováním, přespávání v parku 
 místo, kde by děti, mládež mohli trávit volný čas (bezplatně)   
 nevyužitá maximální kapacita denního stacionáře pro seniory  

 
Příležitosti:   

 využít církevní organizace  
 finanční zdroje – EU, sponzor, stát, kraj, obce 
 využít stávající objekty města k potřebným službám (vhodně) 
 dny sociálních služeb  

 
Ohrožení:  

 ohrožení, snižování přidělených dotací na sociální služby  
 změny legislativy  
 vzrůstající náklady obce na sociální služby  
 nárůst kriminality vůči seniorům 
 lhostejný, pasivní přístup lidí k sociálním problémům 
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Příloha č. 2:  

 
 


