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Zápis ze 6. jednání  
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

konaného dne 16. září 2009 v Příboře, ul. Jičínská čp. 238   
 
Přítomni:  pan Jiří Myška, paní Pavlína Pavlíková, pan Václav Lazebníček, paní Ludmila Matulová, 

Ing. Bohuslav Majer, Mgr. Marie Monsportová, paní Šárka Tótová, DiS., Mgr. Lenka 
Vaňková,  Bc. Lenka Filipcová  

 
Omluveni: pan Josef Škrobánek, pan Martin Hyvnar, DiS.   
 
Program:  
 

1) Úvod.   
2) Zrušení členství členky pracovní skupiny a přijetí nových členů pracovní skupiny.    
3) Informace o nabídce na převod zřizovatelské funkce Domova Příbor, příspěvková 

organizace,  na město Příbor.  
4) Plány práce na II. pololetí 2009 a I. pololetí 2010.  
5) Monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

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

  
 
Průběh jednání:   
 
1) Jednání pracovní skupiny zahájil vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, který konstatoval, 

že pracovní skupina je usnášení se schopna a proto seznámil všechny přítomné s dnešním 
programem. Pracovní skupina s navrženým programem souhlasila.  

 
2) Pan Jiří Myška informoval pracovní skupinu, že Mgr. Holubová požádala o zrušení členství 

v pracovní skupině, neboť se již Mgr. Holubová delší dobu nezdržuje v Příboře. Do pracovní 
skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením se přihlásila Mgr. Lenka Vaňková, která 
se dosud pracovních jednání zúčastňovala jako host. Nově se do procesu komunitního plánování 
přihlásila paní Šárka Tótová, DiS. Dle jednacího řádu o přijetí nového člena do pracovní 
skupiny hlasuje pracovní skupina veřejným hlasováním.    

 
 Pro přijetí Mgr. Lenky Vaňkové do pracovní skupiny hlasovalo:  
 Hlasování č. 1: 6 členů – pro (všichni přítomní členové pracovní skupiny). 
 
 Pro přijetí paní Šárky Tótové, DiS. do pracovní skupiny hlasovalo:  
 Hlasování č. 2: 6 členů – pro (všichni přítomní členové pracovní skupiny). 
 
3) Ing. Majer, místostarosta, informoval pracovní skupinu o nabídce Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje v Ostravě o převodu zřizovatelské funkce domova seniorů Domova 
Příbor, příspěvková organizace, na město Příbor. Rada města Příbora a Zastupitelstvo města 
Příbora tuto nabídku již projednávali dvakrát, v současné době Zastupitelstvo města Příbora 
uložilo místostarostovi připravit harmonogram případného převodu domova pro seniory na 
město.   

 
 Po diskusi pracovní skupina s ohledem na nejasnosti ve financování sociálních služeb v České 

republice doporučuje nepřebírat zřizovatelskou funkci na město před rokem 1. 1. 2013.  
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4) Pan Jiří Myška seznámil 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 
jednohlasně souhlasili.  

 
5)  Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, informoval 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 
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 oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením:   

 
a) Priorita S 1 - Podpora, udržení a rozvoj činnosti pečovatelské služby  

1) Rozšíření provozní doby              PLNĚNO 
2) Zajištění poskytování a udržení provozu            PLNĚNO 
 
3) Změna „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou“ - nová pravidla 

byla schválená Radou města Příbora dne 2. prosince 2008            SPLNĚNO  
 
K opatření 1.1.1, 1.1.2. a 1.2.1 podala bližší informace Mgr. Lenka Vaňková, ředitelka Diakonie 
ČCE – střediska v Příboře,  
Důkaz:  písemnou zprávu o plnění opatření připraví pro pracovní skupinu Mgr. Lenka Vaňková  
 
K opatření 1.3.1. podala informace paní Lenka  Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí  
Důkaz: „Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře“  

schválená Radou města Příbora dne 2. prosince 2008.  
 
b) Priorita S 2 - Zřízení a podpora denního stacionáře 

1) Vyhledání a zajištění prostor pro denní stacionář      SPLNĚNO   
2) Zajištění poskytovatele dané sociální služby          SPLNĚNO   

 
K opatření 2.1.1., 2.1.2 a 2.2.1 podala bližší informace Mgr. Lenka Vaňková, ředitelka Diakonie 
ČCE – střediska v Příboře,  
Důkaz:  písemnou zprávu o plnění opatření připraví pro pracovní skupinu Mgr. Lenka Vaňková  
 
c) Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby           NEPLNĚNO 

1) Zřízení odlehčovací služby pro seniory   
 
K uvedené prioritě řídící skupina a pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
konstatovala, že na zřízení odlehčovací služby nebyl mezi klienty mezi klienty Diakonie ČCE – 
střediska v Příboře, mezi klienty odboru sociálních věcí a ani v organizaci pro osoby se zdravotním 
postižením projeven zájem. Pracovní skupina navrhuje odložit realizaci uvedené priority 
na neurčito. V případě nezájmu o uvedenou sociální službu pracovní skupina navrhne v roce 2010 
prioritu zrušit a aktualizovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře.  
  
d) Priorita S 4 - Iniciace zřízení Domova se zvláštním režimem  

1) Iniciovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci zřízení domova se zvláštním 
režimem           PLNĚNO 
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K opatření 4.1.1 a 4.1.2 podala informace paní Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí  
Důkaz:  

1) písemná korespondence na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí 
2) iniciování v pracovní skupině pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem 

na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje       
 
O nutnosti zřídit domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním 
a pro osoby závislé na návykových látkách informovali osobně Ing. Majer a paní Filipcová přímo 
Ing. Hrčka, vedoucího odboru sociálních věcí a Mgr. Rychlíka, vedoucího oddělení sociálních 
služeb Krajského úřadu v Ostravě. Rovněž o nutnosti zřídit uvedené zařízení informovala paní 
Filipcová na pracovním jednání komise pro komunitní plánování sociálních služeb 
Moravskoslezského kraje na krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Rovněž 
v uvedené věci bude iniciovat okolní obce Ing. Bohuslav Majer.  
 
e) Priorita S 5 - Podpora činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním 

postižením 
2) Podpora aktivit seniorských organizací       PLNĚNO  
3) Podpora aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením   PLNĚNO 

 
K opatření 5.1.1. a 5.1.2 podaly informace paní Pavlína Pavlíková a paní Ludmila Matulová.  
Důkaz:  

1) akce pořádané Klubem seniorů města Příbor, akce pořádané seniory Klubu důchodců Hájov   
2) finanční příspěvky z rozpočtu města  

 
K opatření 5.2.1 a 5.2.2 podali informace pan Jiří Myška a pan Václav Lazebníček     
Důkaz:  

1) akce pořádané Svazem tělesně postižených v ČR, místní organizace Příbor  
2) finanční příspěvky z rozpočtu města  

 
6) Různé: Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.  
  
8) Závěr:  
 
Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, poděkoval všem přítomným za aktivitu a účast 
na pracovním jednání. Pozvánky na další pracovní setkání rozešle členům pracovní skupiny 
koordinátorka, paní Lenka Filipcová.  
 
Usnesení:  
Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením přijala dvě nové členky – paní 
Šárku Tótovou, DiS. a Mgr. Lenku Vaňkovou.    
 
 
 
Zapsala:  
Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, v. r.     
 
Příloha: prezenční listina  
 
 
 
 


