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Zápis 

z 11. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře 
konaného dne 22. října 2009 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118 

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

 

Program:  

 
1) Příprava zprávy pro Radu města Příbora a Zastupitelstvo města Příbora k plnění priorit a opatření 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 - 2012 

2) Plnění plánu práce na období II. pololetí 2009  

3) Různé  

 

Průběh jednání:   
 

Řídící skupina projednala přípravu zprávy pro Radu a Zastupitelstvo města Příbora k plnění priorit 

a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 -  2012 

s návrhem:   

 
I. Oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 
a) Priorita S 1 - Podpora, udržení a rozvoj činnosti pečovatelské služby  

1.1. Rozšíření provozní doby pečovatelské služby dle potřeb klientů          PLNĚNO 

1.2. Zajištění poskytování a udržení provozu pečovatelské služby           PLNĚNO 

1.3. Změna „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře“       SPLNĚNO 

 

Důkaz:  1) poskytování pečovatelské služby  

2) písemné podklady pro žádost o finanční příspěvek zpracované Mgr. Lenkou Vaňkovou  

3) nová „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 

2.1. Vyhledání a zajištění prostor pro denní stacionář              SPLNĚNO 

2.2. Zajištění poskytovatele dané sociální služby                   SPLNĚNO 

 
Důkaz: 1) poskytování sociální služby v denním stacionáři  

   2) písemné podklady pro žádost o finanční příspěvek zpracované Mgr. Lenkou Vaňkovou   

 

c) Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby           NEPLNĚNO 

 

K uvedené prioritě řídící skupina a pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

konstatovaly, že na zřízení odlehčovací služby (pravděpodobně z důvodu zřízení denního stacionáře) 

nebyl 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           PLNĚNO 

4.1. Iniciovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci zřízení domova se zvláštním režimem   
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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 v Ostravě      

 

e) Priorita S 5 - Podpora činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

5.1. Podpora aktivit seniorských organizací                 PLNĚNO 

5.2. Podpora aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením       PLNĚNO 

 

Důkaz:  
1) akce pořádané Klubem seniorů města Příbor, akce pořádané seniory Klubu důchodců Hájov, aj.  

2) finanční příspěvky z rozpočtu města  

3) akce pořádané Svazem tělesně postižených v ČR, místní organizace Příbor, aj.   

 

II. Oblast sociálních služeb pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením  
 

a) Priorita R 1 - Vybudování noclehárny                 NESPLNĚNO  

b) Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu            NESPLNĚNO  

 

Zastupitelstvo města Příbora na zasedání dne 19. března 2009 rozhodlo nezřizovat azylový dům 

pro jednotlivce a noclehárnu a nezúčastnit se projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence 

v Moravskoslezském kraji“. Následně Zastupitelstvo města Příbora schválilo návrh na provozování části 

domu na ul. Jičínská čp. 247 v Příboře formou ubytovny a uložilo Radě města Příbora zadat zpracování 

studie rekonstrukce uvedeného domu pro účely provozování ubytovny.  

 
Důkaz: usnesení Zastupitelstva města Příbora ze dne 19. března 2009 

 

c) Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením               NEPLNĚNO  

(Tato priorita navazuje na priority R 1 a R 2.)  

 

K opatření 3.1.1, 3.2.1. a 3.3.1: Správa majetku města Příbor s. r. o. a odbor sociálních věcí Městského 

úřadu Příbor předali na odbor územního plánování rozvoje a MPR Městského úřadu Příbor podklady pro 

zadání zpracování studie výše uvedené ubytovny v domě čp. 247 na ul. Jičínská v Příboře. Zpracování 

studie nebylo dosud zadáno.   

 
Důkaz: písemné podklady ze dne 6. května 2009 

 
d) Priorita R 4 - Vybudování Mateřského centra                         PLNĚNO 

4.1. Zajištění prostor a vybavení Mateřského centra                      SPLNĚNO 

4.2. Zajištění realizátora                          SPLNĚNO 

4.3. Zajištění aktivit pro rodiny s dětmi                     SPLNĚNO 

4.4. Zajištění vzdělávacích aktivit pro rodiče na rodičovské dovolené či vracející se na trh práce  

(bude monitorováno na další pracovní schůzce)                  

 

Důkaz: činnost Mateřského centra, Luna Příbor, středisko volného času, Dukelská 1346, Příbor    

 

e) Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže     

                          
Důkaz: relace v Local TV Příbor, letáky, články v Měsíčníku města Příbora, usnesení Zastupitelstva 

města Příbora o poskytnutí veřejné finanční podpory  
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III. Oblast propagace a informovanosti a podpory procesu komunitního plánování 

sociálních služeb ve městě 
 

Řídící skupina projednala plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 

2008 – 2012 v oblasti propagace a informovanosti a podpory procesu komunitního plánování 

sociálních služeb ve městě:    

 

1) Priorita 1 - Propagace a informovanost                  

1.1. Propagace stávajících sociálních služeb                 PLNĚNO 

1.2. Informovanost o sociálních službách                   PLNĚNO 

 
Opatření 1.1.1 – byl vydán a do každé domácnosti ve městě Příboře distribuován katalog „Průvodce 

sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“. Pracovní skupiny navrhují aktualizaci „Průvodce 

sociálními službami a nabídkou volnočasových aktivit“ v průběhu roku 2010.      

Důkaz: katalog „Průvodce sociálními službami a volnočasovými aktivitami“     

 
Opatření 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 – na webových stránkách města jsou rozčleněny jednotlivé odkazy k sociální 

oblasti a komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě. Webové stránky jsou v uvedené oblasti 

pravidelně aktualizovány.    

Důkaz: webové stránky města Příbor - www.pribor-mesto.cz  

 
2) Priorita 2 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě     

2. 1. Podpora činnosti pracovních skupin, udržení komunikace s veřejností       PLNĚNO 

2.2. Mapování situace v sociální oblasti                 (v návrhu pro rok 2010)   

2.3. Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb          (v návrhu pro rok 2010)   

2.4. Aktualizace dokumentu – Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  (v návrhu pro rok 2010)   

 

Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 – průběžně plněno   

 
Důkaz: setkání pracovních skupin, písemné zápisy pracovních skupin, plány práce, webové stránky 

města Příbora, relace v Local TV Příbor    

 
Opatření 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 - v návrhu na rok 2010 

 
V oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou splněny či průběžně plněny čtyři 

stanovené priority. Jedna priorita (Priorita S 3 - zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby) je 

vzhledem k nově zavedené sociální službě pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě 

(Priorita S 2 – Zřízení a podpora denního stacionáře) z důvodu nezájmu veřejnosti nesplněna. Pracovní 

skupina v průběhu roku 2010 navrhne uvedenou prioritu ze střednědobého plánu vyřadit. 

 

V oblasti pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nejsou splněny tři priority. 

Priority R 1 – vybudování noclehárny a Priorita R 2 – zřízení a podpora azylového domu byly na základě 

rozhodnutí Zastupitelstva města Příbora nesplněny. K řešení bydlení pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením měla být realizována priorita R 3 – Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Zadání studie rekonstrukce domu na ul. Jičínská v Příboře pro účely provozování ubytovny 

není však dosud realizováno.  

 

V oblasti propagace a informovanosti a podpory procesu komunitního plánování sociálních služeb 
ve městě jsou splněny či průběžně plněny obě stanovené priority. Některé opatření jsou v návrhu 

pro další období roku 2010 – 2012.  
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2) Řídící skupina navrhuje termín setkání s veřejností na dne 9. prosince v 17:00 hodin v domě 

s pečovatelskou službou na ul. Jičínská 238 v Příboře. Pozvánky do Měsíčníku města Příbora, 

rozhlasu a do vývěsních skříněk zajistí paní Filipcová.  Informace do městské televize Local TV 

zajistí Ing. Majer.  

 

3)  Další pracovní schůzka řídící skupiny se uskuteční 2. 12. 2009 ve 12:00 hodin na odboru sociálních 

věcí Městského úřadu Příbor.  

 

 Pracovní schůzka skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením se uskuteční 25. 11. 2009 

v 17:00 hodin v domě s pečovatelskou službou na ul. Jičínská 238 v Příboře. Pozvánky členům 

pracovní skupiny rozešle koordinátorka.  

 

 

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová, v. r.   
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