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Zápis ze 7. jednání  
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

konaného dne 25. listopadu 2009 v Příboře, ul. Jičínská čp. 238   
 
 

 
Přítomni: pan Jiří Myška, pan Josef Škrobánek, paní Pavlína Pavlíková, Ing. Bohuslav Majer, paní 

Šárka Tótová, DiS., Mgr. Lenka Vaňková, Bc. Lenka Filipcová  
 
Omluveni: pan Václav Lazebníček, pan Martin Hyvnar, DiS., paní Ludmila Matulová, Mgr. Marie 

Monsportová 
 

Program:  
 

1) Úvod.   
2) Monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

města Příbora na období 2008 - 2012.  
3) Různé.    
4) 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 členy pracovní skupiny o jednání Pracovní skupiny pro rodiny a děti 
a osoby ohrožené sociálním vyloučením, které se konalo dne 23. listopadu 2009 v Mateřském 
centru v Příboře na ul. Dukelská.  

 
 Ing. Bohuslav Majer informoval přítomné členy pracovní skupiny o jednání Rady města Příbora, 

která na svém zasedání dne 10. listopadu 2009 projednávala zprávu „Informace k plnění priorit 
a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 – 
2012“. Následně bude tato zpráva rovněž předložena dne 17. prosince 2009 Zastupitelstvu města 
Příbora.   

 
Dále členové pracovní skupiny projednávali plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb města Příbora na období 2008 – 2012 v oblasti sociálních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Mgr. Lenka Vaňková, ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Příboře,  
hovořila o systému přidělování finančních dotací zařízením poskytujících sociální služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením. Rovněž pan Škrobánek, ředitel Domova Příbor, 
hovořil o přidělování finančních dotací na sociální služby a o tom, že Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě předkládá krizový plán pro případ, kdyby byly výrazně 
kráceny finanční dotace na poskytování sociálních služeb  - domov pro seniory.   
 
Mgr. Lenka Vaňková a pan Škrobánek hovořili o vzdělávání pracovníků v sociálních službách 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.   
    

3) Termín další pracovní schůzky (v roce 2010) bude včas rozeslán členům pracovní skupiny e- 
mailem.  
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4) Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, poděkoval všem přítomným za aktivitu a účast 

na pracovním jednání.  
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí v. r.  
 
 
Příloha: prezenční listina  
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