
  

 

Zápis 
z 13. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře 

konaného dne 8. září 2010 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118 
 
Přítomni:  Mgr. Lenka Vaňková, Ing. Bohuslav Majer, pan Jiří Myška, Bc. Lenka Filipcová  
 

Program:  

 
1) Aktualizace „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“   
2) Příprava anketního šetření – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti 
3) Plán práce na II. pololetí 2010   
4) Různé  
 

Průběh jednání:   
 

1) Řídící skupina projednala přípravu a aktualizaci brožurky „Průvodce sociálními službami 
a nabídka volnočasových aktivit“. Údaje jsou aktualizovány, a proto se brožura může zadat 
do tisku firmě, která prováděla úpravy a tisk prvního vydání. Finanční prostředky na vydání 
brožurky byly z rozpočtu města schváleny. Brožura bude v počtu cca 3 500 Ks, formát A5, 
barevná. Protože dosud nebyly dodány fotografie, pozdrží se zadání do příštího týdne.  

 
2) Řídící skupina projednala nabídku Institutu komunitního rozvoje Ostrava na zajištění 

analýzy potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Výzkum bude probíhat 
prostřednictví anonymní ankety. Cílem bude 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 a srovnání s výsledky z předchozí analýzy. 
Předpokládá se cca 300 ks anketních lístků, bližší záležitosti zajistí koordinátorka, která je 
pověřena řídící skupinou dále jednat s ředitelkou IKOR Ostrava. Finanční prostředky 
na zajištění anketního šetření byly z rozpočtu města schváleny.  

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

výše uvedené aktivity nepodařilo zajistit přesně podle plánu práce na I. pololetí 2010. Nyní 
řídící skupina navrhla a schválila plán práce na II. pololetí 2010. Řídící skupina se dohodla, 
že informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb podá do Rady a 
Zastupitelstva města místostarosta a vedoucí odboru sociálních věcí v měsíci prosinci 2010.  

 
Řídící skupina schválila Plán práce na II. pololetí 2010 (viz příloha).  

 
4) Vedoucí obou pracovních skupin zajistí na měsíc listopad 2010 setkání pracovních skupin, 

na kterých bude mimo jiné projednáno monitorování realizace opatření a aktivit 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2008 – 2012. 

 
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 a tisk katalogu sociálních 
služeb v počtu cca 3 500 kusů, vel. A5, který by se mohl vydat v 2. čtvrtletí 2012.       

 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová v. r.   


