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Zápis z 9. jednání  

Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
konaného dne 4. dubna 2011 v Příboře, Jičínská 238   

 
Přítomni: pan Jiří Myška, paní Pavlína Pavlíková, paní Ludmila Matulová, Mgr. Marie Monsportová, 

Mgr. Lenka Vaňková, pan Josef Škrobánek, Bc. Lenka Filipcová  
 
Omluveni: paní Šárka Tótová, DiS., pan Martin Hyvnar, DiS., pan Martin Monsport, dipl. ek., 

pan Václav Lazebníček  
 

Program:  

 
1) Úvod    
2) Přijetí nového člena do pracovní skupiny   
3) Plán práce na rok 2011  
4) Výsledky anketního šetření zaměřeného na zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 

a veřejnosti 
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 schopna, a proto seznámil všechny přítomné s dnešním programem. 
Pracovní skupina s navrženým programem souhlasila.   

 
2) Pan Jiří Myška uvedl, že v novém volebním období již v pracovní skupině nebude pracovat Ing. 

Bohuslav Majer, který požádal o zrušení členství v pracovní skupině. Zároveň uvedl, že jako nového 
člena pracovní skupiny navrhuje místostarostu, pana Martina Monsporta, dipl. ek..   

 
Hlasování č. 1 – Pro: všichni přítomní   

 
3) Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, seznámil přítomné s jednáním řídící skupiny, které 

proběhlo dne 7. března 2011. Mimo jiné se pracovní skupina seznámila s plánem práce pro plánování 
sociálních služeb ve městě Příboře na rok 2011, se kterým všichni přítomní souhlasili.  

 
4) Pracovní skupina byla seznámena s výsledky anketního šetření Institutu komunitního rozvoje Ostrava, 

který zajišťoval analýzu potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Výzkum probíhal 
prostřednictvím anonymní ankety. Cílem bylo zjištění struktury uživatelů sociálních služeb a jejich 
spokojenosti s kvalitou stávajících sociálních služeb, skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních 
služeb, informovanosti o sociálních službách ve městě včetně ochoty zapojit se a podílet se na procesu 
plánování sociálních služeb. Dalším cílem bylo srovnání s výsledky z předchozí analýzy. Výsledky 
anketního šetření jsou všem k dispozici na webových stránkách města Příbor.  

 
5) Pracovní skupina se dále zabývala monitorováním realizace priorit a opatření Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na období 2008 – 2012 v oblasti sociálních služeb pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením, které bude následně předloženo Radě a Zastupitelstvu 
města Příbora:   
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Oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
 
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 

 
Popis opatření:  
1.1.1.  Zjištění skutečných potřeb klientů pečovatelské služby  
1.1.2. Informovanost uživatelů pečovatelské služby, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti 

o možnostech rozšíření provozní doby  
1.2.1.  Zajištění poskytování a udržení provozu pečovatelské služby  
1.3.1.  Změna „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře“  
  
K opatření 1.1.1, 1.1.2. a 1.2.1 podala na pracovním jednání bližší informace Mgr. Lenka Vaňková, 
ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Příboře.   
 

Důkaz:  
1)  poskytování pečovatelské služby 

      2)  písemné podklady pro žádost o finanční příspěvek zpracované Mgr. Lenkou Vaňkovou, předložené 
Městskému úřadu Příbor   

 
K opatření 1.3.1. podala informace Bc. 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.  
 
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 
 
Popis opatření:  
2.1.1. Vytipování prostor pro zřízení či zajištění sociální služby  
2.1.2. Zajištění stavebních či jiných úprav pro umožnění realizace sociální služby  
2.2.1.  Výběrové řízení na poskytovatele dané sociální služby  
 
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:  
1)   poskytování sociální služby v denním stacionáři  

 2) písemné podklady pro žádost o finanční příspěvek zpracované Mgr. Lenkou Vaňkovou, předložené 
Městskému úřadu Příbor   

   
Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby    NESPLNĚNO 
 
K uvedené prioritě řídící skupina a pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
konstatovaly, že o zřízení odlehčovací služby nebyl projeven zájem mezi klienty Diakonie ČCE – 
střediska v Příboře, mezi klienty odboru sociálních věcí a ani v organizaci pro osoby se zdravotním 
postižením. Pracovní skupina navrhuje zrušit realizaci uvedené priority.  
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Priorita S 4 - Iniciace zřízení Domova se zvláštním režimem     PLNĚNO 
4.1. Iniciovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci zřízení domova se zvláštním režimem   
 
Popis opatření: 
4.1.1. Zjištění předběžného počtu klientů na území města (statisticky významné cílové skupiny na území 

kraje) 
4.1.2. Iniciovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro zřízení uvedeného zařízení     
4.1.3. Iniciovat realizaci opatření společně ve svazku obcí  
    
K opatření 4.1.1 a 4.1.2 podala na pracovních jednáních informace Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru 
sociálních věcí  
Opatření 4.1.3 není dosud splněno.  
 

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      
 
O nutnosti zřídit domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním 
a pro osoby závislé na návykových látkách bylo několikrát osobně jednáno s vedoucím odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu v Ostravě. O nutnosti zřídit uvedené zařízení rovněž informovala Bc. Lenka 
Filipcová na pracovním jednání komise pro komunitní plánování sociálních služeb Moravskoslezského 
kraje na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. V uvedené věci bylo také jednáno 
s možným poskytovatelem sociálních služeb. Nabídka Seniorcentra OASA, s. r. o., na zajištění sociální 
služby, byla projednávána v Radě města Příbora a na zasedání Zastupitelstva města Příbora dne 27. ledna 
2011.   
 
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 
 
Popis opatření:  
5.1.1.  Podpora aktivit seniorských organizací 
5.1.2.  Informování seniorské i široké veřejnosti vhodnou formou o aktivitách klubu seniorů a jiných 

aktivitách města  
5.2.1  Podpora aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením  
5.2.2. Informování handicapovaných občanů a široké veřejnosti o aktivitách organizací sdružujících 

osoby se zdravotním postižením a jiných aktivitách města  
 
K opatření 5.1.1. a 5.1.2 podaly na pracovním jednání informace paní Ludmila Matulová a paní Pavlína 
Pavlíková.  
 

Důkaz:  
1) akce pořádané Klubem seniorů města Příbor, akce pořádané seniory Klubu důchodců Hájov, aj.  
2) finanční příspěvky z rozpočtu města  
 
K opatření 5.2.1 a 5.2.2 podal informace pan Jiří Myška.      
 

Důkaz:  
1) akce pořádané Svazem tělesně postižených v ČR, místní organizace Příbor, aj.   
2) finanční příspěvky z rozpočtu města  
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Oblast propagace a informovanosti a podpory procesu komunitního plánování 
sociálních služeb ve městě 
 
Pracovní skupina rovněž 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:    
 
Priorita 1 - Propagace a informovanost           
1.1. Propagace stávajících sociálních služeb       PLNĚNO 
1.2. Informovanost o sociálních službách         PLNĚNO 
 

Popis opatření:  
1.1.1. Propagace stávajících sociálních služeb zpracováním Katalogu sociálních služeb a jeho 

aktualizace  
1.1.2.   Pravidelné prezentace na www stránkách města  
1.2.1. Informovanost o sociálních službách v Příboře prostřednictvím www stránek – úprava pro větší 

přehlednost  
1.2.2.  Předávání informací o sociálních službách prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů sociálních 

služeb  
 
Opatření 1.1.1 – v červnu 2008 a v říjnu 2010 byly vydány a do každé domácnosti ve městě Příboře 
distribuovány katalogy „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“.  
 

Důkaz:  
1) katalog „Průvodce sociálními službami a volnočasovými aktivitami“     
2) katalog „II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“  
  
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 
aktualizovány.    
 

Důkaz:  
1) webové stránky města Příbor - www.pribor-mesto.cz  
2) letáčky „Šatník Diakonie ČCE“ apod.    

 

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           PLNĚNO 
2.3. Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb        SPLNĚNO    
2.4. Aktualizace dokumentu – Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb   (v návrhu pro rok 2012)   
 

Popis opatření:  
2.1.1.  Setkávání pracovních skupin minimálně 2x ročně včetně nastavení systému hodnocení a kontroly 

plánu  
2.1.2.  Pravidelné prezentace na www stránkách města  
2.1.3.  Pravidelné prezentace v Local TV Příbor  
2.2.1.  Průběžné mapování situace v sociální oblasti  
2.3.1.  Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb jednou za dva roky  
2.4.1.  Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jednou za dva roky  
 
Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 – průběžně plněno   
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Důkaz:  
setkání pracovních skupin, písemné zápisy pracovních skupin, plány práce, webové stránky města 
Příbora, Měsíčník města, relace v Local TV Příbor    
 
Opatření 2.2.1, 2.3.1 – Institutem komunitního rozvoje Ostrava byla zpracována analýza potřeb 
veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Výzkum probíhal prostřednictvím anonymní ankety. Cílem bylo 
zjištění struktury uživatelů sociálních služeb a jejich spokojenosti s kvalitou stávajících sociálních služeb, 
skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních služeb, informovanosti o sociálních službách ve městě 
včetně ochoty zapojit se a podílet se na procesu plánování sociálních služeb. Dalším cílem bylo srovnání 
s výsledky z předchozí analýzy.  
 
Důkaz:  
výsledky anketního šetření včetně odborného vyhodnocení – „Zjišťování potřeb uživatelů sociálních 
služeb a veřejnosti“  
 
Opatření 2.4.1 – koncem roku 2011 a v roce 2012 bude připravován „II. Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb“.   
 
6) K jednotlivým prioritám a opatřením probíhala diskuze průběžně. Pan Josef Škrobánek uvedl, že 

na str. 23 v materiálu „Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti“ je uvedeno, že si 
1 respondent myslí, že Domov pro seniory není bezbariérový. Domov pro seniory v Příboře je určitě 
bezbariérový. Umístění klientů v domově pro seniory je vždy podle naléhavosti a zásadně zdarma, 
klienti až po nástupu do domova hradí běžně ubytování, stravu a sociální služby dle příslušných 
právních předpisů.   

 
7) Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, poděkoval všem přítomným za aktivitu a účast na dnešním 

pracovním jednání. Termín další pracovní schůzky, která bude dle plánu práce v měsíci listopadu 
2011, bude včas rozeslán členům pracovní skupiny e-mailem.   

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


