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Zápis 

z 16. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, 
konaného dne 7. března 2012 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, 

Příbor  

 
Přítomni: Ing. Dana Forišková, Ph.D., pan Jiří Myška, Bc. Lenka Filipcová  

Omluvena: Mgr. Lenka Vaňková  

 

Program:  

 
1) Plán práce pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře na rok 2012   

2) Rozpočet na rok 2012 pro komunitní plánování sociálních služeb  

3) Různé  

 

Průběh jednání:   
 

1) Řídící skupina se dohodla na plánu práce pro rok 2012, který je součástí tohoto zápisu 

a následně bude předložen na společném jednání pracovních skupin.  

 

2) Pro rok 2012 byl Zastupitelstvem města Příbora schválen následující rozpočet:  

 

  § 4329 - komunitní plánování sociálních služeb ve městě    58 000 Kč     
 

3) Různé:  

 

 V současné době je odborem sociálních věcí připravován III. průvodce sociálními službami 

a nabídka volnočasových aktivit. Řídící skupina se dohodla, že grafický návrh brožurky 

zajistí Bc. Filipcová ve firmě LIFEPRES Příbor.    

 

 V rámci projektu Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR má město Příbor dohodnuté 4 hodiny 

konzultací.  Pracovní konzultace, které se zúčastní Mgr. Hlisníkovská, je stanovena 

na 21. března 2012. Na pracovním jednání, které bude pro obě pracovní skupiny společné, 

se budou zpracovávat SWOT analýzy pro oblast seniorů a osob se zdravotním postižením 

a pro oblast rodiny a dětí a osob ohrožených sociálním vyloučením. Ke zpracování SWOT 

analýzy pro sociální oblast byli rovněž pozvání členové pracovní skupiny pro rozvojovou 

oblast „Příbor a jeho obyvatelé“.  

 

 

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

 

 

Příloha: 3 listy - Plán práce proplánování sociálních služeb ve městě Příboře na rok 2012   
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Plán práce pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře  
na rok 2012  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Březen 2012  

 

• Pracovní jednání řídící skupiny   

• Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Příprava vydání „Průvodce sociálními službami“  

Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Setkání pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, SWOT analýza k potřebám sociálních služeb     

• Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

• Setkání pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, SWOT analýza k potřebám sociálních služeb     

• Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením   

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Duben 2012 

 

• Pracovní jednání řídící skupiny                                         
Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Informování veřejnosti o průběhu druhého cyklu komunitního plánování a přípravě II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě  

• Zodpovídá: řídící skupina  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Červen 2012  

 

• Vydání „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“  

Zodpovídá: řídící skupina 

     __________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Září 2012 
 

• Pracovní jednání řídící skupiny   
Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Projednání nabídky převodu Domova Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, Příbor v pracovních skupinách na město Příbor, včetně 

návrhu dalšího provozování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě.      

Zodpovídá: řídící skupina  

  

• Příprava zadání dotazníkového šetření – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti    

Zodpovídá: řídící skupina  

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Říjen 2012 
 

• Pracovní jednání řídící skupiny   
Zodpovídá: řídící skupina 

  

• Vyhodnocení dotazníkového šetření – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti      

Zodpovídá: řídící skupina  

 

• Příprava návrhu II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě    
Zodpovídá: řídící skupina 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Listopad 2012 

 

• Pracovní jednání řídící skupiny                                         

Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Setkání pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením, příprava na zpracování II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb   

 Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

 

• Setkání pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, příprava na zpracování II. Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb ve městě   

 Zodpovídá: vedoucí pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením   
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• Informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb Radě města Příbora  

Zodpovídá: místostarostka, vedoucí odboru sociálních věcí  

 

• Informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb Zastupitelstvu města Příbora  

Zodpovídá: místostarostka, vedoucí odboru sociálních věcí    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prosinec 2012 

 

• Pracovní jednání řídící skupiny      
Zodpovídá: řídící skupina 

 

• Veřejné projednávání návrhu II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě   

Zodpovídá: řídící skupina 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

V Příboře dne: 7. března 2012              Vypracovali: řídící skupina pro plánování sociálních služeb ve městě  

 


