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Zápis z 12. jednání  
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

konaného dne 24. září 2012 v Příboře, Jičínská 238   
 
Přítomni:  paní Šárka Tótová DiS., paní Martina Čermáková DiS., paní Emílie Filipová, paní 

Jaroslava Lupíková, paní Irena Rozehnalová, Bc. Monika Kornetová, pan Jiří Myška, 
Bc. Lenka Filipcová, paní Tereza Plandorová, Mgr. Richard Pešat, Mgr. Aneta 
Seibertová 

 

Omluveni: pan Ľubomír Čermák, Bc. Libuše Pavelková   
 

Program:  

 
1) Úvod 
2) Zvolení vedoucí/ho pracovní skupiny 
3) Přijetí nových členů do pracovní skupiny 
4) Dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel se sociálními službami ve městě 
5) Dopracování SWOT analýzy a stanovení priorit 
6) Různé 
7) Závěr 
 

Průběh jednání:  

 
1. Pracovní jednání zahájila Bc. Lenka Filipcová, která seznámila všechny přítomné s dnešním 

programem. Pracovní skupina s navrženým programem souhlasila. Bc. Lenka Filipcová 
představila všem přítomným Mgr. Richarda Pešata, vedoucího detašovaného pracoviště 
Centra pro zdravotně postižené v Novém Jičíně. Dále Bc. Filipcová představila Mgr. Anetu 
Seibertovou, koordinátorku komunitního plánování, která vypracuje dokument 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Příboře na období 2013 – 2017. 

 
2. Následně paní Filipcová navrhla kandidátku na vedoucí pracovní skupiny paní Šárku 

Tótovou, DiS., která se krátce představila. 
 
Hlasování č. 1 – Pro: všichni přítomní členové pracovní skupiny   

 
3. Bc. Filipcová představila pracovní skupině paní Terezu Plandorovou, která má zájem stát 

se členkou pracovní skupiny pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
 
Hlasování č. 2 – Pro: všichni přítomní členové pracovní skupiny   
 
Dále Bc. Filipcová navrhla volbu další nové členky Mgr. Anety Seibertové, která má 
zkušenosti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.  
   
Hlasování č. 3 – Pro: všichni přítomní členové pracovní skupiny   
 
V průběhu jednání vyjádřil Mgr. Pešat svou žádost o členství v pracovní skupině. 
 
Hlasování č. 4 – Pro: všichni přítomní členové pracovní skupiny   
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4. Bc. Filipcová uvedla, že dotazník byl vypracován v návaznosti na předchozí dotazníkové 
šetření, aby bylo možné srovnat výsledky obou šetření. Stěžejní otázky jsou zaměřeny 
na dosavadní spokojenost občanů se sociálními službami ve městě a také na označení 
a pojmenování sociálních problémů ve městě a skupiny obyvatel, na které by mělo být 
zaměřeno více pozornosti. Bc. Filipcová požádala přítomné členy o spolupráci 
při vyplňování a distribuci dotazníků. 

 
5. Členové pracovní skupiny se zaměřili na kategorii slabé stránky ve SWOT analýze. 
Členové zvažovali, zda shrnout rodinné a dluhové poradenství do jedné kategorie nebo 
ponechat tyto body zvlášť. Po dohodě všech členů zůstávají body „chybějící rodinné 
poradenství“ a „chybějící dluhové poradenství“ zvlášť. V této souvislosti navrhl Mgr. Pešat 
zaměřit pozornost také na primární prevenci dluhové problematiky formou vzdělávacích 
aktivit pro školy i širokou veřejnost. Paní Plandorová zmínila, že celkově je úroveň finanční 
gramotnosti české populace velice nízká, a proto by bylo dobré, se na ní více zaměřit. 
Bc. Kornetová uvedla fakt, že pro hodně lidí může být účast na besedě s touto tématikou 
stigmatizující, a proto by bylo potřeba, aby se informace dostaly k lidem i jinou formou. 
Navrhla pravidelné články z oblasti finanční gramotnosti psané odborníkem v Měsíčníku 
Příbora, s možností zapojení více měst. Členové se shodli, že k bodu dluhového poradenství 
se přidá i zaměření na zvýšení finanční gramotnosti obyvatel. Paní Rozehnalová navrhla 
přidat k rodinnému poradenství větší zaměření na problematiku domácího násilí. Členové 
navrhují pozvat na příští pracovní jednání pracovnici Městské policie Příbor, která 
se problematikou prevence kriminality zabývá. K bodu velké skupiny obyvatel závislé 
na návykových látkách obtěžující občany svým chováním navrhl Mgr. Pešat oslovit 
Renarkon o spolupráci a poskytnutí údajů o struktuře těchto osob, jejich potřeb atd. 
 
Následně skupina zvolila ze slabých stránek priority, na které je třeba se zaměřit a které 
budou následně dále rozpracovány. Jedná se o tyto body: 

• chybí ubytovací řád, správce objektu, kde bydlí lidé společensky nepřizpůsobiví 
• velká skupina lidí, kteří jsou závislí na návykových látkách a obtěžují občany svým 

chováním, přespávání v parku 
• chybí dluhové poradenství, zvýšit finanční gramotnost občanů 

 
 

6. Různé 
• Mgr. Pešat představil a krátce pohovořil o službách, nabízených Centrem pro zdravotně 

postižené Moravskoslezského kraje o. s. Uvedl, že nabízené služby jsou užívány i občany 
města Příbor a to konkrétně osobní asistenci využívají 2 občané a služby občanské poradny 
využilo za letošní rok 50 klientů z Příbora (data k 24. 9. 2012). Dále Mgr. Pešat uvedl, 
že nejčastějším tématem řešeným v občanské poradně je dluhové poradenství a to až 65% 
všech řešených problémů. V této souvislosti Mgr. Pešat informoval členy pracovní skupiny 
o možnosti účasti na semináři dluhového poradenství, který je určen pro sociální pracovníky 
a pracovníky pomáhajících profesí, který se uskuteční 5. 10. 2012 v Kopřivnici. Nabídl 
možnost participace města Příbora na některém z dalších projektu. 

 
• Vystoupil pan Jiří Myška s informací, že dotazníky byly rozdány i zastupitelům města. Dále 

uvedl, že Klub seniorů města Příbor ve spolupráci se Svazem tělesně postižených bude 
pořádat 1. 10. 2012 den otevřených dveří.  

 
• Bc. Lenka Filipcová informovala řídící skupinu o Individuálním projektu kraje zaměřeném 

na rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Řídící skupina se dohodla, 



 3 

že bude podporovat záměr rekonstrukce budovy na ul. Jičínská 247 následně se správcem 
budovy a s možností využití sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (sociální 
služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).   

 
7. Bc. Lenka Filipcová poděkovala všem přítomným za účast na  pracovním jednání. Další 

setkání pracovní skupiny bylo naplánováno na 15. 10. 2012 od 17:00. Pozvánky 
s programem zašle Mgr. Aneta Seibertová.  

 
 
 
Zapsala: Mgr. Aneta Seibertová, koordinátorka komunitního plánování v. r.  
 
Příloha: prezenční listina  
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