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Zápis 

z 19. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, 

konaného dne 22. dubna 2013 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, 
Freudova 118, Příbor  
 

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

Program:  

1) příprava priority S 5 Tísňová péče II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017,   

2) příprava priority č. 1 Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů 
II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města 
Příbora na období 2013 – 2017,   

3) příprava Dne dětí, sociálních služeb pro celou rodinu,  
4) příprava plánu práce na rok 2013,  
5) různé.  

 

Průběh jednání:   

1. Na základě schválené priority II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017 informovaly Bc. Filipcová a 
Ing. Forišková, Ph.D. přítomné členy o chystané besedě se Slezskou Diakonií, která 
provozuje tísňovou péči Dorkas. Beseda s nabídkou k zapojení se do tísňové péče pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením se uskuteční dne 23. května 2013 v 9:00 
hodin v Piaristickém klášteře v Příboře. Na dotazy návštěvníků by měli odpovídat 
zástupci hasičů, Městské policie Příbor, Diakonie ČCE – střediska Příbor, 
místostarostka a sociální pracovnice Městského úřadu Příbor. Pozvánky pro seniory 
v domech s pečovatelskou službou a ostatní uživatele pečovatelské služby v terénu 
zajistí paní Šárka Totová, DiS., pozvánka do Měsíčníku města, na web a do městské 
televize je již zajištěná.     

 
2. Bc. Filipcová a Ing. Forišková, Ph.D. informovaly přítomné o nabídce Centra pro 

zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s., ve věci zřízení občanské poradny 
v rámci priority II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit 
města Příbora na období 2013 – 2017. Prostory jsou již vytipovány v přízemí objektu 
Městského úřadu Příbor a finanční prostředky budou předmětem II. změny rozpočtu 
města.  

 
3. Ing. Forišková, Ph.D. informovala o připravovaném Dni dětí, dni sociálních služeb 

pro celou rodinu, který se uskuteční dne 1. června 2013 v městském parku v Příboře. 
Program pro děti zajišťují pracovnice odboru rozvoje města, pro poskytovatele 
sociálních služeb budou k dispozici stánky, ve kterých se mohou prezentovat nabídky 
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sociálních služeb. Účast přislíbil pan Myška za Svaz tělesně postižených – místní 
organizace, Bc. Hyvnar – SONS, Mgr. Pešát – Centrum pro zdravotně postižené 
MSK, pan Škrobánek – Domov pro seniory Příbor, paní Šárka Totová, DiS. – 
Diakonie ČCE - středisko v Příboře. Pan Myška se pokusí oslovit organizaci 
zajišťující kompenzační pomůcky.      

 
4. Řídící skupina sestavila plán práce pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře 

na rok 2013, který následně bude rozeslán všem členům pracovních skupin. Plán 
práce může být v průběhu roku dle potřeby doplněn.  

 
5. Řídící skupina rozdělila zodpovědnosti a termíny plnění jednotlivých priorit 

II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbor 
na období 2013 – 2017. Následně se dohodla, že další jednání dle potřeby 
komunitního plánování svolá Bc. Filipcová.  

 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


