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Zápis 

z 20. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, 

konaného dne 11. září 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) Informace o zájmu o tísňovou péči a tísňové tlačítko,   
2) informace k plnění priority č. 1 Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů 

II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města 
Příbora na období 2013 – 2017,   

3) návrh k obsahu podání žádostí o účelové dotace v oblasti sociálních služeb,   
4) různé.  

 

Průběh jednání:   

1) Informace o zájmu k tísňové péči podaly paní Šárka Tótová, DiS., vedoucí 
pečovatelské služby Diakonie ČCE – středisko v Příboře a Bc. Filipcová, vedoucí 
odboru sociálních věcí. K nabídce tísňové péče proběhla dne 23. května 2013 beseda, 
následně o tísňové péči byli informováni senioři a osoby se zdravotním postižením 
na  svých členských schůzích. Dále byla nabídka zveřejněna několikrát na webových 
stránkách města a v některých vydáních Měsíčníku města. Rovněž v domech 
s pečovatelskou službou proběhl pod vedením paní Šárky Tótové, DiS. v měsíci 
červnu a července 2013 průzkum zájmu o tísňovou péči. Z celkem 58 oslovených 
obyvatel projevila zájem jedna osoba, která se následně do tísňové péče nezapojila. 
Další nabídka prostřednictvím Měsíčníku města bude seniorům a obyvatelům DPS 
učiněna počátkem příštího roku. V současné době využívá tísňovou péči pouze 1 
klient z Příbora.  

 
2) Od července letošního roku je ve městě zřízena „Občanská poradna Nový Jičín, 

kontaktní místo Příbor“. O otevření byli rovněž obyvatelé města informováni 
prostřednictvím webových stránek, televize Local TV, v několika vydáních 
Měsíčníku města, prostřednictvím letáčků apod. Rovněž v Měsíčníku města 
pravidelně vychází „Finanční okénko“ občanské poradny.  

 
3) Řídící skupina se dohodla na obsahu žádostí, který by měly obsahovat žádosti 

o poskytnutí účelové dotace na poskytování sociálních služeb ve městě Příboře (viz 
příloha).  
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4)  Ing. Dana Forišková, Ph.D. a paní Šárka Totová, DiS. informovaly o připravovaném 
sloučení Diakonie ČCE – střediska v Příboře se střediskem Diakonie ČCE Ostrava. 
Pečovatelská služba bude ve městě zajištěna nadále v celém rozsahu.  
Následně bylo projednáno plnění plánu práce pro plánování sociálních služeb 
ve městě Příboře na rok 2013.  Byly dohodnuty termíny setkání obou pracovních 
skupin:  

 
 v pondělí dne 4. listopadu 2013 v 17 hodin setkání pracovní skupiny pro rodiny 

a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením (v objektu domu s pečovatelskou 
službou, Jičínská čp. 238, Příbor),  

 
 ve středu dne 6. listopadu 2013 v 17 hodin setkání pracovní skupiny pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením (v objektu domu s pečovatelskou službou, 
Jičínská čp. 238, Příbor).  

 
Na obou pracovních jednáních bude projednán monitoring plnění opatření a priorit 
II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora 
na období 2013 – 2017, který bude následně předložen Radě a Zastupitelstvu města 
Příbora.  

 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová   
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Obsah žádosti o poskytnutí účelové dotace 

 

 

1) žadatel o dotaci, název subjektu, právní forma, IČ,  

2) adresa žadatele,  

3) statutární zástupce, osoby oprávněné podepisovat smlouvy,  

4) bankovní spojení,  

5) kontaktní osoby, kontaktní údaje,  

6) název sociální služby, datum registrace sociální služby, identifikátor, typ poskytované 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů,    

7) adresa, místo realizace sociální služby,    

8) územní působnost poskytované sociální služby,  

9) stručný popis cílové skupiny uživatelů,  

10) stručný popis poskytované sociální služby,  

11) časový rozsah poskytované služby,   

12) počet klientů s trvalým pobytem ve městě Příbor,   

13) způsob zjišťování potřebnosti sociální služby na území města,  

14) požadovaná výše dotace na rok …………..…., tj. ………….% celkových nákladů,   

15) náklady na sociální službu celkem, z toho vlastní zdroje, z toho jiné zdroje,  

16) náklady a příjmy na jednoho klienta – dle Vašich sledovaných parametrů za rok 2012 

(např. počtu uživatelů, lůžko/dnů, počtu kontaktů nebo intervencí),   

17) finanční rozpočet na realizaci sociální služby,  

18) výčet nákladů (výdajů), na které se účelová dotace žádá a které mají být definovány ve 

smlouvě o poskytnutí dotace,    

19) osoba odpovědná za realizaci služby,   

20) počet zaměstnanců (přepočtený počet úvazků) zajišťující sociální službu,   

21) datum, podpis statutárního zástupce a razítko organizace.  

 

Přílohy k žádosti o poskytnutí účelové dotace:  

Pouze při podání žádosti o dotaci prvním rokem (následně čestné prohlášení, že nedošlo 

k žádným změnám v uvedených dokladech minulého roku):     

- kopie dokladu o právní subjektivitě a dalších dokladů (stanovy, statut, zřizovací listina apod.),  
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- kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, nebo písemné zmocnění 
k zastupování,  

 

 

- kopie oprávnění k poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů,   

- prohlášení, že jsou údaje pravdivé, souhlas se zařazením do databáze poskytovatele se 
zveřejněním identifikačních údajů a výši poskytnuté dotace v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

 

 

V Příboře 11. 9. 2013  

  řídící skupina pro komunitní plánování 

sociálních služeb ve městě Příboře   

 


