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Zápis z 11. jednání  

Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
konaného dne 11. listopadu 2013 v Příboře, Jičínská 238   

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

Mgr. Petra Bittnerová, Ing. Josef Rzyman, paní Šárka Tótová, DiS., Bc. Lenka Filipcová  
 
Omluveni: Ing. Dana Forišková, Ph.D., Bc. Martin Hyvnar, DiS., pan Václav Lazebníček  
 
Host: Bc. Zuzana Kysucká, zástupce SONS Nový Jičín   
 

Program:  

 
1) úvod,   
2) přijetí nového člena pracovní skupiny,   
3) monitoring a hodnocení plnění II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních 

aktivit města Příbora na období 2013 – 2017,   
4) diskuze,  
5) usnesení pracovní skupiny,   
6) 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 informoval pracovní skupinu o žádosti pana Josefa Škrobánka, ředitele Domova pro 

seniory v Příboře, o zrušení členství v pracovní skupině. Do pracovní skupiny pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením navrhuje Mgr. Petru Bittnerovou, sociální pracovnici Domova Příbor, 
příspěvková organizace (domov pro seniory). Dle jednacího řádu o přijetí nového člena do pracovní 
skupiny hlasuje pracovní skupina veřejným hlasováním.    

 
 Pro přijetí Mgr. Petry Bitnerové do pracovní skupiny hlasovali všichni přítomní členové pracovní 

skupiny. 
 

3. Následně bylo projednáno plnění priorit a opatření pracovní skupiny pro oblast seniorů a osob 
se zdravotním postižením a plnění společných priorit a opatření, které si daly za cíl obě pracovní 
skupiny komunitního plánování.  

 
K plnění všech opatření priority „Podpora a rozvoj činnosti pečovatelské služby“ podali informace Bc. 
Lenka Filipcová, paní Šárka Tótová, DiS. a Ing. Josef Rzyman. K prioritě a opatřením „Podpora a 
rozvoj činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením“ podali 
informace pan Jiří Myška, paní Ludmila Matulová a paní Pavlína Pavlíková. K prioritě „Zřízení 
tísňové péče ve městě Příboře“ podaly informace Bc. Filipcová a paní Šárka Tótová, DiS. 
Ke zjišťování zájmu obyvatel města Příbora o sociální službu - domov pro seniory hovořila Mgr. Petra 
Bittnerová, sociální pracovnice domova pro seniory.   
 
O činnosti a pracovním jednání druhé pracovní skupiny pro rodinu a děti a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením podaly informace Bc. Lenka Filipcová a také vedoucí pracovní skupiny, paní Šárka 
Tótová, DiS. Pro monitorování a hodnocení byly dodány podklady z Diakonie ČCE – střediska 
v Příboře,  Městské policie Příbor, která se vyjádřila k plnění konkrétních opatření schválené priority 
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„Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě“. Písemné informace podaly rovněž LUNA Příbor, středisko 
volného času a Mateřské centrum „Zvoneček“. K plnění opatření priority „Zvýšení úrovně finanční 
gramotnosti občanů“ podali písemné informace Mgr. Richard Pešat a Mgr. Aneta Seibertová. 
Vysvětlení k plnění dalších priorit podaly Bc. Lenka Filipcová, paní Šárka Tótová, DiS. a pan Jiří 
Myška.  

 
4. V průběhu projednávání plnění priorit a opatření II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017, probíhala mezi členy pracovní skupiny 
diskuse.   

 
5. Usnesení pracovní skupiny: Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

doporučuje předložit monitoring plnění priorit a opatření v oblasti pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením k projednání Radě a Zastupitelstvu města Příbora.   

 
6. Vedoucí pracovní skupiny pan Jiří Myška poděkoval všem přítomným za aktivitu a účast na dnešním 

pracovním jednání. Termín další pracovní schůzky, která bude v roce 2014, bude včas rozeslán 
členům pracovní skupiny.  

 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


