
Zápis ze 14. jednání  
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

konaného dne 4. listopadu 2013 v Příboře, Jičínská 238   
 
Přítomni:  paní Šárka Tótová, DiS., paní Jaroslava Lupíková, paní Emílie Filipová, paní Irena 

Rozehnalová, Mgr. Monika Kornetová, Ing. Dana Forišková, Ph.D., Mgr. Aneta 
Seibertová, Mgr. Richard Pešat, paní Martina Čermáková, DiS., Bc. Lenka Filipcová 

 

Omluveni: paní Tereza Plandorová, pan Ľubomír Čermák, Bc. Libuše Pavelková 
  
Program:  

 
1) úvod,   
2) monitoring a hodnocení plnění II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních 

aktivit města Příbora na období 2013 – 2017,   
3) diskuze,  
4) usnesení pracovní skupiny,   
5) závěr. 
 

Průběh jednání:  

 
1. Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny paní Šárka Tótová, DiS., která seznámila všechny 

přítomné s dnešním programem a s postupem dle plánu práce pro rok 2013. Všichni přítomní 
s navrženým programem souhlasili.   

 
2. Následně bylo projednáno plnění priorit a opatření pracovní skupiny pro oblast rodiny a děti 

a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a plnění společných priorit a opatření, které si daly 
za cíl obě pracovní skupiny komunitního plánování.  

 
Pro monitorování a hodnocení byly dodány podklady z Městské policie Příbor, která se vyjádřila 
k plnění konkrétních opatření schválené priority „Zvýšení pocitu bezpečí občanů ve městě“. 
Informace k plnění priority „Podpora bydlení osob opouštějících zařízení pro výkon ústavní 
výchovy“ podala místostarostka, Ing. Dana Forišková, Ph.D. Písemné informace LUNY Příbor, 
střediska volného času a Mateřského centra „Zvoneček“ doplnila paní Jaroslava Lupíková. 
Informace k plnění priority „Podpora sociálního Šatníku“ podala Šárka Tótová, DiS.. K plnění 
opatření priority „Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů“ podali informace Mgr. Richard 
Pešat a Mgr. Aneta Seibertová, kteří ke své zprávě dodali statistické údaje. K plnění ostatních 
priorit a opatření ve městě a společných priorit obou pracovních skupin podala informace 
Bc. Lenka Filipcová a místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D.  

 
3. 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.   

 
4. Usnesení pracovní skupiny: Pracovní skupina pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením doporučuje předložit monitoring plnění priorit a opatření v oblasti pro rodiny a děti 
a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením k projednání Radě a Zastupitelstvu města Příbora. 

 
5. Paní Šárka Tótová, DiS., poděkovala všem přítomným za účast na  pracovním jednání. Termín 

další pracovní schůzky v roce 2014 bude včas rozeslán členům pracovní skupiny. 
 

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová v. r.  


