
Zápis 
z 22. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, konaného 
dne 21. července 2014 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) průzkum zájmu o tísňovou péči v domech s pečovatelskou službou v Příboře,   
2) průběh „Dne dětí“ a prezentace sociálních služeb ve městě,      
3) příprava mimořádného čísla Měsíčníku města Příbora s prorodinnou tématikou,  
4) různé.     

 

Průběh jednání:   

1. Vedoucí pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska v Ostravě, paní Šárka Tótová, 
DiS., informovala o průzkumu zájmu o tísňovou péči v domech s pečovatelskou službou 
v Příboře. Průzkum mezi obyvateli domů s pečovatelskou službou byl proveden v průběhu 
měsíce května 2014. V současné době nemá o tísňovou péči nikdo z obyvatel domů 
s pečovatelskou službou v Příboře zájem.  

 
2. Řídící skupina projednala a zhodnotila účast a prezentaci sociálních služeb na „Dni dětí – 

dni s integrovaným záchranným systémem“, který se uskutečnil 1. června 2014 
v městském parku v Příboře. Pro prezentaci sociálních služeb byly vyčleněny v městském 
parku stánky, odbor sociálních věcí měl jedno z šesti stanovišť soutěží pro děti. 
Organizátorky „Dne dětí“ odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor poděkovaly 
poskytovatelům sociálních služeb za účast a prezentaci e-mailem a prostřednictvím 
veřejných článků.  

 
3. Město Příbor vyhrálo v soutěži „Obec přátelská rodině“ 500 000 Kč. Z této částky bude 

v měsíci srpnu 2014 mimo jiné aktivity vydáno mimořádné číslo Měsíčníku města Příbora 
s prorodinnou tématikou. Proto se řídící skupina rozhodla nevydávat „Průvodce 
sociálními službami a ostatními aktivitami“, ale zařadit informace ze sociální oblasti 
včetně sociálních služeb do tohoto mimořádného vydání. Tisk Měsíčníku bude hrazen 
z dotace MPSV, grafický návrh a distribuce bude hrazena z kapitoly soc. § 4329 - 
komunitní plánování sociálních služeb.  

 
4. Řídící skupina provedla kontrolu plnění „Plánu práce pro komunitní plánování sociálních 

služeb na rok 2014“ a konstatovala, že plán práce je průběžně plněn. Další jednání 
pracovní skupiny se uskuteční dle potřeby nebo nejpozději v měsíci září 2014.    

       
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová  


