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Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 6. listopadu 2008 schválilo první 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 – 2012. Na vzniku 

střednědobého plánu a stanovení jeho priorit se v rámci procesu komunitního plánování rozvoje 

sociálních služeb podílely dvě pracovní skupiny: pracovní skupina pro seniory a pro osoby se 

zdravotním postižením a pracovní skupina pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením.  

A jak se daří plnit priority a opatření, které si účastníci komunitního plánování a zastupitelé 

města Příbora v oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením stanovili?  

 

a) Priorita S 1 - Podpora, udržení a rozvoj činnosti pečovatelské služby  

1) Rozšíření provozní doby              PLNĚNO 
2) Zajištění poskytování a udržení provozu            PLNĚNO 
3) Změna „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou“  SPLNĚNO  

 

b) Priorita S 2 - Zřízení a podpora denního stacionáře 

1) Vyhledání a zajištění prostor pro denní stacionář      SPLNĚNO   
2) Zajištění poskytovatele dané sociální služby          SPLNĚNO   

 

c) Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby pro seniory         NEPLNĚNO 
K uvedené prioritě řídící skupina a pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením konstatovala, že o zřízení odlehčovací služby nebyl dosud projeven zájem. Pracovní 

skupina navrhuje odložit realizaci uvedené priority na neurčito. V případě nezájmu o uvedenou 

sociální službu pracovní skupina navrhne v roce 2010 prioritu zrušit a aktualizovat Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře.  

  

d) Priorita S 4 - Iniciace zřízení Domova se zvláštním režimem  

      Iniciovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci zřízení domova se zvláštním režimem 

            PLNĚNO 
 

e) Priorita S 5 - Podpora činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

1)   Podpora aktivit seniorských organizací       PLNĚNO  
2) Podpora aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením   PLNĚNO 

 

Monitorováním realizace priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 

Příboře na období 2008 – 2012 se bude dále na svých setkáních zabývat pracovní skupina pro danou 

oblast v komunitním plánování, zodpovědný za monitorování je vedoucí dané pracovní skupiny.  

 



 

Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 - 2012 je 

občanům města k dispozici na webových stránkách města: www.pribor-mesto.cz, kde rovněž 

můžete najít další informace k procesu komunitního plánování, informace rovněž můžete získat 

přímo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor. 

 

         Pokračování příště. 

 

za řídící skupinu  

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí   

 

 

V Příboře 7. října 2009 

 


		2009-10-30T13:49:10+0100
	Bc. Lenka Filipcová




