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V minulém vydání Měsíčníku města Příbora jsme Vás informovali o plnění priorit 

a opatření, které byly stanoveny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora 

na období 2008 – 2012 v oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením.  

 

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

města Příbora stanovili pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením?  

 

a) Priorita R 1 - Vybudování noclehárny       NESPLNĚNO  
 

b) Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu     NESPLNĚNO  
 

c) Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením         NEPLNĚNO  
 

Tato priorita navazuje na priority R 1 a R 2. Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 

19. března 2009 rozhodlo nezřizovat v Příboře noclehárnu a azylový dům pro jednotlivce. Proto 

následně Zastupitelstvo města Příbora schválilo návrh na provozování části domu na ul. Jičínská 

čp. 247 v Příboře formou ubytovny a uložilo Radě města Příbora zadat zpracování studie 

rekonstrukce uvedeného domu pro účely provozování ubytovny.  
 

d) Priorita R 4 - Vybudování Mateřského centra       PLNĚNO 

 

Mateřské centrum je vybudováno a zajišťováno organizací LUNA Příbor, středisko volného času, 

na ul. Dukelská 1346 v Příboře, kde rovněž můžete mimo jiné obdržet podrobné informace 

o nabídce aktivit uvedeného zařízení.  

 

e) Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže  

            PLNĚNO 
 

Veřejná finanční podpora činností organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže 

probíhá z rozpočtu města Příbora. Veřejnost je o finanční podpoře, schválené Zastupitelstvem města 

Příbora, pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami informována např. prostřednictvím 

Měsíčníku města Příbora.   

 

Řídící skupina rovněž projednala plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města 

Příbora na období 2008 – 2012 v oblasti propagace a informovanosti a podpory procesu 

komunitního plánování sociálních služeb ve městě:    

 

 



 

 

 

1) Priorita 1 - Propagace a informovanost         PLNĚNO 

 

V roce 2008 byl vydán a do každé domácnosti ve městě Příboře distribuován katalog „Průvodce 

sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“. Pracovní skupiny pro komunitní plánování 

sociálních služeb dále navrhují aktualizaci „Průvodce sociálními službami a nabídka  

volnočasových aktivit“ v průběhu roku 2010. Rovněž jsou na webových stránkách města 

rozčleněny jednotlivé odkazy k sociální oblasti a ke komunitnímu plánování sociálních služeb 

ve městě.  
 
2) Priorita 2 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě PLNĚNO 

 

Ve městě Příboře nadále probíhají pracovní jednání skupin pro komunitní plánování, a tak se 

do procesu komunitního plánování mohou kdykoliv přihlásit další zájemci. Bez toho, aniž bychom 

znali potřeby našich spoluobčanů, jejich přání a názory, není možné plánování sociálních služeb ve 

městě uskutečnit. Proto Vás vážení spoluobčané zveme ke spolupráci při plánování sociálních 

služeb ve městě Příboře. Chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět nebo se jakoukoliv formou aktivně 

podílet na procesu plánování sociálních služeb ve městě, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové 

adrese: soc@pribor-mesto.cz nebo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, 

ul. Freudova 118, Příbor.  

        
 

 

za řídící skupinu  

Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí   

 

 

V Příboře 19. října 2009 
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