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Zápis ze 8. jednání  
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

konaného dne 24. března 2010 v Příboře, ul. Jičínská čp. 238   
 
 

 
Přítomni: pan Jiří Myška, pan Josef Škrobánek, paní Pavlína Pavlíková, Ing. Bohuslav Majer, paní 

Šárka Tótová, DiS., pan Václav Lazebníček, pan Martin Hyvnar, DiS., paní Ludmila 
Matulová, Bc. Lenka Filipcová  

 
Omluveni: Mgr. Marie Monsportová, Mgr. Lenka Vaňková  
 

Program:  

 
1) Úvod.   
2) Příprava zadání dotazníkového šetření – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 

a veřejnosti.   
3) Aktualizace Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit.  
4) Příprava prezentace poskytovatelů sociálních služeb ve městě.  
5) Hodnocení poslání a vize SPRSS. 
6) Různé.    
7) Závěr.    

 
Průběh jednání:   

 
1) Jednání pracovní skupiny zahájil vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, který konstatoval, 

že pracovní skupina je usnášení se schopna a proto seznámil všechny přítomné s dnešním 
programem. Pracovní skupina s navrženým programem souhlasila.   

 
2) Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, seznámil přítomné s jednáním řídící skupiny, které 

proběhlo dne 3. března 2010. Dále pan Myška seznámil členy pracovní skupiny 
s připravovaným zadáním dotazníkového šetření – zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 
a veřejnosti. Řídící skupina předpokládá zadání asi 300 anketních lístků, při kterých 
by respondenti byli přímo oslovováni na ulicích města Příbora. Pokud budou mít členové 
pracovní skupiny jakýkoliv návrh, kterým by se mohla připravovaná anketa doplnit, mohou 
členové pracovní skupiny do 14 dnů podat koordinátorce návrh, který následně do 
dotazníkového šetření řídící skupina zapracuje.    

 
3) Taktéž pro aktualizaci brožurky Průvodce sociálními službami a nabídkou volnočasové aktivity, 

mohou všichni členové pracovní skupiny podávat koordinátorce jakékoliv návrhy pro nové 
aktualizované vydání. Členové navrhují jinou barvu titulní strany a pokud možno i větší písmo 
v brožurce. O konečné verzi bude jednat řídící skupina.   

 
4) Členové pracovní skupiny byli informováni, že letos neproběhne plánovaný „Den rodiny“ a 

proto řídící skupina požádala, aby se poskytovatelé sociálních služeb ve městě prezentovali dne 
3. dubna 2010 na Velikonočním jarmarku. Prezentace se zúčastní: Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, 
Domov Příbor, příspěvková organizace, Diakonie ČCE – středisko v Příboře a Svaz tělesně 
postižených v ČR o. s. – místní organizace. Sraz poskytovatelů bude v 8:30 hod před budovou 
Městského úřadu Příbor. Pro účastníky prezentace budou připraveny v podloubí stoly, ubrusy, 
židle, identifikace a občerstvení. S Ing. Filipovou, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, 
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bylo dohodnuto, že bude využito ozvučení, které je již pro účely Velikonočního trhu přímo 
zajištěno.  

 
5) Místostarosta, Ing. Bohuslav Majer, seznámil všechny přítomné s plněním Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb ve městě, dále seznámil všechny přítomné s připravovanou Koncepcí 
rozvoje bydlení města Příbor do roku 2016. Rovněž členy pracovní skupiny informoval 
o rozhodnutí Rady města Příbora o pozastavení vypracování studie na rekonstrukci domu 
čp. 247 z důvodu právě připravované Koncepce rozvoje bydlení. Ing. Majer dále informoval 
o uskutečnění besedy, která se bude vysílat v televizi Local TV Příbor.  

 
Také Ing. Majer informoval o možnosti využití domu č. 586 na ul. Masarykova v Příboře. 
Při hodnocení plnění poslání a vize, které byly schváleny ve Střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Příboře na období roku 2008 – 2012, bylo členy pracovní skupiny 
konstatováno, že se nadále poslání a vize průběžně naplňují.  

 
6) Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, poděkoval všem přítomným za aktivitu a účast 

na pracovním jednání. Termín další pracovní schůzky (v roce 2010) bude včas rozeslán členům 
pracovní skupiny e- mailem.  

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí v. r.  
 
 
Příloha: prezenční listina  
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