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Zápis z 10. jednání  

Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
konaného dne 26. září 2012 v Příboře, Jičínská 238 

 
Přítomni: pan Jiří Myška, paní Pavlína Pavlíková, Mgr. Marie Monsportová, pan Josef Škrobánek,   

 Bc. Lenka Filipcová, Šárka Tótová, Dis., Mgr. Aneta Seibertová, Ing. Dana Forišková, Ph.D., 

Ing. Josef Rzyman, Martin Hyvnar, DiS., paní Zdeňka Rozsypalová 

 

Omluveni: paní Ludmila Matulová, pan Václav Lazebníček  

 

Program:  

 

1) Úvod 

2) Dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel se sociálními službami ve městě 

3) Dopracování SWOT analýzy a stanovení priorit 

4) Různé 

5) Závěr   

 

 

Průběh jednání:   

 

1) Jednání pracovní skupiny zahájil vedoucí pracovní skupiny pan Jiří Myška. Konstatoval, že pracovní 

skupina je usnášeníschopná a seznámil všechny přítomné s programem jednání. Ten byl pracovní 

skupinou jednomyslně schválen. Pan Myška představil členům pracovní skupiny novou vedoucí 

pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením paní Šárku Tótovou, DiS. 

Dále představil Ing. Josefa Rzymana, ředitele střediska Diakonie ČCE v Ostravě, který má zájem 

se stát členem pracovní skupiny a Mgr. Anetu Seibertovou, která vypracuje dokument Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb v Příboře na období 2013 – 2017. Bc. Lenka Filipcová pak přivítala 

jako hosta paní Zdeňku Rozsypalovou, ředitelku Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomoci 

ve stáří, s. r. o. v Trnávce. 

 

Pro přijetí Ing. Josefa Rzymana do pracovní skupiny hlasovali všichni přítomní členové pracovní 

skupiny.   

 

2) K dotazníkovému šetření Bc. Filipcová uvedla, že dotazník byl vypracován v návaznosti na předchozí 

dotazníkové šetření, aby bylo možné srovnat výsledky obou šetření. Stěžejní otázky jsou zaměřeny 

na dosavadní spokojenost občanů se sociálními službami ve městě, také na označení a pojmenování 

sociálních problémů ve městě a na skupiny obyvatel, na které by mělo být zaměřeno více pozornosti. 

Bc. Filipcová poprosila přítomné členy o spolupráci při distribuci a vyplňování dotazníků. 
 

3) V rámci problematiky dopracování SWOT analýzy a stanovení priorit pan Myška navrhl vyškrtnout 

bariérovost chodníků ve městě ze seznamu slabých stránek a to z důvodu, že většina chodníků již byla 

upravena na bezbariérové. Skupina návrh přijala. Ing. Forišková, Ph.D., sdělila, že bezbariérovost 

budovy městského úřadu je v řešení. Došlo k přesunutí pokladny do přízemí budovy. Ohledně 

špatného přístupu do budovy pošty paní místostarostka uvedla, že město se na toto téma dlouhodobě 

snaží vyjednávat s Českou poštou. Ta však argumentuje tím, že je možnost přivolat pracovnici pošty 

zvonkem před budovu.  

 

Bc. Filipcová informovala členy skupiny o možnosti převedení zřizovatelské funkce Domova Příbor, 

příspěvková organizace, na město Příbor. Ředitel domova pro seniory, pan Škrobánek, uvedl, že pro  

oddělení domova se zvláštním režimem je připraveno jedno podlaží, kde by mohlo být umístěno 10-

12 klientů.  



2  
 

 

Ing. Josef Rzyman sdělil, že činnost denního stacionáře pro seniory bude pozastavena z důvodu 

nízkého zájmu klientů.  

Bc. Filipcová upozornila, že pro potřeby stanovení priorit Střednědobého plánu sociálních služeb, se 

bude vycházet nejen ze slabých stránek, kterých není mnoho, ale také ze silných stránek SWOT 

analýzy. Pracovní skupina se dohodla na úpravě některých bodů seznamu priorit a to "podpora  

domova seniorů", "finanční podpora spolků" a "podpora domů s pečovatelskou službou“.  

 

Členové pracovní skupiny dále navrhli, aby byl do priorit doplněn bod „zvýšení finanční gramotnosti 

občanů“. Pan Myška k tomuto uvedl, že tento bod byl také projednáván na jednání pracovní skupiny 

pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Také informoval o možnosti spolupráce 

s Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s.   

 

Následně pracovní skupina zvolila ze slabých stránek priority, na které je třeba se zaměřit a které 

budou následně dále rozpracovány. Jedná se to tyto body: 

- existence domů s pečovatelskou službou 

- domov pro seniory s dobrou pověstí 

- velký počet lidí s duševním onemocněním, kteří potřebují celodenní péči, která není zajištěna 

 

4) Různé 

 Paní Rozsypalová představila sociální službu Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí 
a pomoci ve stáří, s. r. o. v Trnávce, jehož současná kapacita je 6 klientů. Uvedla, že 

v budoucnu by kapacitu domova chtěla rozšířit na 20 lůžek. 

 

 Paní Bc. Filipcová požádala členy pracovní skupiny, zda by se zamysleli nad možností změny 
poslaní a vize „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb“. Řídící skupina navrhuje 

doplnit slovo "dostupné" služby. 

 

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

na dnešním pracovním jednání. Termín další pracovní schůzky, která bude v měsíci listopadu 

2012 po vyhodnocení dotazníkového šetření, bude včas rozeslán členům pracovní skupiny. 

 

 

Zapsala: Mgr. Aneta Seibertová v. r.  

 

 

Příloha: prezenční listina  
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