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Zápis z 10. jednání  
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

konaného dne 6. dubna 2011 v Příboře, Jičínská 238   
 
Přítomni:  Mgr. Lenka Vaňková, paní Šárka Tótová, DiS., paní Martina Čermáková DiS., paní Emílie 

Filipová, paní Jaroslava Lupíková, paní Irena Rozehnalová, paní Monika Kornetová, paní 
Libuše Pavelková,  Bc. Lenka Filipcová 

 

Omluveni: pan Ľubomír Čermák, paní Diana Ryšánková, pan Martin Monsport, dipl. ek., paní Petra 
Bajerová   

  
Program:  

 
1) Úvod    
2) Přijetí nového člena do pracovní skupiny   
3) Plán práce na rok 2011  
4) Výsledky anketního šetření zaměřeného na zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb 

a veřejnosti 
5) Monitorování realizace opatření a aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města 

Příbora na období 2008 - 2012  
6) Různé  
7) Závěr  
 

Průběh jednání:  

 
1) Pracovní jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny Mgr. Lenka Vaňková, která konstatovala, 

že pracovní skupina je usnášení schopna. Dále seznámila všechny přítomné s dnešním programem. 
Pracovní skupina s navrženým programem souhlasila.   

 
2) Vedoucí pracovní skupiny představila všem přítomným paní Libuši Pavelkovou, která má zájem 

podílet se na komunitním plánování sociálních služeb ve městě. O přijetí nové členky do pracovní 
skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením dala vedoucí pracovní skupiny 
hlasovat.   
 
Hlasování č. 1 – Pro: všichni přítomní   

 
3) Mgr. Lenka Vaňková seznámila členy pracovní skupiny s jednáním řídící skupiny, které proběhlo dne 

7. března 2011. Mimo jiné se pracovní skupina seznámila s plánem práce pro plánování sociálních 
služeb ve městě Příboře na rok 2011, se kterým všichni přítomní souhlasili.  
 

4) Pracovní skupina byla seznámena s výsledky anketního šetření Institutu komunitního rozvoje Ostrava, 
který zajišťoval analýzu potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Výzkum probíhal 
prostřednictvím anonymní ankety. Cílem bylo zjištění struktury uživatelů sociálních služeb a jejich 
spokojenosti s kvalitou stávajících sociálních služeb, skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních 
služeb, informovanosti o sociálních službách ve městě včetně ochoty zapojit se a podílet se na procesu 
plánování sociálních služeb. Dalším cílem bylo srovnání s výsledky z předchozí analýzy. Výsledky 
anketního šetření jsou všem k dispozici na webových stránkách města Příbor.  

 
5) Pracovní skupina se dále zabývala monitorováním realizace priorit a opatření Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na období 2008 – 2012 v oblasti sociálních služeb pro 
rodinu a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením, které bude následně předloženo Radě 
a Zastupitelstvu města Příbora:   
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Oblast sociálních služeb pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením  

 
Priorita R 1 - Vybudování noclehárny        NESPLNĚNO  

Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu                             NESPLNĚNO 

Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením   NESPLNĚNO 
 
K plnění priorit R 1, R 2 a R 3 podala bližší informace Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních 
věcí. Zastupitelstvo města Příbora na zasedání dne 19. března 2009 rozhodlo nezřizovat azylový dům pro 
jednotlivce a noclehárnu a nezúčastnit se projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence 
v Moravskoslezském kraji. Následně Zastupitelstvo města Příbora schválilo návrh na provozování části 
domu čp. 247 v Příboře formou ubytovny a uložilo Radě města Příbora zadat zpracování studie 
rekonstrukce domu čp. 247 na ul. Jičínská v Příboře pro účely provozování ubytovny. Následně Rada 
města pozastavila výběr zhotovitele studie a projektové dokumentace na objekt čp. 245 a 247 na ul. 
Jičínská do vyřešení otázky sociálního bydlení ve městě Příbor, která byla součásti Koncepce bydlení. 
Nyní se bude nově zpracovávat další návrh sociálního bydlení ve městě, který bude Radě města Příbora 
předložen 28. června 2011.   

 Důkaz:  
1) Usnesení Zastupitelstva města Příbora ze dne 19. března 2009 
2) Usnesení Rady města Příbora ze dne 2. února 2010 
 
Priorita R 4 - Vybudování mateřského centra         PLNĚNO 
4.1. Zajištění prostor a vybavení Mateřského centra            SPLNĚNO 
4.2. Zajištění realizátora              SPLNĚNO 

4.3. Zajištění aktivit pro rodiny s dětmi             SPLNĚNO 
4.4. Zajištění vzdělávacích aktivit pro rodiče na rodičovské dovolené či vracející se na trh práce  
 
Popis opatření:  
4.1.1. Zajištění prostor pro provoz Mateřského centra  
4.1.2. Vybavení Mateřského centra  
4.2.1. Zajištění realizátora Mateřského centra  
4.2.2. Podpora spolupráce realizátora a města Příbor  
4.3.1. Vytvoření celoročního plánu aktivit  
4.3.2. Realizace jednotlivých aktivit 
4.4.1. Zajištění vzdělávacích aktivit pro rodiče po rodičovské dovolené vracející se na trh práce včetně 

hlídání děti po dobu vzdělávání  
       
K opatřením 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1. 4.2.2, 4.3.1., 4.3.2, 4.4.1. podala bližší informace paní Jaroslava 
Lupíková, zástupce Luny Příbor, střediska volného času, která se na vybudování Mateřského centra 
podílela a zároveň v Mateřském centru pracuje.    
 
Důkaz: činnost Mateřského centra, Luna Příbor, středisko volného času, Dukelská 1346, Příbor    
 
Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže  
5.1.1. Podpora organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro děti a mládež           PLNĚNO 

5.1.2. Propagace aktivit organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže          PLNĚNO 

       

Popis opatření:  
5.1.1.  Podpora organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro děti a mládež           PLNĚNO 

5.1.2. Propagace aktivit organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže          PLNĚNO 

  
K opatření 5.1.1. a 5.1.2 podala bližší informace vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Vaňková. 
Veřejná finanční podpora činností organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže probíhá 
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z rozpočtu města Příbora. Veřejnost byla o finanční podpoře pro organizace zabývající se volnočasovými 
aktivitami informována např. prostřednictvím Měsíčníku města Příbora.   
 

Důkaz:  
 
1) Usnesení Zastupitelstva města Příbora o poskytnutí veřejné finanční podpory ze dne 10. března 2011 
2)  relace v Local TV Příbor, letáky, články v Měsíčníku města Příbora  
  
Oblast propagace a informovanosti a podpory procesu komunitního plánování 
sociálních služeb ve městě 

 
Pracovní 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:    
 
Priorita 1 - Propagace a informovanost           
1.1. Propagace stávajících sociálních služeb            PLNĚNO 
1.2. Informovanost o sociálních službách              PLNĚNO 

 

Popis opatření:  
1.1.1. Propagace stávajících sociálních služeb zpracováním Katalogu sociálních služeb a jeho 

aktualizace  
1.1.2.  Pravidelné prezentace na www stránkách města  
1.2.1. Informovanost o sociálních službách v Příboře prostřednictvím www stránek – úprava pro větší 

přehlednost  
1.2.2.  Předávání informací o sociálních službách prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů sociálních 

služeb  
 
Opatření 1.1.1 – v červnu 2008 a v říjnu 2010 byly vydány a do každé domácnosti ve městě Příboře 
distribuovány katalogy „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“.  
 

Důkaz:  
1) katalog „Průvodce sociálními službami a volnočasovými aktivitami“     
2) katalog „II. Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“  
  
Opatření 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 – na webových stránkách města jsou rozčleněny jednotlivé odkazy k sociální 
oblasti a komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě. Webové stránky jsou v uvedené oblasti 
aktualizovány.    
 

Důkaz:  
1) webové stránky města Příbor - www.pribor-mesto.cz  
2) letáčky „Šatník Diakonie ČCE“ apod.    
 
Priorita 2 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě    
2.1. Podpora činnosti pracovních skupin, udržení komunikace s veřejností   PLNĚNO 
2.2. Mapování situace v sociální oblasti           PLNĚNO 
2.3. Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb        SPLNĚNO    
2.4. Aktualizace dokumentu – Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (v návrhu pro rok 2012)   
 

Popis opatření:  
2.1.1. Setkávání pracovních skupin minimálně 2x ročně včetně nastavení systému hodnocení a kontroly 

plánu  
2.1.2.  Pravidelné prezentace na www stránkách města  
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2.1.3.  Pravidelné prezentace v Local TV Příbor  
2.2.1.  Průběžné mapování situace v sociální oblasti  
2.3.1.  Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb jednou za dva roky  
2.4.1.  Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jednou za dva roky  
 
Opatření 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 – průběžně plněno   
 

Důkaz:  
setkání pracovních skupin, písemné zápisy pracovních skupin, plány práce, webové stránky města 
Příbora, Měsíčník města, relace v Local TV Příbor    
 
Opatření 2.2.1, 2.3.1 – Institutem komunitního rozvoje Ostrava byla zpracována analýza potřeb 
veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Výzkum probíhal prostřednictvím anonymní ankety. Cílem bylo 
zjištění struktury uživatelů sociálních služeb a jejich spokojenosti s kvalitou stávajících sociálních služeb, 
skutečných potřeb občanů v oblasti sociálních služeb, informovanosti o sociálních službách ve městě 
včetně ochoty zapojit se a podílet se na procesu plánování sociálních služeb. Dalším cílem bylo srovnání 
s výsledky z předchozí analýzy.  
 
Důkaz:  
Výsledky anketního šetření včetně odborného vyhodnocení – „Zjišťování potřeb uživatelů sociálních 
služeb a veřejnosti“  
 
Opatření 2.4.1 – koncem roku 2011 a v roce 2012 bude připravován „II. Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb“.   
 
6) K jednotlivým prioritám a opatřením probíhala diskuze průběžně. Pracovní skupina požaduje, aby se 

nadále věnovala pozornost řešení priorit ve věci sociálního bydlení ve městě. Bc. Filipcová uvedla, že 
se opět zpracovávají další varianty návrhu sociálního bydlení ve městě, které by měly být projednány 
v Radě města Příbora 28. června 2011. Dřívější návrhy sociálního bydlení byly vždy schváleny, avšak 
nikdy nedošlo k jejich realizaci. Poslední návrhy sociálního bydlení v celkové koncepci bydlení města 
nebyly Zastupitelstvem města Příbora v minulém volebním období přijaty.  

 
Paní Libuše Pavelková vyslovila požadavek na možnost ubytovávání zletilých dětí po ukončení pobytu 
v Dětském domově přímo ve městě. Dále uvedla, že o této potřebě již bylo předběžně hovořeno 
s panem Martinem Monsportem, místostarostou. Bc. Lenka Filipcová uvedla, že ubytování pro zletilé 
děti z příborského dětského domova lze nyní řešit např. zapůjčením obecního bytu, které by schválila 
Rada města Příbora. Následně lze ubytovávání a bydlení řešit koncepčně prostřednictvím sociálního 
bydlení ve městě a také zařazením jako priority do dalšího Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve městě.  

 
Pracovní skupina se dohodla, že by bylo vhodné, aby byl Měsíčník města nadále distribuován 
občanům města do schránek. Mgr. Lenka Vaňková uvedla, že by distribuci do schránek uvítali i senioři 
z domů s pečovatelskou službou, o čemž Mgr. Lenka Vaňková uvědomí prostřednictvím diskuze 
na webových stránkách vedení města. Bc. Lenka Filipcová uvedla, že vedení města uvědomí 
o požadavku na poradě, která se bude konat 8. dubna 2011 na Městském úřadu Příbor.  

 
7) Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Lenka Vaňková, poděkovala všem přítomným za účast na dnešním 

pracovním jednání. Termín další pracovní schůzky, která bude dle plánu práce v měsíci listopadu 
2011, bude včas rozeslán členům pracovní skupiny e-mailem.   

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


