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Zápis 

z 15. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, 
konaného dne 24. října 2011 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, 

Příbor  

 
Přítomni: Mgr. Lenka Vaňková, Ing. Dana Forišková, Ph. D., pan Jiří Myška, Bc. Lenka Filipcová  

 

Program:  

 
1) Návrh na změnu garanta plnění úkolů a zodpovědnosti za proces plánování sociálních služeb 

2) Dopis ke zjištění potřebnosti doplňkové specializované dopravy  

3) Plán práce pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře na rok 2011   

4) Rozpočet na rok 2011 pro komunitní plánování sociálních služeb  

5) Různé  

 

Průběh jednání:   
 

1) Řídící skupina se z důvodu změny ve funkci místostarosty dohodla na návrhu změny garanta 

plnění úkolů a zodpovědnosti za proces plánování sociálních služeb ve městě. Řídící 

skupina navrhuje garantem místostarostku Ing. Danu Foriškovou, Ph. D. Materiál do Rady 

města Příbora ke změně garanta připraví Bc. Lenka Filipcová.      

 

2) Řídící skupina projednala dopis z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doručeného 

dne 10. října 2011 ve věci potřebnosti doplňkové specializované dopravy pro osoby 

se zdravotním postižením. Mgr. Vaňková, ředitelka Diakonie ČCE – střediska v Příboře a 

pan Jiří Myška, předseda místní organizace Svazu tělesně postižených v České republice 

o. s. konstatovali, že v průběhu své praxe nezaznamenali žádný požadavek 

ke specializované dopravě pro osoby se zdravotním postižením. Rovněž sociální pracovníci 

odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor neznamenali dotaz nebo požadavek na 

specializovanou dopravu pro osoby se zdravotním postižením. Řídící skupina konstatovala, 

že také v průběhu procesu komunitního plánování a tvorby „Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb ve městě“ nebyl zaznamenán požadavek na specializovanou dopravu pro 

osoby se zdravotním postižením. Vedoucí odboru sociálních věcí v tomto smyslu odpoví 

na dopis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

 

3) Dále řídící skupina projednala plnění plánu práce pro plánování sociálních služeb ve městě 

Příboře na rok 2011. Bylo dohodnuto, že vedoucí obou pracovních skupin připraví dle plánu 

práce zhodnocení a informování o aktivitách organizací sdružující seniory a osoby se 

zdravotním postižením a organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže a 

následně po projednání v řídící skupině bude o zhodnocení aktivit prostřednictvím 

Měsíčníku města a webových stránek města informována veřejnost.  

 

Termín: do 30. listopadu 2011 

 

4) Vedoucí odboru sociálních věcí podala řídící skupině informace k požadavkům na rozpočet 

města pro komunitní plánování na rok 2012. Řídící skupina s návrhem souhlasila, v případě, 

že bude nutné požádat o navýšení finančních prostředků pro tvorbu dokumentu 

II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě na další léta, bude návrh zařazen 

do změny rozpočtu v roce 2012.  

 

Vedoucí obou pracovních skupin se dohodli, že nebudou v měsíci listopadu 2011 svolávat 

pracovní setkání skupin, neboť v současné době nemají dostatek informací ke změnám 
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v sociální oblasti. Mgr. Vaňková a pan Myška uvedli, že prostřednictvím e-mailu osloví 

členy pracovních skupin s poděkováním za letošní spolupráci. Další setkání pracovních 

skupin bude naplánováno dle potřeby na I. pololetí roku 2012. Vzhledem k tomu, že se bude 

připravovat druhý střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě, bylo by vhodné 

oslovit veřejnost k další spolupráci na komunitním plánování sociálních služeb ve městě.   

 

 5) Řídící skupina vzala na vědomí informace vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 

Příbor o postupu Moravskoslezského kraje ve věci Individuálního projektu MSK – 

Plánování sociálních služeb, kde má město Příbor uplatněn požadavek na tisk katalogu 

sociálních služeb v počtu cca 3 500 kusů, vel. A5, který by se měl vydat v 2. čtvrtletí 2012.  

Je však nutné zajistit někoho, kdo návrh celého textu připraví graficky. Text do katalogu 

připraví vedoucí odboru sociálních věcí, grafický návrh se bude muset zadat odborné firmě.         

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina  


