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                                                      Zápis 
ze 17. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě 
Příboře, konaného dne 12. září 2012 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, 
Freudova 118, Příbor 
 
Přítomni: Ing. Dana Forišková, Ph.D., pan Jiří Myška, Bc. Lenka Filipcová, Šárka Tótová, 
DiS, Mgr. Aneta Seibertová 
 

Program:  

 
1) Představení koordinátorky komunitního plánování v Příboře 
2) Dotazníkové šetření spokojenosti občanů se sociálními službami ve městě a zjištění 

jejich potřeb sociálních služeb ve městě 
3) Různé 

 
Průběh jednání:   

 
1)  Bc. Lenka Filipcová představila řídící skupině novou koordinátorku komunitního 

plánování Mgr. Anetu Seibertovou, která zpracuje výsledky komunitního plánování 
do dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Příboře na období 2013 – 
2017.  

 
2) Řídící skupina po doplnění připomínek schválila obsah dotazníku, zjišťujícího 

spokojenost občanů se sociálními službami ve městě a jejich potřeb v této oblasti. Byl 
stanoven termín odevzdání dotazníků do 31.10.2012. V dotazníkovém šetření bude 
osloveno 300 respondentů, dále bude dotazník zveřejněn v Měsíčníku města Příbor 
v říjnovém čísle a na webových stránkách města Příbor. 
 
Řídící skupina se dále dohodla, že návratnost dotazníků podpoří vyhlášením soutěže pro 
občany zapojené do dotazníkového šetření. Vylosování 3 vítězů proběhne na jednání řídící 
skupiny. 
 

3) Různé:  
 

• Řídící skupina se shodla, že součástí dokumentu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Příboře na období 2013 – 2017 bude i kapitola věnovaná prevenci 
kriminality ve městě. Dále řídící skupina navrhuje doplnit v textu - Poslání a v textu 
Vize slovo „dostupné“ sociální služby.     

 
• Ing. Dana Forišková, Ph.D. informovala, že se město Příbor chystá zapojit do soutěže 

Obec přátelská rodině vyhlášené MPSV. V této souvislosti by měl být zpracován 
strategický dokument rozvoje rodinné politiky. Termín uzávěrky je do 31. prosince 
2012. K tomuto tématu proběhne samostatná pracovní schůzka kompetentních 
pracovníků MÚ Příbor.  

 
• Bc. Lenka Filipcová informovala řídící skupinu o Individuálním projektu kraje 

zaměřeném na rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Řídící 
skupina se dohodla, že bude podporovat záměr rekonstrukce budovy na ul. Jičínská 
247 následně se správcem budovy a s možnosti využití sociálně aktivizačních služeb 
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pro rodiny s dětmi (sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů).   

 
• Dne 24. září 2012 v 17 hod. se uskuteční jednání pracovní skupiny pro rodiny a děti 

a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Na této skupině by měl být zvolen nový 
(nová) vedoucí pracovní skupiny. Řídící skupina jako novou vedoucí navrhuje Šárku 
Tótovou, DiS.  

 
• Dne 26. září v 17 hod. proběhne jednání pracovní skupiny pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením. Na obou pracovních skupinách by měly být dopracovány 
SWOT analýzy a rozpracovány priority sociálních služeb.  

 
• Mgr. Aneta Seibertová poskytne informace o komunitním plánování do Měsíčníku 

města a do aktualit na webové stránky města,  
 

• Informace o probíhajícím komunitním plánování ve městě pro Local TV poskytne 
místostarostka Ing. Dana Forišková, Ph.D.   

 
Zapsala: Mgr. Aneta Seibertová, koordinátorka komunitního plánování    
 


