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Zápis 
z 23. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, konaného 
dne 3. listopadu 2014 na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, Freudova 118, 
Příbor  
 

Přítomni:   Ing. Dana Forišková, Ph.D., Šárka Tótová, DiS., pan Jiří Myška, Bc. Lenka 
Filipcová  

Program:  

1) vydání mimořádného čísla Měsíčníku města Příbora s prorodinnou tématikou,  
2) plnění „Plánu práce pro komunitní plánování sociálních služeb na rok 2014“,  
3) monitoring plnění II. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit 

města Příbora na období 2013 – 2017,    
4) různé.     

 

Průběh jednání:   

1) Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala řídící skupině zprávu ve věci 
vydání mimořádného čísla Měsíčníku s prorodinnou tématikou. Tisk Měsíčníku byl 
hrazen z dotace MPSV ze soutěže Obec přátelská rodině, grafika a distribuce do všech 
domácností ve městě byla hrazena z kapitoly soc § 4329 – komunitní plánování.  

2) Řídící skupina provedla kontrolu plnění „Plánu práce pro komunitní plánování sociálních 
služeb na rok 2014“ a konstatovala, že setkání pracovních skupin bude naplánováno 
na prosinec 2014.      

3) Řídící skupina projednala zodpovědnosti a termíny plnění jednotlivých priorit 
II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbor 
na období 2013 – 2017. Postupně bylo probráno plnění či neplnění jednotlivých priorit 
obou pracovních skupin. Členům pracovních skupin budou připraveny podklady (tabulky) 
přímo na pracovní jednání. Pozvánky na pracovní setkání rozešle e-mailem Bc. Filipcová.  

4) Vedoucí odboru sociálních věcí informovala o schválení Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na léta 2015 – 2020 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje.  

Následně byly dohodnuty termíny setkání obou pracovních skupin:  

� v pondělí 1. prosince 2014 v 17 hodin setkání pracovní skupiny pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením (v objektu domu s pečovatelskou službou, Jičínská čp. 238, 
Příbor).  

 
� ve středu 3. prosince 2014 v 17 hodin setkání pracovní skupiny pro rodiny a děti 

a osoby ohrožené sociálním vyloučením (v objektu domu s pečovatelskou službou, 
Jičínská čp. 238, Příbor),  
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Na obou pracovních jednáních bude projednán monitoring plnění opatření a priorit 
II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora 
na období 2013 – 2017, který bude následně předložen Radě a Zastupitelstvu města 
Příbora.  

 
 
Zapsala: Bc. Lenka Filipcová  


