Zápis
z 29. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, konaného
dne 19. září 2016 na Městském úřadu Příbor, odboru sociálních věcí.
Přítomni: Ing. Dana Forišková, Ph.D., Šárka Tótová, DiS., pan Jiří Myška, Bc. Lenka
Filipcová
Program:
1. kontrola plnění plánu práce pro komunitní plánování pro rok 2016,
2. zahájení III. cyklu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře,
3. příprava brožurky „Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit“,
4. různé.
Průběh jednání:
1) Řídící skupina projednala plnění Plánu práce pro komunitní plánování sociálních
služeb na rok 2016 – bude změna termínu vydání brožurky o sociálních službách
(do 30. listopadu 2016).
2) Řídící skupina se dohodla, že podá Radě města Příbora informace o zahájení dalšího
cyklu komunitního plánování pro zpracování III. Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb města Příbora na období 2018 – 2021. Zároveň požádá Radu města
Příbora, aby vyzvala zástupce volebních stran k účasti na zpracování plánu komunitní
způsobem. Zároveň řídící skupina vyzve veřejnost prostřednictvím webových stránek
města Příbora, Měsíčníku města, atd. k zapojení se do pracovních skupin. Materiál do
rady města připraví Bc. Filipcová.
3) Vedoucí odboru informovala, že pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor zpracovávají podklady pro tisk brožurky „Průvodce sociálními službami
a nabídka volnočasových aktivit“. Řídící skupina rozhodla, že bude vydáno 3 500 ks,
výtisk bude dodán do každé domácnosti ve městě zdarma.
4) Vedoucí pracovních skupin si na příští jednání připraví případnou aktualizaci
jednacího řádu pracovních skupina a základní listiny pro plánování sociálních služeb
ve městě a zpracování střednědobého plánu.
Řídící skupina projednala navrhovaný způsob poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora v oblasti sociálních služeb, který je navrhován v Pravidlech
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora. Pravidla budou předložena
Zastupitelstvu města Příbora ke schválení dne 22. 9. 2016 .
Řídící skupina navrhuje Radě města Příbora odsouhlasit, že Plán rozvoje rodinné
politiky bude součásti komunitního plánování, a pověřit zpracováním Plánu rozvoje
rodinné politiky obě pracovní skupiny. Zároveň řídící skupina zvažovala návrh
na změnu názvu pracovní skupiny: pro rodiny a děti a pro sociální začleňování (změna
bude rovněž záležet na nových návrzích členů pracovních skupin).
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Termíny pracovních jednání obou pracovních skupin, které by se měly uskutečnit
v listopadu 2016, budou vedoucími pracovních skupin stanoveny na dalším
pracovním jednání řídící skupiny.

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová
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