Zápis z 1. jednání
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
konaného dne 20. března 2017 od 17 hodin v Příboře, ul. Lidická 50
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny.
Program:
1. Představení vyhodnocení II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a ostatních aktivit na období 2013-2017
V úvodu představila vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Lenka Filipcová výsledky
hodnocení předchozího střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních
aktivit.
2. Zpracování SWOT analýzy
SWOT analýzu vedla Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje.
Institut komunitního rozvoje byl pověřen zpracováním některých částí
III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit na období 20182020 a Plánu rozvoje rodinné politiky na období 2018-2020.
3. Se SWOT analýzou se bude dále pracovat, záměrně nebyla provedena priorizace,
neboť toto bude úkolem pracovních skupin na dalších jednáních.

Silné stránky
- fungující síť sociálních služeb
- pečovatelská služba
- podpora terénních služeb ve městě
- fungující kluby pro seniory
- aktivní místní organizace Svazu tělesně
postižených
- univerzita třetího věku
- senior slevenky
- průvodce sociálními službami
- vyhláška o zákazu podomního prodeje
fungující prevence kriminality – přednášky,
akce pro veřejnost

Slabé stránky
- bariérovost ve městě – např. chodníky,
znepřístupnění obchodů apod. při opravách;
nádraží (přechody)
- zlepšení komunikačních bariér (pokračovat
v odstraňování)
- pečovatelská služba večer a o víkendech
(nyní je služba poskytována do 19h a o
víkendech) – informovat o tom veřejnost
- zvýšení informovanosti ze strany
poskytovatelů sociálních služeb
- kapacita domovů pro seniory (rozšíření, aby
senioři mohli zůstávat v blízkosti rodiny) +
chybí domov se zvláštním režimem
- senioři terčem domácího násilí (psychické
násilí)
- není mateřinka pro seniory (sociálně
aktivizační služby pro seniory a zdravotně
postižené, příp. denní centrum pro seniory)
- snížení bariér v bytech v domech
s pečovatelskou službou (rekonstrukce
sociálních zařízeních v bytech)
- chybí venkovní posilovna pro seniory
- ohrožení seniorů a osob se zdravotním
postižením ze strany podvodníků (podomní

prodej) – senioři jako oběti trestných činů
wc karta
četnější oddechové ostrůvky + nadkrytí
laviček stříškama
- chybí sociální bydlení
Ohrožení
- změna legislativy
- volby do Zastupitelstva města Příbora
- volby do Poslanecké sněmovny
-

Příležitosti
- příznivá změna legislativy
- volby do Poslanecké sněmovny

Zapsala:

Ing. Dana Diváková
Mgr. Karolína Najzarová

