Zápis z 2. jednání
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
konaného dne 26. dubna 2017 v Příboře, Lidická 50
Přítomni: paní Šárka Tótová, DiS., paní Irena Rozehnalová, Mgr. Karolína Najzarová, paní Emílie
Filipová, Mgr. Dana Lišková, Mgr. Kateřina Okáčová, paní Martina Čermáková, DiS., paní
Jaroslava Lupíková, paní Tereza Plandorová, paní Janetta Jahnová, Bc. Libor Bolom,
Bc. Lenka Filipcová
Host: Ing. Dana Forišková, Ph.D., pan Jiří Myška
Omluveni: Bc. Barbora Lichnovská, paní Marie Mayerhofferová, DiS., Bc. Libuše Pavelková, pan
Lubomír Čermák
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Přijetí nového člena do pracovní skupiny
Pozvánka na prezentaci sociálních služeb
Dotazníkové šetření ve městě
SWOT analýzy – pokračování
Závěr

Průběh jednání:
1) Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny paní Šárka Tótová, DiS., která konstatovala, že pracovní
skupina je usnášení schopna. Dále seznámila všechny přítomné s dnešním programem, všichni
přítomní s navrženým programem souhlasili.
2) Pracovní skupina přijala nové členy do své pracovní skupiny, kteří se zároveň stručně představili:
Městská policie Příbor, vrchní strážník Bc. Libor Bolom, Mgr. Dana Lišková a Mgr. Kateřina
Okáčová. O přijetí nových členů do Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním
vyloučením dala vedoucí pracovní skupiny postupně hlasovat. Pro přijetí všech tří členů byli všichni
přítomní, nikdo nebyl proti.
3) Vedoucí odboru sociálních věcí, Bc. Lenka Filipcová, informovala o připravovaném Dnu dětí a
rodiny, na který pozvala i poskytovatele sociálních služeb, kteří mohou zde jako každoročně
prezentovat poskytované sociální služby ve městě. Den dětí a rodiny se uskuteční v neděli 4. června
2017 a prezentace sociálních služeb proběhne od 10 do 13 hodin.
4) Bc. Lenka Filipcová informovala pracovní skupinu o právě probíhajícím dotazníkovém šetření
ve městě ve věci zjišťování potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb v oblasti sociálních služeb
a v oblasti rodinné politiky ve městě. Mezi členy pracovní skupiny byly rozdány k dispozici do svých
organizací dotazníky k vyplnění.
5) Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje, vedla další část pracovního jednání.
Byly rozpracovány priority v jednotlivých oblastech – v návaznosti na SWOT analýzu (viz. zápis
z minulého jednání). O všech oblastech se vedla mezi členy diskuse se všeobecným souhlasem, u
aktivity volné herny s možností hlídání dětí bylo hlasováno o vyřazení návrhu: 4 členové byli pro
zachování a 7 členů bylo pro vyřazení návrhu. Návrh byl vyřazen.
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Priorizace jednotlivých témat:
1. kontaktní centrum pro osoby bez přístřeší, navázání spolupráce s Potravinovou bankou, šatník),
návaznost na ubytovnu 1 1 3 2 1 1 1 11 1 1 1
15
2. funkční Občanská poradna - větší podpora finanční gramotnosti 1 1 1 3 1 2 1 1 11
3. chhybí ubytovna 1 1 1 2 1 1 1 1 1
10
4. podpora terénní sociální práce 1 1 1 1
4
5. chybí sociální bydlení
0
Témata rodinné politiky
1. dopravní hřiště – není bezpečno + celkové zvelebení, dětská hřiště nejsou bezpečná – střepy,
stříkačky, hřiště u ZŠ Npor. Loma je v hrozném stavu. Podpora aktivit pro trávení volného času
rodin (rodiče + děti) – půjčovna vozíků za kola, čtyřkolek, koloběžek.
11231211
12
2. více laviček - zařadit do plánu rodinné politiky (nová místa – správná místa) 3 2 2 1 1
9
3. rozšíření kapacity MŠ - vzhledem ke změně zákona, pracovní doba v MŠ do 16h – je možnost
prodloužení do17h? není alternativní vzdělávání – předškolní věk 1 1 4 1 1
8
4. podpůrné skupiny pro děti s ADHD, PAS (v NJ je fungující organizace – rozšíření?), klienti jsou
nyní v rámci osobní asistence 1 1 11 1 2 1 8
5. podpora zavádění flexibilních forem práce ve firmách ve městě 2 1 1 1 2 1
8
6. startovací byty chybí 1 1 5
7
6
7. mezigenerační venkovní posilovna 1 2 2 1
8. rodinné pasy 11 1 2
5
9. podpora cyklotras 1 1
2
Průřezová aktivita
1. zajištění sociálního bydlení
2. senioři terčem domácího násilí (psychické násilí) ohrožení seniorů a osob se zdravotním
postižením ze strany podvodníků (podomní prodej) – senioři jako oběti trestných činů
3. bezbariérovost ve městě – např. chodníky, znepřístupnění obchodů apod. při opravách; nádraží
(přechody) – pokračování - především státních institucí bezbariérovost městského úřadu
4. rozšíření hřišť pro starší děti a vybudování dalších
Návrh priorit
1. Podpora kontaktního centra pro osoby bez přístřeší
2. Podpora a rozvoj Občanské poradny
3. Zřízení ubytovny pro sociálně vyloučené osoby
4. Podpora a rozvoj terénní sociální práce
5. Podpora a rozvoj osobní asistence, podpůrné skupiny pro děti s ADHD, PAS
Prorodinná politika
1. Podpora aktivit pro trávení volného času rodin
zvelebení dětských hřišť včetně dopravního hřiště (rodiče + děti) – půjčovna vozíků za
kola, čtyřkolek, koloběžky.
- mezigenerační venkovní posilovna
- rodinné pasy
- rozvoj cyklotras
2. Rozšíření odpočinkových míst - více laviček
3. Podpora sociálního "Šatníku"
4. Rozšíření kapacity MŠ
: analýza
počtulegislativy
dětí, které budou v daném věku
- vzhledem
ke změně
: oslovení rodičů, zda budou jejich děti navštěvovat školku od 2 let
- prodloužení pracovní doby do 17 hod.
-
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5.
6.
7.
8.

: zjištění zájmu rodičů
zájmu rodičů
s vysvětlením návaznosti na ZŠ, SŠ a pracovní proces
- zřízení: zjištění
alternativního
vzdělávání
Podpora zavádění flexibilních forem práce ve firmách ve městě
Podpora činnosti Mateřského centra Zvoneček
Podpora činnosti organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež
Zřízení startovacích bytů

6) Na závěr Ing. Dana Diváková poděkovala všem přítomným za aktivní účast na pracovním jednání.
Termín dalšího setkání pracovní skupiny není ještě řídící skupinou stanoven.

Zapsaly: Bc. Lenka Filipcová,
Ing. Dana Diváková
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