Zápis z jednání ze dne 03.09.2020
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
_________________________________________________________________________

Místo jednání:

zasedací sál piaristického kláštera v Příboře, Lidická 50

Čas jednání:

od 17:30 – 18:55 hodin

Přítomni:
paní Šárka Tótová, DiS., paní Jaroslava Lupíková, Ing. Dana Forišková, Ph.D., Mgr. Anna Mužná,
Mgr. Blanka Kovaláková, Mgr. Kristýna Nováčková, pan Jiří Demel, Mgr. Jarmila Kyjovská, paní
Irena Rozehnalová, pan Jaromír Maloušek, paní Janetta Jahnová, paní Tereza Plandorová,
Bc. Leona Nagyová Břežná, Mgr. Lenka Fusíková, Mgr. Karolína Najzarová, Bc. Lenka Filipcová
Omluveni: Mgr. Pavel Netušil, Mgr. Kateřina Okáčová
Účast nepotvrdili: paní Martina Čermáková, DiS., paní Emílie Filipová, Ing. Anna Štefková,
Mgr. Dana Lišková
Hosté: Ing. Dana Diváková, pan Radek Novák, Mgr. Pavla Poláková
Program:
1) úvod,
2) přijetí nových členů do pracovních skupin,
3) výsledky dotazníkového šetření v Příboře, Kateřinicích a Skotnici,
4) zpracování SWOT analýzy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit po rodiny a děti
a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
5) závěr.

Průběh jednání:
1) Jednání zahájila vedoucí pracovní skupiny paní Šárka Tótová, DiS., která seznámila všechny
přítomné s programem jednání a účastníkům komunitního plánování představila Ing. Danu
Divákovou, ředitelku Institutu komunitního plánování, z. s., která bude moderátorkou diskuse
a zpracování SWOT analýzy.
2) O členství v pracovní skupině projevila zájem Bc. Leona Nagyová Břežná za obec Kateřinice,
a za obec Skotnici o členství v pracovní skupině projevily zájem Mgr. Blanka Kovaláková,
Mgr. Anna Mužná a Mgr. Kristýna Nováčková. O členství v pracovní skupině rovněž projevila
zájem Mgr. Jarmila Kyjovská, veřejná opatrovnice z odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor. O přijetí všech pěti zájemců do pracovní skupiny bylo postupně veřejně hlasováno.
Všichni přítomní členové pracovní skupiny byli pro přijetí nových členů do pracovní skupiny
pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

-1-

3) Ing. Diváková seznámila všechny přítomné s předběžnými výsledky dotazníkového šetření, které
probíhalo souběžně v Příboře, Kateřinicích a Skotnici od měsíce března 2020 do května 2020.
Výsledná zpráva bude po závěrečném zpracování k dispozici všem členům pracovní skupiny
a na webových stránkách města Příbor.
4) Zpracování SWOT analýzy, tj. uvědomění si silných a slabých stránek v sociální oblasti ve městě

Příboře a v obcích Kateřinice a Skotnice a také ohrožení a příležitostí k poskytování kvalitních,
potřebných a dostupných sociálních služeb a souvisejících aktivit pro rodiny a děti a osoby
ohrožené sociálním vyloučením koordinovala Ing. Dana Diváková.
Závěrem bylo dohodnuto, že vypracovaný návrh SWOT analýzy bude e-mailem rozeslán členům
pracovní skupiny k připomínkování. Připomínky a podněty k zapracování do SWOT analýzy
mohou členové pracovní skupiny zaslat e-mailem Mgr. Karolíně Najzarové nejpozději do 11. září
2020.
5) Bc. Filipcová poděkovala Ing. Divákové za moderování jednání a všem členům pracovní skupiny
za účast na jednání. Zároveň všechny přítomné pozvala na další jednání, na kterém se budou
stanovovat priority střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
v Příboře, Kateřinicích a Skotnici a priority plánu rozvoje rodinné politiky ve městě Příboře
na období 2021 – 2023.
Jednání se uskuteční v zasedacím sále piaristického kláštera v Příboře v pondělí 21. září 2020
v 17:30 hodin.

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová
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