Zápis ze 14. jednání
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
konaného dne 7. prosince 2016 v Příboře, Jičínská 238
Přítomni: Ing. Dana Forišková, Ph.D, paní Ivana Bílková, DiS., pan Václav Lazebníček, paní Šárka
Tótová, DiS., PhDr. Marie Monsportová, paní Marie Mayerhofferová, DiS., Bc. Lenka
Filipcová
Omluveni: pan Jiří Myška, paní Ludmila Matulová., Bc. Martin Hyvnar, DiS. Ing. Josef Rzyman
Host: pan Miroslav Kovařík, zástupce organizace ILCO Novojičínska spolek stomiků, Mgr. Monika
Kornetová

Program:
1) úvod,
2) přijetí nových členů do pracovní skupiny,
3) monitoring a hodnocení plnění II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních
aktivit města Příbora na období 2013 – 2017 za rok 2016,
4) zahájení III. cyklu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě a plán práce pro rok
2017,
5) diskuze,
6) usnesení pracovní skupiny,
7) závěr.
Průběh jednání:
1. Počátkem jednání Bc. Filipcová, koordinátorka pro komunitní plánování omluvila vedoucího skupiny,
pana Jiřího Myšku, který se nemůže pracovního jednání zúčastnit z důvodu nemoci. Pan Myška
požádal Bc. Filipcovou, aby ho na dnešním jednání zastoupila. Bc. Filipcová konstatovala, že pracovní
skupina je usnášeníschopna. Dále seznámila všechny přítomné s dnešním programem. Všichni
přítomní se zastoupením vedoucího pracovní skupiny koordinátorkou souhlasili, zároveň souhlasili
s navrženým programem.
2. O členství v pracovní skupině požádala a přihlášku k účasti na komunitním plánování sociálních
služeb ve městě Příboře podala Bc. Barbora Kahánková, sociální pracovnice organizace Andělé stromu
života pobočný spolek Moravskoslezského kraje. Po krátkém představení organizace členové
hlasovali o přijetí nového člena, Bc. Barbory Kahánkové, do pracovní skupiny.
Hlasování:

pro - 5, proti - 0, zdržel se hlasování – 1

V tomto bodě se představil pan Miroslav Kovařík, zástupce organizace ILCO Novojičínska spolek
stomiků člen Českého ILCO. ILCO je pacientská dobrovolnická nezisková organizace, která pomáhá
lidem, kterým je ze závažných zdravotních důvodů vytvořena stomie (umělé vyústění např. tenkého
nebo tlustého střeva, močových cest na stěnu břišní). Členství v pracovní skupině zástupci organizace
ILCO Novojičínska zváží, nyní přislíbili, že pomáhající organizaci představí v Příboře na Dnu dětí,
rodiny a sociálních služeb.
3. Následně bylo projednáno plnění priorit a opatření pracovní skupiny pro oblast seniorů a osob
se zdravotním postižením a plnění společných priorit a opatření, které si daly za cíl obě pracovní
skupiny komunitního plánování.
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Zprávu o plnění priorit a opatření ve městě postupně doplnila místostarostka Ing. Dana Forišková,
PhD., a paní Šárka Tótová, DiS. V průběhu projednávání plnění priorit a opatření II. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017 pro rok 2016,
probíhala mezi členy pracovní skupiny diskuse.
4. Koordinátorka informovala o zahájení III. cyklu komunitního plánování včetně plánu práce pro
komunitní plánování na rok 2017, který byl informativně e-mailem zaslán členům pracovní skupiny
současně se zápisem z pracovního jednání řídící skupiny.
5. Diskuse probíhala přímo u projednávání plnění jednotlivých priorit a opatření.
6. Usnesení pracovní skupiny:
1) Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením doporučuje předložit monitoring
plnění priorit a opatření v oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením II. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017 pro rok
2016 k projednání Radě a Zastupitelstvu města Příbora.
2) Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením souhlasí s plánem práce pro
komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na rok 2017.
7. Bc. Filipcová poděkovala všem přítomným za účast na pracovním jednání a popřála všem příjemné
prožití vánočních svátků. Další setkání pracovní skupiny se předpokládá dle plánu práce v únoru
2017.

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová v. r.
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