Zápis z 13. jednání
Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením
konaného dne 9. prosince 2015 v Příboře, Jičínská 238
Přítomni: pan Jiří Myška, Ing. Josef Rzyman, Ing. Dana Forišková, Ph.D, pan Václav Lazebníček, paní
Šárka Tótová, DiS., paní Ivana Bílková, DiS., pan Lexa Friedrich, PhDr. Marie Monsportová,
paní Ludmila Matulová, Bc. Martin Hyvnar, DiS., paní Marie Mayerhofferová, DiS., Bc.
Lenka Filipcová
Omluveni: Mgr. Petra Bittnerová
Host: Bc. Barbora Kahánková, sociální pracovnice Mobilního hospice Strom života
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

úvod,
představení nové zdravotní a sociální služby,
přijetí nových členů do pracovní skupiny,
monitoring a hodnocení plnění II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních
aktivit města Příbora na období 2013 – 2017,
diskuze,
výsledky veřejného průzkumu „Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb ze strany
veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na území města Příbor“,
usnesení pracovní skupiny,
závěr.

Průběh jednání:
1. Jednání pracovní skupiny zahájil vedoucí pracovní skupiny pan Jiří Myška, který konstatoval, že
pracovní skupina je usnášení schopna, a proto seznámil všechny přítomné s dnešním programem.
Pracovní skupina s navrženým programem souhlasila.
2. Bc. Barbora Kahánková, sociální pracovnice Mobilního hospice Strom života, seznámila všechny
přítomné s novou zdravotní a sociální službou, kterou poskytují pro obyvatele spádové oblasti Nový
Jičín, Kopřivnice a Příbor. Bližší informace o odlehčovací službě, zdravotní službě a odborné poradně
pro pečující a pozůstalé budou pro občany zveřejněny na webových stránkách města.
3. Pan Jiří Myška informoval pracovní skupinu o žádosti paní Pavlíny Pavlíkové o zrušení členství
v pracovní skupině. Pracovní skupina zrušila na žádost paní Pavlíkové její členství. Nově byly
do pracovní skupiny navrženi: paní Ivana Bílková, DiS., sociální pracovnice Domova Příbor,
příspěvková organizace, pan Lexa Friedrich, předseda Klubu seniorů města Příbor, z. s. a paní Marie
Mayerhofferová, DiS., sociální pracovnice Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o. p. s.
O přijetí nových členů do Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením dal vedoucí
pracovní skupiny postupně hlasovat. Pro přijetí nových členů byli všichni přítomní, nikdo nebyl proti.
4. 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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K plnění všech opatření priority „Podpora a rozvoj činnosti pečovatelské služby“ podaly informace
paní Šárka Tótová, DiS. a Bc. Lenka Filipcová. K prioritě a opatřením „Podpora a rozvoj činnosti
organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením“ podal informace pan Jiří
Myška. K prioritě „Zřízení tísňové péče ve městě Příboře“ podala informace Bc. Filipcová.
Ke zjišťování zájmů obyvatel města Příbora o sociální službu - domov pro seniory hovořila paní Ivana
Bílková, DiS., sociální pracovnice Domova Příbor, příspěvková organizace. Pro monitorování
a hodnocení byly dodány podklady z Diakonie ČCE – střediska v Ostravě, Domova Příbor,
příspěvková organizace a Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s. Vysvětlení
k plnění dalších priorit podaly Bc. Lenka Filipcová, paní Šárka Tótová, DiS. a pan Jiří Myška.
5. V průběhu projednávání plnění priorit a opatření II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017, probíhala mezi členy pracovní skupiny
diskuse. Pan Lexa Friedrich a pan Václav Lazebníček hovořili k bariérovosti chodníků ve městě –
bylo dohodnuto, že pan Jiří Myška konkrétní připomínky projedná na odboru investic a správy
majetku Městského úřadu Příbor. Ing. Josef Rzyman hovořil o možnostech pečovatelské služby,
případně odlehčovací služby a o ochotě a vůli ze strany Diakonie ČCE – střediska v Ostravě navázat
větší spolupráci s městem Příbor a s domovem pro seniory v Příboře. Ing. Forišková, Ph.D. přislíbila,
že možnosti spolupráce, tak jak již byla několikrát ze strany Diakonie ČCE – střediska v Ostravě
avizována, projedná ještě v prosinci 2015 přímo s ředitelkou Domova Příbor, příspěvková organizace.
O činnosti řídící skupiny v letošním roce podal informace pan Jiří Myška.
6. Bc. Lenka Filipcová seznámila všechny přítomné se závěrečnou zprávou veřejného průzkumu, který
prováděl Augur Consulting s. r.o. pod názvem „Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb
ze strany veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na území města Příbor“. Závěrečná zpráva je
zveřejněná na webových stránkách města, informace byly podány městské televizi Local TV,
o výsledcích průzkumu budou také informováni čtenáři Měsíčníku města Příbora.
7. Usnesení pracovní skupiny: 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 k projednání Radě a Zastupitelstvu města Příbora.
8. Vedoucí pracovní skupiny, pan Jiří Myška, poděkoval všem přítomným za aktivitu a účast na dnešním
pracovním jednání a popřál příjemné prožití vánočních svátků.

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová v. r.
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