Zápis z 1. jednání
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením
konaného dne 13. 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

Slabé stránky
-

-

-

nejsou terénní služby pro rodiny - sociálně
aktivizační služba
chybí startovací byty
chybí sociální bydlení
chybí ubytovna
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
které nechtějí být organizované (otevřené
kluby)
nízkoprahové denní centrum pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, návaznost
na ubytovnu
větší podpora finanční gramotnosti pro
sociálně slabé a pro děti

Témata rodinné politiky (budou zpracovány
v rámci plánu rozvoje rodinné politiky)
- nedostatek obchodů a služeb
- dopravní hřiště – není bezpečno + celkové
zvelebení
- rozšíření kapacity MŠ vzhledem ke změně
zákona
- chybí volná herna s možností hlídání
(krátkodobé pobyty)

-

Příležitosti
- finanční prostředky z EU, nadací nadačních
fondů
- příznivá změna legislativy
- možnost práce na ½ úvazek při mateřské
dovolené
- hlídání dětí při zaměstnání

Zapsala:

Ing. Dana Diváková
Mgr. Karolína Najzarová

není alternativní vzdělávání pro předškolní
věk
- pracovní doba v MŠ do 16h – je možnost
prodloužení do17h?
- bariérovost městského úřadu
- hřiště u ZŠ Npor. Loma je v hrozném stavu
- dětská hřiště nejsou bezpečná – střepy,
stříkačky
- podpora aktivit pro trávení volného času
rodin (rodiče + děti) – půjčovna vozíků za
kola, čtyřkolek, koloběžky
- podpora cyklotras
- renovace parčíku za mostem (nábřeží
Rudoarmějců)
- rodinné pasy
- rozšíření hřišť pro starší děti a vybudování
dalších
- podpůrné skupiny pro děti s ADHD (v NJ je
fungující organizace – rozšíření?), klienti
jsou nyní v rámci osobní asistence
Ohrožení
- změna legislativy
- volby do Poslanecké sněmovny
- volby do Zastupitelstva města Příbora

