Zápis
z 31. jednání řídící skupiny pro plánování sociálních služeb ve městě Příboře, konaného
dne 23. ledna 2017 na Městském úřadu Příbor, odboru sociálních věcí.
Přítomni: Ing. Dana Forišková, Ph.D., Šárka Tótová, DiS., pan Jiří Myška, Bc. Lenka
Filipcová
Program:
1. monitoring plnění II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a ostatních
aktivit města Příbor na období 2013 – 2017 za rok 2016,
2. různé.
Průběh jednání:
1) Řídící skupina projednala plnění či neplnění jednotlivých priorit obou pracovních skupin
včetně společných priorit a zpracovaný monitoring plnění II. střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a ostatních aktivit města Příbora na období 2013 – 2017 za rok 2016.
Řídící skupina doporučuje zpracovaný materiál předložit k projednání a ke kontrole Radě
města Příbora a Zastupitelstvu města Příbora.
2) Řídící skupina projednala možnosti podání cenové nabídky a pozvání ke spolupráci
a souhlasí se spoluprácí s Institutem komunitního rozvoje z. s., Purkyňova 6, Ostrava.
Spolupráce se bude týkat facilitace pracovních skupinách při zpracování SWOT analýz,
provedení průzkumu potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb a prorodinné politiky
atd. Řídící skupina se dohodla, že se pro zpracování obou plánů a stanovení priorit
a opatření nebude zpracovávat rozsáhlý podrobný průzkum veřejnosti, ale bude mimo jiné
čerpáno z podrobného průzkumu „Zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb
ze strany veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na území města Příbor“ zpracovaného
koncem roku 2015.
Bc. Lenka Filipcová informovala rovněž o jednání s Mgr. Vránou z odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Vzájemně byla dohodnuta spolupráce
koordinátora komunitního plánování z MSK v rámci projektu ESF - Efektivní naplnění
střednědobého plánu v Moravskoslezském kraji – Plánování III. (2. podpora koordinátorů
komunitního plánování).
Pracovní jednání za účasti veřejnosti se uskuteční v březnu 2017. Bude zajištěn jednací sál
piaristického kláštera v Příboře, pozvánky s přesným termínem rozešle Bc. Filipcová.
Usnesení pracovní skupiny:
Řídící skupina předkládá Radě města Příbora a Zastupitelstvu města Příbora zprávu o plnění
priorit a opatření II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období
2013 – 2017 za rok 2016.

Zapsala: Bc. Lenka Filipcová

