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Komunitní plánování sociálních služeb  m�sta Kostelec nad Orlicí  

a Kosteleckého regionu 
 

�eská republika jako transformující se zem� prochází �adou zm�n, které s sebou p�inášejí 
rizika, na která je t�eba reagovat pomocí systému sociální ochrany. Velkou prom�nou proto 
prochází i jedna ze složek sociální ochrany – sociální služby. 
 
Za posledních 10 let  se nabídka sociálních služeb stala pest�ejší. Krom� tradi�ních 
reziden�ních služeb jsou k dispozici služby azylových dom�, r�zných denních center, 
stacioná��, poraden, osobní asistence, rané pé�e atd. P�es tento pozitivní vývoj však služby 
stále nejsou dostupné všem, kte�í je pot�ebují. 
 
Probíhají významné demografické zm�ny. Stárnutí populace je jednou z p�í�in zvyšující se 
pot�eby sociálních služeb a výdaj� na její uspokojení. Dále probíhají zm�ny ve struktu�e 
rodiny. Lidé žijí osam�le, v netradi�ních partnerských svazcích, v neúplných rodinách, b�hem 
svého života zakládají rodinu n�kolikrát, a to vše snižuje schopnost rodiny postarat se o své 
blízké.  
 
Lidé v naší spole�nosti by m�li mít stejné p�íležitosti a m�li by být chrán�ni p�ed sociálním 
vylou�ením. To však nezávisí pouze na kvalit� poskytovaných služeb, ale také na jejich 
dostupnosti. K zajišt�ní dostupnosti v budoucnu p�isp�je metoda komunitního plánování 
sociálních služeb. Komunitní plánování p�isp�je k tomu, aby služby reagovaly na místní 
pot�eby a specifika a aby dostupné finan�ní zdroje byly efektivn� využívány. Vychází 
z pot�eby pr�zkumu pot�eby �innosti nebo služby všech zú�astn�ných a cílem je výsledek, 
který je p�ijatelný pro v�tšinu ú�astník�. 
 
Sociální služby tvo�í široké spektrum služeb. Mají pomoci uspokojovat specifické pot�eby 
sociáln�, zdravotn� i spole�ensky handicapovaných skupin obyvatelstva. Pat�í mezi n� hlavn� 
komplexy služeb pro seniory, osoby zdravotn� postižené, rodiny s d�tmi a nep�izp�sobivé 
osoby. 
 
Formou sociální služby jsou t�eba azylové domy, penziony pro seniory, denní centra, respitní 
pé�e, stacioná�e, domy na p�li cesty, komunitní a kontaktní centra a mnoho dalších, ale i 
dopl�kové služby, t�eba ze sféry zdravotnictví (raná pé�e, terapeutická komunita), bydlení 
(podporované a chrán�né bydlení), nebo služby poradenské. Tak jsou z�izovány poradny 
psychologické, lé�ebné, p�edmanželské, pro toxikomany, alkoholiky, nezam�stnané apod. 
 
(�erpáno z materiálu MPSV) 
 
 
 
P�i tvorb� komunitního plánu bychom cht�li zapojit ú�astníky sociálních služeb do 
p�ípravy a realizace, podporovat dialog a spolupráci mezi ob�any. Naším cílem je zvýšit 
dostupnost, kvalitu sociálních služeb a rozší�it jejich nabídku tak, aby odpovídaly 
zjišt�ným místním pot�ebám. Dalším cílem je zvýšit efektivitu investovaných finan�ních 
prost�edk� hlavn� tím, že jsou vynakládány pouze na ty služby, které jsou skute�n� 
pot�ebné – což se ukáže na základ� demografické analýzy, dotazníkové akce pro ob�any 
nebo dialogem zástupc� uživatel�, poskytovatel� a zadavatel� u tzv. kulatého stolu. 
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Pr�b�h zpracování komunitního plánu v Kostelci nad Orlicí 
 

V souvislosti s reformou státní správy a s p�evodem agend z Okresního ú�adu v Rychnov� 
nad Kn�žnou na pov��ené obce, došlo i k „rozd�lení“ okresu na 3 správní obvody obcí 
s rozší�enou p�sobností: Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kn�žnou, Dobruška. Jak vyplývá 
z mapy Královéhradeckého kraje, kde je graficky znázorn�no pokrytí území sítí sociálních 
služeb, v d�ív�jších letech se sociální služby soust�edily na území okresního m�sta Rychnova 
nad Kn�žnou. P�estože nám podle této mapky mnoho sociálních služeb chybí, musíme 
vycházet ze zdroj�, které máme k dispozici a nedávat si nep�im��ené úkoly. Proto se snažíme 
prvotn� �ešit úkoly, které nevyžadují p�ílišné finan�ní náklady. 
 
Každý z nás se m�že dostat do situace, kdy bude pot�ebovat pomoc, každému mohou dojít 
síly �i možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Výsledkem Komunitního plánu 
by m�la být dohoda o tom, jaké sociální služby chceme mít p�ipravené pro sebe a pro lidi 
kolem nás. 
 
Hlavním cílem tohoto plánu je zmapování dostupnosti sociálních služeb v daném území 
v�etn� nabídky a kapacity služeb, tak aby odpovídaly místním specifik�m a pot�ebám 
jednotlivých ob�an�.  Výsledkem takového plánu je, že prost�edky na tyto služby budu 
vynakládány ú�eln� a efektivn�. Na tuto �innost by m�ly navazovat i standardy kvality 
sociálních služeb v jednotlivých za�ízeních. 
 
P�i tvorb� komunitního plánu jsme vycházeli p�evážn� z dotazníkového šet�ení, z informací 
od poskytovatel�, uživatel� a zadavatel�, kte�í jsou zapojeni do procesu tvorby. 
Prvním výsledkem našeho komunitního plánování bylo vydání brožury (adresá� 
poskytovatel� a zdravotnických za�ízeních), kterou podpo�il Královéhradecký kraj v rámci 
grantového �ízení. 
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Základní údaje o Královéhradeckém kraji: 
 
 
Po�et obyvatel správního obvodu: 554 348 (448 obcí) 
Rozloha správního celku: 475 800 ha (svojí rozlohou je devátým krajem republiky) 
Královéhradecký kraj má 5 okres� (Hradec Králové, Ji�ín, Náchod, Rychnov nad Kn�žnou,   
                                                          Trutnov) 
Obcí s rozší�enou p�sobností je 15: (Broumov, Dobruška, Dv�r Králové n. Labem, Ho�ice, 
Hradec Králové, Jarom��, Ji�ín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové M�sto n. 
Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kn�žnou, Trutnov, Vrchlabí) 
Pov��ených obecních ú�ad� je 20 
 
 
 
 
 

Kostelec nad Orlicí jako obec s rozší�enou p�sobností: 
 

Po�et obyvatel správního obvodu: 24 592 
Rozloha správního obvodu: 22 347 ha 
Obcí ve správním obvodu je 21: (Albrechtice n. Orl., Bolehoš�, Borohrádek, Borovnice, 
�astolovice, �ermná n. Orl., �estice, Doudleby nad Orlicí, H�ibiny-Ledská, Chleny, 
Kostelecké Horky, Krchleby, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Týništ� 
nad Orlicí, Vrbice, Zdelov, Ž�ár nad Orlicí). 
Pov��ené obecní ú�ady 2: (Kostelec nad Orlicí, Týništ� nad Orlicí) 
 
Podle posledního s�ítání obyvatel v roce 2001 se zjiš�oval i ukazatel „pracovní 
vyjíž�kovosti“. Kostelec nad Orlicí m�l nejvyšší podíl zam�stnaných, vyjížd�jících za 
prací mimo obec trvalého bydlišt� (56,5%). Tato vysoká hodnota vyjad�uje 
nestejnom�rné rozmíst�ní pracovních p�íležitostí v kraji. 
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Vznik pracovních skupin 
 
Vytvo�ení takového dokumentu znamená zapojení všech ú�astník� systému sociálních služeb, 
kterými jsou: 

• uživatelé (ti, kdo sociální služby p�ijímají) 
• poskytovatelé (ti, kdo sociální služby provozují nebo poskytují bu� ve státních nebo  
      soukromých za�ízeních, nebo v domácím prost�edí)  
• zadavatelé (ti, kdo služby platí, z�izují, zadávají) 

 
Dne 5. b�ezna 2003 byly z�ízeny dv� pracovní skupiny, které tvo�í Komunitní plán v našem  
m�st�. Ob� pracovní skupiny jsou volné a otev�ené všem zájemc�m o práci, na pracovní 
sch�zky jsou zváni všichni, kdo mají zájem o spolupráci, oslovujeme a zveme ob�any, kte�í 
mají chu� diskutovat, zlepšovat  a vymýšlet nové, pot�ebné sociální služby v našem regionu. 
Do tohoto plánu bychom cht�li zapojit i okolní obce, které správním obvodem spadají pod 
Kostelec nad Orlicí – tj. 21 obcí, které jsme osobn� i písemn� vyzvali a požádali o spolupráci. 
 

I. pracovní skupina je zam��ena na �innost zájmových klub�, prevenci kriminality, 
pé�i o rodinu a menšiny 

II. pracovní skupina je zam��ena na služby pro starší a postižené ob�any  
 
Dne 9.10 2003 se �lenové na pracovní sch�zce shodli na zvolení zástupc� do �ídící skupiny, 
kterou tvo�í zvolení �lenové z jednotlivých pracovních skupin a jejich hlavní náplní je 
informovat vedení m�sta a snažit se prosadit jednotlivé díl�í úkoly. 
Domníváme se, že je vhodn�jší zam��it se na �ešení díl�ích aktuálních problém�, 
vzhledem k tomu, že ve�ejnost o�ekává okamžité vy�ešení svých problém� a dlouhodobé 
�ešení cíl� m�že vést k tomu, že ve�ejnost p�estane mít zájem na spolupráci. 
 
Na tvorb� a zpracování Komunitního plánu sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí a okolí 
spolupracujeme i s  Ob�anským poradenským st�ediskem v Hradci Králové a s odborem 
sociálních v�cí na Krajském ú�adu v Hradci Králové. 
 
Složení pracovních skupin a jejich zam��ení p�i tvorb� komunitního plánu 
I. skupina je zam��ena na zájmové kluby, prevenci kriminality, pé�i o rodinu a d�ti, menšiny. 
�lenové:  
�ervinková Alena – obecní ú�ad Doudleby nad Orlicí, Mgr. Dvo�á�ková Eva – D�tský domov 
se školou v Kostelci nad Orlicí, Ing. Jelínek Tomáš, Mgr. Šreibrová Eva – Obchodní 
akademie T.G.M. v Kostelci nad Orlicí, Miklová Blanka – vedoucí DDM v Kostelci nad 
Orlicí, Paulus Petr -  vedoucí MP v Kostelci n. Orl, prap. Kaška Radek – Policie �R, 
Serbousková Dagmar – ZÚ pobo�ka RK.  
 
II. skupina je zam��ena na poskytování soc. služeb pro starší a zdravotn� postižené ob�any. 
�lenové: 
Blažková Pavlína – vedoucí DPS, Fiedlerová Eva – místop�edsedkyn� svazu postižených 
civiliza�ními chorobami, Hejhalová Eva – zastupitel m�sta + komise sociální a zdravotní, Ing. 
Stehlík Josef – zastupitel m�sta, Mgr. Vaší�ek Jind�ich – �editel DD Borohrádek, Mina�íková 
Marie – klub d�chodc� v Kostelci nad Orlicí, Polá�ková Marie – Komise sociální a zdravotní 
v �astolovicích,  Morávková Jana – vedoucí zdravotní domácí pé�e. 
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Po�et obyvatel Celkem Ženy Muži 
obyvatelé správního obvodu rok 2004 24 592 x x 

obyvatelé v Kostelci nad Orlicí rok 2004 6 155 3 208 3 021 
Zastoupení obyvatel regionu do 19 let 20 - 40 let 41 - 60 let 60+ let 

podle v�ku 21% 31% 27% 21% 
0 -14 826 

15 - 17 211 
18 - 30 1 220 
31 - 40 831 
41 - 50 774 
51 - 60 1 024 

Rozd�lení obyvatel podle v�ku 

61 + 1 269 
Po�et uzav�ených manželství rok 2002 rok 2003 

kosteleckých ob�an� 33 40 
rok 2002 rok 2003 

d�v�ata chlapci d�v�ata chlapci Po�et narozených d�tí 
28 27 27 22 

rok 2002 rok 2003 Po�et rozvod� 
32 27 

Muži Ženy Pr�m�rný  v�k obyvatel kostelecka 
38,6 42,2 

Celkový pr�m�rný v�k obyvatel  
v Kostelci nad Orlicí 

40,5 

Po�et nezam�stnaných v lokalitách: rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 
Kostelecko 360 362 328 442 
Týniš�sko 284 272 318 346 
okres Rychnov n. Kn�ž. celkem 1 946 2 023 2 305 2 680 

Míra nezam�stnanosti v lokalitách: rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 
Kostelecko  5,84% 6,24% 5,59% 7,05% 
Týniš�sko 4,67% 4,75% 5,25% 5,93% 
okres Rychnov n. Kn�ž. celkem 5,05% 5,58% 6,01% 6,81% 

Po�et m�stských dom� (vchod�) 43 
Po�et m�stských byt� 347 

Po�et nebytových prostor� 13 
1+0 59 
1+1 77 
1+2 123 
1+3 54 
1+4 18 
1+5 8 

Rozd�lení byt� podle velikosti 

0+2 8 
I.  kateg. II. kateg. III. kateg. IV. kateg. 

154 169 1 3 Rozd�lení byt� podle kategorie 
+ 20 ubytovacích jednotek (kasárna) 
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Po�et žadatel� o m�stský byt v roce 2003 do 25 let 26-40 let 41-55 let 56+ let 

Kostelec nad Orlicí 27 65 33 8 
v % 20% 49% 25% 6% 

Domov d�chodc� v regionu - rok 2002 Kapacita l�žek Vy�ízené žádosti/r.2002 
DD Albrechtice n. Orl. 60 19 
GC DD Týništ� n. Or. 42 3 
DD Borohrádek 133 46 
D�m s pe�ovatel. služ. v regionu - rok 2002 Kapacita l�žek Vy�ízené žádosti/r.2002 
DPS Kostelec nad Orlicí 70 10 
GC DPS - Týništ� nad Orlicí 23 3 

Sociáln� patologické jevy (kriminalita) Kostelecko - Rok 2003 
Násilná trestná �innost Zjišt�no 14 Objasn�no 9 
Mravnostní trestná �innost Zjišt�no 3 Objasn�no 3 
Majetková trestná �innost Zjišt�no 173 Objasn�no 39 
Ostatní trestná �innost Zjišt�no 44 Objasn�no 37 
Hospodá�ská trestná �innost Zjišt�no 25 Objasn�no 20 
Zbývající trestná �innost Zjišt�no 25 Objasn�no 25 

Celkem Zjišt�no 284 Objasn�no 133 
Sociáln� patologické jevy (kriminalita) Týniš�sko - Rok 2003 

Násilná trestná �innost Zjišt�no 13 Objasn�no 12 
Mravnostní trestná �innost Zjišt�no 1 Objasn�no 1 
Majetková trestná �innost Zjišt�no 161 Objasn�no 42 
Ostatní trestná �innost Zjišt�no 25 Objasn�no 24 
Hospodá�ská trestná �innost Zjišt�no 30 Objasn�no 25 
Zbývající trestná �innost Zjišt�no 49 Objasn�no 49 

Celkem Zjišt�no 279 Objasn�no 153 
Po�et projednávaných p�estupk� rok 2003 rok 2002 rok 2001 rok 2000 

Kostelecko (obvod cca 12 616 obyvatel) 87 92 71 64 
Týniš�sko (obvod cca 7 234 obyvatel) 57 51 56 59 

Vyplacené dávky v Kostelci n. Orl.-rok 2003 Po�et p�íjemc� Výše poskyt. dávky v K� 
P�ísp. na úpr. bytu pro ZTP ob�any 18 482 000,- 
P�ísp.na opat�ení zvl.pom�cek pro ZTP 
ob�any 45 1 152 000,- 
P�ísp.na zakoupení, opr. a zvl. úpravu vozidel 15 1 386 000,- 
P�ísp. na provoz motorových vozidel 825 4 752 000,- 
Pen�ž.a v�cné dávky pro rodiny s nezaopat�. 
             d�tmi a uchaze�i o zam�stnání 

231 7 022 000,- 

Pen�ž. a v�cné dávky rodi��m nezaopat�. 
           d�tí, t�hotným ženám a 
nazaopat�.d�tem 

21 65 000,- 

P�ísp�vek na výživu 19 143 000,- 
P�ísp. p�i pé�i o blízkou nebo jinou osobu 50 2 326 000,- 
P�ísp�vek na individuální dopravu 2 12 000,- 
P�ísp�vek na zvýšené životní náklady 327 686 000,- 
P�ísp. na provoz telef. ú�astnické stanice 13 15 000,- 
P�ísp.na po�íz.zákl.vyb.dít�te a p�ísp.p�i 
uzav�.manž. 2 15 500,- 
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Správní obvod Kostelce nad Orlicí obce s rozší�enou p�sobností 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GC  DPS 
GC DD 

JOB 

Agentura 
domácí 
pé�e 

zdravotní 
domácí 
pé�e 

Zvláštní 
škola  

D�tský 
domov 
se školou 

DPS + Denní 
centrum pro 
seniory 

DD 

DD 

Psychologické a 
pedagogické 
služby 

GC DPS =  Geriatrické centrum – D�m s pe�ovatelskou službu 
GC  DD  =  Geriatrické centrum – Domov d�chodc� 
DPS        =  D�m  s pe�ovatelskou službu 
DD          =  Domov d�chodc� 
JOB        =  Ob�anské sdružení „JOB“ 

Protidrogová 
poradna 
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Instituce zajiš�ující sociální pé�i v kosteleckém regionu 
 
 
M�stský ú�ad Kostelec nad Orlicí - Odbor sociálních v�cí (OSV) 
Palackého nám�stí �p. 38 
Vedoucí: Mgr. Miloslava Stojanová 
Poskytované služby: 

a) dávky sociální pé�e 
b) služby sociální pé�e (vydávání pr�kaz� mimo�ádných výhod pro zdravotn� postižené 

ob�any, sociáln� právní ochrana d�tí, evidence a vydávání recept� na psychotropní 
látky, protidrogová prevence, koordinátor pro mládež a dosp�lé, rómský terénní 
asistent, poskytování pe�ovatelské služby, osobní asistence pro zdrav. postižené d�ti..) 

Cílová skupina: všichni ob�ané – poradenská a informa�ní služba 
Finan�ní zdroje: Rozpo�et M�sta Kostelec nad Orlicí 
 
 
 
M�stský ú�ad Týništ� nad Orlicí – odbor sociálních v�cí (OSV) 
Mírové nám�stí 90, Týništ� nad Orlicí 
Cílová skupina: Pot�ební ob�ané 
Poskytované služby: 

a) dávky sociální pé�e 
b) obecné sociální poradenství 

Finan�ní zdroje: Rozpo�et M�sta Týništ� nad Orlicí 
 
 
 
D�m s pe�ovatelskou službou (DPS) 
Frošova 1414 a 763, Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí: Pavlína Blažková 
Cílová skupina: 
Služba pro seniory, zdravotn� a t�lesn� postižené ob�any. V mimo�ádných situacích také 
poskytuje služby rodinám s d�tmi. 
Poskytovaná pe�ovatelská služba: 
Dovážka ob�d�, donáška nákupu, doprovod k léka�i, úklid v domácnosti, praní a žehlení 
prádla, pedikúra, masáže, úkony osobní hygieny, jednoduché ošet�ovatelské úkony. 
Služby jsou poskytované v DPS i v terénu, o sobotách a ned�lích. 
Z�izovatel: M�sto Kostelec nad Orlicí 
Kapacita za�ízení: 70 l�žek (18x dvoupokojových byt�, 16x jednopokojových byt�, 18x  
                              jednopokojových byt�) 
Po�et klient�: 56 klient� (v DPS jsou v bytech pro manž. dvojice umíst�ni jednotlivci, proto  
                       neodpovídá kapacita za�ízení po�tu ubytovaných klient�) 
Finan�ní zdroje: Rozpo�et M�sta 3 097tis. K� je ur�en na DPS, PS (provoz a práce v terénu) 
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Pe�ovatelská služba (PS) 
Frošova 1414, Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí: Pavlína Blažková 
Cílová skupina: 
Služba je ur�ena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní pé�e a 
pé�e o domácnost, kte�í cht�jí žít samostatn� v b�žném prost�edí. 
Poskytovaná pe�ovatelská služba: 
Podstatou je pomoc lidem zvládnout p�edem dohodnuté b�žné každodenní úkony, které by 
vykonávali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stá�í. 
Po�et klient� v terénu: cca 100 osob 
Z�izovatel: M�sto Kostelec nad Orlicí 
Finan�ní zdroje: Rozpo�et M�sta  
 
 
 
Denní centrum pro seniory (Domovinka) 
Frošova 1414,  Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí: Pavlína Blažková 
Cílová skupina: 
Služba je ur�ena klient�m, kte�í nemohou pro sv�j v�k nebo vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu z�stávat doma sami, ale rodina je schopna se o n� �áste�n� postarat. Kapacita za�ízení je 
v sou�asné dob� pro 3-4 klienty. 
Poskytovaná služba: 
Služba je poskytována ob�an�m Kostelce n. Orl a okolních obcí. Cílem je pomoci rodin� 
v pé�i o seniora v dob�, kdy jsou v zam�stnání, zajiš�uje komplexní pomoc osam�lým 
senior�m. Provoz byl zahájen 1.1.2003. Jsou zde provád�ny jednoduché ošet�ovatelské úkony 
(podávání lék�, p�evazy…), podání stravy a nápoj�, možnost osobní hygieny, možnost 
pedikúry a masáží, možnost donášky nákupu a provedení nutných poch�zek, možnost praní 
prádla a žehlení, denní zam�stnání (vycházky, spole�enské hry, poslech hudby, ru�ní práce, 
�tená�ský klub, kontakt s komunitou).  
Z�izovatel: M�sto Kostelec nad  Orlicí 
Finan�ní zdroje: Rozpo�et M�sta, žádost o dotaci na Královéhradeckém kraji 
 
 
 
Geriatrické centrum (GC) 
Turkova 785, Týništ� nad Orlicí 
	editel: Marie Vacková 
Cílová skupina a poskytovaná služba: 
Geriatrické za�ízení je m�stské za�ízení, které provozuje Domov d�chodc� (trvalé a 
p�echodné pobyty pro seniory s nep�etržitým provozem, kapacita 42 l�žek, náklady na 1 
l�žko 247 tis. K�), D�m s pe�ovatelskou službou (ubytování v bytech zvláštního ur�ení, 
s možností využívání služeb pe�ovatelské služby, kapacita 23 l�žek), Denní pobyt v GC, 
Terénní službu (poskytuje odbornou zdravotní a ošet�ovatelskou pé�i a sociální asistenci 
v domácnostech), Pe�ovatelskou službu (terénní služby cca 45 klient�, pomoc p�i 
každodenních úkonech). 
Z�izovatel: M�sto Týništ� nad Orlicí, státní dotace, dotace KÚ HK, klienti 
Finan�ní zdroje:GC DPS (r.2002) 577 tis. K�,GC DD (r.2002) 11 048 tis.K�+2.540 tis.dotace 
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Zdravotní domácí pé�e 
Procházkova 1227, Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí: Jana Morávková 
Cílová skupina: 
Tato služba umož�uje pacient�m lé�it se doma, kdy tento pobyt v domácím prost�edí je 
p�íjemn�jší, udržuje rodinu pohromad� i v dob� nemoci, zlepšuje psychický stav nemocných, 
urychluje hojení.  
Poskytovaná zdravotní pé�e: 
Lé�ba proleženin, odb�r biologického materiálu, kontrola fyziologických funkcí, pé�e o 
onkologicky nemocné, aplikace injekcí, pé�e o diabetiky a pacienty po operacích, 
rehabilita�ní cvi�ení po mozkových p�íhodách. 
Poskytovaná pe�ovatelská služba: 
Donáška ob�d�, nákupu, úklid domácnosti, praní prádla, doprovod, podání lék�, hygienická 
pé�e, osobní asistence. 
Pronájem kompenza�ních (zdravotních) pom�cek – dle katalogu 
Z�izovatel:  soukromá pe�ovatelská služba 
Finan�ní zdroje: úhrady zdravotních pojiš�oven, vlastní zdroje financování 
 
 
Agentura domácí pé�e 
Tylova 316, Kostelec nad Orlicí 
Vedoucí: Olga Miková 
Cílová skupina:  
Tato služba umož�uje pacient�m lé�it se doma, kdy tento pobyt v domácím prost�edí je 
p�íjemn�jší, udržuje rodinu pohromad� i v dob� nemoci, zlepšuje psychický stav nemocných, 
urychluje hojení.  
Poskytovaná ošet�ovatelská pé�e: 
Komplexní hygienická pé�e, polohování ležících, nácvik sob�sta�nosti 
Poskytovaná zdravotní pé�e: 
Podávání a kontrola ordinovaných lék�, prevence a ošet�ení dekubit�, bércových v�ed�, 
odb�ry krve, p�evazy, injekce, m��ení TK, infuze, injekce do žíly 
Poskytovaná rehabilita�ní pé�e: 
Lé�ebná t�lesná výchova, fyzikální terapie, masáž reflexní, klasická, komplexní rehabilita�ní 
pé�e v domácím prost�edí 
Poskytovaná pe�ovatelská služba: 
Donáška ob�d�, lék�, nákup�, doprovod apod. 
Pronájem kompenza�ních (zdravotních) pom�cek 
Z�izovatel: soukromá pe�ovatelská služba 
Finan�ní zdroje: úhrady zdravotních pojiš�oven, vlastní zdroje financování 
 
 
 
Domov d�chodc� (DD) - Borohrádek 
Rudé armády 1, Borohrádek 
	editel: Mgr. Jind�ich Vaší�ek 
Cílová skupina: 
Služba je ur�ena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní pé�e a 
pé�e o domácnost a kte�í v této situaci necht�jí žít ve vlastním domácím prost�edí. Sou�ástí 
služby je poskytnutí bydlení v prostorech zvláš� k tomu ur�ených, které uživateli nahrazují 
domov.  
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Poskytované služby: 
Cílem poskytovaných služeb je podpora rozvoje nebo alespo� zachování stávající 
sob�sta�nosti uživatele, jeho p�ípadný návrat do vlastního domácího prost�edí, obnovení nebo 
alespo� zachování p�vodního životního stylu. DD nabízí zdravotní pé�i, rehabilitace, 
ultrazvukovou terapii, perli�kovou koupel, podvodní masáže, kulturní akce a spole�enský 
život na základ� dobrovolné zájmové a pracovní �innosti obyvatel, pomoc obyvatel�m p�i 
�ešení jejich soukromých záležitostí (sociální a právní výpomoc). 
Kapacita: 133 l�žek, náklady na 1 l�žko cca 156 tis. K�. 
Z�izovatel a finan�ní zdroje: Královéhradecký kraj (20 800 tis.K� + dotace od z�izovatele 
9 400 tis. K�, v r.2002) 
 
 
Domov d�chodc� (DD) – Albrechtice nad Orlicí 
1. Máje 104, Albrechtice nad Orlicí 
	editel: Ing. Karel Vacek 
Cílová skupina: viz. DD Borohrádek 
Poskytované služby: 
Ošet�ovatelská jednotka – odd�lení se zvýšenou pé�í, rehabilita�ní a fyzikální terapie, 
odborné masérské služby, sociální pracovnice udržuje kontakt s rodinou a spolupracuje 
s ú�ady, kulturní a spole�enské akce, praní a žehlení prádla, pedikúra a kade�nictví. 
Kapacita: 60 l�žek (1x dvoupokojový, 4x t�íl�žkové, 9x �ty�l�žkové, 2x p�til�žkové) –  
                bezbariérový p�ístup, náklady na 1 l�žko cca 245 tis. K�. 
Z�izovatel a finan�ní zdroje: Královéhradecký kraj (14 712 tis.K� + dotace od z�izovatele 
9 402 tis. K�, v r.2002) 
 
 
D�tský domov se školou Kostelec nad Orlicí 
Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí 
	editel: PhDr. Jan Vodi�ka 
Cílová skupina: D�ti a mládež 
Poskytované služby:  
Za�ízení je ur�eno pro chlapce, umíst�né na základ� na�ízení ústavní výchovy, uložené 
ochranné výchovy nebo na základ� p�edb�žného opat�ení uloženého soudem dle místa 
trvalého bydlišt� dít�te. Dít� je do za�ízení umís�ováno zásadn� po diagnostickém pobytu 
v D�tském diagnostickém ústavu. Chlapc�m je zde poskytováno školní vzd�lávání, zájmové a 
rekrea�ní vyžití. Cílem je resocializace – znovuza�len�ní dít�te do rodiny, ze které muselo na 
�as odejít pro diagnostikované poruchy chování. 
Sou�ástí za�ízení je speciální základní škola a internát. 
Z�izovatel: Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy  
 
 
Zvláštní škola Kostelec nad Orlicí 
Pelcova 279, Kostelec nad Orlicí 
	editel: Mgr. Vojt�ch Bek 
Cílová skupina: D�ti a mládež 
Poskytované služby:  
V roce 2004 plní povinnou školní docházku 84 žák� v 8 t�ídách, výuku zajiš�uje 12 u�itel�. 
Provoz internátu je nep�etržitý a jsou zde ubytované d�ti, kterým byla soudem na�ízena 
ústavní výchova a žáci ze vzdálen�jších obcí.  
Kapacita:  
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Zvláštní škola má kapacitu 140 žák�, školní družina má kapacitu 14 žák�, internát s kapacitou 
36 l�žek. 
Z�izovatel: Královéhradecký kraj 
 
 
Ob�anské sdružení JOB 
Turkova 755, Týništ� nad Orlicí 
P�edseda sdružení: Josef Veselka 
Cílová skupina: Pot�ební ob�ané, senio�i, t�lesn� postižení, mentáln� postižení, smyslov�  
                          postižení 
Poskytované služby: 
Vzd�lávací programy zam��ené na sociální oblast, nabídky dobrovolné práce v sociální 
oblasti, poradenství o sociálních dávkách (Informa�ní a výukové centrum), pomoc lidem se 
zdravotním handicapem, kte�í samostatn� nezvládají n�které d�ležité dovednosti p�i hledání a 
udržení si pracovního místa na otev�eném trhu práce. Služba je poskytována ve form� osobní 
podpory prost�ednictvím individuálních konzultací a podle pot�eby i provázení, zastupování a 
pracovní asistence p�ímo na pracovišti (Podporované zam�stnání). 
Z�izovatel: Ob�anské sdružení 
 
 
Psychologické a pedagogické služby Kostelec nad Orlicí 
Trávnická 186, Kostelec nad Orlicí 
Psycholog, psychoterapeut: Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek 
Cílová skupina: D�ti a mládež, osoby v krizi 
Poskytované služby: 
Firma poskytuje psychologické poradenství, diagnostiku, psychoterapii individuální a 
skupinovou, soudní znalectví z oboru psychologie, personální pé�i a výcvikové a relaxa�ní 
programy. 
Z�izovatel: Soukromá praxe 
 
 
Protidrogová poradna – Kostelec nad Orlicí 
Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí 
Provozovatel: Dagmar Serbousková 
Cílová skupina: Rodi�e, pedagogové, d�ti a mládež, drogov� závislí 
Poskytované služby: 
Poradenství v oblasti alkoholu, kou�ení,  orientace v problémech se zneužíváním drog. Služba 
je poskytována zdarma a anonymn�. 
Z�izovatel: ZÚ HK pobo�ka RK ve spolupráci s MÚ Kostelec nad Orlicí 
Finan�ní zdroje: Personální náklady hradí ZÚ HK, provozní náklady hradí MÚ Kostelec n.Orl 
 
 
AT – Poradna Týništ� nad Orlicí 
Mírové nám�stí 8, Týništ� nad  Orlicí 
Provozovatel: MUDr. V�ra Ruferová 
Cílová skupina: Drogov� závislí 
Poskytované služby: 
Ambulantní pé�e s poradenstvím v oblasti lé�by závislosti 
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Rómský terénní asistent 
M�stský ú�ad Kostelec nad Orlicí 
Cílová skupina: 
V Kostelci n. Orl. a okolních obcích, které spadají pod Kostelec n. Orl. žije p�ibližn� 327 
rómských obyvatel, z toho je v Kostelci n. O. 161 rómských obyvatel a z toho je 81 d�tí. 
Poskytované služby: 
Asistent je ve stálém kontaktu s odborem sociálních v�cí a zajiš�uje kontakt mezi rodinou a 
školou, zejména se zvláštní školou, kde jsou v�tší problémy ohledn� záškoláctví a chování 
rómských d�tí ve škole. V našem m�st� funguje kroužek rómských d�tí, který navšt�vuje cca 
20 d�tí. 
Z�izovatel: M�sto Kostelec nad Orlicí 
Finan�ní zdroje: 
Financování rómského asistenta je z dotace Dopl�kového programu podpory terénní sociální 
práce z MF, kterou p�erozd�luje KÚ Královéhradeckého kraje na základ� doporu�ení Ú�adu 
vlády �R. V letošním roce je výše této dotace 160.000,-K� a z rozpo�tu M�sta Kostelec nad 
Orlicí 24.000,-K� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 
 
 
 

Výsledky dotazníkového šet�ení 
 
V roce 2003 byla kosteleckým ob�an�m a ob�an�m z okolních obcí, která spadají pod 
Kostelec nad Orlicí distribuována brožura v celkovém po�tu 3.080 kus� (Spole�n� s Vámi o 
sociálních službách), na tento projekt jsme obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje. V 
brožu�e jsme se p�edevším zam��ili na lepší informovanost uživatel� o sociálních službách 
v našem regionu, sou�ástí byl i dotazník zam��ený na zjišt�ní spokojenosti ob�an� se 
sociálními službami. Dotazník mezi ob�any nám pomohli roznést studenti Obchodní 
akademie T.G.M. v Kostelci nad Orlicí, kte�í spolupracovali i p�i vyhodnocení zjišt�ných 
údaj�. 
Celkem jsme obdrželi 250 vypln�ných dotazník� (34% muž� a 66% žen). P�ekvapil nás nízký 
po�et vrácených dotazník� (pouze 69 kus�) z okolních obcí. Osobn� jsme oslovili a vyzvali 
starosty z okolních obcí (21), kdy jsme je požádali a vyzvali ke spolupráci p�i tvorb� 
komunitního plánu. Každá obec obdržela jednotný po�et dotazník�, a to ve výši 30 kus�.  
 
1) P�ehled informovanosti o poskytovaných sociálních službách 
55% ob�an� Kostelce n. Orl. odpov�d�lo, že má dostatek informací o možnostech 
poskytování sociálních služeb a 29% odpov�d�lo, že se nezajímá. 
Z okolních obcí odpov�d�lo 43% ob�an�, že mají dostatek informací o poskytování soc. 
služeb a 36% ob�an� se o tyto informace nezajímá. 
 
2) Nejvíce využívané sociální služby 
Ob�ané Kostelce n. Orl.:     Ob�ané z okolních obcí:  
- sociáln� zájmová �innost 35%    - sociáln� zájmová �innost  30% 
- pe�ovatelská služba  18%    - kluby 15+   14% 
- poradenství   15%    - bezbariérové byty    6% 
- pomoc p�i bydlení v DPS   8%    - domovy/penziony    4% 
- pomoc p�i bydlení v DD   3%    - azylová pé�e     3% 
 
3) Nejvíce postrádané sociální služby 
Ob�ané Kostelce n. Orl.          Ob�ané z okolních obcí : 
- kluby pro mládež 15+ 48%    - kluby pro mládež 15+         32% 
- dietní jídelny   37%    - bezbariérové byty            32% 
- kluby pro d�ti  36%    - domovy/penziony            26% 
- poradenství-alkohol  34%    - azylová pé�e             17% 
- bezbariérové byty  33%    - kluby pro d�ti            17% 
- poradenství – drogy  32%    - domovinka             16% 
- poradenství – automaty 31%    - dietní jídelny             14% 
- domovinka   30%    - kluby d�chodc�            14% 
- p�ílež. pobyt v DPS             29%    - poradenství – drogy            12% 
- azylová pé�e   27%    - sociální asistent              9% 
- domovy/penziony  25%    - p�ílež. pobyt v DPS   9% 
- sociální asistent  15%    - poradenství – alkohol  7% 
- nocleh a hygiena  15%    - poradenství – automaty  7% 
- kluby d�chodc�  13%    - nocleh a hygiena   4% 
 
4) Spokojenost s využívanými sociálními službami 
Ob�ané Kostelce n. Orl. i okolních obcí jsou nejvíce spokojeni se sociáln� zájmovou �inností 
(31% a 25% ob�an�). Na dalším míst� jsou nejvíce spokojeni s pe�ovatelskou službou (18% a 
12% ob�an�).  
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5) P�ipomínky ob�an�  
Nám�ty, p�ipomínky a stížnosti byly zaznamenány na 75 dotaznících. 
Nej�ast�jší p�ipomínky: 

- zrušit uprchlický tábor (nespokojenost, nepo�ádek, vysoký po�et azylant�, zm�nit 
režim – p�íliš volného �asu …) -  nej�ast�jší p�ipomínka 

- kriminalita ve m�st� 
- pobytové st�edisko p�em�nit na byty pro mladé rodiny 
- navýšit bezpe�nost – posílit m�stskou policii (v sou�. dob�- nep�etržitý provoz zajišt�n)                                                                     
- vysoký po�et Róm� 
- prostory pro volný �as mládeže  5x 
- mladí manželé nemají byty  1x 
- h�išt� pro mládež bez p�ístupu ps�    2x (v r.2004-rekonstr. sportoviš� za Sokolovnou) 
- dostavba koupališt�   4x          (dokon�eno) 
- z�ízení DPS v �astolovicích  3x 
- cyklistické stezky   2x  (v jednání) 
- domov d�chodc� v Kostelci n.O. 1x 
- h�išt� pro skateboardisty – odhlu�n�né 
- besedy o drogách a alkoholu – (z�ízena protidrogová poradna ve m�st�, pravidelné   
                                besedy na základních školách v Kostelci n. Orl i okolních obcích) 
- chybí lavi�ky      2x 
- dlouhé �ekací doby do DPS 
- jídelna pro d�chodce za p�ijatelnou cenu    3x + stížnost na ADEVU (kvalita ob�d�) 
- �istota ve m�st� – psi (koše)  (po�et odpadkových koš� byl navýšen) 
- opravy chodník� – chybí bezbariérové nájezdy    5x 
- stížnosti na parkování na místech pro invalidní ob�any 
- zlepšit chování ú�edník� (1x spokojenost s prací ú�edník�) 
- umožnit dlouhodob� nezam. v evidenci na ÚP pracovat p�i ve�ej. prosp�š. pracích 
- zajistit bezpe�nost p�echod� a rychlost na komunikaci, která vede p�es m�sto (E11) – 
                                              (v letošním roce bude zahájena výstavba okružní k�ižovatky) 
- alespo� 1x ro�n� vydat �asopis o poskytovaných sociálních službách 
- zlepšit informa�ní služby     (bude z�ízeno Informa�ní centrum r. 2004) 
- m�stský rozhlas není slyšet     2x 
- dietní jídelny a bezbariérové byty pro sociáln� slabé rodiny  (v sou�asné dob�    
                            probíhají jednání o dietní jídeln� pro seniory, v r. 2004 za�ala výstavba    
                                                                                                             bezbariérových  byt�) 
- stížnosti na no�ní kluby (hluk, opilci, ni�ení majetku) 
- chybí neku�ácké restaurace      2x 
- chybí penzion v centru m�sta 
- centralizace ordinací do jedné budovy 

 
 
 
N�které p�ipomínky a stížnosti již byly �áste�n� nebo zcela �ešeny, ostatní p�ipomínky budou 
�ešeny pr�b�žn� a p�edány kompetentním orgán�m. 
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 P�ehled respondent�         
             
             
 Celkem Celkem V�kové složení  
 

Respondenti Celkem 
Muži Ženy Muži (%) Ženy (%) do 30 31 - 45 46 - 60 nad 60 

Celkem 
 

 Kostelec nad Orlicí 181 63 118 35% 65% 19 33 34 95 181  
 Obce 69 23 46 33% 67% 14 13 18 24 69  
 Celkem 250 86 164 34% 66% 33 46 52 119 250  
             
             
             
             
             
             
 
       

 
        

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Pom�r respondent� dle místa bydlišt� Pom�r respondent� dle v�kového složení 
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 Kostelec nad Orlicí  Obce   
 

Služby 
Muži Ženy Celkem Celkem (%)  

Služby 
Muži Ženy Celkem Celkem (%)   

 Poradenství 15 13 28 15%  Bezbariérové byty 0 4 4 6%   
 Pe�ovatelská služba 11 22 33 18%  kluby 15 + 1 9 10 14%   
 Pomoc p�i bydlení v DPS 5 10 15 8%  Domovy - penziony 1 2 3 4%   
 Pomoc p�i bydlení v DD 4 1 5 3%  Azylová pé�e 0 2 2 3%   
 Soc. zájmová �innost 22 41 63 35%  D�ti 4 17 21 30%   
              
 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Využívané služby 
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 Kostelec nad Orlicí  Obce   

 
Služby 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)  
Služby 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)   
 Kluby pro mládež 15 + 30 56 86 48%  Bezbariérové byty 7 15 22 32%   
 Dietní jídelny 21 46 67 37%  Kluby pro d�ti 15 + 9 13 22 32%   
 Kluby pro d�ti 23 42 65 36%  Domovy - penziony 4 14 18 26%   
 Poradenství - alkohol 22 39 61 34%  Azylová pé�e 5 7 12 17%   
 Bezbariérové byty 22 38 60 33%  Kluby pro d�ti 4 8 12 17%   

 Poradenství - drogy 22 36 58 32%  
Denní pobyt 
(Domovinka) 2 9 11 16%   

 Poradenství - automaty 21 36 57 31%  Dietní jídelny 3 7 10 14%   
 Denní pobyt (Domovinka) 20 34 54 30%  Kluby d�chodc� 3 7 10 14%   
 P�ílež. pobyt v DPS 18 34 52 29%  Poradenství - drogy 2 6 8 12%   
 Azylová pé�e 15 34 49 27%  Sociální asistent 1 5 6 9%   
 Domovy - penziony 14 32 46 25%  P�ílež. pobyt v DPS 2 4 6 9%   
 Sociální asistent 12 15 27 15%  Poradenství - alkohol 3 2 5 7%   

 Nocleh a hygiena 10 17 27 15%  
Poradenství - 
automaty 0 5 5 7%   

 Kluby d�chodc� 12 11 23 13%  Nocleh a hygiena 0 3 3 4%   
              
 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Postrádané služby 
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 Kostelec nad Orlicí  Obce   

 
Služby 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)  
Služby 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)   
 Poradenství 11 13 24 13%  Poradenství 0 4 4 6%   
 Pe�ovatelská služba 11 22 33 18%  Pe�ovatelská služba 1 7 8 12%   

 Pomoc p�i bydlení v DPS 5 10 15 8%  
Pomoc p�i bydlení v 
DPS 1 0 1 1%   

 Pomoc p�i bydlení v DD 4 1 5 3%  Pomoc p�i bydlení v DD 0 2 2 3%   
 Soc. zájmová �innost 22 35 57 31%  Soc. zájmová �innost 4 13 17 25%   
              
              
 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Spokojenost s využívanými sociálními službami 
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 Kostelec nad Orlicí  Obce   

 
Služby 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)  
Služby 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)   
 Poradenství 2 0 2 1%  Poradenství 0 0 0 0%   
 Pe�ovatelská služba 0 0 0 0%  Pe�ovatelská služba 0 1 1 1%   

 Pomoc p�i bydlení v DPS 0 0 0 0%  
Pomoc p�i bydlení v 
DPS 0 1 1 1%   

 Pomoc p�i bydlení v DD 0 0 0 0%  Pomoc p�i bydlení v DD 0 0 0 0%   
 Soc. zájmová �innost 0 3 3 2%  Soc. zájmová �innost 0 2 2 3%   
              
              
 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Nespokojenost s využívanými sociálními službami 
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 Kostelec nad Orlicí  Obce   

 
Informovanost 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)  
Informovanost 

Muži Ženy Celkem 
Celkem 

(%)   
 ANO 30 70 100 55%  ANO 10 20 30 43%   
 NE 22 31 53 29%  NE 5 20 25 36%   
 Nezajímá se 10 17 27 15%  Nezajímá se 8 6 14 20%   
              
              

 
 
       

 
        

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

P�ehled informovanosti o poskytovaných sociálních službách 
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 Kostelec nad Orlicí 59            
 Obce 10            
 Celkem poškozených 69            
 Celkem respondent� 250            
              
              

 
 
       

 
        

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 
 

Trestná �innost 



 24 
 

 
Vyhodnocení dotazníku o rozsahu a kvalit� sportu a kultury  

v Kostelci nad Orlicí 
                                               
Odbor  školství, kultury a t�lovýchovy  p�i M�stském ú�adu v Kostelci nad Orlicí vyhodnotil 
dotazníkovou akci, která prob�hla v m�síci �ervnu roku 2003.  
Dotazník zjiš�oval rozsah, kvalitu a využití sportu a kultury v Kostelci nad Orlicí z pohledu naší 
mládeže. 
Dotazník vyplnilo celkem 114 dívek a chlapc� ve v�ku od 13 do 15 let. Z toho 54% bylo dívek a 
46% chlapc�.  
Z celkem dotázaných odpov�d�lo 52%, že má dostatek informací o kulturních a sportovních akcích, 
24% nemá dostatek informací a 24% se o d�ní v t�chto oblastech nezajímá. 
Této akce se zú�astnili d�ti ze ZŠ Komenského, ZŠ nám�stí a ZŠ Skála. 
S výsledky dotazník� byli seznámeni �lenové Komise školství a t�lovýchovy a Rada m�sta Kostelec 
nad Orlicí. 

   
 
   

Mládež nejvíce využívá   
kino 82%   
sportovní akce 26%    
(softbal,fotbal…)      
výstavy 26%    
kulturní akce 12%    
(diskotéky,koncerty)      
    

Mládež nejvíce využívá tyto    
zájmové kroužky:  Mládež nejvíce postrádá 

softbal 19%  ze sportovních aktivit: 
fotbal 13%  koupališt� 33% 
florbal 12%  krytý bazén 15% 
karate 10%  zimní stadion 15% 
rybá�ský 10%  golfové h�išt� 6% 
tane�ní,pop�. balet 13%  posilovna 6% 
zp�v 5%  z kulturních aktivit: 
volejbal 5%  koncerty 42% 
výtvarný 5%  diskotéky 30% 
 
Z vyhodnocených dotazník� vyplývá, že mládež by uvítala nové h�išt� na basketbal a volejbal, 
dopravní h�išt�, d�tské h�išt�, lepší kino, plochu na využití skateabordu a trialového kola. 
Rekonstrukce koupališt� byla dokon�ena po vyhodnocení dotazníkové akce. 
 
Jsme rádi, že ješt� p�ed ukon�ením práce na komunitním plánu jsme získali informace, které 
se týkají rekonstrukce stávajících sportoviš� za objektem Sokolovny v roce 2004. 
 
Vyroste zde venkovní h�išt� rozm�r� 40x20 m s um�lým povrchem pro kopanou, házenou a 
košíkovou. Další h�išt� 38x38 m s um�lým povrchem bude ur�eno pro tenis a odbíjenou. P�es zimu 
bude tato plocha zast�ešena nafukovací halou. Dále zde budou dv� antuková h�išt� na volejbal. 
Všechna tato sportovišt� budou oplocena a budou mít svého správce. Na neoplocené �ásti bude 
travnatá plocha s dv�ma brankami na kopání a d�tské h�išt�. 
Celkový náklad se p�edpokládá ve výši 11,6 mil. K�, z toho státní dotace 9,8 mil. K� a podíl m�sta 
bude ve výši 1,8 mil. K�. 
 
 
 



 25 
 
 

Pr�b�h zpracování Komunitního plánu sociálních služeb – I. fáze 
1. Principy 
P�i tvorb� KP jsme se p�edevším zam��ili na principy efektivního využití finan�ních prost�edk� 
s využitím vícezdrojového financování, efektivního využití a propojení sociálních služeb v regionu 
v návaznosti na zjišt�né pot�eby obyvatel v regionu. Naším cílem bylo i zlepšení spolupráce mezi 
zadavateli, uživateli a poskytovateli sociálních služeb. 
 
2. KP je ur�en pro toto období a území: 
Na KP se za�alo pracovat v roce 2002, kdy Zastupitelstvo m�sta Kostelec nad Orlicí schválilo 
vypracování projektu – Komunitní plán sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí a okolí. V souvislosti 
s p�evodem agend z Okresního ú�adu byl ur�en pracovník pro komunitní plánování. V roce 2003 
byly z�ízeny dv� pracovní skupiny, které tvo�í komunitní plán v našem m�st�. I. skupina je zam��ena 
na �innost zájmových klub�, prevenci kriminality, pé�i o rodinu, menšiny. II. pracovní skupina je 
zam��ena na služby pro starší a zdravotn� postižené ob�any. Dále byla z�ízena �ídící skupina, kterou 
tvo�í �lenové z jednotlivých pracovních skupin, jejíchž hlavním úkolem je informovat vedení m�sta o 
komunitním plánu a snažit se zrealizovat jednotlivé díl�í úkoly. 
P�i tvorb� KP jsme se snažili zapojit i okolní obce (22 obcí), které spadají do správního obvodu 
Kostelce nad Orlicí. V zapojování obcí budeme pokra�ovat i nadále.  
�asový horizont komunitního plánování v jeho I. Fázi je stanoven do roku 2006. 
 
3. Komunitní plán se opírá o: 
Výsledky dotazníkového šet�ení na rozsah a kvalitu sociálních služeb na Kostelecku a na rozsah a 
kvalitu sportu a kultury v Kostelci nad Orlicí, socio-demografickou analýzu, zmapování sociálních 
služeb v regionu, záv�ry z jednání pracovních skupin KP. 
Dalším podkladem byla mapa pokrytí sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje i 
v jednotlivých obcích. 
 
4. Výsledné priority rozvoje sociálních služeb v našem regionu: 
Na základ� vyhodnocení podklad� pro KP (viz. Bod �. 3) jsme stanovili tyto priority: 
A) Dlouhodobé cíle 
1. Z�ízení nízkoprahového za�ízení pro d�ti a mládež nad 15 let 
2. Dietní jídelna pro ob�any 
3. Z�ízení bezplatné telefonní linky pro ob�any 
4. Spolupráce s Pobytovým st�ediskem MV 
5. Slou�ení KP Kostelec n. Orl. A Týništ� nad Orl. 
6. Vybudování d�tského dopravního h�išt� v Kostelci nad Orlicí 
7. Rekonstrukce stávajících sportoviš� za objektem Sokolovny v Kostelci nad Orlicí 
8. Zajiš�ování osobní asistence pro zdravotn� postižené d�ti 
 
B) Krátkodobé cíle: 
1. Protidrogová poradna 
2. Ob�anská poradna 
3. Spolupráce s ob�anským sdružením LAXUS – oblast protidrogové prevence 
4. Denní centrum pro seniory (Domovinka) 
5. Rekondi�ní cvi�ení pro seniory 
6. Z�ízení krizového l�žka pro ú�ely sociáln� právní ochrany d�tí 
7. Pohotovostní lékárenská služba v Kostelci nad Orlicí a okolí 
8. Po�ízení vozidla pro pot�eby PS v Kostelci nad Orlicí 
9. Rekonstrukce ZŠ Komenského na bezbariérovou školu 
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5. Sledování a vyhodnocování pln�ní cíl�  KP: 
Revizi KP budou provád�t pracovní skupiny KP ve spolupráci s �ídící skupinou, Komisí sociální a 
zdravotní, odborem sociálních v�cí, pe�ovatelskou službou a dalšími institucemi. O výsledcích bude 
informována Rada M�sta a Zastupitelstvo M�sta, kterým budou p�edávány návrhy k zajiš�ování 
pln�ní stanovených priorit. 
 
6. Personální  a finan�ní plán KP 
 
A) Dlouhodobé cíle KP: 
ad 1. Z�ízení nízkoprahového za�ízení pro d�ti a mládež nad 15 let 
Nejv�tší pot�ebu spat�ujeme (jak i vyplynulo z dotazníkového šet�ení-48% ob�an�) v chyb�jícím 
za�ízení pro mládež 15+. Jak místní, tak i ob�ané z okolních obcí (32%) považují vybudování 
nízkoprahového za�ízení jako svoji prioritu. Jist� je to tím, že si všichni uv�domujeme, že tyto 
kluby nabízejí vyžití ve volném �ase a tím je mládež chrán�na nap�íklad p�ed svody drog �i 
kriminálních živl�. Nízkoprahové centrum by m�lo být v každé pov��ené obci. Nízký práh znamená 
p�edevším dostupnost bez omezení p�ekážek. Mladí lidé zde pobývají anonymn�, mohou kdykoliv 
p�ijít a odejít, služby jsou zde poskytovány zdarma a mládež si sama vybírá, jak bude trávit volný 
�as. Tato centra jsou nezisková a finance dostávají p�edevším od ve�ejných institucí. Zajímavý je 
post�eh ze zahrani�í, kdy na tyto centra pro mladé p�ispívají nap�íklad supermarkety, které se tak 
snaží p�edcházet p�ípadným krádežím, kterých by se mohly dopoušt�t d�ti žijící p�evážn� na ulici. 
Domníváme se, že toto za�ízení je pot�ebné vzhledem k vyššímu po�tu mládeže v našem m�st� (2 
st�ední školy, 1 u�ilišt�, 2 internátní domovy). 
Spolu se skupinkou student�, zástupc� nízkoprahového za�ízení KAM v RK jsme zahájili jednání 
s vedením M�sta Kostelec nad Orlicí, které projevilo zájem tuto situaci �ešit. Ze sch�zky lze 
konstatovat, že M�sto má k dispozici vhodný objekt avšak v sou�asné dob� nelze, vzhledem 
k finan�ním možnostem M�sta, tuto pot�ebu uspokojit. Prozatím nejsme schopni finan�ní 
náro�nost tohoto projektu odhadnout, uvažujeme o tom, že v budoucnosti provede odbor 
majetku m�sta kvalifikovaný odhad náklad� na rekonstrukci objektu. Po provedení finan�ní 
analýzy odborem správy majetku m�sta, by bylo vhodné využít fond� EU, které sleduje 
odd�lení regionálního rozvoje. 
 

         Termín: 2004-2005 
         Zajistí: Odbor správy majetku m�sta, odd�lení reg. rozvoje 

 
 
ad 2. Dietní jídelna pro ob�any 
Tato pot�eba vyplynula z dotazníkového šet�ení, kde o tuto službu projevilo zájem  37% místních 
obyvatel a 14% obyvatel z okolních obcí. P�i p�edb�žném zjiš�ování zájmu byli osloveni senio�i a 
základní školy, kde nás p�ekvapil výsledek – cca 10 senior�. I p�es tak nízký po�et zájemc� jsme si 
vyžádali kalkulaci ceny za dietní stravu. Kone�ná cena bude up�esn�na po schválení zákona o DPH. 
 

Termín: 2004 
Zajistí: vedoucí OSV ve spolupráci s vedoucí PS 
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ad 3. Z�ízení bezplatné telefonní linky pro ob�any 
Bezplatná telefonní linka by byla napojena na služebnu M�stské policie, kde je zajišt�n nep�etržitý 
provoz.  
 

Termín: 2004-2005 
Zajistí: velitel MP 

 
 
 
ad 4. Spolupráce s Pobytovým st�ediskem MV 
V Kostelci  n.Orl. se nachází pobytové st�edisko, které provozuje Správa uprchlických za�ízení MV 
�R. V tomto st�edisku jsou umíst�ni žadatelé o azyl, kte�í �ekají na vy�ízení své žádosti. Správa 
uprchl. za�ízení jim poskytuje ubytování, stravování, hygienické náležitosti a ve spolupráci 
s n�kterými nevládními ogr. zajiš�uje pro žadatele o azyl volno�asové aktivity a psychologicko-
právní poradenství. �ást klient� tvo�í nezletilí žadatelé o azyl bez doprovodu zákonného zástupce, 
kte�í jsou ubytovaní v tzv. chrán�né zón�. Správa uprchl. za�ízení nám sd�lila, že se v rámci 
preventivních a volno�asových program� snaží vytvá�et a podporovat aktivity, které mají vést ke 
zlepšení vztah� mezi žadateli o azyl a majoritní spole�ností. Správa uprchl. za�ízení  spolupracuje 
s p�edstaviteli MÚ Kostelec n. Orl. Probíhají pravidelná setkání mezi zástupci Správy uprchl. 
za�ízení, MÚ, Policie �R, Cizinecké a pohrani�ní policie �R a základní školy, kterou navšt�vují d�ti 
žadatel�. Správa uprchlických za�ízení nám sd�lila, že i v budoucnu hodlá udržovat dobré vztahy 
s p�edstaviteli M�sta a podporovat bezproblémové soužití žadatel� o azyl s místními obyvateli. 

 
Termín: pr�b�žn� 
Zajistí: OSV a POS, ob�. sdružení JOB 

 
 
ad 5. Slou�ení KP Kostelec n. Orl. A Týništ� nad Orl. 
P�i dokon�ování této verze byla navázána spolupráce s pracovní triádou M�sta Týništ� nad Orlicí, 
kdy prob�hlo jednání o slou�ení obou komunitních plán�, rozší�ení a ucelení sít� sociálních služeb 
v pov��eném území M�sta Kostelec nad Orlicí. P�edb�žný odhad finan�ních náklad� je cca 50.000,-
K� – zdroje financování: Rozpo�et M�sta Kostelec nad Orlicí a Týništ� nad Orlicí, dotace 
z Královéhradeckého kraje a MPSV. 
 

Termín: pr�b�žn� 
Zajistí: pracovní skupiny KP v Kostelci 
            n.Orl., pracovní triáda Týništ�  
            n.Orl, vedení obou m�st 

 
 
ad 6. Vybudování d�tského dopravního h�išt� v Kostelci nad Orlicí 
Do budoucnosti se uvažuje o vybudování  d�tského dopravního h�išt� v blízkosti ZŠ, které by bylo 
vhodn� upravené i pro skateboarding. Na základ� odhadu finan�ních náklad� na realizaci tohoto 
zám�ru  p�edpokládáme podání žádosti o dotaci. 
 

Termín: do roku 2006 
Zajistí: MP a odbor školství a  
   kult.,odbor správy majetku m�sta 
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ad 7. Rekonstrukce stávajících sportoviš� za objektem Sokolovny v Kostelci nad Orlicí 
Bude zde venkovní h�išt� rozm�r� 40x20 m s um�lým povrchem pro kopanou, házenou a košíkovou. 
Další h�išt� 38x38 m s um�lým povrchem bude ur�eno pro tenis a odbíjenou. P�es zimu bude tato 
plocha zast�ešena nafukovací halou. Dále zde budou dv� antuková h�išt� na volejbal. Všechna tato 
sportovišt� budou oplocena a budou mít svého správce. Na neoplocené �ásti bude travnatá plocha 
s dv�ma brankami na kopání a d�tské h�išt�. 
Celkový náklad se p�edpokládá ve výši 11,6 mil. K�, z toho státní dotace 9,8 mil. K� a podíl m�sta 
bude ve výši 1,8 mil. K�. 
 

       Termín: 2004-2005 
       Zajistí: Odbor správy majetku m�sta 

 
ad 8. Zajiš�ování osobní asistence pro zdravotn� postižené d�ti 
V sou�asné dob� M�sto Kostelec nad Orlicí prost�ednictvím OSV zajiš�uje osobní asistenci pro 2 
zdravotn� postižené d�ti, které jsou integrovány v MŠ a v ZŠ. Od zá�í 2004 budeme zajiš�ovat 
osobní asistenci pro 4 zdravotn� postižené d�ti, které budou všechny integrovány v ZŠ. Náklady jsou 
hrazeny z rozpo�tu OSV ve výši 382.000,-K�. V roce 2004 bude nutno tuto položku o jednoho 
osobního asistenta navýšit. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí OSV  

 
 
 
B) Krátkodobé cíle: 
ad 1. Protidrogová poradna 
Z dotazníkového šet�ení vyplynula pot�eba a zájem ob�an� o z�ízení protidrogové poradny, která by 
zajiš�ovala poradenství v oblasti závislosti na drogách a alkoholu. Tuto službu se nám poda�ilo 
zajistit zdarma ve spolupráci se Zdravotním ústavem, který má pobo�ku v Rychnov� nad Kn�žnou 
v pr�b�hu tvorby KP. M�sto poskytuje bezplatn� vyhovující prostory v budov� MÚ. Náklady se 
z�ízením a provozem jsou zanedbatelné. 
 

Termín: je zajišt�no a provádí se 
Zajistí: OSV, ZÚ pobo�ka RK 

 
 
ad 2. Ob�anská poradna 
V sou�asné dob� probíhá jednání s ob�anskou poradnou AGAPÉ v RK, která nabízí služby 
ob�anského poradenství pro Kostelecko. Je zde požadavek na bezplatné poskytnutí prostor� od 
m�sta.  
 

Termín: 2004¨ 
Zajistí: vedoucí OSV 

 
 
ad 3. Spolupráce s ob�anským sdružením LAXUS – oblast protidrogové prevence 
V rámci protidrogové prevence jsme uzav�eli smlouvu s ob�anským sdružením LAXUS se sídlem 
v Hradci Králové, cílem je zmapovat drogovou scénu v Kostelci nad Orlicí a ve spádových oblastech, 
navrhnout strategii práce na místní drogové scén�, vyhledávat problémové uživatele drog, p�ipravit 
systém sb�ru pohozených injek�ních st�íka�ek v obcích, zajistit vzd�lávání dosp�lých (zejména  
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sociálních pracovník�, p�íslušník� MP, pracovník� technických služeb, u�itel� a výchovných 
poradc�). Zjišt�ná data budou vyhodnocena a stanou se podkladem pro další �ešení této oblasti, 
zárove� budou p�edloženy i komisi prevence kriminality. Náklady: 20.000,- K� z rozpo�tu M�sta. 
 

Termín: 2004 
Zajistí: OSV, LAXUS 

 
 
ad 4. Denní centrum pro seniory (Domovinka) 
V listopadu roku 2003 jsme uvedli do zkušebního provozu Denní centrum pro seniory 
(Domovinku), které si podle dotazníkového šet�ení p�álo cca 30% místních obyvatel a 16% obyvatel 
z okolních obcí. V sou�asné dob� je klienty pln� využívána. Toto za�ízení bylo vybudováno 
z uvoln�ného bytu v DPS, který se skládá ze dvou místností, kuchy�ského koutu a sociálního 
za�ízení. V jedné místnosti je denní centrum a druhá místnost slouží k odpo�inku senior�. V m�síci 
kv�tnu 2004 byl Radou M�sta schválen provoz Denního centra pro seniory na dobu neur�itou. 
Provoz je hrazen z prost�edk� PS a v roce 2004  byla podána žádost o dotaci na provoz tohoto 
za�ízení. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí PS 

 
 
ad 5. Rekondi�ní cvi�ení pro seniory 
V m�síci b�eznu se rozb�hlo kondi�ní cvi�ení pro seniory, které vede rehabilita�ní pracovník. První 
ohlasy senior� jsou pozitivní. K tomuto ú�elu jsou využívány prostory v DPS Frošova 1414 a 
náklady si hradí jednotliví uživatelé služby v cen� 30,-K�/hod. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí PS  

 
 
ad 6. Z�ízení krizového l�žka pro ú�ely sociáln� právní ochrany d�tí 
V prostorách denního centra je umíst�no krizové l�žko, pro pot�eby orgánu sociáln� právní ochrany 
d�tí, které lze v p�ípad� pot�eby využít. Toto l�žko slouží k odpo�inku senior� v provozní dob� 
domovinky a poté ho lze využít jako krizové l�žko. Na nákladech se podílí OSV a PS ze svých 
rozpo�t�. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí OSV a vedoucí PS 

 
 
ad 7. Pohotovostní lékárenská služba v Kostelci nad Orlicí a okolí 
V m�síci kv�tnu 2004 prob�hla již druhá sch�zka s provozovateli lékáren, které jsme oslovili a 
požádali je o spolupráci p�i zajiš�ování pohotovostní lékárenské služby o ned�lích a svátcích. 
Z d�vodu zrušení pohotovostní lékárenské služby v Rychnov� nad Kn�žnou je tato služba v našem 
regionu nepokryta. Domníváme se, že provoz pohotovostní lékárenské služby v Hradci Králové je 
mnoha lidem nedostupný, proto o�ekáváme požadavky provozovatel�, o kterých budeme dále jednat.  
         Termín: �erven 2004 

Zajistí: OSV 
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ad 8. Po�ízení vozidla pro pot�eby PS v Kostelci nad Orlicí 
Na základ� požadavku PS byla do rozpo�tu PS navržena finan�ní �ástka na nákup vozidla pro 
pot�eby PS, protože sou�asný technický stav vozidla PS je nevyhovující a není možné uspokojit další 
zájemce o poskytování služeb. 
 
        Termín: 2004 

Zajistí: vedení m�sta 
 
 
ad 9. Rekonstrukce ZŠ Komenského na bezbariérovou školu 
V letošním roce byla zahájena rekonstrukce ZŠ Komenského v Kostelci n. Orl. Rekonstrukce 
zahrnuje zateplení budovy, opravu sociálních za�ízení a vybudování bezbariérového p�ístupu 
v prostorách školy. Celková státní dotace �iní 8,5 mil. K�. M�sto Kostelec n. Orl. P�ispívá �ástkou 
1,6 mil. K� 
 
        Termín: rok 2004 
 
 
7. Schválení 
Zkrácená verze Komunitního plánu I. Fáze bude p�edložena Rad� M�sta Kostelec nad Orlicí dne 
19.5.2004. 
  
 
Komentá�: 
Domovy d�chodc� – vyhodnocení  
 
Ze statistických dat, které jsem zpracovali je z�ejmé, že nejvíce klient� starších 71 let je umíst�no 
v Týništi nad Orlicí cca 95%, v Albrechticích n. O. je to 85% a v Borohrádku  30% t�chto senior�. 
 
P�ehled sob�sta�nosti klient� má následnou vazbu na další sociální služby (pe�ovatelské služby, 
zdravotní služby). Je nutné se zamyslet, zda klienti, kte�í jsou umíst�ni v domovech d�chodc� a jsou 
„nesob�sta�ní“ by nem�li být umíst�ni ve zdravotnických za�ízeních. Oproti tomu jsou klienti 
sob�sta�ní nap�. v Albrechticích n. O. 12%,  v Borohrádku 8% a v Týništi n. O. 5%. I u t�chto klient� 
se nabízí otázka, zda by �ást t�chto senior� nebyla spokojen�jší ve svých domácnostech s tím, že jim 
bude zajišt�na pe�ovatelská služba, která je mnohem levn�jší a zachovává p�irozený život klient� 
v domácnosti. 
 
Stává se, že n�kte�í klienti nastoupí do t�chto za�ízení proto, že trpí osam�lostí nebo uvolní bydlení 
svým blízkým. 
 
Na základ� „šet�ení“ (osobního kontaktu s klientem) by m�li sociální pracovníci, kte�í žádost o 
uvoln�ní vy�izují zvážit, vyhodnotit a nabídnout jiná pro klienta lepší �ešení. 
Domovy d�chodc� jsou za�ízení pro klienty, kdy zdravotní stav t�chto senior� nevyžaduje 
trvalou zdravotní pé�i. 
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Záv�r 
 
V��íme, že se nám poda�ilo zmapovat poskytovatele sociálních služeb v našem regionu a zjistit 
pot�ebnost v oblasti sociálních služeb. Všechny p�ipomínky ob�an� jsme se snažili zahrnout do 
komunitního plánu. 
Poda�ilo se nám již rozší�it nabídku n�kterých sociálních služeb nap�. protidrogová poradna, 
denní centrum a rekondice pro seniory. 
Nejv�tší p�ekážkou pro uskute�n�ní ostatních uvedených pot�eb (nap�. nízkoprahové za�ízení) 
spat�ujeme v nedostatku finan�ních prost�edk�. 
Tato I. verze Komunitního plánu bude následn� p�ipomínkována pracovními skupinami, sociální 
a zdravotní komisí, Radou M�sta, Zastupitelstvem M�sta a ob�any. 
 
 
 
Pod�kování pat�í: 

- �len�m pracovních skupin 
- ob�an�m za jejich podn�ty a p�ipomínky 
- �len�m Komise sociální a zdravotní M�sta Kostelec nad Orlicí 
- student�m Obchodní akademie T.G.M. v Kostelci nad Orlicí 
      a panu profesorovi Ing. Blažkovi 
- informatikovi M�stského ú�adu v Kostelci nad Orlicí – p. Rýdlovi 
- tiskárn� p�i spolupráci na vydání brožury 
- Zastupitel�m a Rad� M�sta Kostelec nad Orlicí za vst�ícný postoj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


