
Z �innosti 2. pracovní skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb 
 
     Pracovní skupina �. 2 pro komunitní plán zam��ený na seniory a zdravotn� postižené 
spoluob�any pracuje prozatím ve složení: Pavla Blažková (vedoucí DPS), Eva Fidlerová 
(Svaz zdravotn� postižených), Marie Mina�íková (Klub d�chodc�), Mgr. Jind�ich Vaší�ek 
(�editel DD Borohrádek), Marie Polá�ková (Obecní ú�ad �astolovice), Eva Hejhalová a Ing. 
Josef Stehlík (zastupitelé m�sta). Skupina se dosud sešla na 3 pracovních sch�zkách a 
navštívila ve 2 termínech Domovy d�chodc� v Borohrádku a Albrechticích n. Orl a dále 
Geriatrické centrum v Týništi n. O. a Ústav sociální pé�e „Dome�ky“ pro mentáln� 
postiženou mládež (a ženy) v Rychnov� n. Kn. 
     Pracovní sch�zky byly zam��eny na zp�sob získání vstupních informací pro komunitní 
plán, analýz soc.-demografické struktury v regionu, p�ípravu dotazníku o rozsahu a kvalit� 
sociálních služeb na Kostelecku, diskusi o zlepšení služeb v DPS a p�ípravu návšt�v výše 
uvedených za�ízení. 
     Dotazník bude p�iložen v p�íštím �ísle Zpravodaje m�sta a bude k dispozici i na sociálním 
odboru MÚ  Kostelce n. O – �. dve�í B 010 (pí. Kova�í�ková B�la), v p�ízemí nové budovy 
�p. 985 a následn� bude dodán i do dalších obcí Kostelecka. Pracovní skupiny o�ekávají, že 
ob�ané, kterým záleží na zlepšení, rozší�ení a zefektivn�ní služeb v sociální oblasti, v�nují 
sv�j volný �as a jednoduše formulovaný, anonymní dotazník vyplní. Pro distribuci a ke sb�ru 
vypln�ných dotazník� p�islíbili pomoc i studenti Obchodní Akademie T.G.M., je možno jej 
p�edat i osobn� v podateln� do p�ipraveného sb�rného boxu. 
     Z návšt�vy za�ízení pro seniory a zdravotn� postižené ob�any jsme získali tyto základní 
informace. 
      Domov d�chodc� Borohrádek má  kapacitu 130 obyvatel, z toho 52 na ošet�ovatelském  
odd�lení se zvýšenou pé�í. �ekací doba na umíst�ní je 6-12 m�síc�. Pracuje zde 58 
zam�stnanc�, z toho 31 zdravotní personál a 2 civilní služba. 
     Domov d�chodc� Albrechtice n. Orl. má kapacitu 60 obyvatel vesm�s ošet�ovatelská 
l�žka. Pr�m�rná �ekací doba na umíst�ní je 2,5 m�síce. V domov� je zam�stnáno 46 
zam�stnanc�, z toho 28 zdravotní personál a 2 civilní služba. 
     Geriatrické centrum Týništ� n. Orl nabízí trvalé a p�echodné pobyty v Domov� d�chodc�, 
který má kapacitu  42 osob. D�m s pe�ovatelskou službou má kapacitu  28 obyvatel, z toho 2 
byty jsou pro imobilní klienty. 
     Ústav sociální pé�e „Dome�ky“ v Rychnov� n. Kn�ž. je ur�en pro 105 chovanc�  - z toho 
pouze 9 chlapc� (27 d�tí navšt�vuje speciální Základní školu). Chovanci jsou ve v�ku 6-54let. 
ÚSP má hlavní budovu s jídelnou a dílnami a 9 „Dome�k�“ (z toho 1 ošet�ovatelský). Zcela 
nepochopitelná pro nás byla informace, že tyto „Dome�ky“ nejsou bezbariérové. O chovance 
se stará 70 zam�stnanc� a 9 civilní služba. 
     Z návšt�vy t�chto za�ízení jsme si uv�domili tuto skute�nost: Každé za�ízení má evidentní 
zájem o zlepšování služeb, modernizaci vybavení (nap�. v kuchyních, koupelnách, dílnách pro 
pracovní rehabilitaci), o vytvá�ení vhodného soukromí klient�, zajišt�ní rostoucích 
hygienických nárok� podle nov� platných vyhlášek, budování kulturních zázemí (knihovna 
apod.) limitujícím faktorem jsou však (jak jinak?) pot�ebné finan�ní zdroje. 
     Velmi se nám líbila funk�nost Geriatrického centra v Týništi nad Orl., kde je vhodn� 
spojen provoz DD (s vy�len�ným ošet�ovatelským odd�lením), DPS a terénní PS.  To ovšem 
p�ináší ur�ité problémy v odd�leném financování (z�izovatelem DD je kraj, DPS m�sto). Na 
financování se podílejí i klienti cenou za ubytování a cenami za služby. Protože m�sto Týništ� 
n. O. se podílí na financování podílí významným zp�sobem, má zájem zajistit, aby zejména 
služeb DPS využívali výhradn� obyvatelé m�sta. 



     Ve všech za�ízeních pro seniory jsme zaznamenali snahu co nejrychleji p�ipravit nebo 
zlepšit podmínky pro tzv. denní stacioná� docházejících eventuáln� dovážených klient�, 
zájem o tuto periodickou službu jednozna�n� nar�stá.  
     O zkušenostech z návšt�v a o možnostech aplikace n�kterých poznatk� v našem DPS bude 
jednat skupina na 4. sch�zce po uzáv�rce tohoto vydání 27.5. p�ímo v DPS. 
 
Ing. Josef Stehlík 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


