
Zápis 
z  jednání pracovní skupiny �. II v roce 2004 – pro starší a zdravotn� postižené ob�any 

 
Komunitní plánování sociálních služeb 

dne 9. �ervna 2004, M�stský ú�ad Kostelec nad Orlicí 
 
 

P�ítomni: 
Mina�íková Marie, Polá�ková Marie, Morávková Jana, Mgr. Vaší�ek Jind�ich, Hejhalová 
Eva, Ing. Josef Stehlík  
 
Omluveni: 
Blažková Pavlína, Fidlerová Eva 
 
Host: 
Pavel Jandejsek – viká�  
Jaroslava Johanidesová – pastora�ní asistent 
 
 

 
 
Úvodem se p�edstavili hosté p. Pavel Jandejsek a pí Jaroslava Johanidesová, kte�í projevili 
zájem stát se �leny pracovní skupiny. 
 
�len�m skupiny byl p�edán vyhotovený Komunitní plán sociálních služeb (zkrácená verze) 
rok 2003 a Supervize procesu KP, který vyhotovilo Ob�anské poradenské st�edisko v HK. 
 
Kova�í�ková seznámila �leny: 

- s vývojem zavedení lékárenské pohotovostní služby v našem regionu     
- se vznikem Expertní skupiny Královéhradeckého kraje 
- o �innosti Denního centra pro seniory v DPS, které je v provozu v úterý i �tvrtek 
- o z�ízení krizového l�žka pro ú�ely sociáln� právní ochrany d�tí 
- o jednání ohledn� dietního stravování 

 
Postupn� se všichni p�ítomní  �lenové vyjád�ili a p�ipomínkovali zpracovaný KP 

 
pí Hejhalová – ocenila sociáln�-demografické údaje v KP a uvedla, že v našem m�st� chybí 
statistický p�ehled o po�tu s�atk�, rozvod�, narození d�tí a úmrtnosti, ur�ený ve�ejnosti. 
Výhrady ke KP nem�la. 
Zajistí: Kova�í�ková -  návrh bude p�edán na správní a organiza�ní odbor (matrika, evidence 
obyvatel). Možnost uve�ejnit ve Zpravodaji m�sta 1 x 3 m�síce. 
 
pí Morávková  - bez výhrad 
 
Ing. Stehlík  
– bylo by vhodn�jší  v úvodní �ásti KP ur�it vy�len�né území, pro které je KP ur�en a 
zpracován ( * je uvedeno v zadní �ásti KP str. 25, p�i revizi a následném zpracování budou 
tyto informace  uvedeny  v úvodní �ásti) 



- chybí prognóza vývoje pr�m�rného v�ku nap�. na 10 let (* zjistit, kdo by byl schopný 
vypracovat analýzu) 
- u tabulek chybí k jakému datu jsou údaje uvedeny (* k chyb� došlo p�i  úprav� zkrácené 
verze, kdy byly vy�azeny veškeré podkladové tabulky i s uvedenými daty a zdroji informací) 
- u ob�anského sdružení JOB str. 13 nejsou uvedeny zdroje financí (* JOB je ob�anské 
st�edisko, které má zdroje z dotací, které nám nejsou známy) 
- chybí podrobné údaje o bezplatných linkách str. 27 (* tato služba senior�m je za�len�na 
mezi dlouhodobé cíle – str. 27, ostatní podrobnosti se zjiš�ují) 
- u nízkoprahového za�ízení (str.26) není uvedeno, kdo bude zajiš�ovat provoz (* toto za�ízení 
je uvedeno mezi dlouhodobé cíle a v první �ad� je pot�eba do�ešit finan�ní analýzu 
rekonstrukce budovy, která je p�edb�žn� plánována v roce 2004-2005, provoz za�ízení nelze 
v nejbližších letech p�edpokládat). 

      (* = odpovídala  Kova�í�ková) 
 
Mgr. Vaší�ek – bez výhrad 
 
pí Polá�ková – bez výhrad 
 
pí Blažková – bez výhrad  
 
pí Fiedlerová – stanovisko jsme neobdrželi 
 
�lenové se dále zabývali postupem, jakou formou p�edat zpracovaný komunitní plán 
ob�an�m m�sta. Jedním z návrh� bylo vložení zkrácené verze do Zpravodaje jako p�ílohu, 
který by obdrželi všichni ob�ané m�sta (pí Johanidesová). 
Ing. Stehlík navrhl uve�ejnit ve zpravodaji pouze �ást IV, kde je popsán pr�b�h a 
krátkodobé a dlouhodobé cíle. Ostatní �lenové s touto variantou souhlasili.  
Zajistí: Kova�í�ková – záleží zda KP schválí Zastupitelstvo M�sta. Nyní je uzáv�rka 
Zpravodaje, který bude vycházet jako dvoj�íslo �ervenec/srpen, informace budou uve�ejn�ny 
ve Zpravodaji zá�í 2004.  
 
Termín další sch�zky je p�edb�žn� naplánovaný na m�síc zá�í 2004  a  bude v�as up�esn�n. 
 
 
 
 
D�kuji Vám za �as, který jste v�novali práci na tvorb� KP a následn� i jeho 

kontrole a p�ipomínkování.  
 

P�eji Vám p�íjemn� strávené letní dny plné pohody a odpo�inku! 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: Kova�í�ková 
V Kostelci nad Orlicí dne 10. �ervna 2004  


