
     Zápis 
Ze společného jednání I. a II. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb 

(zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny, 
 starší a zdravotně postižení občané). 

 
Dne 8. prosince 2005, Penzion Podhorní Mlýn 

 
 
Přítomni (dle prezenční listiny): 
Blažková Pavlína, Fiedlerová Eva, Serbousková Dagmar, Miklová Blanka, Minaříková Marie, 
prap. Kaška Radek, Paulus Petr, Poláčková Marie, Hejhalová Eva, Ing. Stehlík Josef, 
 
Omluveni (dle prezenční listiny): 
Červinková Alena, Ing. Jelínek Tomáš, Morávková Jana, Mgr. Jandejsek Pavel, Mgr. 
Johanidesová Jaroslava,  Mgr. Dvořáčková Eva, Mgr. Šreibrová Eva, Mgr. Vašíček Jindřich,  
 

 
 

o Proběhla diskuse nad revizí komunitního plánu sociálních služeb 
 
o Oznámení – Mgr. Eva Šreibrová z časových důvodů ukončila činnost v I. skupině 
 
o Předložení návrhu Smlouvy o partnerství s Občanským poradenským střediskem, 

o.p.s. v Hradci Králové. Projekt je zaměřen na Standardizaci procesu komunitního 
plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Projekt je financován 
z grantového schématu EU, s tím, že O.P.S. vyžaduje návratnou půjčku od MÚ 
Kostelec nad Orlicí ve výši 85.000,- Kč. Tato smlouva bude předmětem jednání na 
KÚ dne 20.12.2005. 

 
o Přítomni byli seznámeni s projektem, který se týká ZŠ v Kostelci nad Orlicí a je určen 

pro 4-6 třídy (šikana, nebezpečné výbušniny, kontakt s cizí nebezpečnou osobou). 
Prezentace videokazety je realizována ve spolupráci s obvodním oddělením Policie 
ČR v Kostelci nad Orlicí.  

 
o Seznámení se zahájením projektu „Města bez bariér“ – vznik nové pracovní skupiny. 

Přítomni byli požádáni, aby napsali tři největší bariéry v Kostelci n. Orl. Nejvíce se 
opakovala připomínka: bývalá poliklinika (10 hlasů), česká pošta (8 hlasů), Rabštejn 
(5 hlasů), finanční úřad, Policie ČR, městská policie, školní jídelna, lékárna Arnika, 
bytový podnik a klub důchodců. 

 
Děkuji Vám za čas, který jste v roce 2005 věnovali společným schůzkám  

a do roku 2006 přeji všem hlavně pevné zdraví, 
 spokojenost  v osobním životě i v zaměstnání. 

Těším se na spolupráci s Vámi i v následujícím roce. 
 

 
 
 

V Kostelci nad Orlicí dne 19. prosince 2005 
 


