
     Zápis 
Ze spole�ného jednání I. a II. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb 

(zájmové kluby, prevence kriminality, pé�e o rodinu a d�ti, menšiny, 
 starší a zdravotn� postižení ob�ané). 

 
Dne 30. �ervna 2005, M�stský ú�ad Kostelec nad Orlicí 

 
P�ítomni (dle prezen�ní listiny): 
Blažková Pavlína, Fiedlerová Eva, Ing. Jelínek Tomáš, Miklová Blanka, Mina�íková Marie, 
Morávková Jana,  prap. Kaška Radek, Mgr. Jandejsek Pavel, Mgr. Johanidesová Jaroslava, 
Paulus Petr, Polá�ková Marie, Mgr. Vaší�ek Jind�ich,  
 
Omluveni (dle prezen�ní listiny): 
�ervinková Alena, Mgr. Dvo�á�ková Eva, Serbousková Dagmar, Mgr. Šreibrová Eva, 
Hejhalová Eva, Ing. Stehlík Josef,  
 

 
 
Kova�í�ková B�la 

o P�ítomní byli seznámeni se Strategickým  plánem rozvoje dobrovolného svazku obcí – 
�ást B – M�sto Kostelec nad Orlicí.  

Pozn.: Chybí propojení s Komunitním plánem sociálních služeb – I. fáze z roku 2003!! 
Upozornit Ing. Kotou�ovou – vedoucí odd�lení regionálního rozvoje 
 

o P�edány informace z porady na KÚ Královéhradeckého kraje: 
- v návrhu zákona o sociálních službách je uvedeno, že každá obec III. typu má povinnost 
zpracovat st�edn�dobý plán sociálních služeb (= komunitní plán) 
- zám�rem MPSV je op�tovné p�evedení p�erozd�lování financí sociálním za�ízením na 
MPSV, nyní p�erozd�lují finan�ní prost�edky kraje 
- PhDr. Martin Schán�l Ph.D – vedoucí odboru OSV a zdravotnictví na KÚ 
Královéhradeckého kraje p�ednesl p�edpoklad, že se domovy d�chodc� p�evedou na 
nestátní zdravotnická za�ízení (poskytují zdravotní pé�i hrazenou z ve�ejného zdravotního 
pojišt�ní) – podmínkou by bylo získat registraci. 
- poskytovatel�m byly p�edány informace k dota�nímu �ízení – 2. výzva SROP (finan�ní 
prost�edky z EU), z t�chto finan�ních prost�edk� lze z�ídit nové pracovní místo 
v sociálních službách, které by bylo po dobu 2 let hrazeno ze 75% z dotace, podmínkou je, 
že následující 1 rok si hradí poskytovatel z vlastních zdroj� – v m�síci srpnu budou 
vyhlášeny nové podmínky k získání finan�ních prost�edk� (�ástka k p�erozd�lení 40 mil. 
K�) 
 
o Návrh - zajistit pro seniory vyu�ovací hodiny na internetu (v p�ípad� zájmu) 

Pozn.: Zjistit formou jednoduchého dotazníku – Kova�í�ková zajistí ve spolupráci s vedoucí 
DPS 
 

o Možnost z�ízení výdeje ob�d� v jídeln� DPS i pro klienty z terénu (úspora financí …) 
Pozn.: Zjistit, zda lze podle vyhlášky hygieny – spolupráce s vedoucí DPS, vedoucí OSV  
 

o Seznámení s výsledky dotazníku pro ob�any na zjišt�ní pot�ebnosti zavedení m�stské 
hromadné dopravy v Kostelci nad Orlicí a okolí (bylo uve�ejn�no i ve Zpravodaji 
m�sta) 



 2 
 

o Seznámení s ak�ním plánem zlepšování práce na MÚ – na základ� sebehodnotícího 
procesu (CAF), který od za�átku tohoto roku probíhá na MÚ 

 
o P�edložení zprávy pr�zkumu mezi mládeží v Kostelci nad Orlicí, kterou vypracoval p. 

Libor Tichý – vedoucí nízkoprahového za�ízení v RK (klub KAM) 
 
o Zpracovat a doplnit revizi komunitního plánu sociálních služeb v�etn� zapracování KP 

Týništ� n. Orl. – do zá�í 2005. 
Pozn.: Zpracuje Kova�í�ková 
 

o Jednou z priorit komunitního plánu sociálních služeb je rozší�ení „Domovinky“ o 4 
místa. Projednat s vedením m�sta možnost využít prostory, které v sou�asné dob� má 
v pronájmu MUDr. Pleska a MUDr. Ettler (objekt DPS). 

Pozn.: Starostka m�sta i tajemnice ú�adu byly informovány o této možnosti, v p�ípad�, že se 
najdou náhradní vhodné prostory pro ordinaci léka�e.  
 

o Návrh na p�emíst�ní ob�anské poradny Agapé z klubu d�chodc� do budovy MÚ 
Pozn.: Tajemnice ú�adu byla informována. 
 
Mgr. Jind�ich Vaší�ek – �editel domova d�chodc� v Borohrádku: 

o P�iblížil standardizaci (25 kritérií) v oblasti reziden�ních služeb, která probíhá v DD 
Borohrádku.  Plánuje se spolupráce s m�stem Kostelec nad Orlicí ohledn� cílové 
skupiny klient�.  

o V sou�asné dob� probíhají v DD Borohrádku rozsáhlé investi�ní akce (vým�na oken, 
rekonstrukce bytového jádra, fasády aj.) 

o Zahradní slavnost v DD Borohrádku  16. 9.2005 (den otev�ených dve�í) 
Pozn.: Uve�ejnit na webových stránkách m�sta 
 
Blažková Pavlína – vedoucí  pe�ovatelské služby 

o Seznámila se zahájením procesu standardizace v oblasti poskytování pe�ovatelských 
služeb v Kostelci nad Orlicí 

 
Mgr. Pavel Jandejsek – fará� �ímskokatolické církve 

o Upozornil na volné prostory v blízkosti fary. Nutná p�estavba, vhodné na r�zné 
kulturní akce. Zám�rem je zrekonstruovat budovu na �ajovnu.  

Pozn.:  Kova�íková navštívila prostory a informovala starostku m�sta i tajemnici ú�adu o této 
nabídce. Paní starostka projevila zájem zú�astnit se následujících jednání. 
 
Priority v sociálních službách na území Kostelce nad Orlicí jako obce s rozší�enou 
p�sobností: 
1) vznik nízkoprahového za�ízení pro problémové d�ti a mládež 15+ (20 míst) 
2) rozší�ení pe�ovatelské služby i do okolních obcí ze sou�asných 211 na 400 uživatel� 
3) rozší�ení  kapacity denního centra pro seniory (domovinky) o 4 místa 
Doplnit o: 
4) v rámci volno�asových aktivit -  vybudování „�ajovny“ pro mládež 
 

P�eji Vám p�íjemné prožití letních m�síc�!! 
 
 
Zapsala: Kova�í�ková B�la 
Dne: 14. �ervence 2005      


