
Revize a vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb 
regionu Kostelec nad Orlicí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada M�sta Kostelec nad Orlicí (Usnesení �. 14/2004) doporu�ila ke schválení Zastupitelstvu 
M�sta Komunitní plán sociálních služeb – I. fáze rok 2003/2004. Tento dokument byl 
schválen ZM dne 28.6.2004.   
 
�asový horizont komunitního plánování je stanoven do roku 2006. Vzhledem k tomu, že se 
vyskytly nové skute�nosti, došli jsme k záv�ru, že p�ehodnotíme tento dokument a provedeme 
revizi úkol�, které jsme si stanovili a rozd�lili na krátkodobé a dlouhodobé cíle. 
 
V pr�b�hu roku 2004 byla I. pracovní skupina (�innost zájmových klub�, prevence 
kriminality, pé�e o rodinu, menšiny) rozší�ena o Mgr. Jandejska a II. pracovní skupina (starší 
a zdravotn� postižení ob�ané) o Mgr. Johanidesovou.  
 
Na základ� informací PhDr.Ph.D. Martina Schán�la, vedoucího odboru sociálních v�cí 
Královéhradeckého kraje, schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (na 
základ� našeho komunitního plánu) 3 hlavní priority ke zlepšení sociálních služeb 
v našem regionu.  
1) Rozší�ení terénní pe�ovatelské služby na 300 klient� 
2) Rozší�ení denního centra pro seniory (domovinky) o 4 místa – tj. 8 klient�/denn� 
3) Z�ízení nízkoprahového za�ízení pro d�ti a mládež nad 15 let 
 
 
 
Revize dlouhodobých cíl�: 
 
1. Z�ízení nízkoprahového za�ízení pro d�ti a mládež nad 15 let 
Jako vhodný objekt m�sto vytipovalo prostory  kotelny v pr�myslové zón� bývalých kasáren za 
sklady spole�nosti Federal Mogul. Odbor správy majetku m�sta zadá studii na využití objektu 
a finan�ní náro�nost rekonstrukce. 
 
2. Dietní jídelna pro ob�any 
Zám�r byl zrušen pro nezájem ob�an�. 
 
3. Z�ízení bezplatné telefonní linky pro ob�any 
Na základ� informací týkající se finan�ní náro�nosti tohoto projektu je prozatím  odložen a 
M�stská policie mapuje jiné možnosti. 
 
4. Spolupráce s Pobytovým st�ediskem MV 
Pr�b�žn� probíhá. 



 
5. Slou�ení KP Kostelec n. Orl. a KP Týništ� nad Orl. 
Na za�átku roku 2005 jsme se sešli s  pracovní skupinou, která vytvo�ila Komunitní plán v 
Týništi n. Orl., abychom se domluvili na spole�ných zám�rech a slou�ili oba komunitní plány 
v jeden celek. Mezi priority, které M�sto Týništ� nad Orlicí zajistilo v letošním roce pat�í 
nap�. pokra�ování m�stské hromadné dopravy a jednání o jejím rozší�ení na celodenní 
provoz, bylo otev�eno st�edisko pro matky s d�tmi „Ratolest“. Na základ� našeho jednání 
starosta m�sta Ing. Daniel p�islíbil nové projednání ve v�ci pohotovostní lékárenské služby, 
která by byla v provozu o ned�lích a svátcích. 
Úkoly pro p�íští období M�sta  Týništ� n. Orl. – sportovišt�, podpora bydlení pro mladé 
rodiny, dokon�ení cyklostezky, vytipování prostoru pro z�ízení nízkoprahového za�ízení, 
personáln� posílit terénní pe�ovatelské služby. 
V sou�asné dob� se snažíme o sjednocení obou KP a vytvo�ení jednoho dokumentu pro území 
PO 3. 
 
6. Vybudování d�tského dopravního h�išt� v Kostelci nad Orlicí 
Zamítnuto. 
 
7. Rekonstrukce stávajících sportoviš� za objektem Sokolovny v Kostelci nad Orlicí 
Dokon�eno a již v provozu. 
 
8. Zajiš�ování osobní asistence pro zdravotn� postižené d�ti 
Pr�b�žn� je zajiš�ováno. 
 
 
Revize krátkodobých cíl�: 
 
1. Protidrogová poradna 
Celoro�n� v provozu a poskytuje poradenství v oblasti tabáku, alkoholu a drog. Zpráva o 
�innosti bude p�edložena v lednu roku 2006. 
Ve spolupráci s protidrogovou poradnou byla  vyhotovena Zpráva o pr�zkumu ku�áctví 
v VIII. a IX. t�ídách základních škol v Kostelci nad Orlicí a Týništi nad Orlicí v roce 2005. Na 
finan�ní vyhotovení této studie jsme získali dotaci ve výši 50% celkových náklad� 
z Královéhradeckého kraje.  
 
2. Ob�anská poradna 
Od zá�í 2004 je v provozu ob�anská poradna Agapé, která má sídlo v kosteleckém klubu 
d�chodc�. Domníváme se, že poradna by m�la v�tší využití, kdyby své služby nabízela 
v blízkosti budovy MÚ (lepší dostupnost pro klienty). 
 
3. Spolupráce s ob�anským sdružením LAXUS – oblast protidrogové prevence 
I v letošním roce pokra�uje spolupráce s o.s. LAXUS, které mapuje drogovou scénu v Kostelci 
nad Orlicí i v Týništi nad Orlicí. Za základ� smlouvy M�sto Kostelec nad Orlicí hradí 
finan�ní náklady ve výši 20.000,- K�. Záv�re�ná zpráva za rok 2005 bude p�edložena v lednu 
2006. 
Na realizaci „terénního programu“ nám byla poskytnuta dotace ve výši 50% 
z Královéhradeckého kraje. 
 
4. Denní centrum pro seniory (Domovinka) 
Kapacita stávajícího denního centra je pln� využita, každý den toto za�ízení navštíví 4 klienti 
z terénu. Zájem o využití této služby p�evyšuje možnosti, na tuto skute�nost jsme upozor�ovali 
Radu m�sta se žádostí o rozší�ení kapacity (uvoln�ní prostor� po léka�ích v DPS). Návrhy 



OSV vzala RM na v�domí, prozatím nebylo o uvažovaných zm�nách rozhodnuto.  V��íme, že 
Rada m�sta se touto skute�ností bude zabývat.  
 
  
5. Rekondi�ní cvi�ení pro seniory 
Probíhalo v roce 2004, v sou�asné dob� bez zájmu senior�. 
 
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 OSV m�že využít  jako krizové l�žko. Na nákladech se 
podílí OSV a PS ze svých rozpo�t�. V letošním roce bylo krizové l�žko využito 3x. 
 
7. Pohotovostní lékárenská služba v Kostelci nad Orlicí a okolí 
Ing. Daniel, starosta Týništ� nad Orlicí p�islíbil jednání s provozovateli lékárenské �innosti 
v Týništi n.O. o možnosti z�ízení této služby o ned�lích a svátcích. 
 
8. Po�ízení vozidla pro pot�eby PS v Kostelci nad Orlicí 
V zá�í letošního roku musela vedoucí pe�ovatelské služby urychlen� �ešit nákup vozidla pro 
pot�eby pe�ovatelské služby. D�vodem bylo zcela nepojízdné vozidlo, které doposud využívali. 
Nákup vozidla byl hrazen ze schváleného  rozpo�tu pe�ovatelské služby.  
 
9. Rekonstrukce ZŠ Komenského na bezbariérovou školu 
Rekonstrukce byla dokon�ena v roce 2004. 
 
 

Nové zám�ry, které byly navrženy a projednávány na pracovních sch�zkách 
jednotlivých skupin v roce 2005 

 
 

1. Rozší�ení terénních sociálních služeb v rámci pe�ovatelské služby 
Aby mohlo dojít k rozší�ení terénních sociálních služeb (cca o 100 klient�) i na spádové obce 
M�sta Kostelec nad Orlicí vypracovala vedoucí pe�ovatelské služby pí Blažková p�ehled 
finan�ní náro�nosti. První rok by rozší�ení terénních služeb vyžadovalo navýšení finan�ní 
prost�edk� v rozpo�tu m�sta o 1 246. tis. K�. Z toho by nákup vozidla a jídlonosi�� �inil cca 
390 tis. K�, což je jednorázová investice. Následující rok by byl rozpo�et navýšen o 856 tis. 
K� – mzdové a provozní náklady.  
Vzhledem k tomu, že M�sto Kostelec nad Orlicí dotuje celý provoz pe�ovatelské služby a 
domu s pe�ovatelskou službou p�edevším ze svého rozpo�tu, lze konstatovat, že bez finan�ní 
spoluú�asti Královéhradeckého kraje nelze tuto službu rozší�it a zajistit. O této skute�nosti 
budeme informovat i odbor sociálních v�cí Královéhradeckého kraje. V letošním roce získala 
pe�ovatelská služba na provoz 200 tis.K� v dota�ním programu Královéhradeckého kraje. 
 
 
 

2. Dotazníková akce ke zjišt�ní pot�eby zavedení m�stské hromadné dopravy (MHD) na 
Kostelecku. 

Po�átkem roku 2005 jsme se obrátili na ob�any s žádostí o vypln�ní dotazníku, abychom 
zjistili, zda a v jaké mí�e mají ob�ané zájem o zavedení m�stské hromadné dopravy na 
kostelecku a které trasy by preferovali. Tuto akci jsme se rozhodli z organizovat po domluv� 
s provozovatelem, který MHD zajiš�uje v Týništi nad Orlicí a hlavním zám�rem bylo 
nabídnout ob�an�m snadn�jší propojení s Týništ�m n. Orl., kde je nap�. více odborných 



léka��. Z celkového po�tu odevzdaných dotazník� lze p�edpokládat že o zavedení této služby 
ob�ané neprojevují zájem. Tyto informace byly p�edány na vedení m�sta Kostelec nad Orlicí 
a odbor dopravy na MÚ v Kostelci nad Orlicí.  
 

3. Smlouva o partnerství 
V únoru letošního roku byla uzav�ena Smlouva o partnerství, kde p�edm�tem bylo zavád�ní a 
standardizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. 
Tato smlouva byla uzav�ena s Ob�anským poradenským st�ediskem o.p.s. v Hradci Králové. 
Na základ� této smlouvy jsme m�li získat finan�ní prost�edky ve výši 165.000,- K� 
z grantového schématu EU – SROP 3. Tyto prost�edky jsme m�li získat bez finan�ní 
spoluú�asti M�sta Kostelec nad Orlicí a m�ly být použity na tisk aktualizovaného adresá�e 
poskytovatel� sociálních služeb na našem území PO3. 
Z d�vodu, že tato smlouva nebyla realizována (EU nezná pojem partnerství….) nedošlo 
k napln�ní smlouvy a byla zrušena.  
Odbor sociálních v�cí nemohl zažádat samostatn� o tyto finance z d�vodu nízkého 
schváleného rozpo�tu na komunitní plánování. P�i samostatném jednání bychom museli 
uhradit finan�ní spoluú�ast. 
 

4. Z�ízení výdeje ob�d� v jídeln� Domu s pe�ovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí 
V �ervnu letošního roku byla navržena možnost z�ízení výdeje ob�d� v jídeln� DPS i pro 
klienty z terénu. Hlavním d�vodem byla úspora financí (za rozvoz ob�d�) a pro seniory v�tší 
kontakt s ostatními klienty. 
Tento návrh byl �ešen spole�n� s Krajskou hygienickou stanicí – bez úprav prostor� toto nelze 
zrealizovat. 
 

5. Internet pro seniory 
V �ervnu letošního roku byla navržena nabídka zajistit p�es letní prázdniny (Obchodní 
akademie) vyu�ovací hodiny na internetu pro seniory. 
Tuto nabídku jsme u�inili v dom� s pe�ovatelskou službou a vzhledem k tomu, že nikdo 
z klient� neprojevil zájem, nebyla realizována. 
 

6. Vybudování „�ajovny“ pro mládež 
V �ervnu letošního roku Mgr. Pavel Jandejsek – fará� �ímskokatolické církve upozornil na 
volné prostory v blízkosti fary. Tyto prostory vyžadují nutnou p�estavbu a jsou vhodné i na 
n�které kulturní akce. V této dob� probíhalo jednání mezi  církví a subjektem, který zde m�l 
zám�r vytvo�it „�ajovnu“. Tyto informace byly p�edány starostce m�sta a tajemnici ú�adu. 
Starostka m�sta projevila zájem zú�astnit se následujících jednání.  

 
 
Na v�domí:  
Zastupitelstvo M�sta Kostelec nad Orlicí 
 
Zpracovala:  
Kova�í�ková B�la, referent odboru sociálních v�cí, koordinátor komunitního plánování 
 
Schválila: 
Mgr. Miloslava Stojanová, vedoucí odboru sociálních v�cí 
 
 
V Kostelci nad Orlicí dne 10. �íjna 2005 


