MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Palackého náměstí čp. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla

TELEFON: 494 337 210
MOBIL:
725 082 456
E-MAIL: bkovarickova@muko.cz
DNE:
21. prosince 2011

Členové II. Pracovní skupiny

Zápis
Z pracovního jednání II. pracovní skupiny
komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí
II. PS – pro starší a zdravotně postižené občany
Schůzka proběhla dne 15. prosince 2011 v 10:00 hodin
Penzion Podhorní Mlýn, Kostelec nad Orlicí
Přítomni (dle prezenční listiny):
Hosté: Bc. Petra Šimečková – GC Tý, Barnetová Lenka, DiS – referent OSV
Koordinátor: Běla Kovaříčková – odbor sociálních věcí

Program jednání:
 Harmonogram, jednotlivé činnosti – plnění za rok 2011
 Prezentace projektů prevence kriminality v roce 2011:
„Metodika kurzu finanční gramotnosti pro osoby s duševním onemocněním“
 „Průzkum potřeb a informovanosti osob pečujících o osoby se sníženou soběstačností
v jejich přirozeném prostředí“ – Analýza dat dotazníkového šetření
 Změny v oblasti sociálních služeb od roku 2012
 Změna na odboru sociálních věcí v Kostelci nad Orlicí od roku 2012
Koordinátor úvodem:
1. Členové byli seznámeni s harmonogramem jednotlivých aktivit i způsobem plnění v roce 2011:
 Projekty v dotačním řízení KÚ KHK na prevenci kriminality rok 2011:
( o.s. Péče o duševní zdraví, o. s. Šťastný domov, Dětský domov se školou)
 SPCCH – vánoční jarmark
 2x aktualizace webu – GC Tý, o.s. Šťastný domov
 2x Den otevřených dveří – GC Tý, DPS KO
 2x PC kurzy pro seniory
 Olympiáda pro seniory v DPS
 1. setkání pečujících osob – muzikoterapie
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2. Zbývající aktivity v roce 2012:
 SPCCH – velikonoční výstava
 1000 ks letáků pro pečující osoby o osoby se sníženou soběstačností
 5x setkání pečujících osob
 Projektová studie na hřiště pro seniory
 Rehabilitační cvičení
3. Výše příspěvků z rozpočtu města na rok 2012 pro poskytovatele SS a služeb navazujících –
Salinger o.s.HK, Péče o duševní zdraví o.s., Farní charita RK, Centrum pro zdravotně postižené
RK, Centrum sociálních služeb a pomoci – kontaktní místo v KO, Oblastní charita HK nebyl
schválen finanční příspěvek (žádost zaslali, loni příspěvek obdrželi, v KP je finanční plán, kde jsou
zařazeni a s jejich činností počítáme) – proběhne další jednání v Radě města KO.
Pavel Provazník – Péče o duševní zdraví, o.s.
Prezentace – „Metodika kurzu finanční gramotnosti“. Informace o zařízení, představení brožury,
financování, zpětná vazba – kladný ohlas klientů na tento projekt.
Jana Vajglová, Zdeňka Šotolová - SPCCH
Prezentace – muzikoterapie, vánoční jarmark. Informace z aktivit, vysoká návštěvnost jarmarku.
Vše se konalo v duchu: „Pomoc potřebným“. Příprava velikonočního jarmarku v roce 2012
Miroslava Červinková – Orion, o.s.
Zhodnocení účasti na vánočním jarmarku, kladný ohlas vystavovatelů i návštěvníků. V případě, že
se obdobná akce bude konat i v roce 2012, zvážit možnost, přizvat více sociálních služeb.
Blanka Marešová – PS KO
Prezentace – Den otevřených dveří, olympiáda pro seniory, vánoční jarmark. Informace
z jednotlivých aktivit, financování.
Představení sociální pracovnice – Lenka Barnetová, DiS, která bude od 1. 1. 2012 přeřazena do
struktury organizační složky pečovatelské služby (v souladu s Plánem SS na období 2010-2012,
bod 2.1. Změna organizační struktury pečovatelské služby).
Romana Procházková – Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s.,
Prezentace sdružení – představení služeb, cílové skupiny, historie a současnost, informační centrum
o hluchotě, sociální služby, kulturně osvětové akce. Snaha sdružení – uzákonit bezplatné
screeningové vyšetření již v porodnicích.
Petra Šimečková – GC Tý
Prezentace:
1. Den otevřených dveří – dne 11. 6. 2011. Představení dostupných služeb, ukázka prostor,
zaměstnanci provázeli zájemce po zařízení, ukázka výrobků klientů, financování akce…
2. Nové webové stránky zařízení – stránky nebude spravovat město Tý, lze zvětšovat písmo –
stránky jsou přehlednější, rozděleny dle služeb, odkaz na historii a aktuality…
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Kovaříčková – koordinátor, Lenka Máslová – referent MěÚ Tý
Prezentace - Legislativní změny, návrhy nových zákonů, přesun pracovníků na ÚP aj. V případě
zájmu o tuto prezentaci se přihlaste koordinátorovi, který zajistí zaslání.
Kovaříčková – koordinátor
Seznámila přítomné s Analýzou dat dotazníkového šetření – „Průzkum potřeb a informovanosti
osob pečujících o osoby se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí“. Prevence před
přetížením, potřebnost informační a emoční podpory.

Lenka Máslová – referent MěÚ Tý
Informace o plnění cílů města Tý – viz Plán SS na období 2010-2012, oblast 5.
1. Zachování autobusu MHD v Tý:
- stávající provoz MHD i nadále zachovat, provoz v současné době funguje v Týništi nad
Orlicí, v Křivicích, v Rašovicích, v Petrovicích a v Lípě nad Orlicí
- investiční náklady za rok 2010
330 000,- Kč
za rok 2011
330 000,- Kč
-

provozní náklady za rok 2010
za rok 2011 do listopadu

479 355,- Kč
452 115,- Kč

2. Zachování dostupnosti pečovatelské služby:
- V 2. pololetí 2010 došlo k navýšení počtu pečovatelek, v současné době zachování stejného
počtu pečovatelek, zachování dostupnosti pečovatelské služby ve stejném rozsahu.
3.
-

Rozšíření počtu bytů zvláštního určení:
v říjnu 2010 došlo k rozšíření počtu bytů zvláštního určení
náklady na pořízení bytů v roce 2010 … 8 033 750,- Kč
bytový podnik před předáním bytů zajistil montáž kuchyňských linek, zprovoznění
sociálních zařízení, montáž měřičů tepla na radiátorech, menší stavební úpravy

Finanční podpora města Týniště nad Orlicí na sociální služby a služby navazující:
Orion o.s. RK – rok 2010 10 000,- Kč
rok 2011 10 000,- Kč
Laxus HK – rok 2010
rok 2011

5 000,- Kč
5 000,- Kč

Klub důchodců město – rok 2010
do listopadu 2011

65 150,- Kč provozní náklady
89 766,77 Kč provozní náklady

Klub důchodců Dub – rok 2010
do listopadu 2011

40 045,- Kč provozní náklady
36 675,25 Kč provozní náklady
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Svaz tělesně postižených – rok 2010
rok 2011
MC Ratolest – rok 2010
do listopadu 2011
rok 2010
rok 2011

5 000,- Kč – vráceno 4492,- Kč
nepožádáno
71 139,59 Kč provozní náklady
119 585,09 Kč provozní náklady
15 000,- Kč příspěvek
15 000,- Kč příspěvek

Prointepo HK – rok 2010
rok 2011

5 000,- Kč
5 000,- Kč

Mozaika RK – rok 2011

10 000,- Kč

Hospic Červený Kostelec – rok 2010
rok 2011
HK

3 000,- Kč
2 000,- Kč

Josef Stehlík – člen PS
V pracovní skupině od roku 2003 – poděkoval všem přítomným za spolupráci a oznámil ukončení
působení v pracovní skupině.
Děkuji všem za účast, připravené prezentace a přeji klidné svátky, zdraví a pohodu v roce 2012.

Kovaříčková Běla
Koordinátor plánování sociálních služeb
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