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Členové I. pracovní skupiny

Zápis
Z pracovního jednání I. pracovní skupiny
komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí
I. - zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny
Schůzka proběhla dne 14. prosince 2011 v 10:00 hodin
Penzion Podhorní Mlýn, Kostelec nad Orlicí
Přítomni (dle prezenční listiny):
Hosté: Ing. Luboš Lerch – místostarosta města; Bc. Eva Marková – vedoucí OSV; Jitka Prosová –
o.s. Cvrček; Matoušková Lenka – o.s. Romodrom; Mgr. Irena Kubelková – Dětský domov, základní
škola, školní družina a školní jídelna;
Koordinátor:
Běla Kovaříčková – odbor sociálních věcí

Program jednání:

 Harmonogram, jednotlivé činnosti – plnění za rok 2011
 Prezentace projektů prevence kriminality v roce 2011:
1) „Cesta ke kořenům, patřím sem, jsem zde doma“
2) „Rekreačně výchovný tábor“
 Nové zásady MV pro čerpání dotací na prevenci kriminality od roku 2012
 Změny v oblasti sociálních služeb od roku 2012
 Změna na odboru sociálních věcí v Kostelci nad Orlicí od roku 2012
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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
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. Nové zásady MV pro čerpání dotací v roce 2012 na prevenci kriminality – podmínkou je zřízení
funkce koordinátora prevence kriminality, zpracovaná Strategie prevence kriminality města –
probíhá jednání s tajemníkem úřadu.
4. 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.
5. Omluvila se pí Kaplanová (o.s. Šťastný domov) – prezentace o realizaci a financování rekreačně
výchovného tábora bude na příští schůzce.
6. pí Kubelková souhlasila s účastí v I. PS
Úkol-koordinátor zašle pozvánku na příští jednání, příp. DPP
7. Zapojit DD Borohrádek, DD Albrechtice, GC Tý, Orion o.s. v přípravě na schůzky pečujících
osob o osoby se sníženou soběstačností (schůzky v zařízení poskytovatele, odlehčovací akce apod.)
– návrhy aktivit zašlou zástupci zařízení koordinátorovi leden 2012. Na základě dohody
koordinátor vystaví objednávku na aktivitu.
Termín – leden 2012
Adriana Škopová, Lenka Matoušková – o.s. Romodrom:
Vznik 2 nových o. s. v KO a v Tý – aktivity sportovní, kulturní…
Romodrom o. s. od února 2011 působí na Kostelecku, kde provádí terénní práci. Cílová skupina rodiny i jednotlivci ohrožení sociálním vyloučením. Poskytují základní sociální poradenství,
zprostředkování kontaktu (bydlení, zaměstnání, jednání na úřadech, školách apod.). Zodpovědnost
se přenáší především na klienta, služba je dobrovolná a lze od smlouvy odstoupit. Klienti
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jsou z uprchlického tábora, majority i minority. Financování do srpna 2012 z IP, následně budou
probíhat diskuze s KÚ KHK.
p. Košteyn – o.s. Salinger, Triangl HK
Prezentace činností, nabídka služeb, financování služby, sanace rodiny na Kostelecku, probační a
resocializační služby. V současné době působí v rámci sanaci rodiny v Borohrádku.
p. Lerch – místostarosta města
Informoval, že dne 6. 2. 2012 se bude schvalovat rozpočet města na ZM a je potřeba zajistit zpětnou
vazbu (druh služby, dodavatel služby, cena služby, počty klientů apod.). Podklady připraví vedoucí
OSV do RM a ZM.
Blanka Miklová – DDM KO
Prezentace – kurzy PC pro seniory začátečníky a pokročilé.
Na měsíc listopad – prosinec nejsou finance na provoz zařízení. Příspěvek města pouze na provoz
nikoliv činnost. Celkem realizují 35 kroužků, které navštěvuje cca 400 dětí.
O PC kurzy za 1500,-/kurz pro cílovou skupinu 35-55 let nebyl žádný zájem.
Jitka Prosová – o.s. Cvrček KO
Prezentace činností o.s., + vánoční jarmark.
Cílová skupina - děti předškolního věku, ale i starší cca 60 dospělých a 80 dětí. Umožňují pro členy
i hlídání dětí za symbolickou cenu.
Irena Kubelková – Dětský domov se školou KO
Prezentace aktivity z Projektu prevence kriminality. Aktivit se zúčastnily děti z vyloučených lokalit
od předškolního věku do 15 let – Výlet: Hledání předků, Pobytové dny na farmě, muzeum – 3 dny.
Kroužky ve škole od září 2011 (dramatický kroužek – 13 dětí, sportovní – 30 dětí, veselé plavání –
18 dětí), součástí projektu – „Rodiče zpět do lavic“, nebyl zájem. Cílem bylo ukázat jiné využití
volného času u neorganizované mládeže.
Eva Marková – vedoucí OSV KO
Prezentace - Legislativní změny, návrhy nových zákonů, přesun pracovníků na ÚP aj. V případě
zájmu o tuto prezentaci se přihlaste koordinátorovi, který zajistí zaslání.
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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