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:
18. května 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 13. května 2010 v 13:00 hodin
MěÚ v Kostelci nad Orlicí
Přítomni (dle prezenční listiny):
Omluven: Hejhalová Eva,
Neomluvena: Bc. Tichá,
Hosté: Bc. Eva Marková – vedoucí OSV, Romana Procházková – Federace rodičů a přátel sluchově
postižených o.s., Praha
Koordinátor: Běla Kovaříčková – odbor sociálních věcí
Program jednání:
-

Informace o veřejné zakázce
Nabídky finanční podpory pro poskytovatele SS
Harmonogram a jednotlivé činnosti v projektu
Projekty prevence kriminality 2011
Prezentace CEMA Žamberk
Představení o.s. Federace rodičů a přátel sluchově postižených

Koordinátor úvodem:
- Aktualizace Adresáře pracovních skupin
- Přivítání nových členů v pracovní skupině: Romana Procházková – Federace rodičů a přátel
sluchově postižených
- Pokračuje IP – Rozvoj dostupnosti a kvality SS v KHK II
- Členové byli seznámeni s harmonogramem jednotlivých aktivit i způsobem plnění:
• Pomoc ohroženým osobám (3 projekty)
• Podpora spolupráce SS pro zdravotně postižené občany s veřejností (2 projekty)
• Zlepšení informovanosti veřejnosti v oblasti SS a navazujících služeb (3 projekty)
• Zajištění potřeb a podpora pečujících osob o osoby blízké (info leták, dotazníky, 2
pracovní skupiny – celkem 6 schůzek)
• Projekty pro zvýšení dostupnosti SS a společenských akcí pro seniory (4 projekty)

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
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-

-

-

Kontrola Dohod o provedení práce
Nabídka pro poskytovatele – konzultace s externími odborníky (jednorázové konzultace pro
poskytovatele i zadavatele SS), lze vybrat konzultace z 13 okruhů, celkem k dispozici 38
konzultací
Dne 4. 6. 2011 se koná v HK Šimkovy sady – Festival bez bariér a hranic (prezentace
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, burza práce pro handicapované, vstup zdarma
od 11 do 22 hodin)
4 podané projekty v dotačním řízení KÚ KHK na prevenci kriminality rok 2011 – uspěly 3
projekty: o.s. Péče o duševní zdraví, o. s. Šťastný domov, Dětský domov se školou
Informace z řídící skupiny plánování SS KHK – výše příspěvků
K 30.6.2012 končí individuální projekty – týká se o.s. PDZ, o.s. Orion
Žádosti o dotace MPSV – II. kolo (celkem 130 mil. Kč)
Legislativní změny, návrhy nových zákonů
Ukázka nového Adresáře poskytovatelů SS HK – Magistrát HK

Federace rodičů a přátel sluchově postižených – Romana Procházková
•
•
•
•
•
•
•

•

Podpora, pomoc, sluchově postiženým – celorepubliková působnost
Služby rané péče rodinám dětí s těžkým sluchovým postižením – primární cíl
Profesionální úroveň, sociální, psychologické služby, besedy, přednášky, konference za
účasti odborníků
Knihovna (hluchota, různé stupně postižení, atd.)
Nárůst klientů v KHK – detašované pracoviště zřejmě v HK
Pod záštitou MZ spolupráce s nemocnicemi a specializovanými pracovišti v rámci
dvouletého projektu o zavedení screeningu novorozených dětí - nový projekt Včasná
diagnostika (předpoklad včasné následné péče dětí se sluchovým postižením
Žádost o spolupráci v KP SS na Kostelecku – podaná přihláška do I. i II. pracovní skupiny
Podrobnější prezentace na příští schůzce

Diskuse:
Mgr. Jindřich Vašíček – DD Borohrádek
LDN Opočno naléhá, aby do DD byli umístěni jejich klienti. Ponížení finančních prostředků na
provoz zařízení.
Mgr. Vacková Marie – GC Týniště n. Orlicí
Z pohledu poskytovatele informovala o jednání Krajské řídící skupiny v KHK
Marešová Blanka DiS. – vedoucí DPS v KO
Ve dnech 2.5. – 5.5. 2011 proběhla inspekce služby (rozhovory s klienty a se zaměstnanci)
pí Kaplanová – o.s. Šťastný domov
získali dotace na rekonstrukci klubovny (jezdecký kroužek, paličkování, pletení z pedigu aj.)
Děkuji všem za účast a přeji pohodové dny.
Kovaříčková Běla
Koordinátor plánování sociálních služeb
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