MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Městský úřad – odbor sociálních věcí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. j.: OSV
VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla

TELEFON: 494 337 210
MOBIL:
725 082 456
E-MAIL: bkovarickova@muko.cz
DNE:
18. 05. 2011

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 12. května 2011 v 13:00 hodin
MěÚ Kostelec nad Orlicí – budova B, I. patro – č. dveří 119
Přítomni (dle prezenční listiny):
Omluven: Jelínek Tomáš, Pilz Jiří, Serbousková Dagmar
Hosté: Bc. Eva Marková – vedoucí OSV, Dagmar Jansová – CEMA Žamberk, Jitka Prossová – o.s.
Cvrček
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: Bc. Lenka Forchová – PČR obvod. oddělení KO
(činnost ukončil prap. Kaška), Dagmar Jansová – CEMA Žamberk (ved. Domova pro ženy a
matky s dětmi), Mgr. Jan Souček – o.s. Salinger (místo p. Vrbického)
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-

-

-

-

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)
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

CEMA Žamberk – Dagmar Jansová (vedoucí Domova pro ženy a matky s dětmi)
• Rodinné centrum
• Dům na půl cesty: pomoc mladým lidem ve věku 18 – 26 let, kteří opouštějí školská zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, náhradní rodinnou péči nebo rodinu (ubytování,
základní poradenství a další činnosti). Kapacita: 8 klientů, v garsonce lze umístit i rodinu
s dítětem.
• Dvě služby v Domě na půl cesty: Azylový dům pro matky s dětmi (kapacita 10 pokojů),
krizová pomoc (dostupná nepřetržitě 24 hodin každý den).
• V současné době 11 uživatelů z Kostelce nad Orlicí (5 + 6 dětí).
• Město Kostelec nad Orlicí přispívá na služby z rozpočtu města na rok 2011 částkou ve výši
23.000,- Kč.
•
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.)
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•
•

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:
Kovaříčková - dotaz na Mgr. Jana Součka:
V loňském roce bylo dojednáno a schváleno na jednání zastupitelstva v obci Doudleby nad Orlicí,
Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Čermná nad Orlicí, že mají zájem zapojit se do sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Tato služba má být zahájena ve 3. ¼ tohoto roku. Jak příprava vypadá
v současné době?
Mgr. Jan Souček
Financování této aktivity je zajištěno do ½ roku 2012 z IP, v druhé polovině roku dojde ke změně.
Kapacita na poskytování této služby v současné době je. Služba je poskytována na základě žádosti
OSPOD, příp. obce – jednoduchá zakázka (zvolen konkrétní pracovník)
Úkol:
Mgr. Jan Souček připraví písemnou nabídku služby – koordinátor rozešle na obce PO3, dle zájmu
je možné domluvit prezentaci na jednání starostů PO3.
Termín: červen 2011

pí Martínková – dotaz na Mgr. Jana Součka:
Je možné, v případě problémů na škole, obrátit se přímo na Vaše sdružení?
Mgr. Jan Souček
Tato možnost je, ale upozornil, že o. s. Salinger vykonává pouze sociální práci. Sanace rodiny může
být realizována pouze na dobrovolnosti
Mgr. Červinková – o.s. Orion:
Informace z oblasti – rozdělování dotací, změny u příspěvku na péči, inspekce
Dagmar Jansová – CEMA Žamberk:
Doporučila využít nabízených konzultací, které nabízí Královéhradecký kraj
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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