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Zápis
Jednání se sociální komisí města Týniště nad Orlicí
Dne 2. 11. 2009, v Týništi nad Orlicí
Přítomni: dle prezenční listiny
Cílem schůzky bylo zmapování potřeb a záměrů města Týniště nad Orlicí a jejich občanů
v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit přispívajících k integraci obyvatel
města.
1.) Společné úkoly – v rámci plánování sociálních služeb se jednání pracovní skupiny v
Kostelci nad Orlicí účastní 2 zástupci města/sociální komise, zároveň zástupci poskytovatelů
sociálních služeb – paní Tichá a paní Vacková, kteří však, jako poskytovatelé, zastupují
převážně své služby než záměry, které by byly projednány na úrovni města – z tohoto
hlediska by bylo vhodné cíle a záměry, které se týkají Týniště n. Orl. nechat projednat
Radou města Týniště nad Orlicí. Společným úkolem by mělo být ukotvení spolupráce
s osobní asistencí – projeví-li se tato služba jako potřebná.
ÚKOL: Budou-li se cíle týkat také Týnišťska, bude vedení města Týniště nad Orlicí
osloveno ze strany Kostelce nad Orlicí.
2.) Cíle stanovené pro území Týnišťska – plán sociálních služeb má obsahovat i cíle, které se
týkají Týnišťska, města Týniště nad Orlicí nebo poskytovatelů působících v Týništi nad
Orlicí – to se zatím neděje. Na cíle, které jsou zahrnuté do komunitního plánu sociálních
služeb v KO a následně i v Královéhradeckém kraji lze snáze žádat o finanční prostředky
z Královéhradeckého kraje a rozpočtů ministerstev. Cíle si však musí stanovit, vydefinovat
zástupci města Týniště nad Orlicí, předložit je již projednané Radou města Týniště nad
Orlicí.
ÚKOL: Projednávání a předkládání materiálu zajistí sociální komise (poradní orgán
rady) v Týništi nad Orlicí., navržené a projednané výstupy předá koordinátorovi KP
v KO.
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3.) Nabídka spolupráce v rámci projektu IP Rozvoj při plánování sociálních služeb – pokud
má město Týniště nad Orlicí zájem zmapovat některé jevy – připravit podklady pro snížení,
rozšíření či zavedení služeb, lze využít finančních prostředků vyčleněných v rámci IP
Rozvoj, do kterého je zapojen Kostelec nad Orlicí. Stejně tak lze realizovat informační či
propagační kampaně, případně setkání s veřejností (tato nabídka již byla učiněna
poskytovatelům SS na pracovním jednání komunitního plánování v KO). V případě, že by
projekt pokračoval i v budoucích letech, lze navrhnout záměry v dalším rozvoji
informační dostupnosti a komunikace s veřejností, spolupráce poskytovatelů a obcí,
případně zjišťování podkladů a informací.
ÚKOL: Písemné stanovisko vedení města Týniště nad Orlicí, zda se chce zapojit do
spolupráce při plánování sociálních služeb v rámci PO3.
4.) Sociální komise navrhla za město Týniště nad Orlicí svého zástupce do I. pracovní skupiny,
která se zaměřuje na zájmové kluby, prevenci kriminality, péči o rodinu a děti, menšiny.
Pracovních schůzek se bude účastnit Mgr. Máslová, referent odboru sociálních věcí v Tý.
Tímto bude zajištěn přenos informací v oblasti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených
sociálním vyloučením.
ÚKOL: Mgr. Máslová – vyplní přihlášku a odešle koordinátorovi, schůzka pracovní
skupiny dne 26.11.2009. Pozvánku zašle koordinátor na základě přihlášky.
5.) Komunikovat o cílech a záměrech bude vhodné se sociální komisí, jejímž členem je také
radní města Týniště nad Orlicí - MUDr. Josef Otava, který má ve své gesci sociální
záležitosti.

Zapsal: Mgr. Jiří Zeman

