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Zápis
Z pracovního jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb
(zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny)

Dne 22. února 2007 Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Přítomni (dle prezenční listiny):
Červinková Alena, prap. Kaška Radek, Miklová Blanka, Břetislav Brož (zástup p. Paulus),
Serbousková Dagmar.
Omluveni (dle prezenční listiny):
Mgr. Jandejsek Pavel, Ing. Jelínek Tomáš,
Hosté
Martinková Hana

Kovaříčková:
Představila hosty a přítomné členy navzájem.
1.) sl. Hana Martinková se obrátila na skupinu se zájmem pracovat v I. prac. sk. Krátce
pohovořila o své dosavadní praxi – lektorka primární prevence drog a návykových
látek (studijní práce na téma „Primární prevence návykových látek v Kostelci n. Orl.)
Poznatky ze studijní práce by mohly být přínosem při sestavení místního plánu
protidrogové politiky + spolupráce s protidrogovým koordinátorem města, pí
Serbouskovou, o.s. LAXUS a se školními preventisty.
2.) Dle Jednacího řádu pracovních skupin, čl. V – o novém členovi pracovní skupiny
rozhodne příslušná pracovní skupina při veřejném hlasování (na příští schůzce
proběhne hlasování).
3.) Poděkování členům, kteří spolupracovali na doplňkových otázkách Průzkumu
sociálních potřeb obyvatelstva – předání drobného dárku.
Za I. sk. Mgr. Jelínek Tomáš, Červinková Alena, Serbousková Dagmar
Za II. sk. Mgr. Vašíček Jindřich, Vacková Marie, Blažková Pavlína, Poláčková Marie,
Ing. Stehlík Josef
4.) Prezentace Průzkumu sociálních potřeb obyvatelstva a úrovně znalostí obyvatel o
sociálních službách v Kosteleckém regionu – brožura bude přílohou v březnovém
Zpravodaji. Náklady na zajištění průzkumu a tisk informačního materiálu pro
veřejnost byly financovány z evropských fondů.
5.) Členové byli seznámeni se způsobem vyřízení 14 úkolů, které vyplynuly z jednání
pracovní skupiny a řídící skupiny za II. pololetí roku 2006.
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6.) Předložena Studie o možnostech poskytování SS pro obtížně zaměstnatelné skupiny
obyvatelstva – bude uveřejněno i na webových stránkách města.
7.) Informace o nových členech řídící skupiny – jmenný seznam.
8.) Shrnutí dosavadní práce na Smlouvě o partnerství – ukončení I., II. a III. Etapy,
v současné době hlavním úkolem IV. Etapy – Aktualizace komunitních plánů SS na
místní úrovni v souladu se Standardy pro proces KP.
9.) Nová služba pro děti a rodiče (i nastávající) – v provozu o.s. Brouček, pravidelné
schůzky v bývalé ZŠ Na Příkopech.
10.) Dne 28.2.2007 se uskutečnila v Praze III. Celostátní odborná konference plánování
rozvoje SS (hlavním tématem konference bylo seznámení s postavením a úlohou
krajských metodiků – podpora plánování SS).
11.) Návrh pro přítomné poskytovatele SS: Ve Zpravodaji pravidelné příspěvky
jednotlivých poskytovatelů SS (prezentace zařízeních a služeb kosteleckého regionu)
Zajistí:
Kovaříčková (jednání s redakční radou Zpravodaje a následné vyzvání poskytovatelů
SS o příspěvky)
Termín: březen 2007
12.) Informace ze schůzky II. pracovní skupiny: Zajistit „Bezpečnostní preventivní
program pro seniory“ – besedy zaměřené na obranu proti krádežím, podvodem,
přepadení aj. (v jídelně pečovatelské služby.), pí Minaříková nabídla pro tyto besedy
klub důchodců.
Zajistí: Kovaříčková – předběžně dohodnuto s PČR na měsíc květen.
Termín: Do 15. dubna bude pevný termín nahlášen pí Minaříkové (uzávěrka
Zpravodaje).
13.) Předána informace o.s. Unikátní projekty - „Zvyšování adaptability občanů se
zdravotním postižením“ – projekt je zaměřen pro dlouhodobě nezaměstnané občany
se zdravotním postižením. Termín vzdělávání březen – červen, kurzy jsou zdarma.
Pro týdenní kurzy je zajištěno ubytování včetně asistentů.
Písemnou nabídku předat pí Fidlerové (SPCCH)
Zajistí: Kovaříčková
Termín: společně se zápisem
14.) Předložena zpráva Probační a mediační služby v Rychnově nad Kněžnou. Aktuálně je
na Kostelecku umístěno celkem 37 odsouzených, kterým byly uloženy obecně
prospěšné práce (alternativní trest). Nejvíce odsouzených zaměstnává MÚ Kostelec
nad Orlicí (12), MÚ Borohrádek (7), MÚ Týniště nad Orlicí (5), Úřad městyse
Doudleby nad Orlicí (4)
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15.) Předány informace o činnosti o.s. Šťastný domov, který vykonává svoji činnost
již druhým rokem. Sídlo občanského sdružení je ve Svídnici a hlavním cílem je
vybudovat a provozovat zařízení pro výkon pěstounské péče a následné péče i po
ukončení pěstounské péče nebo ústavního pobytu. Pomáhají dětem překonávat
citovou deprivaci z ústavního prostředí, pomáhají podpořit jejich tvořivost a
osobní rozvoj a pomoci k snadnějšímu začlenění do běžného života.
16.) Předány informace o úkolech, které mají obce ze zákona č. 379/2005 Sb.,
vykonávat v oblasti ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami. (§ 22, odst. 2, 4.)
Každá základní škola by měla mít vypracovaný minimální preventivní program
prevence, vypracuje školní preventista. Probíhá jednání o začlenění mateřských,
základních i středních škol do Krajské sítě škol podporující zdraví.
17.) Diskuse o doplňkových otázkách, které byly součástí Průzkumu sociálních potřeb
a byly zaměřené na cílové skupiny mládež ve věku 15-26 let a rodiny s dětmi
mladšími 6-ti let.
Diskuse:
Kaška Radek – zjistili jsme, že se v DPS zdržuje dlouhodobě neohlášená návštěva,
po které bylo vyhlášené pátrání PČR.
Kovaříčková – dne 8.3.2007 proběhne schůzka k problému „nezvaných návštěvníků“
v DPS, které se zúčastní zástupci Policie ČR, bytového podniku, vedoucí odboru
sociálních věcí, vedoucí pečovatelské služby, městská policie.
sl. Martinková – připomenula, že mládež v našem městě nemá vyžití (chybí
nízkoprahové zařízení). Mládež by přivítala např. „hernu“ (fotbálek, kulečník, nealko
bar aj.), kde by se mohli scházet a zdarma využívat zařízení.
Navrhla ke zvážení možnost zpřístupnění tělocvičny v základní škole pro děti i mimo
školní výuku – využití např. pro klub dětí aj.
Kovaříčková – návrh na rozšíření provozu tělocvičny předat školní komisi a
místostarostce města (kompetence – školství, národní síť zdravých měst, sociální
oblast)
sl. Martinková – zapojení města v primární prevenci návykových látek např. tisk
brožur, letáků pro školy (základní pojmy o drogách, postup při předávkování, kontakty
na služby aj.)
Kovaříčková – domnívám se, že tato aktivita by měla být jednotná a vzniknout na
úrovni kraje (podnět bude předán na setkání protidrogových koordinátorů obcí
s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje dne 4.4.2007)
Kaška Radek – v případě, že Policie ČR zadrží klienta Pobytového střediska pro
žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí pod vlivem alkoholu a chce jej předat
z bezpečnostních důvodů do zařízení, toto jí není umožněno.
Kovaříčková – připomínka bude na nejbližší schůzce předána k projednání Komisi
prevence kriminality.
V Kostelci nad Orlicí dne 6. března 2007
Zapsala: Kovaříčková Běla
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