Zápis
Z jednání ídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb

Dne 17.5. 2006, kancelá Mgr. Stojanové, M stský ú ad v Kostelci nad
Orlicí








P ítomni: dle prezen ní listiny
Omluveni: Eva Hejhalová, Alena Goisova, JUDr. Tatjana Kašlíková






Mgr. Stojanová p ivítala všechny p ítomné, pod kovala jim za ú ast a ochotu podílet
se na tvorb komunitního plánu sociálních služeb. V úvodu sd lila p ítomným, že p vodní
ídící skupina nepracovala, a proto bylo nutné z ídit jinou ídící skupinu. Poté prob hlo krátké
p edstavení p ítomných osob.
P ítomni byli seznámeni se schválenou smlouvou o partnerství s Ob anským
poradenským st ediskem , o.p.s. v Hradci Králové (dále jen OPS). Projekt je zam en na
Standardizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
Projekt je financován z grantového schématu EU s tím, že bude poskytnuta návratná dotace
OPS ve výši 85.000,-K a z EU bychom m li dosáhnout na cca 200.000,-K .
ídící skupina by se m la pravideln scházet dle pot eby, alespo jednou m sí n a
la
by
zhodnotit dosavadní pr b h projektu a posoudit podn ty z pracovních skupin
m
komunitního plánování sociálních služeb.
P ítomní se dohodli na spole né práci v rámci ídící skupiny a vzali na v domí z ízení
t etí pracovní skupiny komunitního plánování, která bude zam ena na obtížn zam stnatelné
skupiny obyvatel.
Dále byli p ítomní seznámeni s p ipravovanou dotazníkovou akcí, která bude probíhat
na celém území PO3.
P ítomným byl p edám jednací ád ídící skupiny s tím, že na p íštím jednání se
k n mu vrátíme.
Paní Padriánová sd lila, že se domnívá, že by bylo pot eba uvažovat v Kostelci o
z ízení n kolika chrán ných byt pro mentáln postižené ob any. Na to reagovala Mgr.
Stojanová s tím, že tato záležitost je velmi finan n náro ná jak na realizaci, tak i na provoz,
nebo je zde t eba nep etržitý dohled. Tento podn t bude p edán skupin , která se zabývá
zdravotn postiženými ob any formou zápisu z ídící skupiny. Dále Mgr. Stojanová zjistí zda
Charita v Rychnov nad Kn žnou neplánuje s finan ní dotací výstavbu chrán ného bydlení a
seznámí p ítomné s výsledkem na p íštím jednání skupiny.






















































































































































Další jednání se uskute ní 7.6.2006 od 15:00 hodin na M stském ú ad v Kostelci nad
Orlicí, v kancelá i Mgr. Stojanové, . B009.

Zapsala: M.Stojanová
V Kostelci nad Orlicí 17.5.2006

Projekt „Standardizace procesu komunitního plánování na území Královéhradeckého kraje“ je spolufinancován
Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Královéhradeckým krajem.

