Zápis

z jednání pracovní skupiny . 2 v roce 2004 – pro starší a zdravotn postižené ob any
Komunitní plánování sociálních služeb
dne 8. prosince 2004, M stský ú ad Kostelec nad Orlicí
P ítomni:
Blažková Pavlína, Fiedlerová Eva, Hejhalová Eva, Mina íková Marie, Polá ková Marie,
Morávková Jana, Ing. Stehlík Josef, Mgr. Vaší ek Jind ich,
Omluveni:
Johanidesová Jaroslava

P ítomni byli seznámeni se zprávou PhDr. Schán la, Ph.D. vedoucího odboru sociálních v cí
KÚ Královéhradeckého kraje, která se týká sociálních služeb na území obce III. stupn –
Kostelec nad Orlicí.
Shrnutí této zprávy: prioritami našeho území z pohledu zajišt ní sociálních služeb jsou:
• Vznik nízkoprahového za ízení pro problémové d ti a mládež v kapacit 20 míst
• Zajišt ní a rozvoj pe ovatelských služeb i do okolních obcí v kapacit ze sou asných
211 uživatel až na 400 uživatel
• Rozší ení kapacity domovinky o 4 místa
Následn byla p edložena nabídka fi AUDIS v RK, která nabídla službu m stské hromadné
dopravy pro seniory, d ti a zdravotn postižené ob any. Tato služba by mohla být v provozu
od jara roku 2005. Mikrobus pro 13 osob by byl vybaven plošinou pro zdravotn postižené
ob any. P edb žný požadavek firmy na p ísp vek této služby je 400 tis. K /rok z rozpo tu
m sta.
Záv rem se skupina dohodla, že oslovíme Týništ n. Orl, kde je tato služba již v provozu, o
vyhodnocení ú elnosti z jejich pohledu. V roce 2005 bude p ipraven dotazník pro seniory a
zdravotn postižené ob any (klub d chodc , SPCCH, DPS), zda by m li zájem o zavedení
této služby.
Petr Paulus len pracovní skupiny . 1: Ve zpráv KÚ HK je zmínka o dopravní služb , která
je zajiš ována prost ednictvím DPS a mohla by být využívána v mnohem v tším rozsahu.
Navrhl zvážit, zda by nebylo vhodn jší m stskou hromadnou dopravu zajistit p es
pe ovatelskou službu. Znamenalo by to menší finan ní náklady i v p ípad zakoupení vozidla
(nap . Transit pro 8 osob) a z ízení nového pracovního místa, než je nabídka od fi. AUDIS.
V roce 2005 je plánovaná revize KP – I. fáze s tím, že bude propojen s KP Týništ nad Orlicí.
Z tohoto d vodu byli požádáni vedoucí odbor (odd lení regionálního rozvoje, odbor
školství, odbor správy majetku a m stská policie), kterým z KP vyplynuly dlouhodobé a
krátkodobé úkoly. P edložený materiál, který jsme obdrželi bude zapracován do revize KP
v roce 2005.

Ing. Jelínek Tomáš len pracovní skupiny . 1 – se zmínil o nedostate né kapacit lavi ek pro
seniory mimo prostory nám stí. Bylo p edneseno i na této sch zce a lze zapracovat do revize
KP.
Obce
astolovice, Doudleby n. Orlicí, Borohrádek i Týništ n. Orlicí obdrželi materiál
zam ený na informace z oblasti protidrogové prevence (10 lánku k uve ejn ní ve
Zpravodaji)
Úkol pro všechny:
Promyslet obsah nov p ipravované brožury. Jaké nové informace by ob ané p ivítali, pop .
dopln ní stávajících……

D kuji Vám za as, který jste v novali spole ným sch zkám
v pracovních skupinách.
Zapsala: Kova í ková B la
Dne: 15. prosince 2004

