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Vyhodnocení Plánu sociálních služeb
Kostelecka za období 2010 – 2012.

Plán sociálních služeb na období 2010 – 2012, pro správní území města
Kostelec nad Orlicí byl zpracován ve spolupráci se zástupci obcí, poskytovateli
sociálních služeb, s Královéhradeckým krajem a za účasti osob, kterým jsou
sociální služby poskytovány.
Plán schválila Rada města Kostelec nad Orlicí dne 14. 6. 2010 a Zastupitelstvo
města Kostelec nad Orlicí dne 28. 6. 2010. Ostatním obcím ve správním území
byl dokument zaslán na vědomí. Plán sociálních služeb vznikl jako součást
individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji.
V současné době probíhají jednání v pracovních skupinách o prioritách,
které budou popsány v Aktualizaci Plánu sociálních služeb na Kostelecku
na období 2013 – 2016.

Dokument byl projednán, schválen:
I. PS schváleno dne 18. července 2013
II. PS schváleno dne 23. července 2013
RM projednáno dne 7. října 2013
ZM schváleno dne 21. 10. 2013, Usnesení č. 6/2013

Zpracovala:
Běla Kovaříčková – koordinátor KPSS, odbor sociálních věcí, MěÚ Kostelec nad Orlicí
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Rozvojová témata se zaměřením na cílovou skupinu:
Zájmové kluby, péče o rodinu a děti, prevence kriminality, menšiny
Priorita č. 1 Zapojení osob ohrožených sociálním vyloučením do běžného života
Opatření: 1.1. Individuální podpora dětí a mládeže

4

Priorita č. 2 Realizace aktivit na podporu romských tradic
Opatření: 2.1. Realizace aktivit na podporu romských tradic
Opatření: 2.2. Zařazení aktivit romských dětí do programu pro veřejnost

5
6

Priorita č. 3 Zavedení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Opatření: 3.1. Zavedení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Opatření: 3.2. Zavedení služby sanace rodiny
Opatření: 3.3. Vymezit vzájemnou spolupráci terénních sociálních služeb
poskytovaných v rodinách s dětmi

7
8
8

Priorita č. 4 Transformace terénní práce
Opatření: 4.1. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele sociální služby
Opatření: 4.2. Předávání stávajících klientů a informací
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Priorita č. 5 Realizace projektů zaměření na prevenci kriminality a rizikového chování
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Rozvojová témata se zaměřením na cílovou skupinu
senioři a zdravotně postižení občané
Priorita č. 1 Zahájení poskytování osobní asistence pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Opatření 1.1. Zahájení poskytování osobní asistence

12

Priorita č. 2 Rozvoj pečovatelské služby
Opatření: 2.1. Změna organizační struktury pečovatelské služby
Opatření: 2.2. Rozšiřování pečovatelské služby do spádových obcí
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Priorita č. 3 Lavičky pro seniory
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Priorita č. 4 Odstraňování bariér v Kostelci nad Orlicí
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Priorita č. 5 Zlepšení informovanosti a orientace občanů v oblasti sociálních
služeb pro seniory
Opatření: 5.1. Realizovat společné setkání poskytovatelů SS a pracovnic příspěvku na péči
Opatření: 5.2. Realizovat setkání s veřejností
Opatření: 5.3. Realizovat informační setkání pro osoby pečující o své blízké

16
16
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Priorita č. 6 Rozšíření Domovinky – centra denních služeb v Kostelci nad Orlicí

17

Priorita č. 7 Podpora aktivizačních činností pro seniory
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Priorita č. 8 Hřiště pro seniory
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Dle celkového shrnutí lze konstatovat, že 99% rozvojových témat se podařilo
splnit, ale zároveň musíme připustit, že cíle, které byly náročnější na
financování, se podařilo uskutečnit pouze díky zapojení Města Kostelec nad
Orlicí do Individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních
služeb v Královéhradeckém kraji, kdy jsme v letech 2010 – 2012 čerpali
finance z evropských zdrojů1.

Rozvojová témata se zaměřením na cílovou skupinu:
rodiny s dětmi, menšiny a zájmové kluby
Priorita č. 1 Zapojení osob ohrožených sociálním vyloučením do běžného života
Opatření 1.1. Individuální podpora dětí a mládeže
Popis opatření:
V rámci opatření budou vyhledávány děti a mládež, které projevují zájem o studium na
střední či vysoké škole, docházku do zájmových kroužků, přičemž pro rodinu tyto náklady
představují vysokou finanční zátěž. Dále budou vyhledávány osoby, které mají zájem o
mimoškolní vzdělávání.
Dopady opatření:
Zvýšení účasti dětí a mládeže cílové skupiny na školním a mimoškolním vzdělávání
Zvýšení motivace osob z cílové skupiny ke vzdělávání
Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb, terénní pracovnice
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Mezi problémy patří vysoká absence v docházce do školy, rodiče zpravidla nepovažují
docházku za zásadní při vzdělávání dítěte. Vlivem nedostatečné docházky do školy vznikají u
dítěte velké mezery v probíraném učivu, které obtížně, ne-li vůbec není schopno se doučit.
V neposlední řadě figuruje rodič, jehož školní znalosti nedostačují k tomu, aby dítěti
s doučováním pomohl. V této chvíli se dítě dostává do situace, kdy v dalších ročnících
nemůže zvládat nové učivo, na dítě je pohlíženo, jako na osobu s nižším potenciálem
k vzdělání. Výsledkem se může stát přeřazení dítěte do speciální školy, což se leckdy může
rodičům jevit jako výhodnější.
Na počátku procesu vzdělávání romských dětí lze postavit problematiku umístění a docházku
do mateřských škol. Romské ženy nepovažují za důležitou docházku svých dětí do
1

Finanční dopad u jednotlivých popsaných priorit
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mateřských škol ani je v tom nepodporují, většinou totiž pečují o mladší dítě, a dítě
předškolního věku tak zůstává doma.
Popis jednotlivých aktivit:
1) Od července roku 2012 probíhá doučování pro předškolní romské děti a děti, které mají
problémy s prospěchem v základní škole. Základní škola uvolnila prostory a pedagoga, který
je zaměstnán na DPP a je plně hrazen z rozpočtu města. Pedagog a občanské sdružení
zajišťují pravidelnou docházku dětí na doučování. Pronájem třídy (symbolický poplatek) je
hrazen z příspěvku občanského sdružení, které obdrželo od Města Kostelec nad Orlicí na
zajištění provozních nákladů a volnočasových aktivit pro romské děti.
2) Další mimoškolní aktivity zajišťuje DD, ZŠ, ŠJ, ŠD v Kostelci nad Orlicí, kde navazují
především na školní vyučování, a to ve školní družině, kde se děti doučují pod vedením
kvalifikovaného pedagoga.
3) Město Kostelec nad Orlicí schválilo příspěvek z rozpočtu města na rok 2012 pro nově
vzniklé občanské sdružení Čhavengre Jilo na realizaci volnočasových aktivit.
4) V roce 2011 se zrealizovala podpora nadaného mladého romského hudebníka, který neměl
dostatek financí, jak na lekce v ZUŠ, tak cestovné na soutěže. V rámci spolupráce o. s.
Romodrom a KHK se podařila zajistit podpora z krajského individuálního projektu Podpora
sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II. Díky majiteli
společnosti Piana na klíč, nadaný žák obdržel sponzorský dar, a to nové pianino.
5) Díky Nadaci Krása pomoci, se rozběhl projekt na podporu dvou žáků, kteří dostali šanci a
možnost dostudovat střední učiliště v HK – obor cukrář. Tento projekt byl úspěšný pouze u
jednoho romského žáka, který učiliště dokončil.
Realizátoři a partneři:
Ad 1-2) OSV Kostelec nad Orlicí, o. s. Čhavengre Jilo Kostelec nad Orlicí, Základní škola
Kostelec nad Orlicí, Dětský domov Kostelec nad Orlicí.
Ad 4) o. s. Romodrom, KÚ KHK, OSV Kostelec nad Orlicí
Kritéria hodnocení:
Počet zapojených dětí
Zpětná vazba od vyučujících v kroužku a pedagogů ze základní školy a DD
Pravidelná účast
Dostudovaný žák
Účast a umístění na hudebních soutěžích
Finanční dopad:
Ad 1)Náklady na rok 2012 (základní pomůcky, DPP) – hrazeno z prevence kriminality
cca 14 250,- Kč
Ad 3) Příspěvek z rozpočtu města na rok 2012 ve výši:
5 000,- Kč
Ad 5) Příspěvek z Nadace Krása pomoci
cca 20 000,- Kč

Priorita č. 2 Realizace aktivit na podporu romských tradic
Opatření 2.1. Realizace aktivit na podporu romských tradic
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Popis opatření:
Realizovat pravidelnou práci s dětmi při podpoře romských tradic (zvyky, hudba, tanec, aj.)
Dopady opatření:
Podpora silných stránek romské kultury
Pravidelná činnost s dětmi
Odpovědná osoba:
Poskytovatel sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Vzhledem k tomu, že je velice obtížné zapojit tuto cílovou skupinu do jakýchkoli
volnočasových aktivit a tím nenásilnou formou předcházet rizikovým jevům, shodla se
pracovní skupina na podpoře romských tradic, které mají pro romské občany silný význam a
uznávají je. Cílem bylo aktivovat, jak mládež, tak i rodinné příslušníky, kteří by svojí účastí
při kulturních vystoupení mohli děti podpořit a motivovat děti pro volnočasové aktivity a
zlepšit vnímání romské minority.
Popis jednotlivých aktivit:
1) Dle zprávy z Dětského domova, Pelclova 279 v Kostelci nad Orlicí, se podařilo v rámci
vzdělávacích cílů vybavit učebnu moderními pomůckami a ve školní jídelně mohou sportovat,
soutěžit, dále se bavit dle jejich zájmu. Děti této školy naopak navštěvují o. s. Čhavengre Jilo,
kde mohou tancovat a zpívat ve spolupráci s dalšími pěveckými a tanečními skupinami. Škola
vybavila hudebnu moderní zvukovou aparaturou, kde žáci mohou uplatňovat své přirozené
schopnosti a zájmy – zpívat a tančit romské písně a tance.
2) V roce 2012 se podařila zrealizovat spolupráce s divadelní společností ARCHA, Praha,
která ve svém dlouhodobém projektu s názvem Země zaslíbená mapuje osudy lid. Od
klasických inscenací se tento projekt v mnohém liší. Vznikal totiž velice spontánně při
četných setkáních profesionálních umělců s majoritní kosteleckou společností i příslušníky
tamních menšin. Motivací při účasti na zkouškách byla snaha účinkujících převyprávět své
vlastní příběhy.
Realizátoři a partneři:
o. s. Čhavengre Jilo Kostelec nad Orlicí, Základní škola Kostelec nad Orlicí, Dětský domov
Kostelec nad Orlicí, Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, divadlo Archa – Praha, OSV
Kostelec nad Orlicí
Kritéria hodnocení:
Počet zapojených dětí a jejich pravidelné zapojení
Spolupráce dětí romských, dětí ze sociálně slabých rodin a dětí z pobytového zařízení
Divadelní vystoupení 2x
Zprávy v tisku
Finanční dopad:
Ad 2) OSV částečně hradil pedagoga (cca 10 hodin) při nacvičování představení - hrazeno
z prevence kriminality
cca 2 000,- Kč
Schválený příspěvek z rozpočtu města KO na rok 2012 na volnočasové aktivity pro o. s.
Čhavengre Jilo ve výši:
5 000,- Kč
Priorita č. 2 Realizace aktivit na podporu romských tradic
Opatření 2.2. Zařazení aktivit romských dětí do programů pro veřejnost
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Popis opatření:
Při organizaci kulturních akcí pro veřejnost umožnit vystoupení romských dětí
Dopady opatření:
Podpora silných stránek romské kultury
Pravidelná činnost s dětmi
Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Ad 2.1.
Popis jednotlivých aktivit:
Ad 2.1.
Realizátoři a partneři:
Ad 2.1.
Kritéria hodnocení:
Ad 2.1.
Koordinátor zapojil pedagogického pracovníka, který organizuje doučovací kroužek pro
romské děti a děti se špatný prospěchem a nacvičuje představení pro divadelní společnost
Archa a je v kontaktu s vedením o. s. Čhavengre Jilo do pracovní skupiny komunitního
plánování, která se zaměřuje na problematiku rodin s dětmi, mládež, prevenci kriminality a
menšiny.
Finanční dopad:
Ad 2.1.

Priorita č. 3 Zavedení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Opatření 3.1. Zavedení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Popis opatření:
Zahájení poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Kostelci nad Orlicí a
její postupné rozšiřování do obcí Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Doudleby nad Orlicí,
Čermná nad Orlicí práce s cca 25 rodinami, pravidelné návštěvy výše rodin ve výše
zmíněném území. Představení služby představitelům obcí, základním školám a dalším
partnerům v území.
Dopady opatření:
Zvýšení kvality života dětí z cílové skupiny.
Zlepšení školního prospěchu dětí z cílové skupiny.
Odpovědná osoba:
Poskytovatel sociálních služeb vybraný Královéhradeckým krajem
Opatření splněno: ANO částečně
Popis situace:
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Proběhla vyjednávání o potřebě služby a způsobu financování v obci Doudleby nad Orlicí,
Týništi nad Orlicí, Borohrádku, Čermné nad Orlicí.
Na základě jednání s KÚ neproběhlo výběrové řízení Královéhradeckého kraje.
Tato služba je poskytována o. s. Salinger, Hradec Králové
Realizátoři a partneři:
o. s. Salinger HK, OSPOD Kostelec nad Orlicí
Kritéria hodnocení:
Počty spolupracujících rodin
Vyjádření pracovnic OSPOD
Finanční dopad:
Příspěvek z rozpočtu města KO na rok 2012 pro o. s. Salinger ve výši:
20 000,- Kč

Priorita č. 3 Zavedení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Opatření 3.2. Zavedení služby sanace rodiny
Popis opatření:
Ve vytipovaných rodinách zahájit poskytování služby sanace rodiny. Poskytování služby u 35 rodin na území obce s rozšířenou působností.
Dopady opatření:
Zlepšení výchovných a ekonomických funkcí rodin.
Prevence vzniku konfliktů členů rodiny v rámci přirozených sociálních kontaktů.
Snížení pravděpodobnosti nařízení ústavní výchovy u dětí.
Efektivnější spolupráce zainteresovaných institucí.
Odpovědná osoba:
Poskytovatel sociální služby vybraný Královéhradeckým krajem
Opatření splněno: NE
Popis situace:
Ad 3.1.
Realizátoři a partneři:
OSV Kostelec nad Orlicí, OSV KÚ Královéhradeckého kraje

Priorita č. 3 Zavedení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Opatření 3.3. Vymezit vzájemnou spolupráci terénních sociálních služeb poskytovaných
v rodinách s dětmi
Popis opatření:
Realizovat schůzky terénních sociálních pracovníků, pracovníků sociálně právní ochrany dětí
a pracovníků sociálně aktivizačních služeb. Schůzka bude zaměřena na vzájemné vymezení
kompetencí, vzájemné spolupráce, hranic služeb a výměně informací.
Dopady opatření:
Vyjasnění kompetencí a zlepšení spolupráce.
Odpovědná osoba:
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Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
1) Tato problematika se řeší při jednání I. pracovní skupiny komunitního plánování, která se
zabývá problematikou rodin, mládeže a menšin. Zástupci výše uvedených organizací jsou
přizvání dle potřeby na jednání Komise sociálně-právní ochrany dětí, která se schází dle
zákona a na případové konference, které pořádá OSPOD.
2) Koncem roku 2011 byly opakovaně realizovány schůzky, kterých se účastnilo vedení města
KO, vedoucí OSV, terénní pracovnice o. s. Romodrom a cca 20 zástupců romských rodin
z KO. Na těchto setkáních bylo poukázáno na konkrétní problémy, které se ve městě
vyskytují. Jedním z nejzávažnějších problémů byla označena zvýšená kriminality páchaná
mladými Romy. Ze schůzek vyplynula potřebnost realizace volnočasových aktivit – nově
vzniklo o. s. Čhavengre Jilo.
Realizátoři a partneři:
OSV Kostelec nad Orlicí, o. s. Romodrom, o. s. Čhavengre Jilo
Kritéria hodnocení:
Snížení trestné činnosti
Finanční dopad:
Ad 2.1.

Priorita č. 4 Transformace terénní práce
Opatření: 4.1. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele sociální služby
Popis opatření:
Královéhradecký kraj připraví výběrové řízení na poskytovatele sociální služby terénní
sociální práce.
Dopady opatření:
Vstupní předpoklad pro zahájení poskytování terénní sociální práce.
Posílení způsobu práce zaměřeného na klienta.
Vytvoření předpokladů k dlouhodobější systematické práce s klienty.
Zvýšení srozumitelnosti služby – oddělení samosprávné činnosti od státní správy.
Odpovědná osoba:
Odbor sociálních věcí Královéhradeckého kraje
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Od roku 2003 byla na území PO3 Kostelec nad Orlicí poskytována terénní sociální práce
pracovnicemi MěÚ v KO. Práce s klientem si vyžádala systematičtější přístup, proto jsme se
rozhodli terénní práci zajistit registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, který se touto
problematikou cílové skupiny zabývá.
Od roku 2011 OSV úzce spolupracuje s o. s. Romodrom, který zaměstnává dvě terénní
pracovnice, které se výhradně zabývají službami pro sociálně vyloučené lokality.
Realizátoři a partneři:
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OSV HK, OSV KO, o. s. Romodrom
Kritéria hodnocení:
Spolupracující subjekt
Finanční dopad:
Realizace opatření si nevyžádala žádné přímé finanční nároky

Priorita č. 4 Transformace terénní práce
Opatření: 4.2. Předávání stávajících klientů a informací
Popis opatření:
Informování klientů o změně poskytovatele terénní sociální práce. Kompletace informací o
klientech, souvisejících s předáváním aktivních klientů terénní sociální práce. Vyžádání
souhlasu klientů k předání informací. Příprava obecných informací o romské komunitě na
území obce s rozšířenou působností.
Dopady opatření:
Realizace opatření umožní plynulý přechod klientů k jinému poskytovateli.
Odpovědná osoba:
Koordinátor terénních sociálních pracovníků – referent OSV
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Terénní pracovnice, která byla zaměstnancem Města KO, přešla pod o. s. Romodrom, tím se
zajistila důvěra u stávajících klientů vůči novému subjektu.
Byly sepsány podklady, které se občanskému sdružení předávaly – deník terénních
pracovníků, karty klientů, souhlasy klientů s předáním údajů, dokument – info o romské
komunitě ve městě apod.
Realizátoři a partneři:
OSV KO + terénní pracovnice, o. s. Romodrom – vybraný poskytovatel sociální služby
Kritéria hodnocení:
Předání agendy, nový subjekt si získal důvěru u stávajících klientů, plynulý přechod klientů
k jinému poskytovateli.
Finanční dopad:
Finanční náklady na předání informací o klientech byly hrazeny v rámci provozního rozpočtu
terénní práce IP Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v KHK.

Priorita č. 5 Realizace projektů zaměřených na prevenci kriminality a rizikového
chování
Popis opatření:
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Realizovat projekt zaměřený na prevenci kriminality u seniorů, dětí a mládeže, rodin s dětmi
a širokou veřejnost – projekty by měly reagovat na aktuální jevy ve společnosti v území obce
s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí, které budou zmapovány v rámci pracovní
skupiny komunitního plánování. Projekty by měly být zaměřeny na informační kampaně,
interaktivní aktivity, preventivní akce, pobyty dětí a mládeže ohrožené rizikovým chováním.
Realizovat alespoň 1 projekt v kalendářním roce.
Dopady opatření:
Snížení kriminality, aktivizace dětí a mládeže ohrožené rizikovým chováním
Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
1) V roce 2010 a 2011 byly realizovány projekty prevence kriminality, kde náklady byly
z 90% financovány z Ministerstva vnitra a 10% nákladů spoluúčast města KO.
- Seniorské hry
- PC kurzy pro seniory 2x
- Výchovný tábor pro děti – OSPOD
- Cesta ke kořenům
- Metodika – kurz finanční gramotnosti
2) V roce 2012 se změnily Zásady financování preventivních programů a vzhledem k tomu,
že nebyla zřízena funkce manažera prevence kriminality a nebyla vypracována koncepce
prevence kriminality, nebylo možné žádat finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva vnitra
na preventivní programy.
3) V roce 2012 se zrealizovaly dílčí projekty, které byly hrazeny z ESF a z rozpočtu města
KO.
- 2x PC pro seniory
- Seniorská olympiáda
- 2x víkendové pobyty pro děti OSPOD
- Doučovací kroužek pro romské děti a děti se špatným prospěchem
- Vzdělávací program v ZŠ
Realizátoři a partneři:
Ad 1) Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, Město Kostelec nad Orlicí, KÚ
KHK, DPS KO, pečovatelská služba KO, DDM KO, klub důchodců KO, o. s. Šťastný domov
- Líšnice, OSPOD KO, Dětský domov KO, o. s. Péče o duševní zdraví Rychnov nad
Kněžnou.
Ad 2) koordinátor KPSS, Evropský sociální fond, Město Kostelec nad Orlicí, DDM KO, DPS
a PS KO, OSPOD, o. s. Šťastný domov – Líšnice, o. s. Čhavengre Jilo, ZŠ KO, Mgr. Jana
Nováková, o. s. Semiramis HK.
Kritéria hodnocení:
2 projekty prevence kriminality v roce 2010
3 projekty prevence kriminality v roce 2011
Novinové články, pozitivní ohlas klientů, veřejnosti, fotodokumentace, DVD –
metodika, závěrečné vyhodnocení a zprávy pro KÚ KHK a MV
5projektů se zaměřením na seniory, děti ze soc. slabých rodin, děti se špatným
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prospěchem v roce 2012, novinové články,závěrečná zpráva pro ESF,fotodokumentace
Finanční dopad:
Rok 2010 finanční náklady na projekty prevence kriminality …….. MV 43.000,- Kč
Rok 2010 finanční náklady na projekty prevence kriminality …….. Obec 10.750,- Kč
Rok 2011 finanční náklady na projekty prevence kriminality …….. MV 155.000,- Kč
Rok 2011 finanční náklady na projekty prevence kriminality ……. Obec 35.750,- Kč
Rok 2012 finanční náklady na aktivity prevence kriminality …….. ESF 37.000,- Kč
Rok 2012 finanční náklady na aktivity prevence kriminality …….. Obec 50.250,- Kč
Celkem finanční náklady na projekty prevence kriminality ve výši:
331.750,- Kč

Rozvojová témata se zaměřením na cílovou skupinu:
senioři a zdravotně postižení občané
Priorita č. 1 Zahájení poskytování osobní asistence pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Opatření: 1.1. Zahájení poskytování osobní asistence
Popis opatření:
Zvýšit informovanost o službě osobní asistence a ve spolupráci s pečovatelskou službou a
pracovníky městského úřadu, agendy příspěvku na péči vytipovávat osoby, které by
potenciálně mohly tuto službu potřebovat. Zajistit stabilní poskytování služby v regionu.
Dopady opatření:
Zajištění služeb osobám vyžadující pomoc druhé osoby
Zapojení osob se zdravotním postižením do společenského života
Zvýšení počtu osob žijících ve svém přirozeném prostředí
Snížení zátěže pečujících osob
Odpovědná osoba:
Referentky příspěvku na péči, vedoucí organizační složky PS KO, ředitelka GC v Tý, o. s.
Hewer Pardubice
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
1) V rámci Individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v KHK
byla vypracována Metodika a Průzkum poptávky po službě osobní asistence a tísňové péče na
území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí. Respondenti byli klienti z PO3
Kostelec nad Orlicí – cca 80 osob ve věku 18-90 let. Tazatelé byli referenti OSV – agenda
příspěvek na péči.
2) V roce 2010 se koordinátor KPSS zúčastnil Průzkumu potřeb vybraných skupin obyvatel
Královéhradeckého kraje, který byl realizován v rámci Individuálního projektu Rozvoj
dostupnosti a kvality SS v KHK, průzkum zajistil Factum Invenio, s.r.o. a byl zaměřen na
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osoby pečující o seniora, osoby pečující o dítě s postižením, seniory – osoby, které se hlásí do
domova pro seniory, seniory – uživatelé PS.
3) V roce 2011 byl vypracován „Průzkum potřeb a informovanosti osob pečujících o osoby se
sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí“, kde výsledky sloužily k lepší orientaci
v potřebách pečujících osob a jejich informovanosti o možnostech sociální podpory ze strany
státu a k lepšímu nastavení SS na daném území.
4) V roce 2012 byly vydány informační letáky/brožury pro pečující osoby v celkovém počtu
1000 ks – „Průvodce pečující osoby 2012“
5) V roce 2012 vznikly dvě pracovní skupiny pečujících osob (o děti, o dospělou osobu).
Probíhal cyklus informačních setkání, nácviků – ukázek apod. Veškeré tyto aktivity byly
hrazeny z Evropského sociálního fondu.
Realizátoři a partneři:
ad 1) Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, referenti OSV – agenda
příspěvek na péči, Mgr. Jiří Zeman, ESF
ad 2) Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
ad 3) Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, ESF, Úřad práce - Jiřina Altová
ad 4) koordinátor KPSS, Úřad práce – agenda příspěvek na péči, tiskárna AG Typ, ESF,
pečující osoby
ad 5) Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, I. a II. pracovní skupina
pečujících osob, PS KO, GC Tý, Úřad práce, Klub důchodců, SPCCH, o. s. Láry Fáry
RK, ESF. Veškeré tyto aktivity byly hrazeny z Projektu
ad 6) V letech 2011 -2012 proběhly jednání o možnosti poskytování osobní asistence
v okolních obcích, byly předány informace o činnostech, které nabízí o. s. Hewer. Tento
poskytovatel je od roku 2011 v síti poskytovatelů SS na Kostelecku – příspěvek
z rozpočtu města na provoz služby.
Kritéria hodnocení:
Rok 2010 – Metodika a Průzkum
Rok 2010 – Průzkum potřeb (KHK)
Rok 2011 – Průzkum potřeb v PO3 Kostelec nad Orlicí
Rok 2012 – Letáky/brožury pro pečující osoby 1000 ks
Rok 2012 – 6x setkání pečujících osob (24 osob)
Finanční dopad:
ad 1) Rok 2010 - Průzkum poptávky byl hrazen z ESF ve výši:
8. 650,- Kč
ad 3) Rok 2011 – Průzkum potřeb byl hrazen z ESF ve výši:
10.000,- Kč
ad 4) Rok 2012 - Letáky pro pečující osoby, hrazeno z ESF ve výši:
15.000,- Kč
ad 5) Rok 2012 - Setkání pečujících osob, hrazeno z ESF ve výši:
45. 000,- Kč
ad 6) Rok 2011 – Příspěvek z rozpočtu města KO ve výši
5.000,- Kč
Rok 2012 - Příspěvek z rozpočtu města KO ve výši
5.000,- Kč

Priorita č. 2 Rozvoj pečovatelské služby
Opatření: 2.1. Změna organizační struktury pečovatelské služby
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Popis opatření:
Změnit organizační strukturu pečovatelské služby, zejména přeřazením sociální pracovnice do
struktury organizační složky, vytvořením přesnějšího popisu kompetencí vedoucí organizační
složky a sociální pracovnice. V případě potřeby lze využít konzultace zaměřené na tato témata
Dopady opatření:
Účelnější poskytování pečovatelské služby
Zlepšení řídících procesů v rámci organizační složky
Odpovědná osoba:
Vedoucí pečovatelské služby
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Organizační struktura služby neodpovídala změnám provedeným v souvislosti s platností
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vyčlenění organizační složky města na jedné
straně a zařazení sociální pracovnice na MěÚ). Od 1. 1. 2012 došlo ke změně organizační
struktury včetně umístění sociální pracovnice z budovy MěÚ do sídla pečovatelské služby a k
přeřazení do organizační složky města.
Realizátoři a partneři:
Vedoucí pečovatelské služby, tajemník MěÚ Kostelec nad Orlicí, sociální pracovnice
Kritéria hodnocení:
Pracovní zařazení sociální pracovnice do organizační složky města – PS KO.
Finanční dopad:
Tato změna si nevyžádala žádné finanční prostředky.

Priorita č. 2 Rozvoj pečovatelské služby
Opatření: 2.2. Rozšiřování pečovatelské služby do spádových obcí
Popis opatření:
Na základě požadavků občanů obcí, kteří nemají uzavřenou smlouvu o poskytování
pečovatelské služby zahájit jednání s představiteli obcí o uzavření této smlouvy. Jedná se o
obce Borohrádek, Chleny, Krchleby, Vrbice, Olešnice.
Dopady opatření:
Účelnější poskytování pečovatelské služby
Zvýšení dostupnosti služby pro občany žijících v obcích ve spádovém území Kostelec nad
Orlicí.
Odpovědná osoba:
Vedoucí pečovatelské služby
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
1) V letech 2009-2010 probíhaly jednání na okolních obcích. Cílem bylo dohodnout základní
podmínky pro poskytování pečovatelské služby v těchto obcích.
2) V roce 2010 proběhlo jednání na společném setkání starostů PO3 v Kostelci nad Orlicí –
cílem bylo zajištění poskytování pečovatelské služby na území obce s rozšířenou působností.
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3) Koordinátor KPSS nechal vypracovat Analýzu kvality poskytované pečovatelské služby
v KO. Cílem bylo zlepšení kvality, dostupnosti a udržitelnosti služby pro seniory v regionu
Kostelecka.
4) Uzavřené nové smlouvy s obcemi:
Hřibiny-Ledská 3/2010, Čestice 3/2010, Čermná n. Orlicí 8/2010, Borovnice 11/2009,
Svídnice 7/2012.
Realizátoři a partneři:
Vedoucí pečovatelské služby, starostové oslovených obcí, starostové obcí PO3 Kostelec nad
Orlicí, koordinátor KPSS, Mgr. Miroslava Krajčírová, Ing. Luboš Lerch, vedoucí OSV, Mgr.
Jiří Zeman.
Kritéria hodnocení:
- zápisy z jednání, fotodokumentace v IP
- Analýza kvality poskytované PS v KO
- Uzavřené smlouvy o poskytování PS v okolních obcích
Finanční dopad:
Ad 3) Analýza kvality poskytované PS – hrazeno z ESF
15.000,- Kč

Priorita č. 3 Lavičky pro seniory
Popis opatření:
Ve městě jsou úseky, kde chybí lavičky, které by umožnily odpočinek při chůzi seniorů.
Vytipovány byly trasy „dům s pečovatelskou službou – náměstí“, „dům s pečovatelskou
službou – kemp“ a „dům s pečovatelskou službou – kaplička“.
Dopady opatření:
Usnadnění pohybu seniorů ve městě.
Zvýšení počtu odpočinkových míst.
Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb.
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
V letech 2010-2011 probíhalo jednání s odborem správy majetku města o vhodných místech
k umístění lavičky. Místa se vytipovala na trase z DPS na náměstí. Vytipovaná místa, byly
v majetku fyzických osob, podařilo se umístit jednu lavičku na této trase v blízkosti fi Federal
Mogul.
Realizátoři a partneři:
Koordinátor KPSS, odbor správy majetku města.
Kritéria hodnocení:
Instalace jedné lavičky – rozšíření odpočinkové zóny.
Finanční dopad:
Uhrazeno z rozpočtu města KO – odbor správy majetku města
6.490,- Kč

Priorita č. 4 Odstraňování prostorových bariér v Kostelci nad Orlicí
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Popis opatření:
Zpracování záměru bezbariérové trasy a její předložení Vládnímu výboru pro zdravotně
postižené občany. Realizace bezbariérové trasy náměstí – městská policie – pošta – napojení
na komunikaci I/11. Vyjednávání o odstranění bariér s Českou poštou.
Dopady opatření:
Usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu, osob po úrazech a rodičů s kočárky.
Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb (jednání s Českou poštou), odbor správy majetku
města, MěÚ Kostelec nad Orlicí (příprava záměru bezbariérové trasy, realizace úprav).
Opatření splněno: ANO - částečně
Popis situace:
1) Z důvodu častých stížností občanů, kteří mají pohybové omezení na bariéry ve městě,
vznikla v roce 2006 pracovní skupina, která vypracovala návrhy dvou pěších tras, které by
spojovaly nejdůležitější instituce (FÚ, Česká pošta, MP, MěÚ, PČR, finanční ústavy vč.
bankomatů). Tyto podklady vč. demografických údajů jsme předali na správu majetku města.
2) V lednu 2010 se sešli zástupci města, SPCCH a zdravotně postižených občanů na schůzce,
kde cílem bylo zajistit bezbariérovou mapu v KO vč. upozornění na bariéry ve městě –
umístění na náměstí, zastávce ČD, RTIC, a to včetně letáčků (mapa do ruky). Vše mělo být
hrazeno z evropských zdrojů. Při mapování bariér ve městě se zapojili i občané města KO.
Vzhledem k tomu, že pracovník stavebního odboru, který přislíbil dohodnuté úkoly
zrealizovat, tak neučinil v daném termínu, abychom mohli o finance požádat, od daného
projektu jsme upustili.
3) V dubnu 2010 koordinátor KPSS předal informace z jednání na Úřadu vlády o Národním
rozvojovém programu – mobilita pro všechny vč manuálu, jak postupovat při sepsání žádostí
a způsobech financování úprav tras (předáno vedoucímu správy majetku města).
4) V roce 2010 probíhalo jednání se zástupci České pošty Praha, kteří potvrdili potřebnost
úprav na poště v KO a přislíbili řešení celé situace – úprava vstupního schodiště, dveří a
propojovacích dveří. Popis stavu vč fotodokumentace předal koordinátor KPSS. Po
opakovaných urgencích a výměně kompetentních pracovníků na České poště jsme se
nedočkali řešení.
5) V roce 2010 byla již připravena smlouva k podpisu mezi fi Geodis Brno a Městem KO na
užívání ortofomapy (letecké snímky správního území KO) – úhrada z evropských fondů.
Nerealizováno viz bod ad 2).
Realizátoři a partneři:
Koordinátor KPSS, Ing. Lepšík-odbor správy majetku města, stavební úřad, Česká pošta–
Praha, Ing. Křehlík, fi Geodis Brno, Ing. Vajglová, Šotolová Zdeňka, Mgr. Jiří Zeman, Ing.
Weisserová.
Kritéria hodnocení:
- schůzka zainteresovaných stran 2010 + zapojení občanů (mapování bariér) 2010
- manuál – Národní rozvojový program + jednání se zástupci České pošty
- smlouva před podpisem s fi Geodis Brno
Finanční dopad:
Vzhledem k bodu ad 2) jsme o finanční prostředky z evropských zdrojů nežádali
Priorita č. 5 Zlepšení informovanosti a orientace občanů v oblasti sociálních služeb pro
seniory
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Opatření: 5.1. Realizovat společné setkání poskytovatelů SS a pracovnic příspěvku na
péči
Opatření: 5.2. Realizovat setkání s veřejností
Opatření: 5.3. Realizovat informační setkání pro osoby pečující o své blízké
Popis opatření:
Realizovat společné setkání poskytovatelů sociálních služeb pro seniory a pracovnic úseku
příspěvku na péči v rozsahu 2 setkání ročně. Realizovat setkání s veřejností v rozsahu alespoň
1x ročně. Realizovat informační setkání pro osoby pečující o své blízké, ověřit potřebnost
informační a emoční podpory. Realizace 2 schůzek se 2 skupinami.
Dopady opatření:
Zajištění účelnějšího využití sociálních služeb, prevence přetížení pečujících osob, podpora
služeb poskytovaných v přirozeném prostředí.
Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb.
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
1) V rámci Projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
byly zajištěny informační letáky – 8 500 ks (PS, DPS, CDS, KD, SPCCH, o. s. Cvrček, DD
Borohrádek, o. s. Šťastný domov, o. s. Hewer, DD Albrechtice n. Orlicí, Zdravotní domácí
péče.
2) Současně byly vydány info brožury – 3 000ks (PS KO, GC Tý)
3) Na zlepšení informovanosti o navazujících službách byly podpořeny neziskové organizace
v rámci jejich aktivit (o. s. Cvrček, oslavy 40 let PS, jarmark apod.)
4) V rámci Projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
II. byly v roce 2010-2011 realizované tyto aktivity: velikonoční jarmark, 2x aktualizovaný
web poskytovatele SS (o. s. Šťastný domov, GC Tý), den otevřených dveří v DPS KO a GC
Tý, PC kurzy pro seniory, seniorská olympiáda, rehabilitační cvičení.
Realizátoři a partneři:
Koordinátor KPSS, NNO, poskytovatelé sociálních služeb, vybrané tiskárny
Kritéria hodnocení:
Veškeré popsané aktivity, které měly za cíl zvýšit informovanost o SS
Finanční dopad:
Ad 1) letáky 8 500 ks – hrazeno z ESF
34.400,- Kč
Ad 2) brožury 3 000 ks – hrazeno z ESF
100.000,- Kč
Ad 3) přímá podpora NNO – hrazeno z ESF
17.500,- Kč
Ad 4) 2x jarmark – hrazeno z ESF
42.000,- Kč
2x aktualizovaný web poskytovatele – hrazeno z ESF
40.000,- Kč
1000 ks leták pro pečující osoby – hrazeno z ESF
15.000,- Kč
6x setkání pečujících osob – hrazeno z ESF
45.000,- Kč
2x den otevřených dveří – hrazeno z ESF
42.000,- Kč
2x PC kurzy pro seniory – hrazeno z ESF
20.000,- Kč
Seniorská olympiáda – hrazeno z ESF
17.000,- Kč
Rehabilitační cvičení pro seniory – hrazeno z ESF
10.000,- Kč
Celkové náklady z ESF na zajištění uvedených aktivit
382.900,- Kč
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Priorita č. 6 Rozšíření domovinky – centra denních služeb v Kostelci nad Orlicí
Popis opatření:
Realizovat investici do úprav prostor jídelny v domě s pečovatelskou službou Frošova 1414,
aby vznikl prostor pro Domovinku – centrum denních služeb o kapacitě 8 osob. Dovybavit
vnitřní prostor Domovinky – centra denních služeb. Zahájit poskytování služeb v nových
prostorách a realizovat informační kampaň vůči občanům (letáky, článek, den otevřených
dveří).
Dopady opatření:
Zvýšení dostupnosti služeb Domovinky – centra denních služeb, snížení nákladů v přepočtu
na 1 uživatele.
Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb (projektová studie), vedoucí odboru správy majetku
města (realizace investiční akce), vedoucí pečovatelské služby (dovybavení služby).
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce Domovinky – centra denních služeb (CDS) v KO. Hlavním
cílem bylo rozšíření denní kapacity z 5 klientů na 8 klientů, uvolnění 1 bezbariérového nájemního bytu
(kde doposud domovinka sídlila), využití společenské místnosti (minimálně využívána), zlepšení
pozice pro získávání dotací z MPSV a KHK (z důvodu kapacity zařízení a snížení provozních nákladů
na 1 uživatele – zefektivnění služby) a vybudování zcela bezbariérového prostoru včetně hygienického
zázemí, který v našem městě chyběl. Investiční akce byla zahájena na základě vypracované projektové
studie, kterou financovalo OSV z evropských zdrojů.

Realizátoři a partneři:
Odbor správy majetku města, vedoucí PS
Kritéria hodnocení:
Nové bezbariérové zázemí Domovinky – centra denních služeb pro 8 klientů.
Finanční dopad:
Z rozpočtu města KO byla uhrazena investiční akce ve výši:

402.729,- Kč

Priorita č. 7 Podpora aktivizačních činností pro seniory
Popis opatření:
Podporovat pravidelnou činnost Klubu důchodců a Sdružení postižených civilizačními
chorobami. Realizovat každý rok alespoň 2 aktivity pro seniory, kteří nejsou sdruženi v těchto
spolcích, např. PC kurzy, seniorská olympiáda, cvičení pro seniory, aktivity prevence
kriminality apod.
Dopady opatření:
Sociální začlenění této cílové skupiny do společnosti, nenásilnou a přijatelnou formou zvýšit
informovanost – podomní prodej, rizika virtuální komunikace, nebezpečí dluhové pasti,
udržet psychické schopnosti prostřednictvím aktivizace, podpora sociálních kontaktů a
možnosti využití volného času, předání informací o dalších poskytovatelích SS a služeb
navazujících.
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Odpovědná osoba:
Koordinátor plánování sociálních služeb
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Koordinátor KPSS je v pravidelném kontaktu s vedením klubu důchodců, SPCCH, s vedoucí
PS v KO, vedoucí GC v Tý, a to i mimo schůzky pracovní skupiny II, kterých se všichni
účastní. Úzce spolupracujeme na přípravách akcí pro tuto cílovou skupinu.
Realizátoři a partneři:
Koordinátor KPSS, PS KO, Domovinka – Centrum denních služeb, Klub důchodců, SPCCH,
GC Tý, veřejnost (pozvánky i na okolní obce), DDM (PC kurzy), Irena Pechová (rehabilitační
pracovnice), SK Rabštejn (prostory), ZŠ (tělocvična), dobrovolníci.
Kritéria hodnocení:
Realizace akcí: oslavy 40 let PS, info letáky/brožury, 2x jarmark vánoční i 2x velikonoční, 3x
dny otevřených dveří, besedy, 2x PC kurzy, 2x rehabilitační cvičení, 2x olympiáda. Více
Opatření č. 5.1.; 5.2.; 5.3.;
Finanční dopad:
Ad Opatření 5.1.; 5.2.; 5.3.

Priorita č. 8 Hřiště pro seniory
Popis opatření:
Realizovat výstavbu hřiště pro seniory ve dvoře domu s pečovatelskou službou v KO. Hřiště
bude mít alespoň 4 prvky pro rehabilitační cvičení seniorů.
Dopady opatření:
Zvýšení trávení volného času seniorů
Oživení prostor dvoru DPS v KO
Využití rehabilitačních prvků i pro širokou veřejnost
Odpovědná osoba:
Odbor správy majetku města ve spolupráci s místní akční skupinou Nad Orlicí.
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
1) V březnu 2012 zadal OSV KO vypracování projektové studie „Seniorské hřiště“, kde
vznikly dvě varianty umístění cvičebních prvků: varianta A -dvůr DPS, varianta B – přilehlý
travnatý prostor vedle DPS KO.
2) V listopadu 2012 vstoupilo OSV do jednání s dodavatelem cvičebních prvků a podařilo se
dojednat výraznou slevu z celkových nákladů ve výši 50 000,- Kč. Tyto podklady jsme
předložili RM a ZM a předložili i způsoby financování. Po jednání s vedením DPS byla
zvolena varianta B, která se na konci roku 2012 začala připravovat k realizaci, a v květnu
2013 byl Fit park pro veřejnost otevřen. Negativní na celé akci je konečné umístění
cvičebních prvků, které jsou instalovány v jiné části prostoru oproti původní projektové studii
(důvodem je zasíťování pozemku).
Realizátoři a partneři:
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Koordinátor KPSS, PS KO, odbor správy majetku města, fi JOSLA Fit park,
Kritéria hodnocení:
Dokončený Fit park v blízkosti DPS KO s 5 cvičebními prvky, články v tisku
Finanční dopad:
Ad 1) Projektová studie – hrazeno z ESF
Ad 2) Investiční akce, výstavba Fit parku – hrazeno z rozpočtu města KO

15.000,- Kč
186.725,- Kč

Rozvojová témata
města Týniště nad Orlicí

1. Zachování autobusu městské hromadné dopravy v Týništi nad Orlicí
2. Zachování dostupnosti pečovatelské služby
3. Rozšíření počtu bytů zvláštního určení
Potřeby pro skupinu senioři:
-

Mapování potřebnosti tísňové péče – propagace služby v cílové skupině.
Navýšení příležitostí pro pracovní uplatnění osob s mentálním postižením o cca 8 míst
do roku 2012.
Zabezpečení alespoň 3 míst v chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením
v horizontu 5 let.
Zabezpečení respitních pobytů pro seniory i pro osoby s mentálním postižením.
Připravit dotační řízení pro poskytování příspěvků poskytovatelům sociálních služeb a
souvisejících služeb.

Priorita č. 1 Zachování autobusu městské hromadné dopravy v Týništi nad Orlicí
Popis opatření:
Udržení linky městské hromadné dopravy na trase U Dubu – nádraží, centrum města – Lípa
nad Orlicí
Dopady opatření:
Zvýšení mobility osoby se sníženou schopností pohybu
Odpovědná osoba:
Město Týniště nad Orlicí
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
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MHD v Týništi nad Orlicí se podařila udržet a došlo i k rozšíření linek do Křivic a Rašovic.
V roce 2012 zaplatilo Město Týniště nad Orlicí z rozpočtu města 442.547,- Kč na provoz
linky a 250.000,- Kč investičním příspěvkem na nákup nového autobusu.
Realizátoři a partneři:
Město Týniště nad Orlicí, Audis Bus
Kritéria hodnocení:
Zachování a rozšíření linky MHD v Týništi nad Orlicí
Finanční dopad:
Rok 2012: Provoz linky – rozpočet města
442.547,- Kč
Investiční příspěvek – rozpočet města
250.000,- Kč

Priorita č. 2 Zachování dostupnosti pečovatelské služby
Popis opatření:
Navýšení počtu pečovatelek o 1 úvazek na cílový stav 4 pečovatelky pečovatelské služby
Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí
Dopady opatření:
Zachování stávající místní dostupnosti pečovatelské služby (rozsah obsluhovaného území),
s navýšením počtu uživatelů v terénu s umožněním jim i nadále žít životem, na který jsou
zvyklí v domácím prostředí za důstojných podmínek, navýšení úkonů pečovatelské služby,
udržitelnost služby
Odpovědná osoba:
Vedoucí Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí
Opatření splněno: ANO
Popis situace: Stanovená kapacita pečovatelské služby 120 klientů, forma terénní tak
ambulantní. Pečovatelská služba byla poskytována sedm dní v týdnu, přičemž o víkendech
rozvážela pouze obědy. Pečovatelské služby byly zajišťovány třemi pečovatelkami, jednou
vedoucí pečovatelské služby. Vzhledem k nárůstu počtu klientů pečovatelské služby,
pečovatelských úkonů v terénu a stále větší časové vytíženosti stávajících pracovnic
pečovatelské služby, byla situace přechodně řešena brigádnicí a zároveň byla podána žádost o
možnost přijetí ještě jedné pracovnice pro tento úsek na trvalý pracovní poměr.
Realizátoři a partneři:
Vedoucí GC v Tý, RM a ZM Tý
Kritéria hodnocení:
Došlo k navýšení o 1 úvazek na cílový stav 4 pečovatelky PS v GC Tý
Finanční dopad:
Od 1. 7. 2010 náklad na 1 pečovatelku vzrostl o 120.110,-Kč / ročně. Tato částka byla pokryta
příspěvkem Města Týniště nad Orlicí.
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Priorita č. 3 Rozšíření počtu bytů zvláštního určení
Popis opatření:
Městu Týništi nad Orlicí se podařilo zvýšit počet bytů zvláštního určení v majetku města o 8
bytů a došlo k jejich převedení do užívání seniorům (osobám se zdravotním postižením)
Dopady opatření:
Zajištění vhodných bytových podmínek seniorům a zdravotně postiženým osobám.
Snížení převisu poptávky po bytech zvláštního určení.
Odpovědná osoba:
Město Týniště nad Orlicí – odbor správy majetku
Opatření splněno: ANO
Popis situace:
Rozšíření bytů v DPS Týniště nad Orlicí z 20 bytů na 28 bytů.
Došlo k nákupu 8 BJ v roce 2010.
Realizátoři a partneři:
Město Týniště nad Orlicí – odbor správy majetku
Kritéria hodnocení:
Navýšení bytového fondu o 8 bytových jednotek a jejich přidělení seniorům a zdravotně
postiženým občanům města.
Finanční dopad:
Rok 2010 nákup 8 BJ
8,850. 900,- Kč

Potřeby pro skupinu senioři:
1) Mapování potřebnosti tísňové péče – propagace služby v cílové skupině
Ad 1) Nerealizovalo se
2) Navýšení příležitostí pro pracovní uplatnění osob s mentálním postižením o cca 8 míst
do roku 2012
Ad 2) Nerealizovalo se
3) Zabezpečení alespoň 3 míst v chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením
v horizontu 5 let
Ad 3) Průběžně probíhají jednání obce dle aktuální potřeby osob s mentálním postižením
4) Zabezpečení respitních pobytů pro seniory i pro osoby s mentálním postižením
V Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí je v provozu Denní stacionář (denní pobyt), který
má kapacitu 8 klientů.
Zabezpečení respitního pobytu (odlehčovací pobyt pro osoby, o něž dlouhodobě pečují osoby
blízké, kterým krátkodobé povinnosti či okolnosti brání v této péči) nebylo v Týništi nad
Orlicí realizováno.
5) Připravit dotační řízení pro poskytování příspěvků poskytovatelům sociálních služeb
a souvisejících služeb
Ad 5) Nerealizuje se, město si najímá specializované firmy pro přípravu dotačních programů
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