
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení ob�ané, 
 
v pr�b�hu roku 2003 jsme zpracovali Vaše požadavky, které vyplynuly 
z dotazníkové akce. Dotazníky byly zam��eny na Vaše p�ání a pot�eby, co 
nejvíce postrádáte ze sociálních služeb. 
 
Výsledky byly statisticky vyhodnoceny a uvedeny v tabulkách a grafech, které 
jsou stále k nahlédnutí na stránkách M�sta Kostelec nad Orlicí: 
www.kostelec-nad-orlicí.cz. 
 
Na základ� Vašich požadavk� byl vypracován Komunitní plán sociálních 
služeb – I. fáze. Tento dokument doporu�ila Rada M�sta dne 19. 5. 2004 ke 
schválení Zastupitelstvu M�sta, které tento dokument  schválilo dne 
28.6.2004.  
 
Kompletní verze Komunitního plánu (31 stran) je uve�ejn�na na internetových 
stránkách M�sta Kostelec nad Orlicí. 
 
Záv�re�nou �ást, která se týká krátkodobých a dlouhodobých cíl�, Vám 
p�edkládáme a p�ivítáme Vaše názory i p�ipomínky na adrese: M�stský ú�ad 
Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, Kova�í�ková B�la – odbor sociálních 
v�cí, pop�. osobn� – OSV �. dve�í 010 (budova B) nebo na tel. �. 494 337 210, 
E-mail: kovarickova.bela@muko.cz 
 
 
 
 
 
 



Pr�b�h zpracování Komunitního plánu sociálních služeb – I. fáze 
1. Principy 
P�i tvorb� KP jsme se p�edevším zam��ili na principy efektivního využití finan�ních 
prost�edk� s využitím vícezdrojového financování, efektivního využití a propojení sociálních 
služeb v regionu v návaznosti na zjišt�né pot�eby obyvatel v regionu. Naším cílem bylo i 
zlepšení spolupráce mezi zadavateli, uživateli a poskytovateli sociálních služeb. 
 
2. KP je ur�en pro toto období a území: 
Na KP se za�alo pracovat v roce 2002, kdy Zastupitelstvo m�sta Kostelec nad Orlicí schválilo 
vypracování projektu – Komunitní plán sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí a okolí. 
V souvislosti s p�evodem agend z Okresního ú�adu byl ur�en pracovník pro komunitní 
plánování. V roce 2003 byly z�ízeny dv� pracovní skupiny, které tvo�í komunitní plán 
v našem m�st�. I. skupina je zam��ena na �innost zájmových klub�, prevenci kriminality, pé�i 
o rodinu, menšiny. II. pracovní skupina je zam��ena na služby pro starší a zdravotn� postižené 
ob�any. Dále byla z�ízena �ídící skupina, kterou tvo�í �lenové z jednotlivých pracovních 
skupin, jejíchž hlavním úkolem je informovat vedení m�sta o komunitním plánu a snažit se 
zrealizovat jednotlivé díl�í úkoly. 
P�i tvorb� KP jsme se snažili zapojit i okolní obce (22 obcí), které spadají do správního 
obvodu Kostelce nad Orlicí. V zapojování obcí budeme pokra�ovat i nadále.  
�asový horizont komunitního plánování v jeho I. fázi je stanoven do roku 2006. 
 
3. Komunitní plán se opírá o: 
Výsledky dotazníkového šet�ení na rozsah a kvalitu sociálních služeb na Kostelecku a na 
rozsah a kvalitu sportu a kultury v Kostelci nad Orlicí, socio-demografickou analýzu, 
zmapování sociálních služeb v regionu, záv�ry z jednání pracovních skupin KP. 
Dalším podkladem byla mapa pokrytí sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje i 
v jednotlivých obcích. 
 
4. Výsledné priority rozvoje sociálních služeb v našem regionu: 
Na základ� vyhodnocení podklad� pro KP (viz. Bod �. 3) jsme stanovili tyto priority: 
A) Dlouhodobé cíle 
1. Z�ízení nízkoprahového za�ízení pro d�ti a mládež nad 15 let 
2. Dietní jídelna pro ob�any 
3. Z�ízení bezplatné telefonní linky pro ob�any 
4. Spolupráce s Pobytovým st�ediskem MV 
5. Slou�ení KP Kostelec n. Orl. A Týništ� nad Orl. 
6. Vybudování d�tského dopravního h�išt� v Kostelci nad Orlicí 
7. Rekonstrukce stávajících sportoviš� za objektem Sokolovny v Kostelci nad Orlicí 
8. Zajiš�ování osobní asistence pro zdravotn� postižené d�ti 
 
B) Krátkodobé cíle: 
1. Protidrogová poradna 
2. Ob�anská poradna 
3. Spolupráce s ob�anským sdružením LAXUS – oblast protidrogové prevence 
4. Denní centrum pro seniory (Domovinka) 
5. Rekondi�ní cvi�ení pro seniory 
6. Z�ízení krizového l�žka pro ú�ely sociáln� právní ochrany d�tí 
7. Pohotovostní lékárenská služba v Kostelci nad Orlicí a okolí 
8. Po�ízení vozidla pro pot�eby PS v Kostelci nad Orlicí 
9. Rekonstrukce ZŠ Komenského na bezbariérovou školu 



5. Sledování a vyhodnocování pln�ní cíl�  KP: 
Revizi KP budou provád�t pracovní skupiny KP ve spolupráci s �ídící skupinou, Komisí 
sociální a zdravotní, odborem sociálních v�cí, pe�ovatelskou službou a dalšími institucemi. O 
výsledcích bude informována Rada M�sta a Zastupitelstvo M�sta, kterým budou p�edávány 
návrhy k zajiš�ování pln�ní stanovených priorit. 
 
6. Personální  a finan�ní plán KP 
 
 
A) Dlouhodobé cíle KP: 
ad 1. Z�ízení nízkoprahového za�ízení pro d�ti a mládež nad 15 let 
Nejv�tší pot�ebu spat�ujeme (jak i vyplynulo z dotazníkového šet�ení-48% ob�an�) 
v chyb�jícím za�ízení pro mládež 15+. Jak místní, tak i ob�ané z okolních obcí (32%) 
považují vybudování nízkoprahového za�ízení jako svoji prioritu. Jist� je to tím, že si 
všichni uv�domujeme, že tyto kluby nabízejí vyžití ve volném �ase a tím je mládež chrán�na 
nap�íklad p�ed svody drog �i kriminálních živl�. Nízkoprahové centrum by m�lo být v každé 
pov��ené obci. Nízký práh znamená p�edevším dostupnost bez omezení p�ekážek. Mladí lidé 
zde pobývají anonymn�, mohou kdykoliv p�ijít a odejít, služby jsou zde poskytovány zdarma 
a mládež si sama vybírá, jak bude trávit volný �as. Tato centra jsou nezisková a finance 
dostávají p�edevším od ve�ejných institucí. Zajímavý je post�eh ze zahrani�í, kdy na tyto 
centra pro mladé p�ispívají nap�íklad supermarkety, které se tak snaží p�edcházet p�ípadným 
krádežím, kterých by se mohly dopoušt�t d�ti žijící p�evážn� na ulici. Domníváme se, že toto 
za�ízení je pot�ebné vzhledem k vyššímu po�tu mládeže v našem m�st� (2 st�ední školy, 1 
u�ilišt�, 2 internátní domovy). 
Spolu se skupinkou student�, zástupc� nízkoprahového za�ízení KAM v RK jsme zahájili 
jednání s vedením M�sta Kostelec nad Orlicí, které projevilo zájem tuto situaci �ešit. Ze 
sch�zky lze konstatovat, že M�sto má k dispozici vhodný objekt avšak v sou�asné dob� 
nelze, vzhledem k finan�ním možnostem M�sta, tuto pot�ebu uspokojit. Prozatím 
nejsme schopni finan�ní náro�nost tohoto projektu odhadnout, uvažujeme o tom, že 
v budoucnosti provede odbor majetku m�sta kvalifikovaný odhad náklad� na 
rekonstrukci objektu. Po provedení finan�ní analýzy odborem správy majetku m�sta, by 
bylo vhodné využít fond� EU, které sleduje odd�lení regionálního rozvoje. 
 

         Termín: 2004-2005 
         Zajistí: Odbor správy majetku m�sta, odd�lení reg. rozvoje 

 
ad 2. Dietní jídelna pro ob�any 
Tato pot�eba vyplynula z dotazníkového šet�ení, kde o tuto službu projevilo zájem  37% 
místních obyvatel a 14% obyvatel z okolních obcí. P�i p�edb�žném zjiš�ování zájmu byli 
osloveni senio�i a základní školy, kde nás p�ekvapil výsledek – cca 10 senior�. I p�es tak 
nízký po�et zájemc� jsme si vyžádali kalkulaci ceny za dietní stravu. Kone�ná cena bude 
up�esn�na po schválení zákona o DPH. 
 

Termín: 2004 
Zajistí: vedoucí OSV ve spolupráci s vedoucí PS 

 
 
 
 
 



ad 3. Z�ízení bezplatné telefonní linky pro ob�any 
Bezplatná telefonní linka by byla napojena na služebnu M�stské policie, kde je zajišt�n 
nep�etržitý provoz.  
 

Termín: 2004-2005 
Zajistí: velitel MP 

 
 
 
ad 4. Spolupráce s Pobytovým st�ediskem MV 
V Kostelci  n.Orl. se nachází pobytové st�edisko, které provozuje Správa uprchlických 
za�ízení MV �R. V tomto st�edisku jsou umíst�ni žadatelé o azyl, kte�í �ekají na vy�ízení své 
žádosti. Správa uprchl. za�ízení jim poskytuje ubytování, stravování, hygienické náležitosti a 
ve spolupráci s n�kterými nevládními ogr. zajiš�uje pro žadatele o azyl volno�asové aktivity a 
psychologicko-právní poradenství. �ást klient� tvo�í nezletilí žadatelé o azyl bez doprovodu 
zákonného zástupce, kte�í jsou ubytovaní v tzv. chrán�né zón�. Správa uprchl. za�ízení nám 
sd�lila, že se v rámci preventivních a volno�asových program� snaží vytvá�et a podporovat 
aktivity, které mají vést ke zlepšení vztah� mezi žadateli o azyl a majoritní spole�ností. 
Správa uprchl. za�ízení  spolupracuje s p�edstaviteli MÚ Kostelec n. Orl. Probíhají pravidelná 
setkání mezi zástupci Správy uprchl. za�ízení, MÚ, Policie �R, Cizinecké a pohrani�ní policie 
�R a základní školy, kterou navšt�vují d�ti žadatel�. Správa uprchlických za�ízení nám 
sd�lila, že i v budoucnu hodlá udržovat dobré vztahy s p�edstaviteli M�sta a podporovat 
bezproblémové soužití žadatel� o azyl s místními obyvateli. 

 
Termín: pr�b�žn� 
Zajistí: OSV a POS, ob�. sdružení JOB 

 
ad 5. Slou�ení KP Kostelec n. Orl. A Týništ� nad Orl. 
P�i dokon�ování této verze byla navázána spolupráce s pracovní triádou M�sta Týništ� nad 
Orlicí, kdy prob�hlo jednání o slou�ení obou komunitních plán�, rozší�ení a ucelení sít� 
sociálních služeb v pov��eném území M�sta Kostelec nad Orlicí. P�edb�žný odhad finan�ních 
náklad� je cca 50.000,-K� – zdroje financování: Rozpo�et M�sta Kostelec nad Orlicí a 
Týništ� nad Orlicí, dotace z Královéhradeckého kraje a MPSV. 
 

Termín: pr�b�žn� 
Zajistí: pracovní skupiny KP v Kostelci 
            n.Orl., pracovní triáda Týništ�  
            n.Orl, vedení obou m�st 

 
ad 6. Vybudování d�tského dopravního h�išt� v Kostelci nad Orlicí 
Do budoucnosti se uvažuje o vybudování  d�tského dopravního h�išt� v blízkosti ZŠ, které by 
bylo vhodn� upravené i pro skateboarding. Na základ� odhadu finan�ních náklad� na realizaci 
tohoto zám�ru  p�edpokládáme podání žádosti o dotaci. 
 

Termín: do roku 2006 
Zajistí: MP a odbor školství a  
   kult.,odbor správy majetku m�sta 

 
 
 



ad 7. Rekonstrukce stávajících sportoviš� za objektem Sokolovny v Kostelci nad Orlicí 
Bude zde venkovní h�išt� rozm�r� 40x20 m s um�lým povrchem pro kopanou, házenou a 
košíkovou. Další h�išt� 38x38 m s um�lým povrchem bude ur�eno pro tenis a odbíjenou. P�es 
zimu bude tato plocha zast�ešena nafukovací halou. Dále zde budou dv� antuková h�išt� na 
volejbal. Všechna tato sportovišt� budou oplocena a budou mít svého správce. Na neoplocené 
�ásti bude travnatá plocha s dv�ma brankami na kopání a d�tské h�išt�. 
Celkový náklad se p�edpokládá ve výši 11,6 mil. K�, z toho státní dotace 9,8 mil. K� a podíl 
m�sta bude ve výši 1,8 mil. K�. 
 

       Termín: 2004-2005 
       Zajistí: Odbor správy majetku m�sta 

 
 
ad 8. Zajiš�ování osobní asistence pro zdravotn� postižené d�ti 
V sou�asné dob� M�sto Kostelec nad Orlicí prost�ednictvím OSV zajiš�uje osobní asistenci 
pro 2 zdravotn� postižené d�ti, které jsou integrovány v MŠ a v ZŠ. Od zá�í 2004 budeme 
zajiš�ovat osobní asistenci pro 4 zdravotn� postižené d�ti, které budou všechny integrovány 
v ZŠ. Náklady jsou hrazeny z rozpo�tu OSV ve výši 382.000,-K�. V roce 2004 bude nutno 
tuto položku o jednoho osobního asistenta navýšit. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí OSV  

 
 
 
 
B) Krátkodobé cíle: 
ad 1. Protidrogová poradna 
Z dotazníkového šet�ení vyplynula pot�eba a zájem ob�an� o z�ízení protidrogové poradny, 
která by zajiš�ovala poradenství v oblasti závislosti na drogách a alkoholu. Tuto službu se 
nám poda�ilo zajistit zdarma ve spolupráci se Zdravotním ústavem, který má pobo�ku 
v Rychnov� nad Kn�žnou v pr�b�hu tvorby KP. M�sto poskytuje bezplatn� vyhovující 
prostory v budov� MÚ. Náklady se z�ízením a provozem jsou zanedbatelné. 
 

Termín: je zajišt�no a provádí se 
Zajistí: OSV, ZÚ pobo�ka RK 

 
ad 2. Ob�anská poradna 
V sou�asné dob� probíhá jednání s ob�anskou poradnou AGAPÉ v RK, která nabízí služby 
ob�anského poradenství pro Kostelecko. Je zde požadavek na bezplatné poskytnutí prostor� 
od m�sta.  
 

Termín: 2004¨ 
Zajistí: vedoucí OSV 

 
ad 3. Spolupráce s ob�anským sdružením LAXUS – oblast protidrogové prevence 
V rámci protidrogové prevence jsme uzav�eli smlouvu s ob�anským sdružením LAXUS se 
sídlem v Hradci Králové, cílem je zmapovat drogovou scénu v Kostelci nad Orlicí a ve 
spádových oblastech, navrhnout strategii práce na místní drogové scén�, vyhledávat 



problémové uživatele drog, p�ipravit systém sb�ru pohozených injek�ních st�íka�ek v obcích, 
zajistit vzd�lávání dosp�lých (zejména  
 
sociálních pracovník�, p�íslušník� MP, pracovník� technických služeb, u�itel� a výchovných 
poradc�). Zjišt�ná data budou vyhodnocena a stanou se podkladem pro další �ešení této 
oblasti, zárove� budou p�edloženy i komisi prevence kriminality. Náklady: 20.000,- K� 
z rozpo�tu M�sta. 
 

Termín: 2004 
Zajistí: OSV, LAXUS 

 
ad 4. Denní centrum pro seniory (Domovinka) 
V listopadu roku 2003 jsme uvedli do zkušebního provozu Denní centrum pro seniory 
(Domovinku), které si podle dotazníkového šet�ení p�álo cca 30% místních obyvatel a 16% 
obyvatel z okolních obcí. V sou�asné dob� je klienty pln� využívána. Toto za�ízení bylo 
vybudováno z uvoln�ného bytu v DPS, který se skládá ze dvou místností, kuchy�ského koutu 
a sociálního za�ízení. V jedné místnosti je denní centrum a druhá místnost slouží k odpo�inku 
senior�. V m�síci kv�tnu 2004 byl Radou M�sta schválen provoz Denního centra pro seniory 
na dobu neur�itou. Provoz je hrazen z prost�edk� PS a v roce 2004  byla podána žádost o 
dotaci na provoz tohoto za�ízení. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí PS 

 
ad 5. Rekondi�ní cvi�ení pro seniory 
V m�síci b�eznu se rozb�hlo kondi�ní cvi�ení pro seniory, které vede rehabilita�ní 
pracovník. První ohlasy senior� jsou pozitivní. K tomuto ú�elu jsou využívány prostory 
v DPS Frošova 1414 a náklady si hradí jednotliví uživatelé služby v cen� 30,-K�/hod. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí PS  

 
ad 6. Z�ízení krizového l�žka pro ú�ely sociáln� právní ochrany d�tí 
V prostorách denního centra je umíst�no krizové l�žko, pro pot�eby orgánu sociáln� právní 
ochrany d�tí, které lze v p�ípad� pot�eby využít. Toto l�žko slouží k odpo�inku senior� 
v provozní dob� domovinky a poté ho lze využít jako krizové l�žko. Na nákladech se podílí 
OSV a PS ze svých rozpo�t�. 
 

Termín: provádí se 
Zajistí: vedoucí OSV a vedoucí PS 

 
ad 7. Pohotovostní lékárenská služba v Kostelci nad Orlicí a okolí 
V m�síci kv�tnu 2004 prob�hla již druhá sch�zka s provozovateli lékáren, které jsme oslovili 
a požádali je o spolupráci p�i zajiš�ování pohotovostní lékárenské služby o ned�lích a 
svátcích. Z d�vodu zrušení pohotovostní lékárenské služby v Rychnov� nad Kn�žnou je tato 
služba v našem regionu nepokryta. Domníváme se, že provoz pohotovostní lékárenské služby 
v Hradci Králové je mnoha lidem nedostupný, proto o�ekáváme požadavky provozovatel�, o 
kterých budeme dále jednat.  
         Termín: �erven 2004 

Zajistí: OSV 



ad 8. Po�ízení vozidla pro pot�eby PS v Kostelci nad Orlicí 
Na základ� požadavku PS byla do rozpo�tu PS navržena finan�ní �ástka na nákup vozidla pro 
pot�eby PS, protože sou�asný technický stav vozidla PS je nevyhovující a není možné 
uspokojit další zájemce o poskytování služeb. 
 
        Termín: 2004 

Zajistí: vedení m�sta 
 
ad 9. Rekonstrukce ZŠ Komenského na bezbariérovou školu 
V letošním roce byla zahájena rekonstrukce ZŠ Komenského v Kostelci n. Orl. Rekonstrukce 
zahrnuje zateplení budovy, opravu sociálních za�ízení a vybudování bezbariérového p�ístupu 
v prostorách školy. Celková státní dotace �iní 8,5 mil. K�. M�sto Kostelec n. Orl. P�ispívá 
�ástkou 1,6 mil. K� 
 
        Termín: rok 2004 
 
 
 
7. Schválení 
Zkrácená verze Komunitního plánu I. Fáze byla p�edložena Rad� M�sta Kostelec nad Orlicí 
dne 19.5.2004. Zastupitelstvo M�sta tento dokument schválilo dne 28.6.2004. 
  
 
 
 
Komentá�: 
Domovy d�chodc� – vyhodnocení  
 
Ze statistických dat, které jsem zpracovali je z�ejmé, že nejvíce klient� starších 71 let je 
umíst�no v Týništi nad Orlicí cca 95%, v Albrechticích n. O. je to 85% a v Borohrádku  30% 
t�chto senior�. 
 
P�ehled sob�sta�nosti klient� má následnou vazbu na další sociální služby (pe�ovatelské 
služby, zdravotní služby). Je nutné se zamyslet, zda klienti, kte�í jsou umíst�ni v domovech 
d�chodc� a jsou „nesob�sta�ní“ by nem�li být umíst�ni ve zdravotnických za�ízeních. Oproti 
tomu jsou klienti sob�sta�ní nap�. v Albrechticích n. O. 12%,  v Borohrádku 8% a v Týništi n. 
O. 5%. I u t�chto klient� se nabízí otázka, zda by �ást t�chto senior� nebyla spokojen�jší ve 
svých domácnostech s tím, že jim bude zajišt�na pe�ovatelská služba, která je mnohem 
levn�jší a zachovává p�irozený život klient� v domácnosti. 
 
Stává se, že n�kte�í klienti nastoupí do t�chto za�ízení proto, že trpí osam�lostí nebo uvolní 
bydlení svým blízkým. 
 
Na základ� „šet�ení“ (osobního kontaktu s klientem) by m�li sociální pracovníci, kte�í žádost 
o uvoln�ní vy�izují zvážit, vyhodnotit a nabídnout jiná pro klienta lepší �ešení. 
Domovy d�chodc� jsou za�ízení pro klienty, kdy zdravotní stav t�chto senior� 
nevyžaduje trvalou zdravotní pé�i. 
 
 
 



Záv�r 
 
V��íme, že se nám poda�ilo zmapovat poskytovatele sociálních služeb v našem regionu a 
zjistit pot�ebnost v oblasti sociálních služeb. Všechny p�ipomínky ob�an� jsme se snažili 
zahrnout do komunitního plánu. 
Poda�ilo se nám již rozší�it nabídku n�kterých sociálních služeb nap�. protidrogová 
poradna, denní centrum a rekondice pro seniory. 
Nejv�tší p�ekážkou pro uskute�n�ní ostatních uvedených pot�eb (nap�. nízkoprahové 
za�ízení) spat�ujeme v nedostatku finan�ních prost�edk�. 
Tato I. verze Komunitního plánu bude následn� p�ipomínkována pracovními skupinami, 
sociální a zdravotní komisí, Radou M�sta, Zastupitelstvem M�sta a ob�any. 
 
 
 
Pod�kování pat�í: 

- �len�m pracovních skupin 
- ob�an�m za jejich podn�ty a p�ipomínky 
- �len�m Komise sociální a zdravotní M�sta Kostelec nad Orlicí 
- student�m Obchodní akademie T.G.M. v Kostelci nad Orlicí 
      a panu profesorovi Ing. Blažkovi 
- informatikovi M�stského ú�adu v Kostelci nad Orlicí – p. Rýdlovi 
- tiskárn� p�i spolupráci na vydání brožury 
- Zastupitel�m a Rad� M�sta Kostelec nad Orlicí za vst�ícný postoj 

 
 

 


