
 

     
 
Projekt „Standardizace procesu komunitního plánování na území Královéhradeckého kraje“ je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Královéhradeckým krajem. 

Informace o projektu „Standardizace procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“. 

 

Na základě schválené Smlouvy o partnerství v projektu, kterou Město Kostelec nad Orlicí 
uzavřelo s Občanským poradenským střediskem, o.p.s. v Hradci Králové, jsme se zavázali 
dodržet IV. etapy projektu: 
I. Etapa – Budování týmů. Etapa proběhla od 1.1.2006 a byla ukončena 28.2.2006 
V tomto termínu byly vykonány tyto aktivity – revize plánovacích týmů, rozšíření 
plánovacích týmů o pracovní skupinu pro zaměstnanost obtížně zaměstnatelných skupin 
obyvatelstva. V současné době pracují na plánování sociálních služeb tyto pracovní skupiny: 
I. pracovní skupina – zájmové kluby, prevence kriminality, péče o rodinu a děti, menšiny 
II. pracovní skupina – starší a zdravotně postižení občané 
III. pracovní skupina – zaměstnanost obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva 
Řídící skupina – novým členem řídící skupiny se stal  místostarosta Města Týniště nad Orlicí.   
                           Tato skupina bude koordinovat činnost pracovních skupin. 
Při vzniku III. pracovní skupiny nešlo o vytvoření formální skupiny, ale o tématicky 
vymezenou diskusi. Tato skupina je složena ze zástupců těchto organizací: Úřad práce 
Rychnov nad Kněžnou, Město Kostelec nad Orlicí – místostarosta města + referentka OSV, 
Město Týniště nad Orlicí – pracovnice sociálního úseku, Technické služby Kostelec nad 
Orlicí, Emauzy ČR Rychnov nad Kněžnou.  
 

II. Etapa – Analytická  proběhne v termínu od 1.3.2006 do 31.5.2006 a budou vykonány tyto 
aktivity – aktualizace databáze poskytovatelů sociálních služeb, vypracování studie o 
možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva a 
provedení průzkumu uživatelských potřeb. 
 

III. Etapa – Zapojování veřejnosti proběhne v termínu od 1.6.2006 do 30.11.2006 a budou 
vykonány tyto činnosti – vypracování komunikační strategie pro zvýšení informovanosti 
obyvatel o sociálních službách, vydání a distribuce série 5 okresních adresářů poskytovatelů 
sociálních služeb, informační kampaň o sociálních službách v našem regionu (webové 
stránky, letáky, brožury, články v místním tisku, veřejná projednávání) 
 

IV. Etapa – Aktualizace komunitního plánu proběhne v termínu od 1.12.2006 do 30.6.2007 
a budou vykonány tyto činnosti – zhodnocení plnění stávajících komunitních plánů, vytvoření 
metodiky kontrol naplňování standardů komunitního plánování, kontrola dodržování 
standardů KP. 
 

O plnění jednotlivých etap Vás budeme průběžně informovat. Veškeré potřebné informace 
týkající komunitního plánování sociálních služeb v našem městě od roku 2003 najdete i na 
webových stránkách Města Kostelec n. Orlicí – www.kostelecno.cz 
V současné době byl schválen Zákon o sociálních službách, ve kterém je zakotvena povinnost 
obcí zpracovat komunitní plán sociálních služeb. Město Kostelec n. Orl. již třetím rokem 
pracuje na tvorbě a realizaci komunitního plánu sociálních služeb a je možno konstatovat, že 
na rozdíl od obcí, které se doposud nezapojily do této činnosti, máme téměř zmapované 
potřeby území v této oblasti. 
                Kovaříčková Běla  
                             Koordinátor I. a II. pracovní skupiny 


