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Z á p i s 

 
z jednání III. pracovní skupiny komunitního plánování  

pro zam
�
stnanost obtížn

�
 zam

�
stnatelných skupin obyvatelstva  
 

dne 27. dubna 2006 M
�
stský ú� ad Kostelec nad Orlicí 

 
 
P� ítomni (dle prezen� ní listiny): 
Ing. Ji� í Bartoš, Pavla Jarošová, dipl. pol. Miroslav Mitrovi� , Ing. Alena Martincová, Barbora 
Trojá� ková, Jana Zást� rová  
 
Omluveni (dle prezen� ní listiny): 
Ilona Ma� áková 
 
 
 

�
len� m pracovní skupiny byla p� edstavena Ing. Alena Martincová, vedoucí odd� lení 

poradenství Ú� adu práce v Rychnov�  nad Kn� žnou, která byla pov� � ena zastupovat Ú� ad 
práce v Rychnov�  nad Kn� žnou v pracovní skupin�  pro obtížn�  zam� stnatelné skupiny 
obyvatelstva. 
 

Sl. Šmídová p� ítomné informovala o pracovních setkáních k plánování a kvalit�  
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, která se uskute� nila ve dnech 4.4.2006 a 
13.4.2006 na Krajském ú� ad�  v Hradci Králové. Ve II. etap�  projektu „Standardizace procesu 
komunitního plánování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji“, která nyní probíhá, 
bude aktualizována databáze poskytovatel�  sociálních služeb – budou vytvo� eny aktuální 
okresní adresá� e poskytovatel	 . Dále prob� hne pr 	 zkum pot� eb uživatel	  sociálních 
služeb, jehož zám� rem je zjistit, které služby pot� ebujeme.  
 

Pr	 zkum pot� eb uživatel	  sociálních služeb bude zam
� � en na 6 cílových skupin: 

 
- seniory nad 65 let,  
- zdravotn�  postižené ob� any,  
- osoby nad 18 let s rizikovým životním stylem (nap� . uživatelé drog, lidé po 

návratu z výkonu trestu, bezdomovci),  
- rodi� e d� tí mladších 6 let,  
- p� íslušníky národnostních a etnických menšin,  
- mládež ve v� ku 15 – 26 let. 
 
Celkem by m� lo být v rámci obce s rozší� enou p� sobností osloveno cca 600 osob. 

Tento pr� zkum bude na základ�  dohody rozd� len mezi M� sto Kostelec nad Orlicí a M� sto 
Týništ�  nad Orlicí. Bude realizován formou � ízených vypl� ovaných dotazník� . Otázky 
zam� stnanosti a nezam� stnanosti budou vedeny pr� � ezem ve všech dotaznících, protože se 
dotýkají všech zmín� ných cílových skupin. Pr� zkum by m� l být zahájen  od 15.5.2006. 
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Sl. Šmídová dále informovala o pracovním setkání k pr� zkumu pot� eb sociálních 

služeb zam� � eném na sestavení dotazník�  na pr� zkum pot� eb sociálních služeb a osvojení si 
výzkumné techniky pod vedením lektora, které se koná v Hradci Králové ve dnech 27.4.- 
28.4.2006.  
 

Sl. Šmídová požádala � leny pracovní skupiny o spolupráci p� i p� íprav�  otázek do 
dotazník�  zam� � ených na problematiku zam� stnanosti a nezam� stnanosti. Bylo domluveno, 
že po obdržení návrh�  dotazník�  od Ob� anského poradenského st� ediska, o. p. s. v Hradci 
Králové, budou tyto návrhy dotazník�  e-mailem rozeslány � len� m skupiny k p� ípadným 
p� ipomínkám � i návrh� m dopl� kových otázek. (poznámka: k návrh� m dotazník�  nebyly 
nikým navrženy dopl� kové otázky). 
  

Všichni p� ítomní � lenové vyjád� ili souhlas s obsahem Jednacího � ádu pracovních 
skupin komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí, nikdo k n� mu nem� l 
p� ipomínky. Jednací � ád byl všemi p� ítomnými � leny schválen. 
 

P� ítomní byli seznámeni s výstupy, jejichž vypracování bylo na základ�  minulého 
jednání uloženo Ú� adu práce v Rychnov�  nad Kn� žnou: 
 

Ing. Martincová p� edložila leták o službách a informacích poskytovaných ú� adem 
práce uchaze� � m o zam� stnání. Tyto informace byly dopln� ny ústním komentá� em. Ing. 
Martincová sd� lila informace k individuálnímu ak� nímu plánu, který je ú� ad práce povinen 
nabídnout uchaze� � m o zam� stnání do 25 let a studujícím do 30 let.  

 
Ing. Martincová dále informovala o projektech, které jsou realizovány ve spolupráci 

Ú� adu práce s firmou CC systems a. s. a jsou hrazeny z Evropských sociálních fond� . Firma 
CC systems a. s. má v Rychnov�  nad Kn� žnou vzd� lávací institut. V sou� asné dob�  jsou 
realizovány tyto projekty:   

-    „p� íprava na práci v Královéhradeckém kraji“, 
-    „odrazový m� stek“,  
- „firemní administrativa“,  
- „podpora podnikání v okrese Rychnov nad Kn� žnou“. 
 
Ing. Martincová blíže informovala o jednotlivých programech (na které cílové skupiny 

uchaze� �  o zam� stnání jsou zam� � eny, jaká je jejich nápl�  a zam� � ení apod.). 
 
          

Sl. Šmídová p� ítomné informovala o termínu p� íštího jednání pracovní skupiny – 
dne 23.5.2006 ve 13 hodin. 

�
len� m skupiny bude zaslána pozvánka na tuto sch� zku. 

 
 

 
V Kostelci nad Orlicí dne 9.5.2006 
Zapsala: Šmídová Markéta 


