č.j.: MUUO/26942/2021/SOC/Hab
č. spisu: 1155/2021
počet listů: 5
počet příloh: 0
počet listů příloh: 0

ZÁPIS
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS)

č. 2/2021
ze dne 14. 7. 2021

Přítomni:

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS,
Jiří Preclík, Bc. Anna Škopová, Ivana Nečekalová,
Mgr. Iva Sedláčková, Mgr. Martina Hufová členové ŘS.
Mgr. Karina Habrová, koordinátorka KPSS.

Omluveni:

-

Zapisovatel:

Mgr. Karina Habrová

Místo a čas
jednání:
Hosté:

Zasedací místnost stavebního úřadu MěÚ, Sychrova 16
od 9:30 hodin
-

Program:
1. Zahájení.
2. Informace vedoucí odboru.
3. Veletrh sociálních služeb 2021.
4. Různé.
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K bodu 1. Zahájení
JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.

K bodu 2. Informace vedoucí odboru


OSS po schválení v orgánech města vyplatil:
o Programové dotace celkem 1.280.000 Kč v průběhu května,
o Individuální dotace pro nadační fond S námi je tu lépe 200.000 Kč, vyplaceno 21. 5. 2021.
o Pro org. Zdravotní klaun vyplaceno 15.000 Kč dne 14. 4.2021.



Pardubický kraj vyhlásil 2 kolo účelové dotace, která bude určena na zajištění dostupnosti
sociálních služeb a navýšení kapacit sociálních služeb souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u
jednotlivých druhů soc. služeb – podání žádostí do 15.7.2021.
o



Dotace je určena pro tyto sociální služby:


osobní asistence § 39 a pečovatelská služba § 40 v rozsahu navýšení, které odpovídá
poměrné skutečnosti vykázané péče v 1. pololetí roku 2021,



sociální rehabilitace § 70, poskytující služby cílové skupině osob s chronickým
duševním onemocněním (v návaznosti na reformu psychiatrické péče), a to nejvýše v
rozsahu kapacity dle schválené sítě sociálních služeb, která nebyla podpořena v 1.
kole dotačního řízení,



pro služby, které byly zařazeny do sítě sociálních služeb v průběhu roku 2021 nebo
které byly zařazeny v síti sociálních služeb, ale nemohly podat žádost o dotaci v 1.
kole,



pro služby, u kterých došlo v souladu se schválenou sítí služeb v průběhu roku 2021
ke zvýšení kapacity.

V Ústí se nám objevila nová služba.
o
o
o
o
o
o
o

o

Všechny domy na sídlišti včetně DPS jsou polepené nálepkami "Pečovatelka domů".
Pečovatelka domů – Terénní pečovatelská služba (pecovatelkadomu.cz)
Jedná se o název nového spolku, který bude obstarávat ÚO a okolí a Brno a okolí.
Nabízí úklid (130 kč/ hod), nákup (110 kč) a drobné opravy (100-130 kč), PS a OA bez
registrace Jsou zaregistrováni pouze v obchodním rejstříku HK (Pardubice) od 21.5.2021
Zatím nejsou sociální služba, ale čekají na registraci, jednají prý s KU.
Jejich stránky nabízí, úkony a činnosti jsou citované ze zákona o SS. Pečovatelka domů –
Terénní pečovatelská služba (pecovatelkadomu.cz)
Na okolní města i na naše město se obrátili s inzercí v ÚL, na to jim bylo odpovězeno, že
město podporuje svojí PS a PS Charity, tyto 2 služby dostatečně zajišťují terén, tudíž to
není v zájmu města.
Kraj se k tomu vyjádřil tak, že se zatím na ně zástupci neobrátili, ale vzhledem k tomu, že
mají působnost i v Brně, může registrace proběhnout v tam, dále upozornili, že SS je velký
byznys na trhu.
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K bodu 3. Veletrh sociálních služeb 2021


Řídící skupina se s ohledem na nejistý vývoj pandemie Covid – 19 a množstvím akcí, které
se budou konat na území města Ústí nad Orlicí v září 2021, rozhodla zrušit letošní ročník
Veletrhu sociálních služeb.
 Současně se předběžně shodla, že Veletrh sociálních služeb 2022 proběhne v posledním
týdnu v červnu 2022.
 Řešila se možnost jak nejlépe předat občanům informace o sociálních službách na území
města Ústí nad Orlicí a jako náhradní variantu se řídící skupina rozhodla poskytnout
informace těmito způsoby:
o Informační letáky v Ústeckých listech:
 bude se jednat o přehled: poskytovaná sociální služba – poskytující
organizace – kontakt,
 v září bude úvodní informace o komunitním plánování a sociálních
službách a následně každý měsíc (od října do konce roku) bude vždy
vložen přehled služeb rozdělen dle pracovních skupin (dle cílové skupiny =
říjen – senioři, listopad – osoby se zdravotním postižením a prosinec –
rodiny s dětmi),
 ÚKOLY:
 Úvodní informace o informačních letácích o sociálních službách – termín
odevzdání 10. 8. 2021 do Ústeckých listů – zajistí Mgr. Nečekalová + Mgr.
Habrová.
 Informační leták pro cílovou skupinu senioři – zajistí Bc. Škopová:
 leták ke schválení zaslat nejpozději do 31. 8. 2021 Mgr. Nečekalové a Mgr.
Habrové,
 poté finální verzi letáku odeslat nejpozději do 10. 9. 2021 Mgr. Pražákové
(OŠKCP),
 Informační leták pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením – zajistí Mgr.
Sedláčková:
 leták ke schválení zaslat nejpozději do 30. 9. 2021 Mgr. Nečekalové a Mgr.
Habrové,
 poté finální verzi letáku odeslat nejpozději do 10. 10. 2021 Mgr. Pražákové
(OŠKCP),
 Informační leták pro cílovou skupinu rodiny s dětmi – zajistí Mgr. Hufová:
 leták ke schválení zaslat nejpozději do 31. 10. 2021 Mgr. Nečekalové a
Mgr. Habrové,
 poté finální verzi letáku odeslat nejpozději do 10. 11. 2021 Mgr. Pražákové
(OŠKCP).
o Reportáže na OIK TV:
 pokud bude nabídka od OIK TV cenově přijatelná, tak se vytvoří reportáže
dle pracovních skupin (dle cílové skupiny), ve kterých budou představeny
organizace poskytující sociální služby na území města Ústí nad Orlicí
(reportáže budou korespondovat s informačními letáky v Ústeckých
listech),
 řídící skupina vybrala, že se osloví tyto organizace:
 Audiohelp,
 CEDR,
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 Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí,
 Domov důchodců Ústí nad Orlicí,
 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí,
 Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
 Péče o duševní zdraví,
 Amalthea,
 KONTAKT,
 Rodinné centrum Srdíčko,
 SKP-CENTRUM,
 Mateřské centrum Medvídek,
 Oblastní spolek ČČK ÚO,
 Středisko výchovné péče MIMÓZA,
 Světlo,
 Abraham klub + Klub důchodců Hylváty,
 SPSCCH,
 ROSKA Ústí nad Orlicí.
 ÚKOLY:
 Oslovit OIK TV ohledně cenové nabídky reportáží o sociálních službách – zajistí J.
Preclík, nejpozději do 15. 8. 2021.
 Pokud cena reportáží bude přijatelná, tak oslovit organizace s dotazem, zda mají
zájem o reportáž – zajistí Mgr. Habrová, nejpozději do 31. 8. 2021.
 Předat organizacím, které mají zájem kontakt na OIK TV – zajistí Mgr. Habrová,
nejpozději do 15. 9. 2021.

K bodu 4. Různé









Potvrzeno, že Mezinárodní den Seniorů proběhne dne 16. 9. 2021:
o JUDr. Ešpandr zajistí podklady pro vystavení objednávek, které předá Mgr.
Nečekalové, nejpozději do 15. 8. 2021.
o Objednávky zajistí Mgr. Habrová, nejpozději do 31. 8. 2021, včetně opravy baneru
a výlepu plakátů.
Integrační den by se měl konat dne 23. 9. 2021:
o Mgr. Sedláčková potvrdí konání a případně připraví podklady pro vystavení
objednávek, které předá Mgr. Nečekalové, nejpozději do 15. 8. 2021,
o Objednávky zajistí Mgr. Habrová, nejpozději do 31. 8. 2021, včetně opravy baneru,
výlepu plakátů, žádosti o užívání prostranství Kociánky.
Mgr. Nečekalová informovala řídící skupinu o tom, že Pardubický kraj stále řeší zřízení
sociální služby pro osoby s nízkými příjmy. Dále informovala o tom, že společně s J.
Preclíkem řeší zřízení „sedárny“ pro osoby bez domova, ale problém je v nalezení
vhodného místa.
J. Preclík informoval o tom, že součástí Ústeckých listů v září 2021 bude Dotazník
bezpečné město.
J. Preclík připomenul nastavené priority z Akčního plánu 2021 a jejich plnění:
 ÚKOL:
 Zaměřit se na priority nastavené v Akčním plánu 2021 a zajistit jejich plnění!!
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Úkoly z minulého zasedání:
1. Mgr. Hufová - vyvolat jednání s Mateřským centrem MEDVÍDEK, Ústí nad Orlicí, kvůli
tomu, aby měli dostatečné finance na provoz – splněno – pan Preclík telefonicky oslovil
Mgr. Fišarovou, která sdělila, že chybějící finanční prostředky získaly v rámci aukce.
2. Mgr. Habrová – neziskové organizaci Zdravotní klaun zaslat informaci o možnosti podat si
žádost o individuální dotaci + přiložit formulář – splněno dne 8. 3. 2021 a RM dne 29. 3.
2021 schválila poskytnutí dotace ve výši 15.000,-.

Příští jednání: 20. 10. 2021 od 9:30 hodin

JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.
předseda řídící skupiny
Zapsala: Mgr. Karina Habrová
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