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č.j.: MUUO/2975/2022/SOC/Hab 

č. spisu: 1155/2021  

počet listů: 4 

počet příloh: 1 

počet listů příloh: 2 

 

ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č. 1/2021 
ze dne 20. 1. 2022 

 

 

 

   

 

Přítomni: 

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

Omluveni:  

Zapisovatel: Mgr. Karina Habrová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost sociálního odboru MěÚ, Dělnická 1405 
od 9:00 hodin 

Hosté: Mgr. Tomáš Lukes 

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace vedoucí odboru  

3. Zhodnocení roku 2021 

4. Příprava programu na Veletrh sociálních služeb 2022 

5. Různé 
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K bodu 1. Zahájení 

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   

 

Před bod 2 Informace vedoucí odboru bylo přidáno projednání Akčního plánu na rok 2022 

 Řídící skupina projednala finální verzi Akčního plánu na rok 2022: 

o Mgr. Nečekalová přislíbila, že Mgr. Lukesovi zašle znění, jak odkázat na dokumenty 

Pardubického kraje, 

o V přehledu nebudou uvedeny odlehčovací služby, které užíváme mimo našich. 

 

K bodu 2. Informace vedoucí odboru  

V rámci tohoto bodu řídící skupina diskutovala nad: 

 Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2022 – 

2024, kdy se rozebíraly připomínky od Mgr. Hufové. Mgr. Nečekalová uvedla, že  

připomínky odešle na krajský úřad a opětovně je upozorní na to, že již v Ústí nad Orlicí 

nemáme službu denní stacionář. 

 Nabídkou možnosti realizovat Potravinovou banku, kdy nabídka přišla od paní Vopařilové 

(tel.: 731 598 800). Mgr. Nečekalová uvedla, že je nejprve potřeba, aby po této pomoci 

byla poptávka ze strany klientů, o ní ovšem neví. Klienti, kteří v této oblasti potřebují 

pomoc, tak využívají Pomoci v nouzi (od ČČK) nebo Péče o duševní zdraví též nabízí 

pomoc. Zpravidla se s nimi řeší komplexně jejich situace a řešení problémů s bydlením, 

dluhy, atd. 

 Problematikou energií v CSP, kdy Mgr. Nečekalová informovala řídící skupinu o tom, že na 

základě smlouvy od ÚZSVM nelze sjednat nájemní smlouvu s obyvateli domu, ale 

výpůjčku, obyvatelé pak nemají nárok na příspěvek na bydlení, tudíž jim nebudou 

kompenzovány náhrady, jak garantuje stát – řídící skupina navrhla, aby bylo vyvoláno 

osobní jednání vedení města Ústí nad Orlicí s ÚZSVM  (nejprve na místní úrovni a poté 

na krajské).  

 

K bodu 3. Zhodnocení roku 2021  

 

Řídící skupina zhodnotila akce, které v loňském roce se podařily uspořádat. 

 

K bodu 4. Příprava programu na Veletrh sociálních služeb 2022 

 

Řídící skupina si oficiálně potvrdila termín Veletrhu sociálních služeb 2022 – čtvrtek 23. 6. 2022 a 

stanovila si první úkoly, které je potřeba zajistit do příštího zasedání: 

 Zaslat organizacím a krajskému úřadu informaci o termínu konání veletrhu + požádat o 

potvrzení účasti + sdělit, že podrobný harmonogram bude zaslán v průběhu měsíce 

března.  

 Oslovit Stánek z Květné zahrady a Sdružení Neratov, zda jsou ochotni mít stánek se svými 

výrobky na veletrhu. 

 Obrátit se na pana Dostrašila z Rodinného centra Srdíčka, zda jsou ochotni a schopni 

zajistit občerstvení (maximálně po 35 poskytovatelů).  

 Obrátit se na zdravotní pojišťovny a na Vyšší odbornou školu a střední školu zdravotnickou 

a sociální z Ústí nad Orlicí. 

 Do příštího zasedání řídící skupiny si promyslet harmonogram akce – inspirací může být 

harmonogram připravovaný na rok 2020, který je přílohou zápisu.  
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Závěrem se řídící skupina shodla, aby v letošním roce byly umístěny stánky i před kulturním 

domem jako lákadlo pro kolemjdoucí. Současně by mohli být osloveni skauti s nabídkou opékání 

buřtů, nebo DDM by mohl zajistit zábavný program – soutěže pro děti.  

 

K bodu 5. Různé 

 

 Mgr. Hufová informovala o novinkách v dobrovolnictví: 

o Dne 8. 12.2021 se zúčastnila Dne otevřených dveří Regionálního dobrovolnického 
centra Pardubického kraje, které vzniklo v r. 2020. Pomáhají hledat, zajišťovat 
dobrovolníky, pomáhají akreditovat dobrovolnické programy. Mají databázi 
dobrovolnických center, aktivních center v PK je 14, nově cílová skupina senioři. V 
době COVID – nabídky na webu, některé aktivity online, např. doučování dětí, 
cizinců přecházelo do online prostoru. V Pard. kraji stovky až tisíce dobrovolníků, 
nemají aktuální číslo; KONEP – 280 dobrovolníků v tomto roce.  

o Jako regionální dobrovolnické centrum  fungují na krajské úrovni, kdy jsou plně k 
dispozici všem centrům lokálním, ale i samosprávám a samotným dobrovolníků v 
celém Pardubickém kraji. Pravidelně vydávají novinky ze světa dobrovolnictví a 
snaží se být poradcem a průvodcem právě v této oblasti.  

o V rámci dobrovolnictví fungují jako lokální dobrovolnické centrum, tedy to, které 
známe ze spolupráce s neziskovými organizacemi v Ústí nad Orlicí. V rámci něj 
vysíláme dobrovolníky a šíříme osvětu dobrovolnické činnosti na Pardubicku a 
Orlicko-ústecku. Konkrétní nabídky zveřejňujeme na našem Facebooku i webu. 

 Představen nabídka nové Telefonické krizové pomoci CDZ RIAPS – leták bude rozeslán 

emailem. 

 Mgr. Habrová informovala o tom, že do dnešního dne bylo podáno 19 žádostí v rámci 

Dotačního programu na rok 2022. Termín pro podání je do pondělí 24. 1. 2022. Zatím si 

žádost podali stejní žadatelé, jako v loňských letech.  

 Mgr. Habrová dále informovala o změně vedení v oblastní pobočce SONS ČR z. s. Česká 

Třebová, kde je nově vedoucím pracovníkem Jana Kašková DiS. (namísto pana Iva Psoty, 

zůstává jako sociální pracovník).  

 Mgr. Habrová sdělila, že ostatním zašle termíny fungování Audiohelpu z.s. v roce 2022. 

 Mgr. Habrová se dotázala, zda někdo z členů v minulosti pracovat s organizací Tichý svět 

z Pardubic? Příští středu má s paní Pospíšilovou schůzku, aby ji blíže představila 

organizaci. Členové sdělili, že s touto organizací nemají zkušenost. 

 

ÚKOLY: 

 Na konci roku rozeslat všem pracovním skupinám informační letáky, které byly zveřejněny 

v Ústeckých listech + zveřejnit na webu města, jak v části Komunitní plánování, tak formou 

informace na web, FB – zajistí Mgr. Habrová – úkol z minulého zasedání byl splněn.  

 Zhodnocení činnosti ŘS KPSS do Ústeckých listů. – Mgr. Habrová odešle krátký článek 

nejpozději do 10. 12. 202 - úkol z minulého zasedání byl splněn. 

 

 Vyvolat osobní jednání vedení města Ústí nad Orlicí s ÚZSVM  (nejprve na místní úrovni a 

poté na krajské) ohledně problematiky energií v CSP – zajistí J. Preclík a Mgr. Nečekalová.  

 Úkoly k Veletrhu sociálních služeb 2022: 

o Zaslat organizacím a krajskému úřadu informaci o termínu konání veletrhu + 

požádat o potvrzení účasti + sdělit, že podrobný harmonogram bude zaslán 

v průběhu měsíce března – zajistí Mgr. Habrová 

https://dobrokraj.cz/
https://dobrokraj.cz/
https://dobrokraj.cz/
https://dobrokonep.cz/
https://www.facebook.com/dobrokonep
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o Oslovit Stánek z Květné zahrady a Sdružení Neratov, zda jsou ochotni mít stánek 

se svými výrobky na veletrhu – zajistí Mgr. Habrová 

o Obrátit se na pana Dostrašila z Rodinného centra Srdíčka, zda jsou ochotni a 

schopni zajistit občerstvení (maximálně po 35 poskytovatelů) -zajistí Mgr. 

Habrová 

o Obrátit se na zdravotní pojišťovny – zajistí JUDr. Ešpandr,  

o Obráti se na na Vyšší odbornou školu a střední školu zdravotnickou a sociální 

z Ústí nad Orlicí – zajistí Bc. Škopová, 

o Do příštího zasedání řídící skupiny si promyslet harmonogram akce – inspirací 

může být harmonogram připravovaný na rok 2020, který je přílohou zápisu – 

všichni členové.  

 Úkoly k Dotačnímu programu na rok 2022: 

o do 20. 2. 2022 rozeslat tabulku – přehled podaných žádostí na rok 2022 – Mgr. 

Habrová, 

o do 24. 2. 2022 rozeslat kritéria dotačního programu – Mgr. Nečekalová. 

 

 

Příští jednání: čtvrtek 10. 3. 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti SOC                                                                                

 

 

                                            JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                          předseda řídící skupiny 

Zapsala: Mgr. Karina Habrová 


