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Druhé setkání PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně 
postižení  
středa 10.12. 2008, 14.30 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně 
postižení, členové Řídící skupiny, zástupce Občanského poradenského střediska Mgr. Jiří Zeman 
a koordinátorka zpracování Komunitního plánu paní Veronika Svěcená, DiS. Seznam účastníků 
je uveden níže. 

Program setkání:  
1. Volba 5 oblastí, kterými se bude pracovní skupina zabývat 

Ze sedmi oblastí, které byly pojmenovány na minulé schůzce byl přijat návrh zabývat se: 
 
1.) Domácí zdravotní péče a dostupnost pečovatelské služby o víkendech (strategický cíl 

5.2.7) 
- dotazníková akce bude vyhodnocena  
- pečovatelská služba o víkendech – probíhá tak, že objednaný oběd je dopraven 

rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou.  
- zajištění zdravotní péče poskytují zdravotní sestry od paní Altmanové z Kolína, 

každý den je jedna sestra v Českém Brodě.  
 

2.) Anna Český Brod, sociální služby pro seniory  
- velmi nákladný provoz budovy, úniky tepla v důsledku nedostatečné hydroizolace, 

velkých prosklených ploch a nevyhovující střechy.  
- pro ČB by stačilo 60 z dnešních 98 lůžek 
- potýká se s nedostatkem personálu 
- aktivizační programy fungují v omezené míře, klienti jsou každé ráno ustrojeni  
- žadatelé o sociální službu jsou evidování, přednost mají obyvatelé města, přijetí 

není omezeno dle příspěvku na péči 
 

3.) Denní stacionář pro seniory + oživení klubu seniorů (strategický cíl 5.2.4) 
- možnost zřízení denního stacionáře nebo denního centra (DC) v budově Anny 
- DC využívá ostatní služby jako je stravování, dělí náklady na energie, nabízí 

možnost zaměstnat další personál nebo dělit stávající úvazky 
- cílem je, zajistit pro seniory denní aktivity, v dalším jednání se můžeme bavit 

o formě a cílové skupině 
- otázkou jsou prostory pro schůzky, připadají v úvahu místnosti automotoklubu? 

 
4.) Nedostatečná nabídka dietního stravování 

- úskalí je v tom,  že Anna Český Brod, sociální služby pro seniory nemá dietní 
sestru stejně jako nemocnice Český Brod 

 
5.) Respitní péče + sociální lůžka (strategický cíl 5.2.3) – oblast bude vypuštěna 

- respitní péči pro občany Českého Brodu zajišťuje Domov seniorů Úvaly, 
českobrodská LDN nebo v domácím prostředí sdružení Spirála pomoci .  

 
6.) Bydlení pro seniory a zdravotně postižené  (návaznost na strategický cíl 5.2.6) 
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- byty by měly být buď soustředěné v jednom domě nebo mohou být jednotlivě 
- zvažována byla lokalita nemocnice (nedostavěný pavilon) 

 
7.) Informovanost (strategický cíl 5.4.2) 

- informovanost o službách by se mohla zlepšit díky klubu důchodců 
- v rámci komunitního plánování vychází články v Českobrodském zpravodaji 

v lednovém čísle bude představena Anna Český Brod, sociální služby pro seniory 
a pečovatelská služba. 

- bylo by dobré o službách informovat širší veřejnost i mimo město Český Brod 
 
 

8.) Terapeutické dílny 
- chybí návaznost na zařízení pečující o zdravotně postižené 
- není přesně známa potřebnost 
- v Kolíně dílny fungují, ale jejich kapacita je zcela naplněna 

 
• Příští schůzka se bude konat ve středu 21.1.2009 v zasedací síni českobrodské 

radnice. 
 

Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici na webové stránce města 
www.cesbrod.cz , pod odkazem úřad, informace, koncepční materiály, Komunitní plán sociálních 
služeb. 

Koordinátorkou prací je paní Veronika Svěcená (svecena@cesbrod.cz), tel.: 321 612 124. 

 

 

 

Zapsala: Veronika Svěcená 

Doplnil: Jiří Zeman  

10.12.2008  
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Druhé setkání PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně 
postižení  
středa 12.11. 2008, 14.00 – 15.30 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

účastníci setkáná 
 
 
 

PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení            
a mentálně postižení 

Rahmová Renata, 
Ing. 

ZM-zastupitelka města 

Dobiášová Eva, Bc. MěÚ-odbor soc. věcí-vedoucí 

paní Hnidová 
Zástupkyně ředitelky ANNA, 

ČB sociální služby pro seniory 

Raková Ludmila ZM-zastupitelka města 

Sálová Olga Pečovatelská služba 

Veronika Svěcená MěÚ ČB - koordinátorka 

pan Janák uživatel SS 

pan Knobloch uživatel SS 

Alena Bendová Měú - Příspěvek na péči 

Jana Kuncířová Spirála pomoci o.s. 

Zeman Jiří OPS Hradec Králové 

Zástupce Centrum 
sociálních a 
zdravotnických 
služeb 

omluvena 

 
 
 


