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Setkání PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně postižení 
středa 21. 1. 2009, 13:30 h, knihovna Domova pro seniory ANNA 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně 
postižení, členové Řídící skupiny, místostarosta Bc. Jakub Nekolný, 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 oblastí, kterými se bude pracovní skupina zabývat 

 
Terapeutické dílny 

- v současné době Zvoneček provozuje terapeutické dílny v rámci poskytování ostatních 
služeb 

- pokud by projevily zájem o terapeutické dílny 2 – 3 potenciální uživatelé, kteří jinak 
nevyužívají služby Zvonečku,  

- je v plánu znovu posouzení zájmu o službu v roce 2010  
- a v roce 2011 případná realizace dalších opatření 

 
Dostupnost pečovatelské služby o víkendech (strategický cíl 5.2.7) 

- v rámci dotazování uživatelů a seniorů nebyl zjištěn vážný zájem o víkendové poskytování 
sociálních služeb – potřeba se objevila jedenkrát – rozšíření rozvozu obědů v sobotu a ve 
svátek, větší rozsah pečovatelské péče – zejména v odpoledních hodinách, 

- v této chvíli není důvod pro poskytování pečovatelské služby 
- pracovní skupina navrhla zjistit od potenciálních uživatelů více informací o této potřebě – 

je nezbytné zjistit naléhavost potřeby. Dotazníky připraví J. Zeman, distribuovat se budou 
prostřednictvím lékařů a pečovatelské služby, případně pracovníků sociálního odboru 

- seniorům je možné nabídnout oběd prostřednictvím vlastní donášky z ANNY. 
- Poté, co budou známy informace z dotazování, bude cíl řešen nebo odložen do budoucna. 

 
Denní stacionář pro seniory + oživení klubu seniorů (strategický cíl 5.2.4) 

- Denní centrum bylo v ANNĚ již dříve zřízeno, existovalo 2 roky, ale nebylo využíváno, 
v současné době se žádní zájemci o podobnou službu na ANNU neobracejí, ani ostatní 
poskytovatelé o požadavcích na podobnou službu neví. 

- Při zjišťování potřeb se požadavky na denní péči neobjevily 
- V dotazníku k pečovatelské službě by se mohly otázky k tomuto tématu objevit 
- Scházení seniorů je realizováno v ANNĚ, dále se schází i sdružení zdravotně postižených – 

V. Svěcená  kontaktuje sdružení zdravotně postižených a Ing. Lucie Hovorková, ředitelka 
ANNY Český Brod, sociální služby pro seniory kontaktuje seniory scházející se v ANNĚ  
a zjistí, zda-li tyto skupiny jsou otevřené i vůči dalším občanům Českého Brodu 

- Podpora scházení se seniorů by mohla být prostřednictvím zveřejňování programu 
a schůzek, stanovení „kontaktní osoby“, která by pomáhala zprostředkovat program či 
zajistit podporu, mohla by také spočívat ve vyhledání vhodných osob a iniciaci schůzek – 
nikoli jejich organizování 

- Již dnes se mohou občané účastnit zájezdů a akcí sdružení zdravotně postižených, ale 
zájem mezi veřejností není veliký 
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Bydlení pro seniory a zdravotně postižené  (návaznost na strategický cíl 5.2.6) 
- V současné době je jedním z pronajímatelů nemocnice připravován koncept, který by jeden 

z objektů přebudoval na bydlení pro seniory – J. Nekolný přizve na další schůzku zástupce 
pronajímatele. 

- Cena bydlení závisí na případné získané dotaci. 
- Při sjednávání smlouvy by si mohlo město Český Brod vymezit část objektu pro své 

občany, zbytek může být pronajímán za „komerční nájemné“. 
- Lze také využít dotace – zjistit možnost financování z prostředků Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, případně z finančních zdrojů Regionálního operačního programu – zjistí 
J. Zeman. 

- Cíl by primárně měl být zaměřen na zaměření spolupráce města a soukromého subjektu – 
přesnější formulace by měla být připravena po zjištění možných dotačních titulů. 

 
Tísňová péče 

- Stanovení cíle tísňová péče bylo navrženo na základě provedených průzkumů potřeb – při 
dotazování seniorů (uživatelů pečovatelské služby a seniorů sdružených v Sokole) se 
vyjádřilo 8 občanů, že by službu využilo v současné době. 

- V minulosti byl pokus o zřízení služby v Českém Brodě, ale nakonec nebyl zrealizován. 
- Služby centrálního pultu tísňové péče nabízí společnost Život 90 ve Zruči nad Sázavou, 

V. Svěcená kontaktuje Život90 a zjistí – technické podmínky služby – fungování 
komunikace, realizaci výjezdové činnosti, cenu služby pro uživatele a další požadavky 
na financování ze strany samosprávy. 

- Nabízí se řešení zajištění výjezdové služby prostřednictvím městské policie a dalších 
složek integrovaného záchranného systému, případně prostřednictvím rodiny či sousedské 
výpomoci; V jiných městech je výjezdová služba realizována např. pracovníky Života90 na 
DPČ, kteří na hlavní pracovní poměr pracují pro jiného poskytovatele sociálních služeb 

- do příští schůzky ještě V. Svěcená prověří možnost spolupráce Policie ČR a Městské 
policie. 

 
Anna Český Brod, sociální služby pro seniory  

- vzhledem k tomu, že zařízení v nejbližších letech chce především stabilizovat a zkvalitnit 
služby, měly by tyto cíle být zahrnuty v rámci komunitního plánu sociálních služeb 
součástí by mělo být i stanovisko k cíli  „Nedostatečná nabídka dietního stravování“, který 
byl přijat z podnětu občanů.  

- Paní ředitelka Ing. Lucie Hovorková formuluje cíle ANNY – možné ve spolupráci 
s Občanským poradenským střediskem 

 
Informovanost (strategický cíl 5.4.2) 

- tento cíl je ponechán 
 

• Příští schůzka se bude konat ve čtvrtek 19. 2. 2009 ve 13:30 v zasedací síni českobrodské 
radnice. 

Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici na webové stránce 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. 
 
Zapsal: Jiří Zeman  
Doplnila: Veronika Svěcená 
27. 1. 2009  
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Příloha  
 
 
 

PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení            
a mentálně postižení 

Rahmová Renata, 
Ing. 

ZM-zastupitelka města 

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

Blažková Iveta, Mgr. Ředitelka Zvonečku Bylany 

Raková Ludmila ZM-zastupitelka města 

Sálová Olga Pečovatelská služba 

Ing. Lucie Hovorková 
Ředitelka ANNA Český Brod, 

sociální služba pro seniory 

Markéta Svobodová 
ANNA Český Brod, sociální 

služba pro seniory  

Bc. Jakub Nekolný Místostarosta města 

Svobodová Eva Spirála pomoci o.s. 

Zeman Jiří, Mgr. OPS Hradec Králové 

Veronika Svěcená, 
DiS. 

MěÚ ČB - koordinátorka 

 
 
 


