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Setkání PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně postižení 
čtvrtek 19. 2. 2009, 13:30 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. služba tísňová péče 
2. Shrnutí cílů 
3. Oživení klubu seniorů 
4. Dotazování potenciálních uživatelů služeb 

 
1.) Služba tísňové péče 
- tísňová péče je poskytována nonstop 365 dní v roce 
- je možné ji poskytovat zprostředkováním pomoci městské policie a známých či rodiny 
- vedlejším efektem je i hlídání bezpečnosti obyvatel 
- službu lze využít i pro dočasně uzavřené smlouvy např. po úrazech 
- určeno pro seniory, osoby zdravotně postižené, bez mentálního postižení 
- pro službu je potřebné zařízení dálkové komunikace, které je připojeno buď na pevnou 

telefonní linku či na mobilní telefon – zařízení může být v pronájmu nebo jej lze zakoupit 
-  poskytnutí služby je možné na základě uzavření smlouvy o poskytování pomoci 

prostřednictvím městské policie 
- poté stačí informační kampaň; info na webu – videofilm Kutná Hora 
- v současné době se čeká na zavedení služby max. 14 dní – problém je v případě, že uživatel 

bude chtít využívat mobilní linku – musí si buď koupit přístroj nebo by na nákup přístroje 
přispívalo město (poskytovateli služeb). 

- náklady na službu – Kč 2 500,- montáž zařízení ke klientovi, Kč 200,- měsíční paušál za 
službu, Kč 13 000,- nákup zařízení – lze přistoupit i na splátkový kalendář 

- požadavek na financování služby ze strany města Kč 20 – 30 000,- 
Průběh poskytování služby: 
 - ukázka pro klienta 
 - podpis smlouvy s klientem 
 - klient se učí se zařízením pracovat 
 - ověření uživatelské zdatnosti klienta 
 - každé 2 měsíce informační schůzky 
 
- návrhy na zavedení služby – smlouvu s městem uzavřít co nejdříve, podporovat především 

pomoc rodiny, až poté městskou policii; bude nutné zvážit kapacitu městské policie. 
- Výjezdy městské policie – u 98 uživatelů služeb měli ročně 83 výjezdů – tj. průměrně 0,85 

výjezdu na uživatele – předpoklad v ČB do 20 uživatelů – tj. ročně cca 17 výjezdů  
U kontaktních osob soukromých – 16 uživatelů – 49 výjezdů – tj. průměrně 3 výjezdy na 1 
uživatele ročně  
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2.) Shrnutí cílů 
1. Zavedení sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením 
- zjištění potřebnosti 
- příprava registrace a zavedení služby 
2. Oživení klubu seniorů 
Popis opatření: 
- zajistit otevřenost a propagaci, vyčlenit kontaktní osobu, zachytit stávající podporu města 

aktivitám   
3. Zavedení služby tísňová péče 
- podpis smlouvy, nastavení spolupráce 
- předání kontaktů na potenciální zájemce 
- propagace služby 
- zahájení poskytování služby 
4. Bydlení pro seniory 
-  podpora soukromého investora, který by vše zabezpečil, v rámci pronájmu budovy by bylo 

vhodné smluvně vyhradit 3- 8 bytů pro občan Českého Brodu, kteří by měli výhodnější 
podmínky 

5. Cíle ANNY 
Co dále plánujeme – cíle 
• Rekonstrukce zahrady – chodníčky pro lepší pohyb seniorů, vegetační úpravy 
• Rekonstrukce vnitřního atria – odstíněné posezení, vegetační úpravy, v budoucnu možná 

minigolf, kuželky… 
• Vymalování chodeb a kanceláří v 1. patře 
• Nové hygienické podlahy na chodbách – výměnou za staré koberce 
• Vybudování tělocvičny (asi v r. 2010 – 2011) 
 
• Dokončit vypracování standardů kvality sociální péče 
• Zajišťovat potřebná školení a kursy pro zaměstnance, supervize 
• Pořádat každý rok Den otevřených dveří 
• Účastnit se akcí pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb (semináře, 

konference…) 
• Pořádat různá vystoupení (ve spolupráce s MKIC)  a výlety pro klienty domova  
• Pokusit se získat dobrovolníky pro práci v domově pro seniory 
• Pořádat různé jednorázové akce – např. pečení perníčků ve spolupráci s Leccos…. 
• Účastnit se tradiční výstavy v Lysé – Šikovné ruce našich seniorů 
Cíl  - Informovanost bude přesunut do obecných cílů plánu závazný pro všechny 
poskytovatele 
 

3.) Oživení klubu seniorů 
- setkávání seniorů, které probíhá v ANNĚ je uzavřené 
- pan Kučera ze Svazu tělesně postižených. V rámci svých výletů jsou ochotni veřejnost 

přizvat 
- scházení také probíhá na katolické i evangelické faře 
- také v ANNĚ se scházejí senioři, v rámci aktivit turistů 
- aktivity nejsou cíleně propagovány vůči klientům pečovatelských služeb, nefunguje ani 

velká propagace navenek 
- aktivity schůzek by měly být v pracovní hodiny pečovatelské služby – aby pečovatelská 

služba mohla zájemce případně dovézt a odvézt 
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- v rámci dotazníkového šetření se zjistilo, že paní Sochorová má zájem se podílet na 
přípravě programu pro seniory 

Cíl by mohl být formulován následovně 
- kontaktovat paní Sochorovou, domluvit se s ní na programu, možnostech spolupráce + 

vymezení kontaktní osoby města pro podporu aktivit seniorů 
- zabezpečení informování seniorů o aktivitách – zpravodaj, plakátky, prostřednictvím 

pečovatelské služby 
- ve spolupráci s městským informačním centrem zabezpečit program pro seniory – ve 

spolupráci s ANNOU 
 

4.) Dotazování potencionálních uživatelů sociálních služeb 
- pečovatelská služba dotazníky vybrala – do příští pracovní skupiny budou vyhodnoceny 
- dotazování prostřednictvím lékařů je pomalejší, nicméně do příště budou dotazníky 

stahovat, zároveň paní Raková přislíbila, že rozdistribuuje lékařům adresář poskytovatelů 
sociálních služeb 

- v rámci praxe na sociálním odboru budou studentky řízeně vyplňovat dotazník s žadateli 
o příspěvek na péči 

- připomínkován dotazník – podnět o.s. Spirála pomoci – dotazník by měl zjišťovat také 
informace o potřebě osobní asistence – dotazníky, které se budou nyní distribuovat budou 
upraveny a bude přidána otázka k osobní asistenci 

- podán také podnět na řešení situace rodin se zdravotně postiženými dětmi 
 

• téma příští schůzky zpřesnění formulace cílů, informační dostupnost služeb 
• Příští schůzka se bude konat ve čtvrtek 26. 3. 2009 ve 13:30 v knihovně domova pro 

seniory ANNA. 

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 
19. 2. 2009 
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PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení            
a mentálně postižení 

Zdeňka Firbasová Občan ČB 

Hovorková Lucie Ing.  
Ředitelka ANNA Český Brod, 

sociální služba pro seniory 

Kuncířová Jana  Spirála pomoci o.s. 

Lengerová Jana Život 90 (Zruč n/Sázavou) 

Raková Ludmila ZM-zastupitelka města 

Rahmová Renata, 
Ing. 

ZM-zastupitelka města 

Sálová Olga Pečovatelská služba 

Svěcená Veronika, 
DiS. 

MěÚ ČB - koordinátorka 

Svobodová Eva Spirála pomoci o.s. 

Zeman Jiří, Mgr. OPS Hradec Králové 

 
 
 


