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Setkání PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně postižení 
čtvrtek 26. 3. 2009, 13:30 h, knihovna Domova pro seniory ANNA Český Brod 

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. Informace o zjišťování potřeb 
3. Připomínkování formulace cílů 
4. Další postup procesu plánování sociálních služeb 

 
1.) Služba tísňové péče 

- zájem o tísňovou péči v druhém zjišťování prokázaly 4 osoby (v minulém zjišťování to 
bylo 7 osob) 

- ze statistik Života90 lze odvodit, že při počtu 8 uživatelů by služba zatížila městskou 
policii zhruba 2 výjezdy měsíčně 

- doporučuje se vypustit Opatření  3.3 – Vytvoření technických podmínek pro zavedení 
služby – konkrétní situaci lze řešit příspěvkem z oblasti státní správy 

-  měsíci dubnu bude radě města předložena smlouva Života90 a Města – resp. městské 
policie 

2.) Informace o zjišťování potřeb  
-  zájem o pečovatelskou službu o víkendech projevily 4 osoby – většinou se jednalo o dovoz 

obědů (kromě 1 případu) 
- v 1 případě uživatelka pečovatelské služby projevila zájem o rozšíření doby poskytování 

pečovatelské služby do 18 hodin – uživatelka využívala více úkonů pečovatelské služby 
- zájem o tísňovou péči projevily 4 osoby, 4 osoby by měly zájem v budoucnu 
- o scházení projevilo zájem 11 osob, z toho 5 osob by se podílelo na přípravě programu, 

tématem schůzek – besedy (7x), popovídání (6x), výlety (3x) 
 

3.) Připomínkování cílů 
- Cíl 1 – závisí na Zvonečku Bylany, měl by být upraven 2009 průzkum mezi uživateli, 2010 

registrace a zahájení poskytování služby 
- Cíl 2. Aktivizace seniorů – vypustit opatření 2.1, kontaktní osobou bude vedoucí pracovní 

skupiny, podle toho upravit i odpovědnou osobu u dalších opatření. Vypustit také opatření 
2.5 Realizovat ve spolupráci s MKIC akce pro seniory – není zájem seniorů, má smysl 
nejprve začít komunikovat se seniory prostřednictvím klubu pro seniory 

- Cíl 3 – vypustit opatření 3.3 Vytvoření technických podmínek pro zavedení služby 
- Cíl 4 – ověřit formulaci cílů a termínů u místostarosty 
- Cíl 5 – Bude upravena formulace opatření dle podnětů paní ředitelky. Zcela bude 

vypuštěno opatření 5.3 – je již splněno. U opatření 5.4 přesněji formulovat větu zaměřenou 
na financování aktivit, aby bylo patrné, že se jedná o finance na náklady spojené 
s organizováním dobrovolníků 
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- Cíl 6 – Posílení financování služby domova pro seniory – není zcela jasné, zda cíl zachovat 
– bylo by vhodné konzultovat s vedením města, v pracovní skupině se objevila pochybnost, 
že jde o příliš ambiciózní cíl, který není splnitelný, přesněji formulovat odpovědnost 

 
Společné cíle sociálních služeb 
- u cíle 1 Vzdělávání, opatření 1.1 – zjistit, kolika lidí by se týkalo společné vzdělávání – tak 

aby se vzdělávání vyplatilo – ověří J. Zeman, u stejného cíle je také otázkou, jak bude 
financován – nabízí se možnost hrazení z prostředků poskytovatelů, případně částečná 
finanční spolčat města 

- u cíle 2 – je důležité, že se jedná o ambiciózní cíle spojené s tvorbou realizačního projektu, 
v případě, že projekt nebude schválen, budou cíle přeformulovány. U opatření 2.5 změnit 
den otevřených dveří na 2. pololetí 

- Doporučení – neformulovat odpovědnost skupinově – opravit v případech, kde se tato 
formulace vyskytuje 

- Připomínka – pro informování seniorů o aktivitách je vhodné využít návštěv u příležitostí 
výročí (organizuje paní Hladíková) 

 
4.) Další postup procesu plánování sociálních služeb 

- Do 3. 4. 2009 budou zkompletování cíle všech pracovních skupin a návrh plánu bude 
rozeslán veřejnosti, zveřejněn na webu města a rozeslán členům pracovních skupin 

- 22. 4. 2009 se uskuteční veřejné projednávání v kazetovém sále Domova pro seniory 
ANNA 

- Do 22. 4. 2009 bude možné zasílat připomínky k plánu sociálních služeb 
- Na schůzce 6.5. 2009 dojde k vypořádání připomínek pracovní skupinou 
- 11. 5. 2009 dojde na řídící skupině ke schválení – připomínkovaného plánu a plán bude 

předložen radě města a zastupitelstvu. 
 

• téma příští – zapracování připomínek 
• Příští schůzka se bude konat ve čtvrtek 29. 4. 2009 ve 13:30 v zasedací místnosti 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  
26. 3. 2009 
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Setkání PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení a mentálně postižení 
čtvrtek 26. 3. 2009, 13:30 h, knihovna Domova pro seniory ANNA Český Brod 

Příloha  
 
 
 

PS senioři, zdravotně postižení, duševně postižení            
a mentálně postižení 

Rahmová Renata, 
Ing. 

ZM-zastupitelka města 

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

Franěk Anna ČB  

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 

služby pro seniory  

Svobodová Eva Spirála pomoci o.s. 

Knobloch Marin občan 

Zeman Jiří, Mgr. OPS Hradec Králové 

Veronika Svěcená, 
DiS. 

MěÚ ČB - koordinátorka 

 
 
 


