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Pokračování komunitního plánování sociálních služeb na Prachaticku odstartovalo  

Zúčastněte se veřejného projednání a zapojte se do projektu! 
 
 
Začátkem května byl na Prachaticku zahájen proces „Aktualizace komunitního plánování sociálních 
služeb v ORP Prachatice“. Jak z názvu vyplývá, jde o aktualizaci projektu, který byl na tomto území 
realizován v letech 2007-2008 a byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších v Jihočeském kraji.  Realizaci 
projektu zajišťuje místní akční skupina CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP v partnerství 
s městem Prachatice, kteří si Vás tímto dovolují pozvat na 1. veřejné projednání. Akce se uskuteční 
dne 23. června 2011 od 15.00 v zasedací místnosti Nové radnice Prachatice, Velké náměstí 3. 
 
„Projekt úspěšně odstartoval. V současnosti jsou zjišťovány a sumarizovány statistické, demografické 
a sociologické údaje a mapovány sociální služby. V této souvislosti proběhnou řízené rozhovory se 
starosty obcí, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. V průběhu července proběhne dotazníkové 
šetření mezi širokou veřejností na sociální problematiku v regionu“, řekla koordinátorka projektu Hana 
Lukešová. 
 
Dále doplnila: „Od září se pak začnou scházet pracovní skupiny, které budou řešit problematiku 
seniorů, zdravotně postižených, rodin s dětmi a sociálně vyloučených. V rámci činnosti pracovních 
skupin pak budou moci poskytovatelé, zadavatelé, uživatelé sociálních služeb, ale i zástupci široké 
veřejnosti dohromady společně plánovat další rozvoj sociálních služeb“. 
 
O přesných termínech a místech konání pracovních skupin budou zájemci informováni na stránkách 
realizátora projektu www.chanceinnature.cz i na stránkách partnera projektu www.prachatice.cz.  
 
Výsledkem celého procesu bude aktualizovaný "Komunitní plán sociálních služeb" a "Katalog 
poskytovatelů sociálních služeb".  
 
Projekt „Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice“ je financován 
z prostředků ESF prostřednictvím fondu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR. 

 


