
Informačněvzdělávací 
workshop 

V rámci zakázky „Udržení procesů plánování sociálních služeb 

na území obce s rozšířenou působností Strakonice“, která je 
realizována v rámci individuálního projektu JČK „Plánování 

sociálních služeb v Jihočeském kraji.“ sociálních služeb v Jihočeském kraji.“ 

téma:  Komunitní plánování 
sociálních služeb na Strakonicku

27.03.2013



Program
1) Ohlédnutí za komunitním plánováním na 

Strakonicku

2) Monitoring plnění Komunitního plánu v 
roce 2012

3) Vybrané problémy v oblasti udržení 
sociálních služeb a služeb doprovodných

4) Nová služba – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež



Komunitní plánování 
sociálních služeb ORP 

Strakonice



Projekt „Komunitní plán sociálních 
služeb ORP Strakonice“

Realizátor: CHANCE IN NATURE – LAG

Parter: MĚSTO  STRAKONICE

Doba realizace: září 2010 – prosinec 2011Doba realizace: září 2010 – prosinec 2011

Území realizace: Správní obvod obce s 
rozšířenou působností Strakonice

Financování: OP LZZ



Organizační struktura:

Řídící tým

Realizátor: 
CHANCE IN 

NATURE LAG

Partner: Město 
Strakonice

Pracovní skupina 1 
"Podpora seniorů 

a osob se ZP“

Pracovní skupina 2  
"Podpora rodiny, 
mládeže a dětí"

Pracovní skupina 3 
"Podpora osob v 

krizi"

Pracovní skupina 4 
"Podpora osob 

ohrožených 
závislostmi"

NATURE LAG



Souhrnné údaje:
Řídící tým se setkal 13 x

Pracovní skupiny měly celkem 21 jednání
Z toho:  Podpora seniorů a ZP 5x

Podpora rodiny, mládeže a děti 7xPodpora rodiny, mládeže a děti 7x

Podpora osob v krizi 5x

Podpora osob ohrožených závislostmi 4x

Do KPSS bylo přímo zapojeno přes 100 osob.



Aktivity:
Vypracování metodiky 

KPSS

Zpracování 
analytických podkladů

Zpracování strategie 

Zpracování katalogu 
poskytovatelů

Informování veřejnosti

Jednání ŘTZpracování strategie 
rozvoje soc. služeb

Projednání s místními 
samosprávami

Veřejná projednání

Jednání ŘT

Jednání pracovních 
skupin

Supervize a 
hodnocení



Cíle projektu:
Zajištění podmínek pro rozvoj a 
udržení soc. služeb

Vytvoření systému soc. služeb 
reagujícího na skutečné potřeby reagujícího na skutečné potřeby 
občanů

Informování veřejnosti



Výstupy projektu:

Komunitní plán soc. služeb pro území 
ORP Strakonice

Katalog poskytovatelů sociálních 
služebslužeb

Databáze poskytovatelů sociálních 
služeb

PARTNERSTVÍ



Katalog 
poskytovatelů 

sociálních služeb 
na Strakonicku:

K dispozici:
• Na obecních úřadech

• U poskytovatelů • U poskytovatelů 
sociálních služeb

• Na úřadech

• Ve zdravotnických 
zařízeních

• V elektronické podobě na 
www.kpss-st.cz a dalších 
www stránkách





Komunitní plán sociálních služeb:

Struktura:

Popis organizace a průběh plánování
Základní informace o projektu, organizační 
zajištění akce, průběh

Analytická částAnalytická část
Výtah z analýz – sociodemografická analýza, 
anketa, průzkum mezi starosty obcí, analýza 
sociálních služeb, analýza potřeb, SWOT 
analýzy

Strategická část



Komunitní plán sociálních služeb:

Struktura:

Strategická část
Udržení systému poskytovaných služeb

Zkvalitnění stávajících soc. služeb

Rozvoj sociálních služebRozvoj sociálních služeb

Zajištění doprovodných oblastí

Všeobecná podpora sociálních služeb



MONITORING PLNĚNÍ KPSS – 2012

-Metodicky koordinoval řídící tým

-Provedeny rozhovory s poskytovateli 
sociálních služeb a služeb doprovodných a 
obcemi v území Strakonicka

-Ověřováno, zda jednotlivé aktivity plněny-Ověřováno, zda jednotlivé aktivity plněny

-Pokud ne, bylo zjišťováno, zda je realizace 
aktivity dosud potřebná a hledány nové 
možnosti realizace.



Monitoring plnění komunitního plánu 2012



Komunitní plán obsahuje celkem:

56 aktivit

4 jsou plněny 
částečně

40 je plněno

10 není plněno

částečně

2 aktivity jsou 
plněny, ale 
plnění je do 
budoucna 
ohroženo

















Zaniklé sociální služby:

-Terénní program O.S. Prevent

Ohrožené služby

-Manželská a předmanželská poradna -Manželská a předmanželská poradna 

-Mateřské centrum Beruška



Děkuji za pozornost

☺☺☺☺

www.chanceinnature.cz

☺☺☺☺
Mgr. Jana Benešová

Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“
Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

info@chanceinnature.cz, www.chanceinnature.cz
tel.: +420 383 390 134, +420 724 058 536


