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Obecné informace
• Realizátor akce: Občanské sdružení

Chance in Nature – Local Action Group

• Partneři: Město Prachatice, 

OS Rybka, ÚP Prachatice

• Metodické vedení a supervize projektu:

CpKP jižní Čechy

• Finanční objem: 1,9 mil. Kč

• Území 58 obcí: ORP Prachatice 

a LAG Chance in Nature

• Financováno z GS SROP 3.2 

na podporu sociální integrace

• Realizace: 1.leden 2007 – 31.leden 2008



Proč?
Smyslem akce bylo zavedení efektivního procesu plánování rozvoje 

sociálních služeb poskytovaných obyvatelům daného území.

Cílem bylo vytvořit místní partnerství

poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů

sociálních služeb a za široké účasti 

veřejnosti zpracovat komunitní plán

sociálních služeb.

Výstupy akce:

- Katalog poskytovatelů sociálních 

služeb a doprovodných organizací

(druhy služeb, jednotliví poskytovatelé, úřady a krizové kontakty)

- Komunitní plán soc.služeb vycházející z analytických průzkumů, 
činnosti pracovních skupin, veřejných projednání, práce s odborníky



Průběh procesu (1)
Zima 2007: vytvoření webového odkazu, zpracování Sociálně demografické

analýzy území KPSS k připomínkování veřejnosti

Jaro 2007: další analytické průzkumy 
– osobní jednání se starosty všech obcí
KPSS, anketní šetření mezi širokou 
veřejností, 1. veřejné projednání.

Léto – podzim 2007: činnost 7 pracovních
skupin na přípravě strategického dokumentu
(3 „venkovské“ a 4 v Prachaticích), 
Prezentace akce na konferenci LAG Chance
in Nature a na výstavě Země Živitelka,
2.veřejné projednání, analytické průzkumy mezi poskytovateli a uživateli 

soc.služeb



Průběh procesu (2)
Zima 2007: dokončení činnosti pracovních skupin, zpracovávání katalogu a 

vlastního strategického dokumentu, dokončení analytických průzkumů

Leden 2008: dokončení a tisk katalogu,            
školení poskytovatelů sociálních služeb 
na téma problematiky standardů služeb, 

3.veřejné projednání, připomínkování
návrhu strategického dokumentu veřejností, 

tisk a distribuce dokumentů na území KPSS, 
distribuce katalogu.

Průběžně: informování o všech aktivitách na www.chanceinnature.cz, 
medializace akce v místním tisku, průběžné vyhodnocování aktivit a 
optimalizace harmonogramu činností



Katalog



Pracovní skupiny
Aktivity pracovních skupin
Zpracování analýzy silných a slabých 
Stránek v oblasti soc.služeb a strategické
části komunitního plánu
Pracovní skupiny v Prachaticích:
- Lidé se zdravotním postižením
- Rodiny s dětmi
- Senioři
- Osoby v nepříznivé sociální situaci
„Venkovské“ pracovní skupiny:
- Prachaticko
- Čkyňsko
- Volarsko - Netolicko
Celkem více jak 100 členů těchto skupin
se setkalo v 35 jednáních.



Mapa území



Co dále?

…. „knihou“ to nekončí, ale začíná….

Podpora subjektů na území v realizaci komunitního plánu

Hledání finančních zdrojů na realizaci a udržení aktivit uvedených        
v KPSS

Koordinační činnost LAG Chance in Nature a města Prachatice

……..



Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE –
LOCAL ACTION GROUP“

- Sdružuje zástupce obcí, mikroregionů, podnikatelů i neziskových 
organizací za účelem rozvoje regionu Vlachovobřezska, Prachaticka
a Čkyňska formou realizace společných projektů a získáváním 
dotací

- Oblasti zájmu: sociální služby, životní prostředí, zavádění nových 
technologií do venkovského prostoru, cestovní ruch

- Členství: členem se může stát kdokoliv, i jednotlivý občan, se 
zájmem ovlivnit rozvoj regionu, nabídnout vlastní nápady a kreativitu

Díky činnosti sdružení bylo finančně podpořeno několik desítek 
projektů na zájmovém území, a to jak ziskových, tak neziskových



DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ

PŘISPĚLI K ÚSPĚŠNÉ
REALIZACE AKCE!

Ing. Taťána Mládková

koordinátor projektu

tatana.mladkova@centrum.cz

www.chanceinnature.cz


