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V Malenicích dne 15. května 2018 

Zpráva o průběhu veřejného projednání komunitního plánování sociálních 

služeb na Strakonicku 

První veřejné projednání Komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Strakonice se konalo 

15. května 2018 na MÚ Strakonice. Akci uspořádala organizace SOS Šumavsko ve spolupráci s městem 

Strakonice.  

Veřejného projednání se zúčastnili zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb na 

Strakonicku, cílem tohoto setkání bylo představení nově nastartovaného projektu komunitního 

plánování sociálních služeb, který na Strakonicku probíhá od února letošního roku. 

Úvodního slova se ujal místostarosta Josef Štrébl, který přítomným poskytovatelům poděkoval za jejich 

aktivitu v rámci poskytování sociálních služeb. Jednání vedla manažerka výstupů klíčových aktivit Hana 

Lukešová, která představila plánování sociálních služeb na Strakonicku, které je zde realizováno od 

roku 2011, kdy byl vytvořen historicky první Komunitní plán rozvoje sociálních služeb. Někteří 

z poskytovatelů měli možnost představit svou činnost. 

Účastníci veřejného projednání byli pozváni k účasti do pracovních skupin:  

Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením – vedoucí pracovní skupiny Bc. Helena Turková, 

Oblastní charita Strakonice 

Podpora osob v krizi – vedoucí pracovní skupiny Bc. Romana Stříbrná, Fokus – Písek, z.ú. 

Podpora rodin, dětí a mládeže – vedoucí pracovní skupiny Bc. Zuzana Rysová, PREVENT99, z.ú. 

Národnostní a etnické menšiny – vedoucí pracovní skupiny Michal Němec, PREVENT99, z.ú.  

 

KONTAKTNÍ OSOBY PROJETKU KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP STRAKONICE 

Hanka Lukešová, SOS Šumavsko, z.ú   lukesova@massumavsko.cz, tel.: 724 058 536 

Petra Hovorková, SOS Šumavsko, z.ú.  hovorkova@sossumavsko.cz, tel.: 735 122 590 

 

Další informace, pozvánky do pracovních skupin, pozvánky na vzdělávací semináře naleznete na 

www.sossumavsko.cz a http://www.strakonice.eu/kpss.  

 

Veřejné projednání se konalo v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP 

Strakonice spolufinancovaného Evropskou unií. 
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