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V Prachaticích dne 28. února 2018 

 

Zpráva o průběhu veřejného projednání komunitního plánování 

sociálních služeb na Prachaticku 

Ve středu 28.2. 2018 se na Městském úřadě v Prachaticích konalo za účasti zástupců poskytovatelů, 

zadavatelů a uživatelů sociálních služeb první veřejné projednání projektu komunitního plánování 

sociálních služeb, které na Prachaticku probíhá od prosince loňského roku. Akci uspořádala organizace 

SOS Šumavsko, z.ú. ve spolupráci s městem Prachatice. Jednání vedla Hanka Rabenhauptová. Cílem 

setkání bylo představení nově nastartovaného projektu komunitního plánování sociálních služeb, 

představení sociálních služeb, zhodnocení aktuální situace. Účastníci setkání diskutovali nad silnými a 

slabými stránkami sociálních služeb na Prachaticku. Výstupy ze setkání poslouží pro tvorbu dokumentu 

Komunitní plán sociálních služeb pro správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice na roky 

2020 – 2022. Účastníci veřejného projednání byli dále pozváni do pracovních skupin, jejichž činnost 

bude zahájena na jaře tohoto roku, pracovní skupiny jsou následující: 

Senioři, vedoucí pracovní skupiny Andrea Tajanovská 

Zdravotně postižení, vedoucí pracovní skupiny Hana Vlasáková, Jihočeské centrum pro zdravotně 

postižené, o.p.s. 

Rodiny s dětmi, vedoucí pracovní skupiny Petr Šmíd, Portus Prachatice, o.p.s. 

Osoby ohrožené sociálním vyloužením, kterou vede Zdeněk Krejsa, KreBul, o.p.s. 

Součástí veřejného projednání byla výstava výrobků klientů sociálních služeb na Prachaticku. Všem 

děkujeme za účast. 

 

Kontaktní osoba projektu Komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice 

Iveta Frková, SOS Šumavsko, z.ú., frkova@massumavsko.cz, tel.: 724004484 

Hanka Rabenhauptová, Město Prachatice, hrabenhauptová@mupt.cz, tel.: 724188864 

 

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

www.sossumavsko.cz, www.prachatice.eu. 

 

Akce se konala v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Prachatice 

spolufinancovaného Evropskou unií 
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