
Jaké činnosti a aktivity se budou 

realizovat? Kdy se budou realizovat? Koho oslovíme? Co bude obsahovat?

Jakým způsobem budou účastníci 

oslováni? Kdo zajišťuje?

Úvodní veřejné setkání 06/2018

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

informace o komunitním plánování 

sociálních služeb na ORP Písek

úvodní dopis zadavatelům, 

poskytovatelům s pozvánkou e-

mailem, informace ke 

komunitnímu plánování a 

pozvánka na 

www.sossumavsko.cz, 

www.mupisek.cz, www.sopop.cz, 

Zpravodaj města Písku, tisk 

pozvánek A5 a propagace v 

knihovně, realizační tým KPSS

Závěrečné veřejné setkání 01/2020

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

informace o výstupech komunitního 

plánování sociálních služeb, 

seznámení s komunitním plánem pro 

ORP Písek

pozvánka e-mailem, informace o 

průběhu komunitního plánování a 

pozvánka na 

www.sossumavsko.cz, 

www.mupisek.cz, www.sopop.cz, 

Zpravodaj města Písku, realizační tým KPSS

Jednání u kulatého stolu

cca 2 x za jeden rok                                       

05/2018 - 02/2020

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

výměna informací, součástí kulatých 

stolů pozváni odborníci, řešení 

problematiky sociálních služeb

pořízen záznam z jednání písemný, 

pozvánka e-mailem, informace na 

www.sossumavsko.cz, 

www.mupisek.cz, www.sopop.cz, realizační tým KPSS

Jednání pracovních skupin

cca 5 x každá PS                                           

09/2018 - 09/2019

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

tvorba SWOT analýz, tvorba akčního 

a komunitního plánu sociálních 

služeb

osobně, telefonicky, pozvánka e-

mailem, informace a pozvánka na 

www.sossumavsko.cz, 

www.mupisek.cz, www.sopop.cz, realizační tým KPSS

Plán informační kampaně*

projektu "Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek"

termín realizace: 03/2018 - 02/2020



Jednání řídícího týmu

cca 1 x za 3 měsíce                                  

03/2018 - 02/2019

uživatelé, zadavatelé, poskytovatelé 

sociálních služeb 

informace o průběhu komunitního 

plánování, aktivity projektu, 

spolurozhodování, schvalování a 

připomínkování dílčích a finálních 

výstupů

osobně;telefonicky; pozvánka, 

zápis, hlasování per rollam, 

schvalování dokumentů, 

připomínkování aj. e-mailem; realizační tým KPSS

Vytvoření katalogu poskytovatelů 

sociálních a doprovodných služeb pro 

ORP Písek 01 - 03/2019

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká veřejnost, 

školy, lékaři, knihovny, atd.)

informace o sociálních a 

doprovodných službách a 

poskytovatelích těchto služeb na 

území ORP Písek

e-mailem, elektronický výstup na 

www.sossumavsko.cz, 

www.mupisek.cz, www.sopop.cz, 

webové stránky poskytovatelů a 

zadavatelů realizační tým KPSS

Zaměření informační kampaně na 

samosprávu v ORP Písek Průběžně 49 obcí na ORP Písek

průběžné informace o průběhu 

komunitního plánování, aktivity 

projektu, schvalování/ vzetí na 

vědomí finální dokumenty (akční 

plán, komunitní plán) 

osobně, telefonicky, e-mailem, 

elektronické výstupy - webové 

stránky zadavatelů realizační tým KPSS

Tiskové zprávy Průběžně

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

o průběhu aktivit komunitního 

plánování, informace z veřejných 

setkání, kulatých stolů, informace o 

výstupech projektu e-mail realizační tým KPSS

www.sopop.cz Průběžně

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

Aktualizace webových stránek- 

databáze poskytovatelů sociálních 

služeb, diskuzní fórum, aktuality atd. osobně, e-mailem realizační tým KPSS

www stránky realizátora a partnera 

projektu Průběžně

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

o průběhu aktivit komunitního 

plánování, informace z veřejných 

setkání, kulatých stolů, informace o 

výstupech projektu e-mail realizační tým KPSS

Místní zpravodaje Průběžně

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

o průběhu aktivit komunitního 

plánování, informace z veřejných 

setkání, kulatých stolů, informace o 

výstupech projektu e-mail realizační tým KPSS

Zainteresované weby a dostupná 

média Průběžně

účastníci plánování sociálních služeb 

ORP Písek (uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé sociálních služeb a 

služeb doplňkových, široká 

veřejnost)

o průběhu aktivit komunitního 

plánování, informace z veřejných 

setkání, kulatých stolů, informace o 

výstupech projektu e-mail realizační tým KPSS

* Plán informační kampaně bude průběžně aktualizován a doplňován, bude reagovat na aktuální vývoj procesu plánování a projektu, potřeby, náměty a připomínky

1.7. upraveno HL

http://www.sopop.cz/
http://www.sosšumavsko.cz/
http://www.sosšumavsko.cz/

