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Úvod 
 

Metodika je určena pro základní realizační tým, členy řídícího týmu a vedoucí členy pracovních 

skupin projektu „Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“. Vychází 

z Metodik pro plánování sociálních služeb a z Kritérií kvality plánování sociálních služeb a je 

v souladu s Krajskou metodickou příručkou plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji.  

Metodika je otevřeným materiálem a je průběžně upravována a doplňována v průběhu 

realizace projektu. 

 

 

 

 

 

Odkazy: 
 
Sociální portál Jihočeského kraje 
http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/  
 
Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji 
http://socialniportal.kraj-
jihocesky.cz/files/krajska_metodicka_prirucka_planovani_socialnich_sluzeb_v_jihoceskem_k
raji.pdf 
 
Metodiky pro plánování sociálních služeb MPSV 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6480/Metodika_obecna.pdf 
 

Kritéria kvality plánování sociálních služeb 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6681/kriteria.pdf 
 
 
Zákon č. 108/2006 Sb. stav k 1. 10. 2017 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/31234/Zakon_o_socialnich_sluzbach-
stav_k_1._10._2017.pdf 
 

 

http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6480/Metodika_obecna.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/6681/kriteria.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/Zakon_o_socialnich_sluzbach-stav_do_30.9._2017.pdf
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1 Sociální služby a jejich plánování 

Sociální služby pro mnohé z nás jsou nebo mohou být významnou oporou v různých životních 

situacích. Představují možnosti, jak naplnit některé potřeby nebo jinak napomoci lidem, kteří 

z nějakého důvodu nemohou či nejsou schopni si je zajistit sami. 

K tomu, aby sociální služby byly dostupné jak z hlediska jejich rozmanitého zaměření, tak 

i geografické dosažitelnosti, přispívají svým dílem sami poskytovatelé sociálních služeb, obce, 

kraje i ministerstvo. 

• Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách zavedl pro kraje povinnost a pro obce 

možnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. 

• Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí, 

krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivé organizace) sociálních služeb 

při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních 

kroků. 

• Společných cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. 

Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky sociálních 

služeb se zjištěnými potřebami uživatelů služeb. Výsledek provedeného srovnání slouží jako 

jeden z klíčových podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb na daném 

území. 

• Komunitní plány sociálních služeb obcí mohou posloužit krajům k získání objektivních 

podkladů pro krajské plány rozvoje sociálních služeb. 

• Plán bývá zpracován obvykle na rozmezí několika let a po uplynutí tohoto období 

se celý plánovací cyklus opět opakuje. 

• Komunitní plánování na místní úrovni je provázáno s plánováním sociálních služeb na 

úrovni kraje. 
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Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen komunitní plánování) je postup, který mapuje 

místní potřeby sociálních služeb a porovnává je s místními zdroji. Za zdroje lze považovat 

organizace poskytující sociální služby, veřejné finance pro oblast sociálních služeb, 

dobrovolníky, sponzorské organizace aj. 

Komunitní plánování je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů v § 93 pro krajský úřad a v § 94 pro obce. Krajům je komunitní plánování 

(zákon hovoří o zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb) uloženo povinně, 

obce jej provádějí na dobrovolné bázi. 

Proces komunitního plánování sociálních služeb se řídí několika důležitými zásadami. Jsou 

jimi:  

     a) partnerství a spolupráce  

     b) zapojování místního společenství 

     c) potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteří v obci žijí 

     d) průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako jeho výstupy 

     e) kompromis přání a možností 

     f) cykličnost 

Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb 

Na procesu komunitního plánování participují tři hlavní skupiny účastníků, kterými jsou 

uživatelé sociálních služeb, jejich poskytovatelé a zadavatelé. Tyto tři skupiny tvoří tzv. triádu, 

často dochází k prolínání zmíněných skupin účastníků. Vedle triády se účastníky procesu 

stávají další odborníci, zainteresované subjekty a veřejnost. 

Uživateli se rozumí osoby využívající sociální služby. Účast uživatelů je nezbytná, jelikož právě 

oni jsou osobami, pro které jsou sociální služby určeny. V procesu komunitního plánování 

mohou vyjádřit své zájmy a potřeby, jsou experty na rozmanité životní situace a mohou 

aktivně přispět k budování systému sociálních služeb, který na tyto potřeby bude účinně 

reagovat. 
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Poskytovateli jsou subjekty, které zajišťují rozmanité druhy sociálních služeb v praxi. Jde 

nejčastěji o nestátní neziskové organizace, subjekty zřizované orgány samosprávy, případně 

státem. Jejich význam v procesu komunitního plánování tkví v praktických zkušenostech 

s poskytováním sociálních služeb, orientují se v nabídce a poptávce jednotlivých sociálních 

služeb a jsou odborníky na cílové skupiny, kterým sociální služby poskytují. 

Zadavatele představují zástupci územních samosprávných celků (obcí a krajů), kteří 

zodpovídají za zajištění sociálních služeb na svém území a poskytují procesu komunitního 

plánování politickou podporu, vystupují také jako garanti jeho výstupů. 

Dalšími zainteresovanými subjekty mohou být pracovníci pomáhajících profesí, kteří přicházejí 

pravidelně do styku s uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, akademičtí 

pracovníci, metodici či sponzorské organizace. 

Pod pojmem veřejnost jsou zahrnuti všichni lidé, kteří se o problematiku sociálních služeb 

zajímají a jsou ochotni na procesu aktivně participovat či jej alespoň podporovat. 

 

Proč je komunitní plánování sociálních služeb důležité? 

Mapování potřeb - v procesu komunitního plánování jsou zjišťovány potřeby těch, kterým 

mají sociální služby sloužit. Díky tomuto procesu se mohou zúčastněné strany (uživatelé, 

poskytovatelé a zadavatelé) vzájemně informovat o chybějících sociálních službách, 

o možnostech jejich zajištění a o možnostech hledání finančních prostředků. 

Získávání finančních prostředků - komunitní plán je důležitý dokument pro získávání 

finančních prostředků na realizaci sociálních služeb. Mohou jej užívat jak poskytovatelé 

sociálních služeb, tak zástupci obcí či krajů, pokud usilují o zavedení či rozšíření nějaké služby 

na svém území. Při rozhodování o přidělení finančních prostředků (státních dotací, prostředků 

z evropských fondů, grantů aj.) je často požadováno doložení potřebnosti dané sociální služby 

zpracovaným komunitním plánem. 

Posilování principů občanské společnosti - do procesu komunitního plánování se může 

zapojit kdokoliv. Občané tak mají možnost podílet se na veřejném rozhodování. V procesu 
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komunitního plánování jsou si všichni rovni a mají právo svobodně vyjádřit své názory, 

potřeby, navrhovat řešení apod. Proces plánování je založený na demokratických principech 

a usiluje o dosažení vzájemné dohody. 

 

Principy a hodnoty střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji  

 

• Při plánování sociálních služeb vycházet z jedinečnosti a důstojnosti každého uživatele;  

• Upřednostňovat osobní volbu uživatelů;  

• Umožnit lidem život ve vlastním domově, s dostačující péčí a podporou;  

• Poskytnout uživatelům možnost rovnoprávného přístupu a výběru v poskytování služeb;  

• Uskutečnit posun od péče institucionální k péči komunitní;  

• Podporovat propojenost a návaznost sociálních služeb;  

• Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb bez rozdílů zřizovatele či poskytovatele. 

 

 

Principy a hodnoty procesu tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v 

Jihočeském kraji  

 

• Při plánování sociálních služeb je základem princip rovnoprávnosti všech účastníků procesu 

– každý má právo svobodně vyjádřit svůj názor;  

• Výsledky i průběh procesu plánování jsou veřejně přístupné a slouží všem obyvatelům 

území, na kterém plánování probíhá;  

• Každý občan má právo být informován o procesu plánování a má možnost se do něj zapojit;  

• K závěrům se dochází dohodou, nikoli jednostranným autoritativním aktem;  

• Střednědobý plán se zpracovává v souladu s metodikou komunitního plánování sociálních 

služeb a využívají se příklady dobré praxe. 
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2 Základní informace o projektu 
 

Název projektu:  Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek 

Realizátor projektu:  SOS Šumavsko, z.ú. 

Parter projektu:   město Písek 

Období realizace:   1. 3. 2018 - 29. 2. 2020 

Financování:    OP Zaměstnanost 

Dotace:    100 % 

Území:    Projekt se realizuje na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností ORP Písek. Ve správním obvodu je 49 obcí: Albrechtice nad Vltavou, 

Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, 

Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, 

Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí 

I, Probulov, Protivín, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, 

Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár. 

 

Jaký problém projekt řeší 

Pokrytí celého území ORP potřebnými a odpovídajícími sociálními službami je jedna 

z významných aktivit, které by měla tato iniciativa v rámci své působnosti plnit. Absence a 

nedostatečné pokrytí některých těchto služeb ve venkovské části regionu vzhledem 

k demografickému vývoji jasně ukazuje na to, že populace bude stárnout a tudíž se dá 

předpokládat i nárůst uživatelů těchto služeb. Tato oblast je široká a její zajištění finančně 

náročné. Ze strany státu i samotných uživatelů je neustále kladen důraz na zvyšování kvality 

služeb, avšak veřejné finanční zdroje jsou nedostatečné a nedá se předpokládat ani jejich 

výrazný nárůst. Důležitým bodem je poskytování sociálních služeb pro seniory v důsledku 

stárnutí populace, řešení kapacity pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb 

pro rodiny s dětmi. V návaznosti na střednědobý plán jihočeského kraje bychom se měli 

intenzivněji zaměřit na hůře dostupné lokality v souvislosti s řešením osob ohrožených 

sociálním vyloučením nebo osob již sociálně vyloučených, řešení otázky jejich návratu do 

běžné populace. Mělo by docházet k intenzivnějšímu zaměření se na vyloučené lokality, 

příprava na eventuální spolupráci s agenturou pro sociální začleňování. 

 

 



 9 

Cíle projektu 

Všeobecným cílem je podpora poskytování sociálních služeb pro seniory, řešení kapacity 

pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb pro rodiny s dětmi, dále také 

začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou 

kvalitních sociálních služeb. 

Specifickým cílem je udržení a rozvoj místního partnerství na území správního obvodu ORP 

Písek (49 obcí), zintenzivnění spolupráce místních aktérů, zvětšení zájmu obecních samospráv 

o dostupnosti sociálních službách a vypracování aktuálního střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb. Partnerství se realizuje mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních 

služeb. Do procesu je zapojena i široká veřejnost.  

Hlavním výstupem z plánování je aktuální střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který 

pomáhá vytvořit podmínky pro udržení a rozvoj takových služeb, které reagují na skutečné 

potřeby občanů ze správního území ORP Písek. 
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3 Přehled klíčových aktivit projektu 
 

V projektu se bude realizovat 5 klíčových aktivit, zaměřených na práci s cílovými skupinami: 

1. Zajištění koordinace procesu plánování 

2. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP 

3. Vytvoření SPRSS /AP 

4. Informování a zapojování účastníků procesu plánování 

5. Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji 

 

AKTIVITA 1 - Zajištění koordinace procesu plánování (1. - 24. měsíc realizace projektu) 

Dílčí aktivity/výstupy KA: 
 

- Schválení Statutu KPSS 

- Schválení Jednacího řádu řídícího týmu 

- Činnost realizačního týmu projektu (odborný tým, administrativní tým) – jednání 

1 x za měsíc 

- Činnost Řídícího týmu – jednání cca 1 x za 3 měsíce 

- Činnost pracovních skupin – 4 až 5 PS – jednání cca 5 x každá PS 

- Supervize a evaluace – ½ ročně zpráva, externí firma 

 

Předpokládaný harmonogram realizace KA:  

03/2018 - 02/2020, KA bude realizována průběžně po celou dobu realizace projektu 

 

AKTIVITA 2 - Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS /AP (1. - 24. měsíc)  

Dílčí aktivity/výstupy KA: 
 

- Vytvoření evaluační zprávy z minulého KPSS  

- Monitoring plnění současného plánu rozvoje sociálních služeb  

- Vytvoření analytických podkladů k vytvoření SPRSS 

 
o sociodemografická analýza území SO ORP Písek 

o analýza sociálních služeb – popis sociálních služeb na území SO ORP Písek 

o analýza poskytovatelů soc. služeb – popis problémů a plánů poskytovatelů 
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o analýza zadavatelů a uživatelů – potřebnost pečovatelské služby na území SO 

ORP Písek 

o analýza finančních toků - dokument bude obsahovat informace o problematice 

financování sociální oblasti v území SO ORP, analýzu zdrojů a výdajů jednotlivých 

poskytovatelů sociálních služeb, návrhy a náměty na zlepšení efektivity 

financování sociálních služeb a na spolupráci financování sociálních služeb ze 

strany obcí 

o SWOT analýzy zaměřené na jednotlivé řešené oblasti 

 
Předpokládaný harmonogram realizace KA: 

03/2018 až 02/2019, KA bude realizována průběžně po celou dobu realizace projektu (Analýzy, 

evaluační zpráva) 

03/2018 až 02/2020, KA bude realizována průběžně po celou dobu realizace projektu 

(Monitorování a vyhodnocování) 

 
 
AKTIVITA 3 - Vytvoření SPRSS /AP (7. - 24. měsíc realizace projektu) 

Dílčí aktivity/výstupy KA: 

- zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek na rok 2019 

- zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek  

 
Předpokládaný harmonogram realizace KA: 

Realizace KA probíhá kontinuálně po celou dobu realizace projektu: 

- 03/2018 až 11/2018, tvorba akčního plánu, připomínkování, schválení 

- 09/2018 až 02/2020, tvorba SP RSS, připomínkování, schválení 

 

 AKTIVITA 4 -  Informování a zapojování účastníků procesu plánování (1. - 24. měsíc) 

Dílčí aktivity/výstupy KA: 

- Informační kampaň – 3/2018 až 2/2020 

- Veřejná setkání – 2x za dobu realizace – 6/2018; 1/2020 

- Kulatý stůl - se bude konat min. 2 x za 1 rok, v případě potřeby častěji. 

- Pracovní skupiny - se budou scházet cca 5 x za proces plánování, v případě potřeby častěji. 
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Předpokládaný harmonogram realizace KA: 

03/2018 - 02/2020, KA bude realizována průběžně po celou dobu realizace projektu 

 
 
AKTIVITA 5 -  Posílení spolupráce mezi obcemi a kraji (1. - 24. měsíc realizace projektu) 

Dílčí aktivity/výstupy KA: 

- Účast na konferencích v rámci Jihočeského kraje  

Předpokládaný harmonogram realizace KA: 

03/2018 - 02/2020, KA bude realizována průběžně po celou dobu realizace projektu 
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4 Podrobný popis klíčových aktivit 
 
Popis realizace klíčových aktivit projektu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Písek. 
 
 KA 1 – Zajištění a koordinace procesu plánování 
 
V přípravné fázi projektu došlo s městem Písek a v obcích na ORP Písek ke shodě o potřebnosti 

zajištění legitimity střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na celém území ORP. 

Město Písek podepsalo na souhlas s touto činností „Prohlášení o partnerství“, viz příloha 

výzvy, které bylo schváleno Radou města v lednu 2017. 

 

Na začátku realizace projektu bude stanovena organizační struktura celého procesu plánování, 

popisu jednotlivých činností, rozhodovacích pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých pozic 

projektu, včetně personálního zajištění celého procesu plánování je popsán v samostatné 

příloze „Realizační tým projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Písek“. 

 

1. Realizační tým: 
 
Realizační tým je pověřená skupina pracovníků, která řídí projekt na všech jeho úrovních 

a společně s projektovým managementem zajišťuje veškerou činnost související s odborným 

vedením a administrací projektu. Pracovníci realizačního týmu budou voleni jak z organizace 

žadatele, tak z partnerské organizace a také z řad odborníků cílových skupin projektu. Při 

výběru realizačního týmu bude kladen důraz na zkušenosti s realizací jiných projektů 

strategického plánování, na odborné znalosti a praxi. 

 

Realizační tým bude v obecné rovině zodpovědný zejména za: 
 

- koordinaci projektových aktivit 

- organizační a provozní stránku projektu 

- dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů 

- zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem 

k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a 

jednotlivým pracovníkům projektu) 

- věcné plnění aktivit projektu 

- tvorbu výsledků a výstupů projektu 

- aktivní práci s cílovou skupinou 

 
2. Řídící tým: 

 
Cílem této aktivity je na začátku projektu pomocí realizačního týmu a partnera projektu 

sestavit řídící tým, který bude sestaven na základě zkušeností z minulého komunitního 

plánování. Řídící tým bude tedy ve stejném složení či popřípadě potřeby bude doplněn z triády  
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– zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb. Úkolem ŘT bude řízení procesu 

komunitního plánování sociálních služeb pro ORP Písek v průběhu celé realizace projektu a na 

začátku své práce řídící tým schválí statut a jednací řád k projektu. 

 
Role řídícího týmu je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (AP/SPRSS) na území SO ORP Písek. Řídící tým 

na prvním jednání bude schvalovat Statut a Jednací řád ŘT. 

 
Řídící tým je především platformou: 
 

- kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů v oblasti sociálních služeb 

v území (na základě reprezentativního zastoupení – triáda – zadavatelé, poskytovatelé, 

uživatelé sociálních služeb), 

- která je hlavním představitelem KPSS – projednává podklady a návrhy k přípravě, 

realizaci a evaluaci KPSS, 

- která zprostředkovává přenos informací v území, 

- která schvaluje výsledný SPRSS. 

 
Aktualizace na základě vyhodnocení se týká zejména: 
 

- metodických postupů pro sestavení plánu rozvoje sociálních služeb dle oficiálních 

metodik v této problematice 

- programu školení pro hlavní aktéry plánování SPRSS (členové řídícího týmu, členové 

pracovních skupin) 

- podrobných plánů činností řídícího týmu (ŘT), pracovních skupin (PS) 

- plánu PR projektu (plán informační kampaně pro informování a zapojení veřejnosti) 

- strategie zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS, AP, katalogu poskytovatelů 

- postupů pro interní monitoring realizace projektu (pravidelné schůzky ŘV, průběžná 

kontrola procesů) 

 
ŘT v rámci projektu má v kompetenci především tyto činnosti: 
 

- spolupráce při tvorbě plánu rozvoje sociálních služeb 

- projednání a schvalování metodických postupů, interních předpisů (např. jednací řád, 

statut) a dokumentů zpracovaných v průběhu plánování sociálních služeb 

- připomínkování průběžných výstupů projektu 

- schvalování finálního znění vize, stanovení prioritních oblastí a opatření v rámci SPRSS 

na základě zpracovaných analytických výstupů a výstupů z jednání pracovních skupin 

- schvalování obsahu finálních výstupů SPRSS, AP, katalogu 

 
Jednání řídícího týmu vede manažer výstupů klíčových aktivit projektu v součinnosti 

s metodikem projektu. Odborný asistent bude připravovat řídícímu týmu podklady pro jednání 

a manažer výstupů klíčových aktivit s manažerem pro práci s cílovou skupinou průběžně 
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budou průběžně informovat členy řídícího týmu o aktuálních postupech a výstupech prací. 

Z každého jednání je pořizován zápis. Řídící tým má rovněž v kompetenci vyslání na vzdělávání, 

výběr a schvalování analytických podkladů, vybírání tématům ke Kulatým stolům v oblasti 

plánování sociálních služeb. 

 
Přibližně v druhé polovině projektu budou RT, ŘT a partnerem vybráni Vedoucí pracovních 

skupin. Následně budou osloveny všechny cílové skupiny opět včetně veřejnosti, ostatních 

organizací a služeb zabývající se sociální problematikou s územním dopadem na ORP Písek 

a budou vyzváni k podílení se na tvorbě AP/SPRSS v PS. Pracovní skupiny zajišťuje a organizuje 

realizační tým ve spolupráci s vedoucím jednotlivé PS. 

 
3. Pracovní skupiny: 

 
Pracovní skupina střednědobého plánování (dále jen PS) je základní organizační jednotka 

zaměřující se na určitou tématickou oblast nebo cílovou skupinu v oblasti KPSS, vznik PS 

iniciuje řídící tým. Předpokládá se fungování 4 až 5 pracovních skupin, přičemž se bude 

vycházet ze střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro Jihočeský kraj. Skupiny 

budou otevřené a zapojit se do jejich činnosti bude moci každý, kdo bude mít o problematiku 

zájem. Členové pracovních skupin budou pravidelně proškolováni metodikem v oblasti 

plánování sociálních služeb. 

PS se podílí na mapování existující sítě sociálních služeb, její kvality, potřebnosti a vytíženosti. 

Zjišťuje potřeby uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

a formuluje vhodná opatření a nástroje pro jejich naplnění. 

 
PS předkládá své návrhy a podněty řídícímu týmu, podílí se na zpracování priorit, opatření 

a aktivit AP/SPRSS. 

Pracovní skupiny budou upraveny dle potřeb a zkušeností z předchozího komunitního plánu 

sociálních služeb a na základě zkušeností s plánováním střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb pro Jihočeský kraj. Dále pracovní skupiny budou pracovat pro celé území ORP 

Písek jako celek a tím budou vypuštěny pracovní skupiny v Protivíně, Mirovicích a Miroticích. 

PS bude vedena vedoucím pracovní skupiny a ten je členem řídícího týmu. Účast v pracovních 

skupinách bude po celou dobu projektu otevřená. Činnost PS bude podporována realizačním 

týmem, který bude připravovat podklady pro jednání PS. Z každého jednání PS bude pořizován 

zápis. 

Členové pracovních skupin budou aktivně spolupracovat s Realizačním týmem a jejich činnost 

bude spočívat především ve spolupráci na tvorbě SWOT analýz, součinnost s RT při tvorbě 

strategické a implementační části SPRSS, součinnost s RT při tvorbě plánu informační 

kampaně, součinnost s RT při tvorbě akčního plánu a katalogu poskytovatelů sociálních 

a doprovodných služeb. 
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SUPERVIZE 
 
Po celou dobu realizace projektu bude prováděna supervize a průběžná evaluace projektu. 

Tato aktivita bude kompletně řešena externí firmou a v rámci těchto služeb budou zajištěny 

především tyto činnosti: 

 
- připomínkování metodik procesu plánování sociálních služeb v území ORP Písek 

- podpora vytváření organizačních struktur střednědobého plánování 

- připomínkování interních předpisů pro činnost řídícího týmu, pracovních skupin 

- účast na jednání řídícího týmu 

- poradenství a odborné konzultace pro členy realizačního týmu a účastníky 

komunitního plánování (členy řídícího týmu a pracovních skupin) 

- připomínkování Akčního plánu 

- připomínkování analýz 

- připomínkování opatření a aktivit 

- sledování provázanosti procesu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje 

- pravidelná kontrola kvality procesu 

- zpracování závěrečného vyhodnocení 

 
Výstupy aktivity:  

- Realizační tým – průběžný dohled nad činností projektu; 

- Řídící tým – schválení statutu, jednacího řádu, interních postupů a finálních 

dokumentů;  

- Supervize projektu - vytvoření závěrečného hodnocení procesu plánování; 

- Prezenční listiny, zápisy ze společných jednání, závěrečné vyhodnocení projektu;  

 
Předpokládaný harmonogram aktivity:  

- Jednání Realizačního týmu: předpokládá se jednání min. 1 x za 1 měsíce, v případě 

potřeby častěji. 

- Jednání Řídícího týmu: předpokládá se jednání min. 1 x za 3 měsíce, v případě potřeby 

častěji.  

- Jednání Pracovních skupin: předpokládá se, že každá PS se sejde cca 5x za dobu 

realizace projektu, v případě potřeby vícekrát. 

- Supervize – půlročně po celou dobu realizace projektu (tzn. 4x za projekt) 

 
 
KA 2 – Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
(SPRSS) /akčních plánů (AP) 
 
Na počátku realizace projektu dojde k důkladnému vyhodnocení a evaluaci dosavadního stavu 

implementace plánu sociálních služeb na území SO ORP Písek a zhodnocení průběhu 
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předchozího plánovacího procesu v území. V rámci monitoringu bude zhodnoceno celkem 

8 klíčových oblastí dle kritérií procesu plánování nastavených z MPSV: 

 
- legitimita, 

- popis aktuální situace, 

- kvalifikace a kompetentnost, 

- řízení procesu plánování, 

- zapojování aktérů, 

- kvalita plánu rozvoje sociálních služeb, 

- informovanost o procesu, 

- monitoring procesu a zvyšování kvality procesu 

 
Výstupem této KA bude evaluační zpráva, obsahující doporučení pro přijetí řídícím týmem.  
 
Pro vypracování těchto postupů a dokumentů budou využity nové metody pro práce 

s plánováním a zkušenosti z předchozího projektu, resp. budou doplněny dle potřeb a specifik 

území (rozsah a struktura cílové skupiny, počet pracovních skupin atd.).  

 
Další činností v rámci této KA bude tvorba analýz aktuální situace na území SO ORP Písek. Tato 

činnost bude řešena formou výběru dodavatele, který bude stanoven dle nabídky kvalitativní 

metody jednotlivých analytických šetření a nikoliv na kvantitativní metodě. Analytické šetření 

musí být vhodně zvoleno vzhledem k předem stanoveným zjištěným cílům a cílovým skupinám 

na celém území ORP Písek. Ve zpracovaných podkladech vyplyne rozbor a návrh využití 

existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahující zejména přehled sociálních služeb 

v městě Písku a na celém ORP Písek. Dále bude zpracována analýza finančních toků v sociálních 

službách, která bude vycházet z již stávajících SPRSS na území ORP Písek, ale i z krajského 

SPRSS. Měla by být zpracována data k určení priorit dalšího směřování a financování sociálních 

služeb na ORP Písek v návaznosti na zjištěné a zanalyzované skutečnosti. 

 
Hlavním výstupem analytické části projektu budou analýzy území a evaluační zprávy 

z minulých KPSS. Data budou zpracována do přehledných výstupů (tabulky, grafy, komentáře), 

finální výstup bude přílohou výsledného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

 
Analýza aktuální sociální situace v regionu: 
 

- sociodemografická analýza území SO ORP Písek 

- analýza sociálních služeb – popis sociálních služeb na území  SO ORP Písek  

- analýza poskytovatelů soc. služeb – popis problémů a plánů poskytovatelů  

- analýza zadavatelů a uživatelů – potřebnost pečovatelské služby na území SO ORP 

Písek 

- analýza finančních toků - dokument bude obsahovat informace o problematice 

financování sociální oblasti v území SO ORP, analýzu zdrojů a výdajů jednotlivých 
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poskytovatelů sociálních služeb, návrhy a náměty na zlepšení efektivity financování 

sociálních služeb a na spolupráci financování sociálních služeb ze strany obcí 

- SWOT analýzy zaměřené na jednotlivé řešené oblasti   
 
Stěžejní fází realizace projektu je zpracování strategické části plánu - sestavení SWOT analýzy 

území se zaměřením na oblast sociálních služeb; formulace vize, cílů, prioritních oblastí, 

opatření a aktivit pro naplnění cílů; zpracování implementační části plánu - sestavení akčního 

plánu, tj. plánu implementace pro další roky; navržení způsobu monitorování 

a vyhodnocování. Pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb budou 

vytvořeny pracovní skupiny, které se budou přímo podílet na zpracování vlastního obsahu 

plánu sociálních služeb. 

 
Monitorování a vyhodnocování realizace SPRSS bude zajišťovat příslušný pracovník žadatele 

ve spolupráci s řídícím týmem, obcemi regionu a cílovými skupinami, tento pracovník bude 

průběžně zaznamenávat postup realizace projektu, současně budou zjišťovány důvody pro 

případné neplnění plánu. Tyto podklady budou zároveň využívány pro hodnocení a aktualizaci 

SPRSS. Hodnocení bude probíhat v rámci stávající řídící skupiny a to vždy nejméně jednou 

ročně. Aktualizaci bude zajišťovat realizátor ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky. 

 
Udržitelnost aktivit střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb umožní mezisektorové 

místní partnerství (spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb) 

vytvořené v rámci realizace projektu.  

 
Spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli bude při realizaci projektu nastavena tak, 

aby pokračovala i po jeho skončení. K udržení partnerství budou přímo směřovat některé 

aktivity plánu. V SPRSS bude zřetelně popsáno, jak bude probíhat vlastní realizace plánu 

v období udržitelnosti. 

 
Součástí vytvořeného SPRSS bude implementační část - akční plán zpracovaný pro jednotlivé 

prioritní oblasti vycházející ze zásobníku projektů, a to jak po stránce finanční, tak i personální 

a organizační. SPRSS dále bude obsahovat část zaměřenou na monitorování, vyhodnocování a 

aktualizaci plánu. 

 
Dílčí části aktivity:  

- do aktivity a schvalování analytických podkladů budou zapojeni RT, ŘT  

- předpokládá se oslovení dodavatelské externí odborné firmy k vypracování 

jednotlivých analýz jako podklad k SPRSS 

- předpokládá se oslovení dodavatelské externí odborné firmy k vypracování evaluační 

zprávy z minulého KPSS 

- předpokládá se výběr dodavatelské firmy na kompletní zajištění a s tím související 

odpovědnost za monitorování a vyhodnocování SPRSS 
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Výstupy aktivity:  

- Vytvoření evaluační zprávy z minulého KPSS 

- Vytvoření finálního dokumentu Akčního plánu 

- Vytvoření analytických podkladů k vytvoření SPRSS 

 
Předpokládaný harmonogram aktivity:  

Analýzy, evaluační zpráva, Akční plán – 3/2018 až 2/2019 

Monitorování a vyhodnocování – 3/2018 až 2/2020  

 
 
K3 – Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek 
 
V první fázi realizace projektu bude v rámci této aktivity vytvořen Akční plán rozvoje sociálních 

služeb pro SO ORP Písek. Pro tvorbu SPRSS budou dále použity výstupy z pracovních skupin 

(zejména SWOT analýzy), veřejných projednání, kulatých stolů a evaluační zprávy. 

 

Střednědobí plán bude zpracován na základě vypracovaného Akčního plánu, provedení 

analytických prací a výstupů činnosti pracovních skupin v úzké součinnosti se členy řídícího 

týmu a za odborného dohledu metodika a supervizora projektu. 

 

Budou realizovány tyto dílčí aktivity: 

 

- zpracování Akčního plánu 

- zpracování SPRSS  

 

Pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek budou vytvořeny 

pracovní skupiny, které se budou přímo podílet na zpracování vlastního obsahu plánu 

sociálních služeb. 

Plán bude zpracováván na základě provedených analytických prací a výstupů činnosti 

pracovních skupin v úzké součinnosti se členy projektového týmu a za odborného dohledu 

metodika a supervizora projektu. Plán musí mít náležitosti podle zák. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. 

 

Hlavním výstupem aktivity bude střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek, 

který bude obsahovat tyto části: 

 

- stručný popis procesu zpracování, metodologie a způsob naplnění plánu 

- výtah z analytické části 

- strategii střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Písek (vize, 

prioritní oblasti, opatření, přehled aktivit, akční plán) 

- bude vytvořena implementační část SPRSS – tvorba akčního plánu a plánu 

implementace navržených opatření, cílů a aktivit pro další časové období 
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Součástí KA je tištěný výstup střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Na území SO ORP 

Písek se nachází celkem 49 obcí, proto bude SPRSS vytištěn v tomto množství, kdy každá obec 

na území SO ORP Písek dostane jeden tištěný materiál. Další distribuce bude provedena 

elektronicky emailem realizačním týmem projektu a dále bude publikován na dostupných 

webových stránkách (realizátor, partner, obce v území ORP Písek, poskytovatelé sociálních 

služeb). 

 

SPRSS bude projednán se zástupci místních samospráv a následně bude předložen 

Zastupitelstvu, resp. Radě dotčených obcí/měst k projednání, případně ke schválení/vzetí na 

vědomí. Vzhledem k počtu obcí a počtu případných konzultací je tato aktivita plánována na 

cca 6 měsíců (dle termínů jednání orgánů obcí). Projednání plánu je předpokladem úspěšné 

implementace. Činnosti související s touto aktivitou (např. komunikace se zástupci v místních 

samosprávách) zajišťuje realizační skupina projektu v součinnosti s metodikem a řídícím 

týmem projektu. 

 

Předpokládaný harmonogram aktivity:  

- tvorba Akčního plánu 

- tvorba SPRSS 

- schvalování/vzetí na vědomí SPRSS  

 

K4 – Informování a zapojování účastníků procesu plánování 

 

V rámci KA 4 bude po celou dobu realizace projektu probíhat informační kampaň. Informace 

o tvorbě AP/SPRSS budou zveřejňovány na webu města Písek, kde byly veškeré informace 

zveřejňovány i v rámci tvorby komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Písek 

v minulých letech. Dále budou zveřejněny články o realizaci projektu v místních zpravodajích, 

u realizátora projektu (www.sossumavsko.cz) či dalších zainteresovaných webech 

a dostupných médiích. 

 

V rámci minulé tvorby KPSS pro ORP Písek vznikla pracovní skupinu, která se zabývala 

problematikou zajišťování informovanosti o projektu a dále i o sociálních službách na ORP 

Písek. Jeho součástí vznikla databáze poskytovatelů sociálních služeb, diskusní fórum, aktuality 

atd. V rámci této aktivity bude zajištěna provázanost a aktualizace těchto webových stránek 

(www. sopop.cz). 

 

Cílem bude poskytnutí dostatečných informací o střednědobém plánování rozvoje v sociálních 

službách široké veřejnosti a zapojení maximálního počtu obyvatel regionu do procesu 

plánování. Pro tyto účely bude sestaven Plán informační kampaně, který bude průběžně 

aktualizován. 

 

http://www.sossumavsko.cz/
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V rámci této KA bude vytvořen katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na 

území SO ORP Písek. Bude tvořen realizačním týmem v součinnosti s pracovními skupinami 

a řídícím týmem. Aktuální seznam poskytovatelů sociálních služeb bude taktéž zveřejněn na 

webových stránkách města Písku. 

 
Informační kampaň bude zaměřena i na samosprávu, která bude v rámci průzkumu 

informována o průběhu tvorby AP/SPRSS, bude dostávat všeobecné informace o problematice 

v sociální oblasti. Cílem je vzbudit zájem o tuto problematiku. Je to nezbytné pro pravidelné 

informování samospráv, které musí disponovat všemi informacemi z průběhu tvorby 

AP/SPRSS. Samosprávám bude poskytován dostatek kvalitních a aktuálních informací, který je 

předpokladem vzniku k těmto dokumentům a udržení efektivního systému sociálních služeb.  

 

Součástí KA je tištěný výstup Katalogu sociálních a doprovodných služeb. Výstup bude vydán 

v nákladu 400 ks. Distribuce katalogu je plánována do všech měst a obcí v ORP, 

poskytovatelům sociálních a doprovodných služeb a u partnera projektu, aby dokument byl 

k dispozici široké veřejnosti po celém ORP Písek. Další distribuce bude provedena elektronicky 

emailem realizačním týmem projektu a dále bude publikován na dostupných webových 

stránkách (realizátor, partner, obce v území ORP Písek, poskytovatelé sociálních služeb). 

 
 
 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
 
V rámci KA 4 proběhnou dvě veřejná setkání. První veřejné setkání se uskuteční v zahajovací 

fázi projektu (předpoklad 06/2018) a v závěrečné fázi druhé Veřejné setkání (předpoklad 

1/2020). Na obě tato setkání budou pozváni zástupci všech cílových skupin včetně ostatních 

organizací a služeb zabývající se sociální problematikou s územním dopadem na ORP Písek, 

resp. individuální uživatelé a dále široká veřejnost. 

 

Obsahem prvního veřejného setkání bude seznámení veřejnosti s významem vytvoření 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jeho plánováním, evaluací stávajícího plánu 

sociálních služeb pro ORP Písek a výběr aktivních zájemců o práci ve zmíněných pracovních 

skupinách. Na tomto jednání bude zformulován návrh na nové cíle plánu sociálních služeb 

a aktuální problémové okruhy regionu. 

 

Na závěrečném setkání bude představen návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na ORP Písek a veřejnost bude moci připomínkovat zejména jeho opatření a aktivity. Zjištěné 

připomínky budou následně zapracovány do SPRSS. Dále bude vyhodnocen soulad s řešením 

problémových okruhů, navržených při prvním jednání u kulatého stolu. 

 

Činnosti související s touto aktivitou zajišťuje po administrativní a organizační stránce 

Koordinátor projektu a po věcném zajištění provázanosti projektu spolupracuje Manažer 
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klíčových aktivit v součinnosti s Manažerem pro práci s cílovou skupinou a Metodikem 

projektu. Zapojeni budou i členové ŘT - zvýšení dopadu a případná korekce při jednání (s 

ohledem na problematiku sociálních služeb). 

 
V rámci zajišťování informovanosti o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na území ORP Písek budou v rámci realizace projektu probíhat jednání u kulatého stolu. 

 
 
KULATÝ STŮL 
 
V průběhu realizace budou probíhat celkem čtyři jednání u kulatého stolu. Na tato jednání 

budou pozváni odborníci na sociální problematiku a plánování sociálních služeb. Cílem je širší 

zapojení veřejnosti, ale i zástupců obcí a poskytovatelů poutavou formou. Na kulaté stoly 

budou zváni odborníci z celé ČR a výstupy z nich budou garantovány profesionálními 

facilitátory. Z těchto kulatých stolů bude pořizován záznam, který bude zveřejněn pro potřeby 

dalších ORP. 

 

Činnosti související s touto aktivitou zajišťuje manažer výstupů klíčových aktivit v součinnosti 

s manažerem pro práci s cílovou skupinou, metodikem a odborným asistentem projektu. 

Zapojeni budou i členové ŘT - zvýšení dopadu a případná korekce při jednání (s ohledem na 

problematiku sociálních služeb). 

 
PRACOVNÍ SKUPINA 
 
Informační kampaň bude probíhat i pomocí činnosti pracovních skupin, které budou 

zprostředkovávat informace o tvorbě AP/SPRSS široké veřejnosti. Do PS se může zapojit každý 

během celé realizace projektu, účast v PS je otevřená a může se jí účastnit každý, kdo má 

o daný okruh zájem. 

 

Předpokládaný harmonogram aktivity:  

- Informační kampaň – 3/2018 až 2/2020 

- Veřejná setkání – 2x za dobu realizace – 6/2018; 1/2020 

- Kulatý stůl - se bude konat min. 2 x za 1 rok, v případě potřeby častěji. 

- Pracovní skupiny - se budou scházet min. 4 x za proces plánování, v případě potřeby 

častěji. 

 
 
K5 – Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji 
 

Spolupráce obcí z ORP Písek s Jihočeským krajem   

 

Cílem je posílit spolupráci mezi obcemi (a dalšími účastníky procesu plánování) z ORP Písek 

a Jihočeským krajem, který zajišťuje zpracování, aktualizaci a implementaci krajského 
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střednědobého plánu. V rámci projektu bude zajištěno, aby byly kraji předávány informace 

o kapacitě sociálních služeb a potřebách cílových skupin z území. Budou předávány podněty 

pro implementaci krajského střednědobého plánu a náměty k přípravě krajského akčního 

plánu. Bude podpořen přenos výstupů z krajského plánování na místní úroveň a přenos 

zkušeností členů pracovních skupin krajského plánu do místních poměrů.  

Spolupráce napříč krajem 
 
Inovačním prvkem projektu je rozvoj spolupráce mezi účastníky procesů plánování z různých 

ORP  v Jihočeském kraji. V roce 2016 vznikla neformální „krajská koalice“ zástupců plánování 

sociálních služeb ze 13 ORP kraje. Cílem je udržet spolupráci a zapojit i zbývající 4 ORP (cekem 

je v kraji 17 ORP). Spolupráce se bude realizovat formou setkávání účastníků procesů 

plánování. Budou sdíleny zkušenosti z oblasti plánování a poskytování sociálních služeb. 

Budou hledány možnosti využívání společných zdrojů pro zajištění služeb a možnosti využívání 

služeb napříč ORP. Cílem je zefektivnění sítě sociálních služeb v kraji a zlepšení jejich 

dostupnosti. Spolupráce podpoří dvě konference konané v rámci Jihočeského kraje.   

 

Předpokládaný harmonogram aktivity:  

- Konference v rámci Jihočeského kraje –  2x každý rok jedna 
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Řídící tým

Pracovní skupina 

Senioři 

Pracovní skupina 

Osoby v krizi

Pracovní skupina 

Osoby se zdravotním 
postižením

Pracovní skupina 
Rodiny s dětmi

SOS Šumavsko, z.ú.

realizátor projektu

(realizační tým)

Město Písek

(partner projektu)

5 Organizační zajištění 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Řídící tým KPSS ORP Písek 
 

Jméno Organizace Skupina v triádě 

Mgr. Eva Vanžurová starostka města Písek zadavatel 

Mgr. Michaela Baslerová 
vedoucí Odboru sociálních věcí 
MěÚ Písek 

zadavatel/ poskytovatel 

Mgr. Zuzana Staffová 
pracovnice Odboru sociálních věcí 
MěÚ Písek 

zadavatel/ poskytovatel 

Bc. Eva Vodičková PS zdravotně postižení poskytovatel 

Ing. Petr Hladík PS senioři poskytovatel 

Bc. Klára Šafaříková PS Rodiny s dětmi poskytovatel 

Bc. Lenka Pekárková PS osoby v krizi poskytovatel 

Jana Bartůňková - zástupce uživatelů 

Ing. Bohumil Petrášek SOS Šumavsko, z.ú. realizátor 
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Realizační tým 

Odborná část týmu: 

Metodik pro plánování – Ing. Bohumil Petrášek 

Manažer klíčových aktivit - Bc. Markéta Kovářová 

Manažer pro cílovou skupinu - Jana Dolanská 

Administrativní část týmu: 

Koordinátor projektu – Jana Dolanská 

 

Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny jsou týmy dobrovolníků (zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů 

sociálních služeb a zástupci veřejnosti). V rámci komunitního plánování rozvoje sociálních 

služeb pro Písecko byly zformovány 4 pracovních skupiny, které řeší tyto oblasti:  

• Senioři  

• Osoby se zdravotním postižením 

• Osoby v krizi  

• Rodiny s dětmi  

 
Pracovní skupiny budou doplněny o nové členy a budou se scházet na pravidelných jednáních. 

Budou řešit udržení, zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb, mimo toho se budou zabývat také 

službami doprovodnými a dalšími tématy souvisejícími se sociální situací.  Jednání skupin 

budou otevřená, aby se jich mohl účastnit každý, kdo má o rozvoj sociálních služeb v píseckého 

regionu zájem.    
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6 Cílové skupiny 
 
V komunitním plánování sociálních služeb jsou tři základní skupiny – zadavatelé, 

poskytovatelé, uživatelé.1     

 

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na 

podporu sociálního začleňování 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které poskytují služby dle zákona 108/2006 Sb.  

 

Zadavatelé mají odpovědnost za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli 

jsou především obce a kraje, v případě projektu to je tedy 49 obcí z ORP Písek a Jihočeský kraj. 

Zadavatelé proces plánování trvale podporují. Realizace projektu jim napomůže realizovat 

zákonnou povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb a zajišťovat dostupnost 

informací o sociálních službách. 

Zadavatelé budou zapojeni do všech aktivit projektu, například: 

- vytvářením příležitostí pro zapojení občanů do procesu plánování, 

- podílením se na informační kampani, zveřejňováním informací o projektu a výstupech, 

- delegováním zástupců obcí do řídící skupiny a do pracovních skupin, 

- spoluprací při přípravě analýz (dostupná data za obce, informace o zdrojích pro sociální 

služby atd.), 

- účastí u kulatých stolů, 

- účastí na veřejných projednáních, 

- připomínkováním výstupů, 

- všeobecnou podporou procesu. 

 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené jsou z hlediska terminologie 

komunitního plánování uživatelé sociálních služeb, nebo jejich potenciální uživatelé. To jsou 

osoby, které sociální službu aktuálně nevyužívají, ale služba by jim výrazně pomohla zlepšit 

kvalitu života. K potřebám cílové skupiny se vážou všechny aktivity projektu, protože proces 

                                                 
1 Zde jsou popsány v souladu s tím, jak jsme vyplňovali v projektu pro OPZ – v návaznosti se strukturou žádosti. 

. 
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plánování směřuje k zajištění dostupnosti služeb, které jsou pro tuto skupinu určeny. Současně 

jim budou sloužit výsledky informační kampaně a katalog poskytovatelů. Mezi osoby sociálně 

vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, které žijí na území ORP Písek, patří například: 

osoby s různými typy zdravotního postižení (osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s duševním 

onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, lidé s civilizačními chorobami) a lidé, kteří 

v důsledku nepříznivých životních událostí zůstali bez přístřeší, oběti trestné činnosti nebo 

oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby ohrožené závislostmi. Při zpracování analýz bude 

mapováno, kolik osob ohrožených vyloučením na sledovaném území žije a jaké mají potřeby. 

Při zjišťování potřeb budou využity přiměřené metody sociologických průzkumů. Cílová 

skupina bude zapojena do všech aktivit projektu. Jednání v pracovních skupin budou 

realizována tak, aby byly pro danou cílovou skupinu dostupná a aby se v nich účastníci cítili 

příjemně. 

 

Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice 

Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice, 

zapojení do projektu jsou na území ORP Písek úředníci městských a obecních úřadů 

a pracovníci úřadu práce. O zapojení mají zájem, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Písek je 

členem řídící skupiny a do procesu plánování se zapojují i další pracovníci z MěÚ Písek 

a ostatních úřadů. Jejich zapojení má význam hlavně z hlediska zkušeností se situací osob 

ohrožených sociálním vyloučením. Projekt jim umožní efektivnější koordinaci a výměnu 

zkušeností s poskytovateli sociálních služeb. Cílová skupina bude zapojena do všech aktivit 

projektu. 

 

Nestátní neziskové organizace 
 

Na místní úrovni se procesů plánování účastní i nestátní neziskové organizace poskytující tzv. 

doprovodné služby (služby, které sociální služby doplňují nebo i částečně nahrazují). Realizace 

projektu jim pomáhá optimalizovat nabízené služby a koordinovat je s ostatními poskytovateli. 

Budou zapojeni do všech aktivit projektu, například: 

- podílením se na informační kampani, zveřejňováním informací o službách, 

- zapojením svých zástupců do řídící skupiny a do pracovních skupin, 

- přípravou podkladů pro analýzy (informace o službách, kapacitách, zdrojích atd.), 
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- spoluprací při zpracování analýz a přípravě průzkumu potřeb, 

- účastí na veřejných projednáních, 

- připomínkováním výstupů, 

- spoluprací při šíření výstupů (plán, katalog). 


