Pokračujeme v plánování sociálních služeb, zapojte se i vy!
Zajímáte se o problematiku sociálních služeb? Jste v situaci, kdy vy sami nebo vaši blízcí potřebují nebo
budou potřebovat nějakou sociální službu? Pokud ano, tak právě pro vás je určen projekt komunitního
plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku, který byl zahájen v únoru letošního roku jako
pokračování procesu komunitního plánování zahájeného v roce 2007.
Město Horšovský Týn se v únoru letošního roku stalo partnerem projektu Centra pro komunitní práci západní
Čechy s názvem „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území
ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice“, který byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Cílem tohoto projektu je navázat na výstupy komunitního plánování z let 2007-2009 a aktualizovat stávající
plány rozvoje sociálních služeb, podle kterých se ve všech třech výše zmíněných městech realizuje sociální
politika a vzdělávání místních obyvatel zapojených do komunitního plánování. Projekt začal v únoru letošního
roku a potrvá do konce měsíce dubna 2012.
Stejně jako v případě předchozího projektu, i tentokrát se budete moci zapojit do tzv. pracovních skupin,
kde můžete vyjádřit svůj názor na sociální problematiku v regionu a přicházet s nejrůznějšími návrhy na její
zlepšení. Pracovní skupiny se začnou scházet v září letošního roku a můžete se do nich přihlásit na veřejném
jednání, které jim bude předcházet a kde bude projekt představen veřejnosti společně s harmonogramem
jednotlivých aktivit. O termínech a místech konání pracovních skupin vás budeme včas informovat.
Podněty vzešlé z pracovních skupin bude dále připomínkovat a schvalovat řídící skupina složená ze
zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a pracovníků obcí. Konečným výstupem projektu bude
aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb v regionu a aktualizovaný Komunitní plán sociálních
služeb, který stanoví cestu ke zkvalitňování sociálních služeb v regionu a usnadňuje práci se získáváním
finančních prostředků na projekty, které z něho budou vycházet.
Informace o průběhu projektu a plánovaných aktivitách budou průběžně zveřejňovány v městských
a obecních zpravodajích zúčastněných obcí, na internetových stránkách měst Horšovský Týn (www.muht.cz),
Holýšov (www.mestoholysov.cz) a Staňkov (www.mestostankov.cz) a v regionálním tisku.
Koordinátorem projektu je pan Zdeněk Doktor, DiS., pracovník sociálního odboru MěÚ Horšovský Týn, na
kterého se můžete obracet se svými podněty a připomínkami telefonicky na číslo 774 497 874 nebo
prostřednictvím e-mailu na adresu z.doktor@muht.cz.

