Zápis z 1. setkání řídící skupiny k 3. etapě komunitního
plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku
Přítomni:
dle prezenční listiny
Datum:
14. 3. 2018
Místo konání: Dům s pečovatelskou službou, Horšovský Týn

Program setkání:
1. Úvodní informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb
2. Informace o 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku
3. Různé a diskuze – úvodní společné setkání k sociálním službám, základní listina kpss a
statut a jednací řád řídící skupiny

Ad 1) Úvodní informace ke komunitnímu plánování sociálních služeb
V prvním bodu programu setkání byli přítomní seznámeni s komunitním plánováním
sociálních služeb obecně:
Sociální služby zajišťují pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci, do které se dostali
např. z důvodu věku, zdravotního handicapu, krizové situace, životních návyků apod. Sociální
služby pomáhají lidem začlenit se zpět do společnosti a zkvalitnit jejich život.
Sociální služby jsou financovány z nejrůznějších zdrojů – stát, krajský úřad, úhrady klientů,
fondy EU, obce, nadace a další. Finance na sociální služby jsou omezené, proto je třeba rozvoj
sociálních služeb plánovat tak, aby byly pro občany zajištěny potřebné a kvalitní služby.
Komunitní plánování je proces, jehož cílem je zjistit stávající problémy v sociální oblasti na
určitém území, zmapovat potřeby občanů a stávající sociální služby a na základě průzkumů a
společných diskuzí naplánovat zajištění potřebných sociálních služeb pro občany daného
území do dalších let.
Procesu se účastní všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o tuto oblast zajímají –
zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé služeb, vč. zájemců z řad široké veřejnosti. Výstupem je
komunitní plán – strategický dokument v sociální oblasti – obsahující priority rozvoje služeb
na určité období. Komunitní plán schvalují orgány města.

Ad 2) 3. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku
Na území ORP Horšovský Týn byly realizovány již 2 etapy komunitního plánování sociálních
služeb. Poslední komunitní plán byl platný na období 2012 – 2015 (i pro Holýšovsko). Třetí
etapa plánování služeb odstartovala 1. 1. 2018 a skončí 31. 12. 2019 a bude realizována na
celém území ORP Horšovský Týn.
Souběžně s komunitním plánováním na Horšovskotýnsku probíhá i aktualizace krajského
komunitního plánu, který je platný do konce roku 2018. Aktualizovaný plán bude platný od
roku 2019. Krajský komunitní plán je rozhodující pro financování a rozvoj sociálních služeb

v kraji. Výstupy z komunitních plánů nižších celků jsou podkladem pro samotný krajský
komunitní plán.
Cílem 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku je:
 zmapovat stávající situaci v sociální oblasti na Horšovskotýnsku
 definovat minimální síť sociálních služeb pro zajištění pomoci občanům v
nepříznivých situacích na Horšovskotýnsku
 aktualizovat strategii rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2024
 zvýšit informovanost a zpřehlednit informace ze soc. oblasti a kpss
 zkvalitnit proces komunitního plánování sociálních služeb
Organizační struktura kpss na Horšovskotýnsku:
• Řídící skupina – supervize průběhu projektu, připomínkování výstupů z pracovních
skupin, projednání a schválení částí komunitního plánu a zajištění komunikace s
orgány města
• Pracovní skupiny – 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2. Osoby ohrožené
sociálním vyloučením, vč. dětí, mládeže a rodin
• Realizační tým – metodik, koordinátor, vedoucí OSV MěÚ Horšovský Týn –
koordinace aktivit
Dále byli přítomní seznámeni s harmonogramem třetí etapy kpss na Horšovskotýnsku:
• 15. 1. 2018: setkání realizačního týmu
• 14. 3. 2018: 1. setkání řídící skupiny
• 18. 4. 2018: úvodní společné setkání k sociálním službám – informace o projektu
(harmonogram, možnosti zapojení), prezentace sociálních služeb
• leden – červen 2018: mapování sociální oblasti: socio-demografický popis území,
analýza poskytovaných sociálních služeb, analýza zdrojů (dotazníky, rozhovory –
obce, poskytovatelé, příp. uživatelé, občané), vyhodnocení komunitního plánu
• červen 2018: společné setkání - prezentace výstupů z mapování
• září 2018 – květen 2019:
- realizace průzkumů potřeb (potencionálních) uživatelů služeb
- setkávání pracovních skupin: návrh priorit, projednávání konkrétních aktivit, určení
způsobu sledování a hodnocení naplňování komunitního plánu, zpracování
realizačního plánu na rok 2020
- setkávání řídící skupiny: průběžné informování a projednávání výstupů
• červen – září 2019: návrh komunitního plánu, prezentace návrhu na společném
setkání, veřejné připomínkování, finální komunitní plán
• říjen – prosinec 2019: ukazatele pro evaluaci plánu
• průběžně: informační kampaň
- webový portál k soc. službám a kpss na webu města (2019)
- aktualizace katalogu poskytovatelů (2019) a informační letáky
• průběžně: evaluace kpss (dotazníky, průběžné vyhodnocování, opatření ke zlepšení)

Ad 3) Různé a diskuze
V posledním bodu programu byly přítomní informování o nadcházejícím úvodním veřejném
setkání k 3. etapě kpss na Horšovskotýnsku, které proběhne 18. 4. 2018. Zároveň byli přítomní
zástupci sociálních služeb požádáni, zda by měli zájem na setkání v krátkosti prezentovat své
sociální služby (nejen) pro zástupce veřejnosti, kteří se setkání zúčastní.
Dále byla projednána základní listina kpss a statut a jednací řád řídící skupiny. Oba dokumenty
byly přijaty.
Ve vztahu ke krajskému komunitnímu plánu bylo navrženo, aby se červnového setkání, na
kterém budou prezentovány výstupy z mapování stávající sociální situace, zúčastnil také
zástupce krajského úřadu. CpKP dojedná účast zástupce s Mgr. Zapletalem, vedoucím
Odboru sociálních věcí KÚ PK. Na dubnovém veřejném setkání bude také stanoven termín
pro červnové setkání.
Na úplný závěr setkání byl přítomným rozdán evaluační dotazník, který má za cíl zmapovat
očekávání jednotlivých členů ŘS od komunitního plánování sociálních služeb.
Zpracoval: Ondřej Raffel, CpKP ZČ
Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP ZČ
Dne: 21.3.2018

