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Program jednání ŘS

PROGRAM:
• Seznámení s komunitním plánováním sociálních služeb,
očekávání
• Informace o projektu komunitního plánování sociálních
služeb na Nýřansku (organizační struktura, aktivity
projektu, harmonogram projektu, nejbližší aktivity)
• Základní listina kpss, statut a jednací řád řídící skupiny
• Různé a diskuze

Centrum pro komunitní práci západní Čechy

CPKP ZČ
• Nezisková organizace působící v Plzeňském kraji od roku 1996.
• Podporuje komunity na místní úrovni a pomáhá vést diskuzi s veřejností při řešení
rozvoje obcí, podporuje poskytovatele sociálních služeb v jejich činnostech
směřovaných k občanům v tíživých situacích.
• Věnuje se také výchově k občanství, která vede žáky k respektování názorů druhých
a posiluje jejich vztah k místu, kde žijí a studují.
• Realizované programy:
• Místní udržitelný rozvoj
• Sociální integrace
• Výchova k občanství
• https://www.cpkp-zc.cz/

Co jsou sociální služby?
Sociální služby
• Zajišťují pomoc a podporu lidem
v nepříznivé sociální situaci, do které se
dostali např. z důvodu zdravotního
handicapu, věku, náhlé krizové situace,
životních návyků atp.
• Pomáhají lidem začlenit se zpět
do společnosti a zkvalitnit tak jejich
běžný způsob života.
• Jsou ukotveny zákonem č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a výše jejich
úhrady se řídí platnou vyhláškou
č. 5O5/2006 Sb. k tomuto zákonu.

Financování sociálních služeb

Vícezdrojové financování sociálních služeb
• Veřejné zdroje – fondy EU, stát - ministerstva,
kraje, města a obce
• Úhrady od klientů služeb – maximálně do výše
stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., klienti
získávají na úhradu služeb příspěvek na péči od
úřadu práce
• Vlastní zdroje poskytovatelů – dary, sponzorství,
sbírky, nadační fondy aj.

Finance na sociální služby jsou omezené, proto je třeba rozvoj
sociálních služeb plánovat tak, aby byly v regionech finančně
podporovány služby, které jsou kvalitní a odpovídají potřebám
místních občanů – komunitní plánování sociálních služeb.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZADAVATELÉ
SLUŽEB

POSKYTOVATELÉ
SLUŽEB

UŽIVATELÉ
SLUŽEB
a
VEŘEJNOST

Co je komunitní plánování?
• Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb.
• Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě
a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních
parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které jsou na sociální
služby vynakládány, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je
konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

• Komunitní plánování představuje cyklický, spirálovitě se opakující proces.
• Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti
komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů,
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma
sociálních služeb blízké.
Zdroj: www.mpsv.cz

Realizace KPSS na Nýřansku - projekt

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku“
• realizován od 1.6.2020 do 31.5.2022 na celém území SO ORP Nýřany
Správní obvod obce s rozšířenou
působností :
• POÚ: Město Touškov, Nýřany,
Třemošná, Všeruby
• 54 obcí
• Obvod je druhým
nejvíce zalidněným
územím v PK

Realizace KPSS na Nýřansku - projekt

Cíle projektu:
zmapovat stávající situaci v sociální oblasti na Nýřansku
vytvořit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti
definovat nedostatky a chybějící služby a priority rozvoje sociálních (a návazných) služeb pro zajištění
pomoci místním občanům v nepříznivých situacích prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu
na období 2023– 2025
• zvýšit informovanost o možnostech a způsobech poskytování a využívání sociálních služeb a
zpřehlednit informace ze soc. oblasti
- praktické dopady v rozvoji služeb již při plánování
•
•
•

Výstupy projektu:
•
•
•
•

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2023-2025
Katalog poskytovatelů sociálních služeb (tištěná i elektronická verze)
Webová sekce o sociální problematice na webové stránce města Nýřany
Letáčky s informacemi o sociálních službách pro místní občany či obce

Organizační struktura KPSS

Organizační struktura KPSS na Nýřansku:

• řídící skupina (ŘS) – supervize průběhu projektu, připomínkování výstupů
z pracovních skupin, projednání a schválení částí komunitního plánu a
zajištění komunikace s orgány města
• pracovní skupiny (PS) – „kulaté stoly“ – 1. Senioři a osoby se zdravotním
postižením, 2. Děti, mládež a rodiny s dětmi a osoby ohrožené soc.
vyloučením + společná setkání či setkání k tématu
• veřejná setkání (VS) – min. 2 setkání za projekt za účelem informování
veřejnosti o projektu, o výstupech z analytické části a o návrhu
komunitního plánu
• realizační tým – metodik, koordinátorka, projektový manažer, kontaktní
osoba z MÚ Nýřany – koordinace aktivit

Realizace KPSS na Nýřansku - projekt

Aktivity projektu:
• mapování stávající sociální situace – dotazníky, rozhovory s obcemi, sociálními
pracovníky a poskytovateli sociálních služeb,POSKYTVTELÉ
zpracování statistických dat
• průzkumy potřeb poskytování sociálních (a návazných)
SLUŽEB služeb
• vytvoření a setkávání místního partnerství (kulaté stoly, řídící skupina, veřejná setkání)
– prezentace výstupů z mapování, projednávání nedostatků a hledání možných
řešení
UŽIATELÉ
• informační kampaň – anketa pro veřejnost,
SLUŽ letáky o sociálních službách a sociální
problematice, články v obecních zpravodajích,
webová sekce o sociální problematice
a
a odkazy na webech všech obcí, informování
VEŘEJNOST obcí o sociální problematice, katalog
poskytovatelů sociálních služeb
• zpracování komunitního střednědobého plánu na období 2023-2025 – na základě
výstupů z jednání místního partnerství, veřejné připomínkování návrhu plánu,
projednání plánu v orgánech města, naplňování plánu

Realizace KPSS na Nýřansku - projekt
Možnosti zapojení do projektu:
• vyplněním ankety – anketu je možné vyplnit do 31.10.2020
• účastí na veřejných setkáních – první veřejné setkání se bude konat na podzim roku
2020 v Nýřanech (záleží na epidemiologické situaci), na programu bude zejména seznámení
s komunitním plánováním, harmonogramem a výstupy projektu; druhé veřejné setkání
se uskuteční v závěru projektu, na programu bude veřejné připomínkování návrhu
komunitního plánu,
• účastí na setkáních u kulatých stolů – budou realizována cca od ledna 2020, setkání budou
otevřena všem zájemcům, účast bude dobrovolná, na setkáních budou diskutovány zjištěné
nedostatky v sociální oblasti a hledána řešení pro zajištění potřebných sociálních a návazných
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a rodiny s dětmi a pro
další osoby ohrožené sociálním vyloučením
• připomínkováním návrhu komunitního plánu – prostřednictvím formuláře v závěru projektu
• kontaktováním koordinátorky projektu kdykoliv v jeho průběhu s informacemi či zkušenostmi
se sociální problematikou na Nýřansku (Bc. Marie Hrečínová Prodanová, CpKP ZČ, e-mail:
marie.hp@cpkp.cz, tel. 733 210 315

Webová sekce "Sociální služby"

Banner na webových stránkách obcí
Sociální služby – odkaz na webu
• Informační ikona či odkaz na web města
Nýřany do sekce „Sociální služby“ budou
zveřejněny na webech obcí
• Rozcestník pro podporu lidem v tíživé životní
situaci a informace o způsobech pomoci
prostřednictvím sociálních služeb
• Informace o komunitním plánování a
možnostech zapojení se do jeho aktivit
• Výstupy z ankety a z mapování stávající
sociální situace
• Katalog sociálních služeb - přehledná
nabídka sociálních služeb pro občany
Nýřanska

Anketa pro veřejnost

Anketu do 31.10.2020 je možné vyplnit:
• on-line z odkazu
https://www.nyrany.cz/mesto/ankety/ na
webu města Nýřany

• Ručně - tištěná forma je v týdnu
22. – 25. září 2020 distribuována do
všech domácností na Nýřansku

(sběr dotazníků na OÚ)

Jednací řád a základní listina

Návrhy:
• Statut a jednací řád – upravuje způsob fungování řídící skupiny
• Základní listina – definuje principy komunitního plánování sociálních služeb
na Nýřansku.

Připomínky, podněty, nápady?

Veřejné setkání ke KPSS na Nýřansku

DĚKUJEME ZA POZORNOST!

Tomáš Svoboda, CpKP ZČ
Marie Hrečínová Prodanová, CpKP ZČ
Eduard Šišpela, CpKP ZČ
Kontakty:
tomas.svoboda@cpkp.cz, 777 793 725
marie.hp@cpkp.cz, 733 210 315
eduard.sispela@cpkp.cz, 774 497 874

