REALIZACE
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA NÝŘANSKU
Jednání řídící skupiny
MÚ Nýřany, 12. 05. 2022, 10:00

Program

PROGRAM:
• Shrnutí realizovaných a probíhajících aktivit v KPSS:
• Ukončené aktivity
• Informace ke katalogu služeb a webové sekci

• Projednání a schválení:

• Názvu katalogu
• Návrhu Komunitního střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Nýřansku 2023-2025

• Různé a diskuse

ŘS - 7.4.2022 - korespondenčně

Řídící skupina:
• 7. 4. 2022 – korespondenční hlasování online (výsledky)
• Hlasovalo 8 osob (14 členů), jednohlasně odsouhlaseny oba návrhy
•
•

Struktura katalogu sociálních a souvisejících pro obyvatele Nýřanska
Struktura webové sekce Sociální služby

Aktuálně se realizuje:

•
•
•

úprava katalogu (připomínky poskytovatelů), grafické zpracování, tisk, distribuce
úprava struktury a plnění webové sekce

Nutno probrat s ŘS (12.5.2022):

•
•
•

název a grafický návrh katalogu na ŘS 12.5.2022
počty kusů katalogu

Katalog
Výběr z názvů pro katalog:

•
•

Např. Katalog služeb pro Nýřansko (podtitul: Přehled
sociálních a s nimi související služeb a institucí pro osoby v
obtížných životních situacích)

Počet kusů 500ks (návrh):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obce (162): 3x 54 obcí
Soc. práce (30): 10x Nýřany (Pl.), 5x M.Touškov / Nýřany /
Třemošná / Všeruby
ÚP (10X): 4x Nýřany, 6x Plzeň
DPS (18): 2x9 DPS
Poskytovatelé služeb (200): 3x org. dle katalogu
MAS aj. (12): 1x org.
P. Kraj (10): OSVZ
Zdravotnická zařízení (10): nemocnice (6x), Poliklinika (4x),
ostatní?
CpKP ZČ (10x)
Zbude 38 ks

KPSS na Nýřansku - cíle a výstupy

Projekt Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku

• 1. etapu plánování na území SO ORP Nýřany realizovalo CpKP ZČ
v partnerství s městem Nýřany (1. 6. 2020 – 31. 5. 2022)
• Cíle komunitního plánování:
 zmapovat aktuální situaci v sociální oblasti na Nýřansku
 vytvořit místní partnerství mezi organizacemi a pracovníky služeb
 nastavit rozvoj potřebných služeb v regionu (sociálních a souvisejících)
 šířit informace o sociálních službách a možnostech využití

• Hlavní výstupy projektu:




Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Nýřansku na období 2023–2025
Katalog sociálních a souvisejících služeb a institucí na Nýřansku (katalog)
Webová sekce k sociálním a souvisejícím službám na Nýřansku (webová sekce)

Průběh aktivit plánování 2020-2022

Zjišťování potřeb a problémových oblastí v SO ORP Nýřany:
a) Úvodní mapování potřeb mezi:
o
o
o
o

Obyvateli regionu (anketní šetření, průzkumy potřeb)
Zástupci obcí (dotazník, rozhovory, korespondence)
Poskytovateli sociálních služeb (dotazník, rozhovory, korespondence)
Poskytovateli jiných (souvisejících) služeb (rozhovory, korespondence)

b) Průzkumy potřeb vybraných skupin osob:
•
•

Pečující osoby
Děti a rodiče 2. stupně ZŠ Horní Bříza, Město Touškov, Nýřany, Zbůch

c) Veřejná setkání a setkání pracovních skupin u kulatých stolů (10x)
d) Jednání řídící skupiny (4x)

Průběh aktivit projektu – mapování regionu

a) Mapování potřeb - výstupy:
•
•
•
•

Základní sociodemografický popis území SO ORP Nýřany
Analýza poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Nýřany
Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Nýřany
Identifikace specifických problémů regionu slouží:
•
•
•
•
•

k tvorbě SWOT analýz a vize rozvoje regionu,
k dalším jednáním a rozpracování v pracovních skupinách a řídící skupině,
k plánování zaměření průzkumů potřeb v regionu
k zaměření forem zvýšení informovanosti v regionu (katalog, web, letáky aj.)
k tvorbě komunitního plánu – zejm. jeho analytické části (popis sociální situace a sociální
služby)

Průběh aktivit projektu - průzkumy

b) Průzkumy potřeb vybraných skupin - výstupy:
• Průzkum potřeb pečujících osob
o
o

Rozhovory s pečujícími osobami
Potřeby pečujících osob se odráží v opatřeních a aktivitách komunitního plánu ->
rozvoj terénních služeb sociální a zdravotní péče, zvýšení informovanosti, posílení
mezioborové spolupráce, sociální práce na obcích

• Průzkum potřeb neorganizovaných dětí a mládeže
o
o
o

Aktuálně stále probíhá vyhodnocování průzkumu (dotazník pro rodiče, anketa a
rozhovory mezi žáky 2. stupně ZŠ Horní Bříza, Město Touškov, Nýřany, Zbůch)
Zjištěné potřeby dětí a mládeže budou po vyhodnocení a projednání zahrnuty do
opatření a konkrétních aktivity (2.1.1) komunitního plánu.
Zrealizovat: projednání průzkumu se školami, zveřejnit zprávu

Průběh aktivit projektu - PS

c) Setkání pracovních skupin a veřejná setkání - výstupy:
•
•

Termíny: 19. 5. 2021, 23. 6. 2021, 9. 11. 2021, 3. 11. 2021, 9. 2. 2022,
16. 2. 2022, 6. 4. 2022 (SP), 13. 4. 2022, 20. 4. 2022, 12.5.2022
Tvorba SWOT analýz stávajícího systému sociálních a návazných služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením a pro děti, mládež, rodiny s
dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením

•

Tvorba vize rozvoje sociálních a doprovodných služeb:
Území SO ORP Nýřany je rovnoměrně pokryto sítí odborných, vzájemně spolupracujících
sociálních, zdravotních a ostatních návazných služeb, které jsou obyvatelům regionu snadno
dostupné, a které mají dostatečnou kapacitu i vhodné podmínky k uspokojení aktuálních potřeb
znevýhodněných osob. Pro osoby v bytové nouzi je k dispozici dostupné bydlení a systém
podpůrných aktivit, který umožňuje začlenit tyto osoby zpět do společnosti. Informace o
nabídce a možnostech využití sociálních služeb jsou obyvatelům regionu lehce dostupné, jsou
srozumitelné a pomáhají osobám orientovat se v řešení nepříznivých životních situací.

Průběh aktivit projektu - PS

c) Setkání pracovních skupin a veřejná setkání - výstupy:
•

Projednání problémových oblastí v regionu se zaměřením:
•
•
•
•

•
•
•

Rozvoj terénních služeb péče
Mezioborovou spolupráci a informovanost (sociální služby,
samospráva)
Služby pro rodiny s dětmi a spolupráci se školami a OSPOD
Rozvoj bydlení

zdravotnictví,

Projednání návrhu strategické části KSPRSS na Nýřansku 2023-2025
Projednání návrhu KSPRSS na Nýřansku 2023-2025 (12.5.2022)
Připomínkování všech dokumentů v průběhu projektu

Průběh aktivit projektu - ŘS

d) Setkání řídící skupiny – schválené výstupy:
• Termíny: 16.9.2021, 8.9.2021, 7.4.2021, 12.5.20212, 30.5.2022
• Dosud schváleno (umístěno - Dokumenty na webu města Nýřany):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statut a jednací řád ŘS
Základní listina KPSS
logo KPSS
Základní sociodemografický popis území SO ORP Nýřany
Analýza poskytovaných sociálních služeb v SO ORP Nýřany
Analýza zdrojů systému sociálních služeb v SO ORP Nýřany
SWOT analýza pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Vize
Zaměření průzkumu potřeb
Struktura webové sekce a katalogu

Průběh aktivit projektu - ŘS

d) Setkání řídící skupiny – bude projednáno a schvalováno :
• 12.5.2022, Nýřany:
• Projednání a schválení návrhu KSPRSS 2023-2025 k veřejnému
připomínkování
• Projednání a schválení názvu katalogu a počet kusů

• 30.5.2022, Nýřany:
• Projednání výstupů průzkumů potřeb a zapracování do plánu
• Projednání došlých připomínek ke KSPRSS 2023-2025 (do
26.5.2022 bude možné připomínkovat)
• Finální schválení KSPRSS 2023-2025

KSPRSS na Nýřansku na období 2023–2025

Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Nýřansku na období 2023–2025 (KSPRSS 2023-2025)
=> dohoda účastníků plánování na rozvoji potřebných služeb v
regionu, dle které je možné koordinovat aktivity v sociální oblasti v
regionu
=> strategie rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Nýřany, dle
které je žádoucí realizovat sociální politiku v regionu
=> slouží jako podklad pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Plzeňském kraji a souvisejících Akčních plánů.
=> bude procházet pravidelným vyhodnocováním se zapojením
realizátorů vyjmenovaných aktivit KSPRSS 2023-2025

KSPRSS na Nýřansku 2023-2025

Analytická část komunitního plánu
• popis zpracování plánu a organizace komunitního plánování
• výstupy z úvodního mapování a průzkumů potřeb občanů
Strategická část komunitního plánu
• popis naplánovaných činností pro rozvoj potřebných služeb v
regionu
• prioritní oblasti, opatření a aktivity
Implementační část naplňování plánu
• popis, jak bude s plánem od ukončení projektu pracováno
• návrh realizace 2. etapy plánová na území SO ORP Nýřany

KSPRSS na Nýřansku 2023-2025

• Projednání Komunitního střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Nýřansku na období 2023–2025
(KSPRSS 2023-2025)
• Diskuse
• Schválení návrhu k připomínkovému řízení

DĚKUJEME ZA POZORNOST!

Marie Hrečínová Prodanová, CpKP ZČ
marie.hp@cpkp.cz, 733 210 315
Eduard Šišpela, CpKP ZČ
eduard.sispela@cpkp.cz, 774 497 874

