KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NA NÝŘANSKU
Online setkání u kulatého stolu
Děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Senioři a osoby se zdravotním postižením

19. 05. 2021, 10:00

Program jednání

PROGRAM:
•
•
•
•

•

Jednací řád pracovních skupin
Informace o KPSS v ORP Nýřany – cíle, realizace,
harmonogram
SWOT analýzy - silné / slabé stránky v regionu a příležitosti /
ohrožení rozvoje sociálních a návazných služeb v regionu
Tvorba vize sociální oblasti pro skupiny:
•

Senioři a osoby se zdravotním postižením

•

Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Různé a diskuse

Cíl komunitní plánování

Cíle komunitního plánování na Nýřansku:
• zmapovat stávající situaci v sociální oblasti na území SO ORP Nýřany
• 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

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: Nýřany, Třemošná,
Město Touškov,
Všeruby
• 54 obcí
• Obvod je druhým
nejvíce zalidněným
územím v PK

Realizace KPSS na Nýřansku - projekt

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
– Sociální služby (www.nyrany.cz/mesto/socialni-sluzby/)
• Letáčky s informacemi o sociálních službách pro místní občany či obce

Realizace KPSS na Nýřansku - projekt

Co proběhlo:
• Mapování stávající sociální situace –POSKYTVTELÉ
dotazníky, rozhovory s obcemi,
sociálními pracovníky a poskytovateli SLUŽEB
sociálních služeb, zpracování
statistických dat, anketa pro veřejnost
• Řídící skupina projektu – ustanovena
na prvním setkání dne 16. 9. 2020
UŽIATELÉ
• Webové stránky o sociální problematice
SLUŽ
a
• Analýzy:
VEŘEJNOST

• Sociodemografická analýza
• Analýza poskytovaných sociálních služeb
• Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Harmonogram projektu

Co nás čeká:
• Setkání řídící skupiny (2. 6. 2021) – schválení analýz sociální oblasti, SWOT
analýz a vizí
• Setkávání pracovních skupin (23. 6. 2021) – řešení konkrétních témat
a potřeb území (10:00 - Senioři a OZP, 13:00 – Rodiny s dětmi a OOSV)
• Průzkumy potřeb – konkrétních cílových skupin (2 – 3)
• Průběžně – informační kampaň
• aktualizace webových stránek
• články do obecních zpravodajů a médií
• letáky s informacemi o sociálních službách pro místní občany či obce

SWOT analýza – kde se nacházíme?

• Silné a slabé stránky = popisují vnitřní stav systému sociálních (a souvisejících) služeb
• Příležitosti a ohrožení = popisují vnější faktory, okolnosti, které v současné době
sociální a související služby ovlivňují
Slabé stránky
Silné stránky
•
•
•

Na co můžeme být pyšní?
Na čem můžeme stavět?
S čím jsme nejvíce spokojeni?

Příležitosti
•

Jaké vnější okolnosti můžeme
využít pro rozvoj sociální
oblasti?

•
•
•
•

Co je potřeba řešit?
Co nám nevyhovuje?
Co by se mělo zlepšit?
Na co se zapomíná?

Ohrožení
•

Jaké vnější okolnosti představují
rizika či ohrožení pro sociální
oblast a její rozvoj?

Vize – kam chceme směřovat?

= společná představa, kam bychom se chtěli za určitou dobu dostat

= stav, ve kterém bude sociální oblast po realizaci komunitního plánu
pro roky 2022 - 2025 (stav za 5 let)
Otázky:

•
•
•
•
•
•

Co chceme mít pro danou cílovou skupinu v obci/regionu?
Jaké služby jsou dostupné?
V jakém rozsahu jsou služby dostupné?
Jak služby fungují?
Jak funguje spolupráce mezi službami?
Jakým způsobem probíhá pomoc cílové skupině?

Různé a diskuse

Připomínky, podněty, nápady?

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

