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I. Úvodní ustanovení 
 

Základní listina komunitního plánování sociálních služeb ORP Vodňany (dále KPSS ORP 

Vodňany) vymezuje pravidla, kterými se proces komunitní plánování  řídí. 

Základní listina je veřejná, hlásí se k ní všichni účastníci komunitního plánování sociálních 

služeb na území ORP Vodňany.   

 

 

II. Principy a hodnoty KPSS ORP Vodňany 

 

Principy komunitního plánování jsou základními pravidly, která definují podstatu 

komunitního plánování a kterými se řídí všichni účastníci KPSS ORP Vodňany.  

 

Princip triády  

V procesu komunitního plánování spolupracují minimálně tři strany - uživatelé, zadavatelé, 

poskytovatelé. 

 

Princip rovnosti  

1. Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Komunitní plánování propojuje 

aktivitu občanů s rozhodováním na úřadě. 

2. Každý má právo vyjádřit se a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe 

samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny. 

3. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy plánování musí zajistit 

všem účastníkům rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná 

spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, 

dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení jednotlivců. Legitimitu sociálním 

službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Uživatelům je nutné vytvářet 

podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, je i sami zkoumat. 

Užitečný je i princip pozitivní diskriminace. Cílem pro uživatele je: „Už nikdy o nás bez nás.“ 
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Princip skutečných potUeb 

Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy mohou být užitečnou 

pomůckou pro plánování rozvoje sociálních služeb. Nemohou však nahradit aktivní zjišťování 

skutečných (ne domnělých) potřeb všech zúčastněných stran. 

 

Princip dohody  

Výsledný plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip 

triády) navzájem zavazují. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné 

rozpravy a demokratické spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a 

postupu realizace odsouhlasených aktivit. V komunitním plánování má přednost souhlasné 

rozhodnutí – tj. „dokud nesouhlasí všichni, není odsouhlaseno nic“. Hlasování je nouzový 

prostředek, jímž přiznáváme, že se neumíme dohodnout.  

 

Princip „Vše je veUejné“ 

Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v něm jsou veřejně 

dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování jsou veřejnosti 

aktivně předávány. 

 

Princip dosažitelnosti Uešení 
Plánování sociálních služeb může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální 

oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a 

lidským imateriálním zdrojům. 

 

Princip cyklického opakování 
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a 

je nutné se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje. 

 

Princip kompetence účastníků 

V řízení plánování sociálních služeb musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými 

zodpovědnostmi a pozicí. Demokratické spolupráci, efektivní rozpravě, uzavírání dohod 

účinně napomáhá dobrá koordinace, mediace, koučování a řízení stejně jako dovednost 

budovat týmy, projektově řídit a plánovat. 
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Princip pUímé úměry  
Kvalitně probíhající proces plánování je pro komunitu a její občany stejně přínosný, jako 

výstup plánování – vlastní plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jeho 

průběhu. 

  

 

III. Cíl Komunitního plánování sociálních služeb ORP Vodňany 

 

Všeobecným cílem KPSS ORP Vodňany je podpora sociálního začleňování sociálně 

vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti 

sociálních služeb. Specifickými cíli je vytvoření místního partnerství v regionu Vodňany, 

vypracování a naplňování komunitního plánu sociálních služeb. Partnerství se realizuje mezi 

uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Do procesu je zapojena i široká 

veřejnost. Hlavním výstupem z plánování je komunitní plán sociálních služeb. Jeho naplnění 

pomůže vytvořit podmínky pro rozvoj a udržitelnost takových služeb, které budou reagovat 

na skutečné potřeby občanů z území ORP Vodňany.   

  

 

IV. Organizační struktura 

  

1. Tídící skupina  

Role Uídící kupiny 

 Je sestavena na principu triády (uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé sociálních 

služeb z ORP Vodňany), má 5 až 7 členů.   

 Je vedoucím a koordinačním článkem KPSS ORP Vodňany. 

 Schvaluje základní listinu a jednací řády, akční a střednědobý plán a případně další 

dokumenty. 

 Definuje a schvaluje konečné znění vize. 

 Připomínkuje výstupy z pracovních skupin, definuje priority, schvaluje opatření a 

aktivity plánu.   

 Pověřuje odpovědností realizační tým za přenos informací mezi řídící skupinou, 

pracovními skupinami a kontaktními osobami v obcích. 

 Podporuje účast zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v 

pracovních skupinách. 
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 Zajišťuje předložení výsledného dokumentu samosprávám zúčastněných obcí.  

 Hodnotí plnění plánu (na základě předložených monitorovacích zpráv).   

 

2. Pracovní skupiny 

Základním článkem komunitního plánování sociálních služeb jsou pracovní skupiny. V rámci 

KPSS ORP Vodňany jsou ustanoveny pracovní skupiny. 

 

Role pracovních skupin 

 Jsou sestaveny na principu triády (zástupci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 

sociálních služeb z  regionu Vodňany), každá skupina má cca 7 členů. 

 Skupiny jsou otevřené, do jejich činnosti se může zapojit každý, kdo má o 

problematiku zájem. 

 Spolupracují při přípravě analytické části komunitního plánu a připomínkují 

výstupy z analýz s ohledem na tématickou (místní) oblast, pro kterou je pracovní 

skupina zformována.  

 Pro každou prioritní oblast komunitního plánování vypracují SWOT analýzu (v ní 

jsou popsány silné a slabé stránky skutečného stavu, potřebné změny, případná 

rizika). 

 Navrhnou opatření k jednotlivým prioritám a vypracují podrobné návrhy aktivit. 

 Na základě porovnání stávajících služeb a analýz potřeb cílových skupin definují 

potřebnost sociálních služeb, změnu jejich kvality nebo kvantity.  

 Navrhují cíle, priority, opatření a konkrétní projektové záměry, které napomohou 

řešení zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb.   

 Spolupracují při realizaci a hodnocení naplánovaných opatření, aktivit a projektů. 

 Podporují zapojení veřejnosti do procesu KPSS ORP Vodňany,  sbírají podněty a 

připomínky a přinášejí je k projednání do pracovní skupiny. 

 

3. Realizační tým 

Realizační tým zajišťuje veškeré práce a činnosti spojené s KPSS ORP Vodňany 

Realizační tým úzce spolupracuje s řídící skupinou a pracovními skupinami.   
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V. Partnerství 
 

V rámci KPSS ORP Vodňany se realizuje partnerství mezi uživateli, poskytovateli a 

zadavateli sociálních služeb. Vedle toho je uzavřeno partnerství mezi  realizátorem 

projektu a městem Vodňany.  

 

VI. Úpravy základní listiny 

 

Základní listinu je možné podle potřeby upravovat, úpravy základní listiny schvaluje řídící 

skupina. 

 

 

 

Ve Vodňanech dne 21. 3. 2018                                                    

 

Za řídící skupinu KPSS ORP Vodňany: Milan Kodádek, Mgr. Júsuf Traore, DiS., Mgr. Bc. 

Daniela Davidová, Mgr. Klára Kavanová Mušková, Hana Čečková, Jiří Iral, PhDr. Alena 

Cepáková 

 


