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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA VODŇANSKU 

UKONČENO 

     V srpnu 2019 jsme ukoﾐčili d┗ouletý projekt koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH, 

který Hyl zaﾏěřeﾐ ﾐa pokračo┗áﾐí pláﾐo┗áﾐí dostupﾐosti soIiálﾐíIh služeH ﾐa úzeﾏí 
sprá┗ﾐího oH┗odu oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí Vodňaﾐy ふヱ7 oHIíぶ a ﾐa ┗ypraIo┗áﾐí 
středﾐědoHého pláﾐu roz┗oje soIiálﾐíIh služeH. Cíleﾏ projektu Hylo připra┗it dokuﾏeﾐt, 
který Hude sIh┗áleﾐ zastupitelst┗eﾏ ﾏěsta Vodňaﾐy a který oHsahuje záﾏěry pro oHdoHí 
2020 – 2022.  

     Koﾏuﾐitﾐí pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH proHíhá na Vodňaﾐsku pra┗idelﾐě již od roku 2005. 

Posláﾐíﾏ koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí je zajišťo┗áﾐí dostupﾐosti soIiálﾐíIh služeH. PraktiIky se 
jedﾐá o zjištěﾐí sta┗u poskyto┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH a záro┗eň potřeH, které ﾐejsou ﾐaplﾐěﾐy. 
Sro┗ﾐáﾐíﾏ těIhto d┗ou základﾐíIh paraﾏetrů a v souladu s ﾏﾐožst┗íﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh 
prostředků, které oHIe ﾐa soIiálﾐí služHy ┗yﾐakládají, ┗zﾐiká v proIesu ┗zájeﾏﾐýIh 
koﾐzultaIí koﾏuﾐitﾐí pláﾐ, který je koﾐseﾐzeﾏ ﾏezi tíﾏ, Io je ﾏožﾐé, a tíﾏ, Io Hylo 
ozﾐačeﾐo jako potřeHﾐé či prioritﾐí. Koﾏuﾐitﾐí pláﾐo┗áﾐí předsta┗uje IykliIký, spirálo┗itě se 
opakujíIí proIes. Slo┗o koﾏuﾐitﾐí dá┗á tušit, že Ielé pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH proHíhá za 
účasti koﾏuﾐity - v případě soIiálﾐíIh služeH se tedy jedﾐá zejﾏéﾐa o zástupIe uži┗atelů, 
poskyto┗atelů a zada┗atelů soIiálﾐíIh služeH, ale i další ┗eřejﾐosti, jíž je téﾏa soIiálﾐíIh 
služeH Hlízké. 
     Nejdůležitějšíﾏi účastﾐíky koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí jsou uži┗atelé - klieﾐti soIiálﾐíIh služeH. 
Uži┗ateli rozuﾏíﾏe lidi ┗ ﾐepřízﾐi┗é ﾐeHo tíži┗é soIiálﾐí situaIi, kteří služHy ┗yuží┗ají. JejiIh 
pohled je v koﾏuﾐitﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH ﾐepostradatelﾐý, prá┗ě oﾐi ﾏohou 

┗yjádřit s┗ůj ﾐázor, z┗iditelﾐit s┗é zájﾏy, příﾏo se ┗yslo┗it k toﾏu, Io ┗ﾐíﾏají jako ﾐejlepší 
a ﾐejpotřeHﾐější, a spolupodílet se tak ﾐa ut┗ářeﾐí podoHy soIiálﾐíIh služeH.  
     Poskyto┗atelé soIiálﾐíIh služeH jsou suHjekty, které služHy poskytují a nabízejí, Hez ohledu 
ﾐa to, zda se jedﾐá ﾐapříklad o ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, orgaﾐizaIe zřízeﾐé oHIí ﾐeHo 
krajeﾏ, příp. státeﾏ. Poskyto┗atelé ┗ědí, jak služHy fuﾐgují, a zﾐají systéﾏo┗é i pro┗ozﾐí 
záležitosti. Dokážou popsat stá┗ajíIí poptá┗ku i předpokládaﾐé treﾐdy a oHeIﾐě se ┗ Ielé 
proHleﾏatiIe doHře orieﾐtují. JejiIh příﾐos je proto ┗ toﾏto ohledu ﾐeﾐahraditelﾐý 

     )ada┗ateli soIiálﾐíIh služeH jsou zejﾏéﾐa oHIe a kraje. )ada┗atelé jsou odpo┗ědﾐi za 
zajištěﾐí soIiálﾐíIh služeH ﾐa příslušﾐéﾏ úzeﾏí. Vstupují do proIesu jako akti┗ﾐí účastﾐíIi, 
zejﾏéﾐa proto, že jsou garaﾐty realizaIe ┗ýstupů koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí. Proto podpora 
koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí ze straﾐy oHIe předsta┗uje ﾐejzákladﾐější podﾏíﾐku pro jeho 
uskutečňo┗áﾐí. 
     U┗edeﾐé skupiﾐy, resp. jejiIh zástupIi ┗ ráﾏIi společﾐé práIe, jedﾐáﾐí a setká┗áﾐí 
┗yt┗ářejí efekti┗ﾐí systéﾏ spolupráIe, ﾐa┗rhují podoHu soIiálﾐíIh služeH a podílejí se ﾐa 
realizaIi jedﾐotli┗ýIh koﾐkrétﾐíIh opatřeﾐí, která jsou popsáﾐa ┗ koﾏuﾐitﾐíﾏ pláﾐu. ProIes 
koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí je ┗šak IykliIký a hla┗ﾐí kroky se ┗ určitýIh iﾐter┗aleIh ┗ždy opakují. 
Součástí proIesu je totiž i sledo┗áﾐí toho, ﾐakolik je předIházejíIí koﾏuﾐitﾐí pláﾐ ﾐaplňo┗áﾐ, 



 
Io se již podařilo realizo┗at, aﾐeHo ┗e kterýIh oHlasteIh je ﾐutﾐé ﾐa┗ržeﾐý způsoH řešeﾐí 
zﾏěﾐit. 
     Výsledkeﾏ koﾏuﾐitﾐího pláﾐo┗áﾐí je systéﾏ soIiálﾐíIh služeH ﾐa ﾏístﾐí úro┗ﾐi, který 
odpo┗ídá zjištěﾐýﾏ ﾏístﾐíﾏ potřeHáﾏ, reaguje ﾐa lokálﾐí odlišﾐosti a zajišťuje efekti┗ﾐí 
┗yuží┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků, které jsou ﾐa soIiálﾐí služHy ┗yﾐakládaﾐé. 
     StředﾐědoHý pláﾐ roz┗oje soIiálﾐíIh služeH ORP Vodňaﾐy ﾐa oHdoHí ヲヰヲヰ – 2022 je 

z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh realizátora projektu ふwww.vodnanskaryba.eu) a partnera 

projektu – ﾏěsta Vodňaﾐy, ふwww.vodnany.euぶ, ﾐa odHoru soIiálﾐíIh ┗ěIí, zdra┗otﾐiIt┗í a 
školst┗í MěÚ Vodňaﾐy je také dostupﾐý tištěﾐý katalog poskyto┗atelů soIiálﾐíIh služeH 
půsoHíIíIh ﾐa Vodňaﾐsku.  

     Na zá┗ěr děkuji ┗šeﾏ, kteří se do proIesu pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH zapojili a přeji si, aby 

katalog poskyto┗atelů soIiálﾐíIh služeH byl k dispoziIi ┗ždy, když Hude potřeHa, ale záro┗eň, 
aHy jeho potřeHa Hyla Io ﾐejﾏeﾐší. 
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