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MĚSTO CHCE PRO SVÉ OBČANY KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kvalitní a dostupné sociální služby pro všechny občany města a obcí správního
obvodu – to je plán města České Budějovice. K tomu má pomoci nový projekt
podpořený z dotací Evropské unie – Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a pravidelná spolupráce jak s poskytovateli sociálních služeb, tak také
s jejich uživateli a širokou veřejností.
Projekt s názvem „Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České
Budějovice“ potrvá dva roky a jeho cílem je pravidelné oživování právě schváleného
strategického dokumentu „Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 – 2018“
a jeho zavádění do praxe. „Dokument se zaměřuje na zachování a rozvoj sociálních služeb
pro seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby ocitající v nejrůznějších krizových a
náročných životních situacích či děti a mládež,“ sděluje náměstek pro školství a sociální věci
Petr Podhola. „Abychom nezůstali pouze u plánu, je třeba se dokumentem dále aktivně
zabývat. Díky novému projektu tak máme možnost například zpracovat další analýzy
ohledně potřebnosti jednotlivých služeb a jejich dostupnosti pro ty, kteří je potřebují. K tomu
pomůžou také pravidelné schůzky s uživateli jednotlivých služeb, ale třeba i spolupráce se
starosty okolních obcí,“ dodává Podhola.
V plánu je také oslovování a zapojování široké veřejnosti a to například
prostřednictvím on-line minianket, které jsou zveřejňovány na webu plánování rpss.cbudejovice.cz. Ankety se zaměřují na jednotlivé aktivity dokumentu a zjišťují potřebnost
jednotlivých služeb, ale také třeba povědomí veřejnosti o sociálních službách. „Jako
doprovodná aktivita projektu bude realizována jako každý rok Výstava o sociálních službách
a aktualizována brožurka „Průvodce sociální oblastí města České Budějovice“, která bývá
vydávána pro občany zdarma,“ přibližuje další aktivity projektu jeho koordinátorka, Šárka
Kovárnová.
Projekt staví především na dobré spolupráci města s jednotlivými poskytovateli
sociálních služeb a také odborníky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Prostřednictvím jejich aktivního zapojení do procesu plánování je o službách neustále

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

diskutováno a mohou být plánovány dílčí kroky v jejich zkvalitňování a rozvoji podle potřeb
občanů. „Díky této spolupráci, které si velmi vážíme, máme přehled o tom, jaké služby je
třeba rozvíjet a podporovat, jaké služby v našem městě chybí, nebo které je třeba omezit,
protože nejsou využívány. Věřím, že nový projekt nám pomůže v nastaveném procesu
plánování sociálních služeb pokračovat a zajistit pro naše občany opravdu kvalitní služby,
které budou vycházet z jejich konkrétních potřeb a budou pro ně oporou a opravdovou
pomocí v tíživých životních situacích,“ uzavírá Kovárnová.
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