TISKOVÁ ZPRÁVA, 25. 6. 2013

PROJEKT PODPOŘENÝ Z EU REAGUJE NA POTŘEBY OBČANŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Od dubna realizuje českobudějovická radnice projekt s názvem Implementace
Rozvojového plánu sociálních služeb, který byl finančně podpořen z fondů EU - Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky tomuto projektu se scházejí odborníci z řad
poskytovatelů sociálních služeb a pracují na tom, aby se strategický dokument města,
Rozvojový plán sociálních služeb, zaváděl do praxe a zlepšoval tak podmínky poskytování
těchto služeb pro občany města.
„V současné době máme za sebou druhé kolo setkání šesti pracovních skupin, které
jsou rozdělené podle cílových skupin – osoby se zdravotním postižením, senioři, děti a
mládež, poradenství, osoby v krizi a osoby závislé či ohrožené závislostí na návykových
látkách. V poslední jmenované skupině se například začala řešit otázka vytvoření jednotné
koncepce protidrogové politiky města. Skupina zaměřená na osoby v krizi se pro změnu
aktivně zabývá vznikem Krizového centra či alespoň krizových lůžek, které v Jihočeském
kraji dosud chybí a jejich potřebnost přitom stoupá,“ přibližuje důležitost projektu
koordinátorka plánování sociálních služeb Šárka Kovárnová a dále sděluje: „také ostatní
pracovní skupiny řeší aktuální problémy svých cílových skupin a aktivně zapojují také
uživatele jednotlivých služeb. Skupina zaměřená na seniory se například sešla s obyvateli
domu s pečovatelskou službou v Tylově ulici a vyslechla si jejich návrhy na zlepšení služeb
pro seniory zejména v nabídce volnočasových aktivit. Touto cestou bychom rádi účastníkům
setkání poděkovali za cenné podněty a připomínky.“
Projekt poběží dva roky, každý rok přitom přinese „Akční plán“ s aktualizovanými
údaji, aby bylo jasné, čeho se dosáhlo a co je třeba ještě zlepšovat a samozřejmě také
aktualizovaného Průvodce sociální oblastí města České Budějovice s aktuálními kontakty na
poskytovatele jednotlivých služeb. Od projektu si také poskytovatelé služeb slibují zlepšení
spolupráce s městem i mezi sebou a vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude
efektivně reagovat na sociální problémy všech občanů města. „Je třeba si uvědomit, že
sociální služby postihují opravdu široké spektrum problémů, se kterými se člověk může ve
svém životě potýkat. Rozvojový plán sociálních služeb proto musí být vnímaný jako živý
dokument, se kterým je třeba neustále pracovat, aby na tyto problémy reagoval a zároveň
zaručil pružnou komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a také
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zadavateli těchto služeb, tedy zástupci města a politické reprezentace,“ dodává
k probíhajícímu plánování sociálních služeb náměstek pro sociální věci Petr Podhola.
Celý projekt přitom navazuje také na probíhající plánování na krajské úrovni. Aktuální
informace o projektu a také zmiňovaném strategickém dokumentu je možné získat na
http://rpss.c-budejovice.cz a facebookové stránce https://www.facebook.com/rpss.cb.
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