TISKOVÁ ZPRÁVA, 26. 8. 2013
Plánování služeb pokračuje i o prázdninách
V srpnu se uskutečnilo další z řady setkání s uživateli sociálních služeb v rámci
Pikniku pro lidi bez domova pořádaném Městskou charitou České Budějovice. I během
letních prázdnin tak pokračují aktivity rozvojového plánu sociálních služeb.
Srpnové setkání navázalo na podobné dubnové konzultace s uživateli služeb pro
seniory. „Velmi si ceníme názoru všech uživatelů sociálních služeb a děkujeme jim za jejich
pomoc v procesu plánování a vstřícnost během schůzek“ poděkoval náměstek primátora
Petr Podhola.
Uživatelé služeb představují důležitý zdroj informací pro úspěšnou realizaci projektu.
Získání jejich pohledu je ke kvalitnímu procesu plánování sociálních služeb nezbytné, neboť
právě pro ně jsou služby plánovány a snahou všech „plánovačů“ je, aby služby pružně
reagovaly na poptávku. „Pravidelné setkávání s uživateli sociálních služeb, sdílení jejich
potřeb, přání a problémů jednou z důležitých aktivit projektu“, sdělil metodik plánování
Zdeněk Říha.
Řada těchto setkání s uživateli se uskutečnila již v průběhu realizace předchozích
projektů a ani současný projekt není v tomto ohledu pozadu.
Veřejnost se vyjádřila v anketě
Dalším zdrojem získávání informací potřebných pro proces plánování jsou anketky na
webu projektu, které zjišťují názory veřejnosti na aktuální téma nebo na téma, řešené
v plánu. „V průběhu léta jsme zjišťovali potřebnost mediace, ke které se vyjádřilo přes 30
občanů. V současné době máme novou anketku zaměřenou na služby pro rodiny s dětmi“
informovala koordinátorka plánování Šárka Kovárnová. Anketu a další bližší informace o
projektu

naleznete

na

http://rpss.c-budejovice.cz

a

na

facebookové

stránce

https://www.facebook.com/rpss.cb.
Město České Budějovice realizuje projekt „Implementace rozvojového plánu
sociálních služeb“ prostřednictvím finanční podpory z Evropského sociálního fondu. Do
realizace projektu, který navazuje na zpracovaný Rozvojový plán sociálních služeb na
období let 2013-2018, jsou aktivně zapojeny všichni účastníci procesu plánování sociálních
služeb - zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb.
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