TISKOVÁ ZPRÁVA, 16. 12. 2013

DO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JE ZAPOJENO
VÍCE NEŽ STO ODBORNÍKŮ
Na naplňování strategického dokumentu města Rozvojového plánu sociálních
služeb na období 2013

- 2018 se podílejí poskytovatelé sociálních služeb, jejich

zadavatelé, ale i uživatelé. Do plánování jsou zapojeni i další odborníci a zástupci
jiných institucí, jako jsou například Středisko výchovné péče či Pedagogickopsychologická poradna v Českých Budějovicích.
Město České Budějovice se aktivně zabývá problematikou sociálních služeb a jejich
podporou. Do procesu plánování sociálních služeb přitom zapojuje všechny poskytovatele
sociálních služeb a další odborníky i uživatele těchto služeb. Díky projektu podpořenému
z dotací Evropské unie navíc i nadále zjišťuje potřeby a poptávku po sociálních službách
prostřednictvím setkávání s uživateli služeb i doplňujících odborných analýz. „Plánování
sociálních služeb probíhá v našem městě již od roku 2003. Od té doby se snažíme ve
spolupráci s poskytovateli těchto služeb sociální služby na území města i v blízkém okolí
rozvíjet a inovovat tak, aby byly co nejvíce dostupné pro všechny občany, kteří potřebují
pomoci,“ sděluje na úvod Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování sociálních služeb.
„Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice je přitom z velké části
prací právě přímo poskytovatelů sociálních služeb, kteří tímto způsobem mohou
přizpůsobovat služby přáním a potřebám uživatelů služeb a odpovídat na poptávku,“ uvádí
metodik plánování sociálních služeb Zdeněk Říha. V Českých Budějovicích jsou přitom
zastoupeny téměř všechny sociální služby dle zákona a celkem je jich více než 90 se
zaměřením na různé cílové skupiny od seniorů, přes zdravotně postižené až k sociálně
znevýhodněným občanům a dětem. „Každoroční vyhodnocování plánu a vytváření
jednoletého Akčního plánu pro každý rok zajišťuje kontinuálnost procesu. Tímto způsobem
jsou také zjišťovány stavy jednotlivých služeb, jejich kapacita a potřebnost služeb nových. Do
celého procesu je přitom zapojeno více než sto odborníků, poskytovatelů sociálních služeb,
zadavatelů i uživatelů služeb,“ upřesňuje dále Říha.
„Samozřejmě se snažíme oslovovat a zapojovat také veřejnost a zjišťovat zájem o
služby, které zde chybí. Na našich webových stránkách rpss.c-budejovice.cz zveřejňujeme
anketky s otázkami, které vycházejí ze zpracovaného plánu. Veřejnost se může také zapojit
do diskuse na našem Facebooku rpss.cb.“ dodává Kovárnová. Proces plánování sociálních
služeb je podpořen z projektu Implementace „Rozvojového plánu sociálních služeb České
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