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Zástupci města a sociálních služeb připravili Akční plán 2014
Dokument mapující aktuální stav sociálních služeb a jejich potřeby pro tento kalendářní rok
připravily pracovní skupiny složené z řad odborníků ze sociální oblasti a zástupců města i
uživatelů sociálních služeb. V uplynulém měsíci plán schválilo zastupitelstvo města.
„Akční plán pro rok 2014 vychází ze strategického dokumentu města, Rozvojového plánu
sociálních služeb na období 2013 – 2018. Pracovní skupiny se v závěru loňského roku sešly nad
průběžným vyhodnocováním tohoto dokumentu a zároveň připravily dílčí plán pro následující
kalendářní rok, který nyní schválilo zastupitelstvo město.“ Sdělil náměstek primátora Petr
Podhola. Jednoleté akční plány jsou důležité hlavně z toho důvodu, že oblast sociálních služeb je
velice rozsáhlá, zahrnuje služby pro děti a mládež, seniory, osoby se zdravotním postižením,
osoby v krizi, osoby závislé na návykových látkách a oblast služeb sociálního poradenství.
V Českých Budějovicích a jeho okolí je téměř 40 poskytovatelů sociálních služeb. „Při
zpracovávání jednoletých akčních plánů hledíme samozřejmě také na aktuální potřeby uživatelů,
které zjišťujeme například formou setkávání s uživateli či prostřednictvím mini anket na našich
webových stránkách. Následně aktualizujeme dílčí aktivity plánu, jejichž plnění je naplánováno na
daný rok,“ upřesňuje metodik plánování Zdeněk Říha.
Aktuální akční plán je ke stažení na webových stránkách plánování rpss.c-budejovice.cz, kde je
možné nalézt také například Průvodce sociální oblastí města pro rok 2014 s aktuálními kontakty
na všechny poskytovatele sociálních služeb i služeb doplňkových.
„Rozvojové plánování sociálních služeb probíhá v Českých Budějovicích jako kontinuální proces
již od roku 2004 a v současné době je podpořeno z projektu Implementace Rozvojového plánu
sociálních služeb České Budějovice z dotací Evropské unie, Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR“, upřesňuje na závěr koordinátorka plánování soc. služeb
Šárka Kovárnová.
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