Informace o projektu zaměřeného na komunitní plánování sociálních
služeb ORP Luhačovice

ÚVOD
Město Luhačovice se zapojilo od 01.05.2018 do projektu Vytvoření komunitního plánu na
území ORP Luhačovice r.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti
veřejného života na úrovni obce i kraje. Také výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.
V komunitním plánování je kladen důraz:
∙ na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,
∙ na dialog a vyjednávání,
∙ na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“) je postup, kterým lze na úrovni obcí nebo
krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých
občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti
sociálních služeb.
Mezi hlavní zásady a principy KPSS patří:
∙ partnerství a spolupráce
∙ zapojování místního společenství
∙ potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi žijícími v obci
∙ průběh zpracování komunitního plánu je stejně důležitý jako jeho výstupy
∙ kompromis přání a možností

ÚČASTNÍCI PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Základem KPSS je spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, kteří tvoří
tzv. triádu. Jedná se o partnerský vztah.
Mezi zadavatele patří zástupci územních samosprávných celků (obcí nebo krajů), kteří zodpovídají
za zajištění sociálních služeb odpovídajícím místním potřebám. Procesu komunitního plánování
poskytují politickou podporu.
Poskytovateli jsou subjekty, které poskytují a nabízejí sociální služby. Nejčastěji se jedná o nestátní
neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Jejich význam v procesu
komunitního plánování spočívá v praktických zkušenostech, je jim známo, jak služby fungují, znají
systémové i provozní záležitosti, dokáží popsat stávající poptávku a v celé problematice se orientují.
Důležitými účastníky komunitního plánování jsou uživatelé – klienti sociálních služeb - lidé
v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kterým jsou určeny. Jejich účast je nezbytná, protože mohou
vyjádřit svůj názor a potřeby, spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb. Také rodinní
příslušníci a organizace, které hájí zájmy uživatelů.
Pojem veřejnost zahrnuje všechny občany, kteří se zajímají o sociální služby, jejich fungování jim
není lhostejné a jsou ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.
Proces komunitního plánování je cyklický a hlavní kroky se v určitých intervalech vždy opakují. Proto
je nutné sledovat nakolik je komunitní plán naplňován, co se již podařilo realizovat nebo ve kterých
oblastech je nutné učinit změnu.

CÍL KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování
a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin.

PŘÍNOS KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO MĚSTO
∙ zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (uživatele, poskytovatele, zadavatele) do
přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím
procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a
zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci,
∙ podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje
objevovat nové lidské i materiální možnosti. Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje a
zvyšovat efektivitu jejich využití,

∙ zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální
služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na lokální odlišnosti,
∙ zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby,
které jsou potřebné.

VÝSLEDEK KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Výsledkem komunitního plánování je systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá
zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje efektivní využívání finančních
prostředků, které jsou vynakládané na služby.

