Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Soběslav
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006568

Informace o realizaci projektu v období listopad 2017 – červen 2018
Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracuje ve stejném složení jako
při posledním procesu plánování v roce 2012 – 2013:
Mgr. Vladimír Drachovský - město Soběslav
Ing. Radek Bryll - Městský úřad Soběslav
Jana Háková - Městský úřad Soběslav
Ing. Petr Kocián - Městský úřad Veselí nad Lužnicí
Ing. Zina Petrásková - Senior - dům Soběslav
Mgr. Jan Vavříček - TEP, centrum sociálních služeb
Miloš Silovský - zástupce uživatelů sociálních služeb
V období listopad 2017 - květen 2018 se řídící skupina sešla na 3 jednáních:
1. jednání ŘS Soběslav - 4. prosince 2017
2. jednání ŘS Soběslav - 10. ledna 2018
3. jednání ŘS Soběslav - 19. března 2018
Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Soběslav, která bude průběžně
doplňována. Byla zpracována první část evaluace předchozího procesu plánování.
Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (statut, jednací řád).
V prosinci a v lednu se konala dvě veřejná setkání:
Veřejné setkání ve Veselí nad Lužnicí se konalo 14. prosince 2017 v TEP, centrum sociálních služeb.
Veřejné setkání v Soběslavi se konalo 10. ledna 2018 v prostorách Senior – dům Soběslav.
V prosinci 2017 se ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi konala celkem 4 setkání zástupců projektu se
seniory. Cílem bylo předání informací o projektu, o možnostech využívání sociálních služeb, o
dostupnosti příspěvku na péči atp.
Byly zformovány čtyři pracovní skupiny, do června 2018 se každá z nich sešla na třech jednáních:
Pracovní skupina Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením
Jednání se konala 3. dubna 2018, 15. května 2018, 5. června 2018
Pracovní skupina Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Veselí nad Lužnicí
Jednání se konala 4. dubna 2018, 21. května 2018, 18. června 2018
Pracovní skupina Podpora rodin, dětí a mládeže
Jednání se konala 9. dubna 2018, 21. května 2018, 18. června 2018
Pracovní skupina Podpora ostatních skupin ohrožených sociálním vyloučením
Jednání se konala 19. dubna 2018, 17. května 2018, 14. června 2018
Jednání jsou otevřená, může se jich účastnit každý, kdo má o plánování sociálních služeb zájem.

Byla zpracována první verze sociodemografické analýzy regionu a byly připraveny podklady k Analýze
zajištění sociálních služeb, Analýze poskytovatelů a Analýze zadavatelů.
Proběhla příprava průzkumů - zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám
osob na území ORP Soběslav. Řídící skupina rozhodla, že jedním z průzkumů bude anketa pro širokou
veřejnost. Otázky budou stejné, jako při anketě v roce 2012, výstupy z roku 2012 a 2018 pak budou
porovnány. Řídící skupina hodnotí anketu jako užitečnou a potřebnou, přestože to není
reprezentativní průzkum a získané názory nelze zobecňovat. Je to ale metoda, která umožňuje oslovit
velkou část občanů a dává jim možnost vyjádřit se k dané problematice. Další průzkumy budou
zaměřeny na problematiku konkrétních cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením.
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