Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku
Od října roku 2005 do července roku 2007 byl městem Otrokovice, partnerskými obcemi a
organizacemi realizován projekt Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku.
Cíle projektu
Cílem projektu bylo vytvořit systém služeb odpovídající potřebám místních občanů,
možnostem poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, dále pak zjistit potřebnost
sociálních služeb, plány a možnosti poskytovatelů a zadavatelů, přání uživatelů a veřejnosti
a také vytvořit systém spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli sociálních služeb a
veřejností.
Výstupy projektu
Hlavním výstupem projektu je 1. Komunitní plánu sociálních služeb na Otrokovicku. Jde o
dokument, který popisuje projektové záměry, jež by měly být realizovány v letech 2008 –
2012 a díky nimž by měly vzniknout nové sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a nezaměstnané, jako jsou osobní asistence, krizová linka, poradenské středisko
pro nezaměstnané nebo linka pomoci.
Aktivity projektu
V rámci realizace projektu proběhly analýzy, při nichž byly zjištěny potřeby obcí mikroregionu
Otrokovicko, organizací poskytující sociální služby, veřejnosti a uživatelů sociálních služeb
z řad seniorů, osob se zdravotním postižením a nezaměstnaných. Proběhlo více než deset
veřejných setkání s občany, literární, fotografická a výtvarná soutěž, přehlídka hudebnědramatických děl, konference ke KPSS, seminář pro poskytovatele sociálních služeb a
uživatele. Každý měsíc probíhala jednání řídící skupiny a pracovních skupin. V rámci
mikroregionu Otrokovicko obdržela v polovině roku 2006 každá z více než 15 tisíc
domácností Katalog sociálních služeb na Otrokovicku.
Na projekt KPSS navázala realizace projektových záměrů popsaných v Komunitním plánu,
dále byly zjišťovány potřeby cílových skupin a na základě nich probíhá také aktualizace
samotného Komunitní plán sociálních služeb. Mimo to probíhá proces komunitního plánování
pro další cílové skupiny – rodiny s dětmi, oběti násilí, osoby bez přístřeší a občané vracející
se z výkonu trestu, děti a mládež ohrožené delikvencí a drogově závislí. Pro tyto cílové
skupiny byly vytvořeny pracovní skupiny a mapují se jejich potřeby i jim poskytované služby
a jsou stanovovány a naplňovány projektové záměry, které by měly rozšířit síť služeb
odpovídajících potřebám těchto cílových skupin.
Rozšíření procesu komunitního plánování, který byl odstartován tímto projektem, představuje
projekt Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb.
Partneři na projektu:
Obec Bělov, Obec Halenkovice, Obec Nová Dědina, Obec Oldřichovice, Obec Tlumačov,
Charita Sv. Anežky Otrokovice, SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, Naděje o.s.,
Svaz tělesně postižených v ČR, krajská organizace Zlín, Oblastní spolek Českého
červeného kříže Zlín, Úřad práce ve Zlíně

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem
a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Termín realizace:

říjen 2005 – červenec 2007

Celkové náklady projektu:

Kč 1 723 038,-

Dotační titul:

Společný regionální operační program
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Bližší informace: www.strukturalni-fondy.cz/srop

Řídící orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mpsv.cz

Zprostředkující subjekt:

Zlínský kraj, www.kr-zlinsky.cz

Zdroje financování:

Příspěvek ze zdrojů EU:
Státní rozpočet ČR:
Město Otrokovice

Registrační číslo projektu:

CZ.04.1.05/3.2.55.1/1823

Kč 1 378 430,Kč 137 843,Kč 206 765,-

Více informací naleznete na www.otrokovice.cz/komunitní plánování.
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