Podpora procesu komunitního plánování
navazujících činností v ORP Hodonín

a

dalších

Registrační číslo: CZ.0.3.2.63/0.0/0.0/16_063/0006551
Částka: 2.020.400,- Kč
Doba realizace projektu: 1.8.2017 až 31.7.2019

Anotace projektu
Město Hodonín od roku 2004 realizuje a organizuje proces komunitního plánování sociálních služeb
na území ORP Hodonín, v rámci něhož významně spolupracuje s poskytovateli a uživateli sociálních
služeb a danými obcemi. Město jako zadavatel služeb klade velký důraz na rozvoj, dostupnost a
kvalitu poskytovaných služeb na území celého Hodonínska. Důležitým nástrojem a samozřejmostí, jak
tyto cíle naplňovat je fungující platforma spolupráce výše uvedených aktérů.
Projekt je zaměřen na aktivity spadající do oblasti komunitního plánování sociálních služeb a
souvisejících činností, které budou realizovány prostřednictvím žadatele a partnerů, a to převážně v
oblasti ORP Hodonína, částečně pak také na širším území bývalého okresu Hodonín (ORP Kyjov a
ORP Veselí nad Moravou). Jeho náplň vychází z dlouhodobých potřeb zjišťovaných v rámci
mnohaletého procesu komunitního plánování sociálních služeb na Hodonínsku.

Projekt je zaměřen na:
 spolupráci, vzájemnou koordinovanost, informovanost, a koncepčnost při komunitním
plánování sociálních služeb a při tvorbě strategií v této oblasti na úrovni dotčených obcí a
spolupracujících organizací (Hodonínsko),
 vyhodnocení stávajícího komunitního plánu, který společně s dalšími výstupy (jako jsou
informace z analýz) budou podkladem pro tvorbu nového Komunitního plánu sociálních služeb
pro ORP Hodonín,
 tvorba nového KPSS,
 vzdělávání členů procesu KPSS v oblastech zapojování veřejnosti do procesu KP, k novele
zákona o sociálních službách, v oblasti kontrol v sociálních službách,
 zajištění metodické podpory procesu KPSS,
 zajištění efektivní sítě sociálních a návazných služeb, kterou nebudou klienti propadat, ale
která také nebude přebujelá,
 zajištění dostatečného množství finančních prostředků na zajištění fungování této sítě
 nastavení oblasti kontroly sociálních služeb z oblasti efektivity služeb,

1

 posílení informovanosti o sociálních službách nabízených a dostupných v našem regionu,
 propojení ORP a umožnění přenosu a sdílení informací z jiných ORP v oblasti plánování a
financování soc. služeb.

Aktivity projektu


Zefektivnění procesu KPSS Hodonínsko- (bude zajištěna realizace celého procesu KPSS
včetně metodické podpory, která bude zabezpečena také pro další obce s rozšířenou
působností, spolupracující ORP , nejen pro ORP Hodonín).



Tvorba Komunitního plánu sociálních služeb pro Hodonínsko - (bude prováděno
vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb, zpracování Analýzy potřeb
uživatelů (zejména pro ORP Hodonín, ale s možností srovnání s okolními obcemi ORP
(s ohledem na skutečnost finanční náročnosti zřizování nových sociálních služeb a možnosti
finanční spoluúčasti). Materiál je určen zejména odborné veřejnosti - poskytovatelům
sociálních služeb, zadavatelům, ale budeme se snažit jej koncipovat tak, aby byl srozumitelný
i pro uživatele a veřejnost. Zveřejněn bude na stránkách města Hodonína, komunitního
plánování sociálních služeb a i na webových stránkách poskytovatelů sociálních služeb
v území ORP Hodonín. V rámci spolupráce a provázanosti aktivit plánování a síťování
sociálních služeb bude materiál samozřejmě poskytnut Jihomoravskému kraji jako jeden
z podkladů pro vytvoření Krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.



Informovanost o sociálních službách - (vytvoření přehledu poskytovaných sociálních služeb
na území celého okresu Hodonín, úprava stávajícího webového katalogu sociálních služeb
(rozšíření), vydání Okresního katalogu sociálních služeb, zhotovení letáků o sociálních
službách a jejich distribuce cílovým skupinám, Veletrh sociálních služeb)



Vzdělávání v procesu komunitního plánování - (zajištění vzdělávání pro členy procesu
KPSS z ORP Hodonín a dalších spolupracujících ORP s tématy: novelizace zákona
o sociálních službách, Monitoring potřeb uživatelů a poskytovatelů, Zapojování veřejnosti
do komunitního plánování, Kontroly sociálních služeb.



Spolupráce s partnery a spolupracujícími obcemi - pro další spolupracující obce
s rozšířenou působností bychom chtěli zajistit společnou metodickou podporu při procesu
plánování, financování sociálních služeb a provádění kontrol sociálních služeb, zavádění
nových technik s ohledem na požadavky JMK. Sdílení příkladů dobré i špatné praxe umožní
obcím ORP do budoucna vhodně volit vyzkoušené cesty v plánování a financování soc.
služeb. Zapojeným obcím ORP dále umožníme vzdělávání členů organizační struktury KPSS
v projektu v oblasti zapojování veřejnosti do KPSS, monitoring potřeb v KPSS, novela zákona
o soc. službách, kontroly sociálních služeb.

Cílové skupiny
-

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,
poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na
podporu sociálního začleňování,
zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.
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Region
Jihomoravský kraj (území ORP Hodonín)

Plánované výsledky a výstupy
-

Vyhodnocení stávajícího komunitního plánu,
zhotovení analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb,
příprava, schválení a vydání nového komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Hodonín,
realizace čtyř akreditovaných kurzů pro členy organizačních struktur KPSS realizátora,
partnerů a spolupracujících organizací,
vydání letáků o sociálních službách pro zájemce a uživatele,
realizace dvou tematických konferencí,
vydání okresního katalogu sociálních a návazných služeb
veletrh sociálních služeb v r. 2019

Partneři a spolupracující organizace
-

Město Kyjov
Město Veselí nad Moravou
Město Blansko

Realizátor projektu
Název: Město Hodonín
IČ: 00284891
Ulice: Masarykovo náměstí 1
Město: Hodonín
PSČ: 69535

Kontaktní osoba
Kontakt: Bc. Marcela Prchalová, prchalova.marcela@muhodonin.cz, tel.: 728728171
WWW: http://www.hodonin.eu
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