MAS Český sever a spolupracující organizace zapojené v procesu
komunitního plánování sociálních služeb a aktivit na území
Šluknovsko, které je tvořeno 18 obcemi (dále jen KPPSSŠ)
Návrh KPSSŠ byl realizován v rámci projektu s registračním číslem:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006534, podpořený z Operačního fondu zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky

Návrh Komunitního plánu
sociálních služeb a aktivit na období 2019 – 2023
pro oblast Šluknovska
Proces konzultací v období
1. srpna – 25. srpna 2018

 Zajímají vás sociální služby a aktivity na Šluknovsku?
 Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti
služeb na Šluknovsku v příštích letech.
 Sdělte nám váš názor v procesu konzultací.
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MAS Český sever a spolupracující organizace zapojené v procesu
komunitní plánování sociálních služeb a aktivit na Šluknovsku
na období 2019 až 2023
NÁVRH KPSSŠ byl zpracován komunitou a to odborníky z oblasti sociálních služeb, zadavateli
sociálních služeb a uživateli za jednotlivé cílové skupiny obyvatel.
V komunitním plánu najdete návrh na rozvoj a udržení sítě sociálních služeb u 5 cílových
skupin a společné cíle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

služby pro seniory
služby pro osoby zdravotně znevýhodněné
služby pro rodiny, děti a mládež
služby pro sociálně vyloučené
služby pro osoby ohrožené závislostmi
společné cíle

Návrh plánu obsahuje 21 cílů a 66 opatření, která budou v následcích pěti letech společným
úsilím komunity realizovány ve prospěch občanů Šluknovska.
Proces konzultací Komunitního plánu probíhá 1. 8. – 25. 8. 2018.
Plán najdete na webu MAS Český sever a obcí, které jsou na území Šluknovska, spolu s
připomínkovacími formuláři a to v elektronické verzi, včetně připomínkovacích dotazníků a
pokynů k procesu konzultací.
1. Obce na Šluknovsku, kterým budou veškeré informace zaslány v elektronické verzi
2. MAS Český sever, se sídlem ve Varnsdorfu
3. Všichni poskytovatelé služeb na území Šluknovska, kterým budou informace zaslány
elektronicky

V případě potřeby jakýchkoli informací neváhejte kontaktovat pověřenou osobu za projekt
Komunitní plánování MAS Český sever Martinu Novotnou, martina.novotna.21@gmail.com,
telefon 773 68 241. Dále je možno konzultovat s metodikem Michalem Polesným, telefon:
603 879 688, případně s jednotlivými manažery pracovních skupin KP MAS Český sever –
kontakty viz tabulka.
Pracovní skupiny

Manažer PS

Kontakt

Metodika

Michal Polesný

603 879 688

Oblast služeb pro osoby ohrožené
drogou

Bc. Vít Jelínek
White Light

kc‐rumburk@wl1.cz
+420 602 195 104
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Oblast sociálních služeb
a péče o seniory

Bc. Marcela Postlerová
Město Šluknov

postlerova@mesto‐sluknov.cz
+420 734 315 475

Oblast sociálních služeb pro osoby
v krizi a osoby ohrožené sociálním
vyloučením

Mgr. Jiřina Kafková
CEDR

Oblast sociálních služeb a péče o
osoby se zdravotním postižením

Ing. Monika Lampová
Agentura Pondělí

lampova@agenturapondeli.cz
+420 775 554 491

Oblast sociálních služeb pro děti a
mládež

Hana Volfová
KC Kostka Krásná Lípa

volfova@komunitnicentrum.com
+420 777 291 400

jirina.Kafkova@seznam.cz
+420 730 158 642

Vznik Komunitního plánu sociálních služeb a aktivit na Šluknovsku
ÚČEL
Plán vznikl proto, aby poskytování sociálních služeb a aktivit v následném horizontu do roku
2023 vyhovovalo občanům v řešeném území a citlivěji reagovalo na jejich potřeby. Vznik
Komunitní plánu je hrazen za podpory Operačního programu Zaměstnanost a ze státního
rozpočtu České republiky.
PROCES
Komunitní plán je výsledkem společného procesu plánování sítě služeb na území Šluknovsko
a ostatních 18 obcích. Jeho obsah odráží diskuze a rozhodnutí, ke kterým doposud dospěli
všichni jeho tvůrci. Při jeho tvorbě byl respektován princip rozšířené triády, tedy zapojení
zadavatele – MAS Český sever, více než 38 poskytovatelů služeb, uživatelů a veřejnosti, což
velmi pomohlo zvýšit celkovou reálnost a kvalitu plánu.
HODNOTY
Plán je opřen o několik zásadních humánních hodnot
 Poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů
 Poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku
 Zajistit při poskytování služeb rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana
 Respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a jeho soukromí
 Poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních aspirací a schopností občanů
CÍLE
Plán má přispět k naplnění 4 základních cílů
1. Umožnit lidem život ve vlastním prostředí, s péčí a podporou dle vlastní volby.
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2. Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným
požadavkům a potřebám obyvatel.
3. Zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.
4. Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb a programů, bez rozdílů zřizovatele
služby.
KONTEXT


Komunitní plánování v ČR je již zakotvenou metodou kvality, která je povinně uložena
krajům pro zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Hojně je však
metoda komunitního plánování využívána i městy, obcemi a mikroregiony. Procesem,
který je na MAS Český sever metodicky zaštítěn CKP Ústí nad Labem, vznikají
obdobné plány krajů, měst a obcí po celé ČR.

Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu
Komunitního plánu sociálních služeb a aktivit na Šluknovsku
Pravidla vedení procesu konzultací
1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné
prostudování materiálu a podání připomínky.
2. Konzultační místo slouží zároveň pro podávání informací k předkládanému
materiálu.
3. Na všech kontaktních a konzultačních místech jsou k dispozici písemné materiály
a připomínkovací formuláře.
4. Všechny připomínky musí mít písemnou formu a musí být podány
na připomínkovacím formuláři.
5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat poštou na adresu
Místní akční skupina Český sever; KPSSŠ ‐ Martina Novotná; Národní 486, 407 47,
Varnsdorf; elektronicky pak na adresu: martina.novotna.21@gmail.com, případně na
emailové adresy manažerů pracovních skupin (viz tabulka).
Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly.
Všechny došlé připomínky jsou evidovány.
6. V elektronické verzi bude materiál k dispozici na webových stránkách MAS Český
sever na uvedeném odkazu. Bude se jednat o Návrh komunitního plánu sociálních
služeb a aktivit na Šluknovsku a Informace k procesu konzultací včetně
připomínkovacího dotazníku.
7. Vypořádání připomínek bude zveřejněno a stane se přílohou (součástí) komunitního
plánu.
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Samotný proces konzultací s širokou veřejností bude probíhat
1.08. – 25.08.2018
Proces konzultací bude probíhat ve spolupráci se samotnými poskytovateli služeb
v regionu Šluknovska. Všichni poskytovatelé budou mít k dispozici Návrh Komunitního
plánu sociálních služeb a aktivit spolu s Připomínkovacími dotazníky.
Konzultační místo
1. MAS Český sever – Národní 486, 407 47 Varnsdorf, kontaktní osoba Martina
Novotná, telefon 773 068 241, email: martina.novotna.21@gmail.com. Otvírací doba
je k dispozici na webových stránkách MAS Český sever, (termín schůzky si sjednejte
prosím předem telefonicky nebo emailem). Dále je možno konzultovat i s metodikem
Michalem Polesným, telefon: 603 879 688.
Kontaktní místa
1. Obce na území Šluknovska, kterým budou veškeré informace zaslány v elektronické
verzi.
2. Všichni poskytovatelé sociálních služeb na území Šluknovska
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NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT NA
ŠLUKNOVSKU NA OBDOBÍ 2018, 2019, 2020, 2021,2022 a 2023
(připomínkovací formulář je možné kopírovat)

PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘ
Připomínkující osoba (pokud chcete údaje uvést, prosíme vyplňte čitelně):
Jméno a příjmení:……………….........……………………………………………...
Adresa: ……………………………………………………….…………..................
Kontakt (tel./e‐mail): …………………………Datum:.…………………………
K jaké části návrhu pracovních skupin (oblasti) se Vaše připomínka vztahuje?
(prosíme zakroužkujte či zvýrazněte):
1. Senioři
2. Zdravotně znevýhodnění
3. Rodina, děti a mládež
4. Sociálně vyloučení
5. Ohrožení závislostmi
6. Společné cíle
K jaké části dokumentu se Vaše připomínka vztahuje?
(pokud víte, prosíme doplňte):

Cíl číslo:

Opatření číslo:
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Posouzení naléhavosti připomínky:
(zakroužkujte dle svého subjektivního posouzení. Číslo koresponduje se známkovacím systémem ve škole,
1 hodně naléhavé – 5 nejméně naléhavé)

1

2

3

4

5

Formulace připomínky (prosíme vyplňte čitelně):

Tuto část prosím nevyplňujte!
Připomínku zpracoval: (vyplňte hůlkovým písmem)
Jméno a příjmení, titul:
………..………………………………………………………………………..
Adresa organizace: …………………………………………………………………………………
Funkce: ……………………………………………………………….
Kontakt (tel./e‐mail): …………………………………………………………………………............
Datum: …………………………………………………………………………………
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