
Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb je způsob, jak lze na úrovni obcí a krajů 
plánovat  sociální  služby  tak,  aby  odpovídaly  místním  specifikům  i  potřebám 
jednotlivých občanů. Komunitní plánování je metodicky rozpracovaná a zkušenostmi 
prověřená  metoda  zjišťování  názorů,  návrhů  a  potřeb  široké  veřejnosti  cestou 
zapojování  občanů.  V tomto  případě  je  aplikována  do oblasti  rozvoje  sociálních 
služeb. 
Posláním  komunitního  plánování je  zajistit,  aby  sociální  služby  fungovaly 
a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. To konkrétně znamená:

- služby jsou dostupné
- služby jsou kvalitní
- reagují na potřeby uživatelů
- nabídka služeb je přehledná a srozumitelná,
-  peníze jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba

Princip komunitního plánování předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních 
zainteresovaných občanů, přesněji tří subjektů tvořící tzv. komunitní triádu:

- uživatelů sociálních služeb ( lidé, kteří využívají sociální služby)
- poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace města a nestátní ne

ziskové organizace, které jsou činné v sociální oblasti
- zadavatele sociálních služeb (politici, zástupci měst a obcí)

Hlavním přínosem komunitního plánování je  zapojení  všech účastníků systému 
sociálních služeb do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Zvyšuje podíl 
občanů na rozhodovacím procesu o způsobu  jejich zajišťování.



Smyslem komunitního plánování  je vytvořit  systém plánování sociálních služeb, 
který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, 
aby vynakládané finanční prostředky byly efektivně využívány v souladu s potřebami 
uživatelů a možnostmi poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

Komunitní  plán je  výsledkem dohody  mezi  zadavateli,  poskytovateli  a  uživateli 
sociálních služeb. Definuje a analyzuje potřeby daného regionu. Zmapuje současnou 
situaci a dává výhledy do budoucna.

Jak probíhá komunitní plánování sociálních služeb na území Města Albrechtic

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) ve Městě Albrechticích bylo 
započato v měsíci březnu 2008  politickou podporou zastupitelstva města. V měsíci 
dubnu se konala první schůzka s uživateli služeb, kteří se zapojili do procesu KPSS 
aktivním způsobem, jsou členy pracovní skupiny pro KPSS.  

V měsíci květnu proběhla schůzka s poskytovateli  sociálních služeb, kteří zajišťují 
služby na území Města Albrechtic. Jedná se o následující poskytovatele:  - HELP-IN 
Bruntál, obecně prospěšná společnost 

                    - Charita Krnov,
                    - Krajánek příspěvková organizace, Město Albrechtice
                    - Harmonie příspěvková organizace, Město Albrechtice.

Jednalo se o začlenění následujících organizací do KPSS Města Albrechtic a případné 
rozšíření  poskytovaných  služeb,  dle  zájmu  občanů  Města  Albrechtic  a  občanů 
přilehlých obcí. 

V měsíci  červnu  proběhla  schůzka  se  starosty  obcí  albrechticka,  kde  se  jednalo 
o možnosti zapojení těchto obcí do KPSS.  

26. 6. 2008 na  schůzce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb bylo vybráno 
logo pro KPSS. Na výzvu města o spolupráci při tvorbě loga  k  občanům, která byla 
umístěna na stránkách kabelové televize, reagoval pouze pan Rostislav Král, který 
zaslal 11 návrhů. Na schůzce bylo vybráno vítězné logo, které bude provázet KPSS 
po celou dobu.

Dále byl sestaven dotazník,  na základě kterého bude proveden průzkum mezi občany 
albrechticka, jaké sociální služby by rádi na území měli a jaké potřebují.

Dotazníkové šetření pro veřejnost pro tvorbu komunitního  
plánu sociálních služeb na území Města Albrechtic



Vážení spoluobčané, 

     zde si můžete stáhnout dotazník,
dotazník

 s jehož  pomocí  bychom  rádi  zjistili,  jaké  máte  potřeby  v oblasti  sociálních 
služeb  a  péče.  Na  základě  vašich  odpovědí  z vyplněných  dotazníků  budeme 
schopni lépe určovat priority v plánování sociálních služeb a tím i nepřímo zlepšovat  
kvalitu života u nás v Městě Albrechticích.

     Dotazník  je  součástí  komunitního plánování  sociálních  služeb,  které  bylo  

na území Města Albrechtic zahájeno v 03/08. 

     Výsledkem dlouhodobé společné práce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 

sociálních služeb je komunitní plán sociálních služeb.      

Prosím o zaslání vyplněného dotazníku do 31. 08. 2008
na e-mail: h.rousova@mesto-albrechtice.cz

Děkuji za váš čas a spolupráci

Ing. Hana Rousová
vedoucí sociálního odboru
Městský úřad Město Albrechtice

1. 5. 2008


