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V roce 2018 probíhá další etapa komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na 

území ORP Český Krumlov. Kromě aktivit podpořených z evropských zdrojů, probíhá i řada 

aktivit, které jsou realizovány díky akci „Podpora procesů plánování sociálních služeb na 

území správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov v rámci projektu 

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ s reg. číslem 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792. 

Cílem uvedeného projektu je podpořit a udržet procesy komunitního plánování sociálních a 

souvisejících služeb na území vybraných správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Výstupy projektu, společně s výstupy dalších aktivit na Českokrumlovsku, budou rovněž 

podkladem pro další plánování na území ORP a také pro zpracování a hodnocení krajského 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Jako hlavní výstupy projektu jsou plánovány následující: 

- Komunikační strategie; 
- Schéma KPSS aktualizované pro období 2019-2021; 
- Analýza služeb pro vybranou cílovou skupinu; 
- Projednávání těchto a souvisejících témat v rámci ustanovených strukturách (Řídící 

skupina a pracovní skupiny); 
- Zajištění publicity projektu. 

Plánování na území ORP Český Krumlov probíhá už řadu let a řeší potřeby základních 

cílových skupin, pro které jsou ustanoveny samostatné pracovní skupiny (PS) složené ze 

zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů služeb: 

- PS senioři a osoby se zdravotním postižením; 
- PS děti, mládež, rodiny; 
- PS osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci). 

Významnou součástí plánování je dále i řídicí skupina. Jedním z hlavních cílů celého procesu 

plánování je nastavování optimální a udržitelné sítě sociálních služeb, která reaguje na 

aktuální potřeby občanů v území. I v rámci aktuální fáze plánování se předpokládá zachování 

podpory stávajících, ale rovněž i projednávání nutnosti zavádění nových služeb, které jsou na 

Českokrumlovsku potenciálně potřebné. 
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