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Na konci roku 2018 byly dokončeny obrysy nového Komunitního plánu sociálních a
souvisejících sužeb pro správní území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Plán
bude určen na období let 2019 - 2021 a stejně jako plány pro předchozí období bude
každoročně hodnocen a aktualizován. Struktura nového plánu opět vychází z potřeb
základních cílových skupin (senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a mládež
a osoby v krizové situaci) a akcentuje podporu zajištění stávajících služeb i nutnost zavádění
nových služeb, které jsou na Českokrumlovsku prokazatelně potřebné.
Součástí prací v oblasti komunitního plánování bude v příštím roce také aktualizace katalogu
sociálních a souvisejících služeb (včetně již existující elektronické verze katalogu na sociálním
portálu www.socialnisluzbyck.cz). Proběhne rovněž veřejné projednání plánu, dokončeny
budou také další analytické práce potřebné pro vlastní plán.
Důležitým článkem procesu plánování by měly být i obce. Předpokládaný demografický a
sociální vývoj společnosti bude klást zvýšené nároky na sociální oblast. Obce by proto se měly
do plánování sociálních služeb na svém území aktivně zapojovat. Zákon o obcích jim mimo
jiné ukládá povinnost zjišťovat potřeby těchto služeb mezi obyvateli na svém území, zajišťovat
informovanost o nich a spolupracovat v této oblasti s poskytovateli služeb, dalšími obcemi a
krajem na jejich zajištění. V rámci aktuální fáze plánování byla proto také vytvořena
komunikační strategie, jejímž cílem je především zajistit dlouhodobou informovanost veřejnosti
v území o dostupných sociálních a souvisejících službách (ať už odborné veřejnosti jako jsou
lékaři, pracovníci obecních úřadů apod. i široké veřejnosti, tj. stávajících i potenciálních
uživatelů těchto služeb).
Komunikační strategie byla, stejně jako další výstupy, připravena 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 registračním
číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792.
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