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Plánování sociálních a souvisejících služeb ve správním území obce s rozšířenou 
působností Třeboň probíhá již od roku 2011. Jeho iniciátory jsou od počátků Město Třeboň 
ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. Do procesu jsou dále aktivně zapojeni i 
poskytovatelé sociálních služeb v území i zástupci měst a obcí. Účastníci plánování debatují 
potřeby území v sociální oblasti a způsoby jejich naplnění ve čtyřech pracovních 
skupinách rozdělených dle hlavních cílových skupin (1. senioři, 2. osoby se zdravotním 
postižením, 3. děti, mládež a rodiny a 4. osoby v nepříznivé sociální situaci). 
Na konci roku 2018 bylo dokončeno Vyhodnocení posledního roku platnosti (2018) 
Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na ORP Třeboň 2015 – 2018.  
Důležitou součástí procesu plánování by měli být i zástupci obcí v území. Přestože ne všude 
je sociální oblast vnímána jako nejvyšší priorita, předpokládaný demografický a sociální 
vývoj společnosti bude velmi pravděpodobně klást zvýšené nároky na toto téma. Obce 
by se do plánování sociálních služeb na svém území proto měly zapojovat. Zákon o obcích 
jim mimo jiné ukládá povinnost zjišťovat potřeby těchto služeb mezi obyvateli na svém 
území, zajišťovat informovanost o dostupnosti těchto služeb a spolupracovat v této 
oblasti s poskytovateli služeb, dalšími obcemi a krajem na jejich zajištění. 
Na základě zpětné vazby od občanů v ORP Třeboň a při jednáních pracovních skupin byl 
vznesen dotaz na možnosti zavedení služby „Senior-taxi“ v ORP Třeboň. Z tohoto důvodu 
byla zpracována analýza fungování této služby v rámci CR. Byly vysledovány hlavní způsoby 
realizace této služby. Analýza bude dále využita pro další fáze komunitního plánování, pro 
informovanost na jednotlivých obcích o pozitivech či negativech poskytování této služby a 
možnostech jejího zavedení, či podmínek využívání této služby občany. Bude tedy sloužit 
jako nástroj pro případné nastavení a zprovoznění této služby v rámci ORP Třeboň. 
V rámci aktuální fáze plánování byla také proto vytvořena a plánovacími strukturami 
schválena 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 Třeboň 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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