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„Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792) je 
projekt, jehož příjemcem je Jihočeský kraj. I díky podpoře tohoto projektu může pokračovat 
plánování sociálních a souvisejících služeb ve správním území obce s rozšířenou působností 
Trhové Sviny. 

C9lem projektu je mimo jiné podpořit a udržet procesy komunitního plánování sociálních a 
souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny. Výstupy projektu, 
společně s výstupy dalších aktivit na Trhovosvinensku, budou rovněž jedním podkladů pro 
plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Trhové Sviny a také podkladem 
pro zpracování a hodnocení krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Během roku 2018 proběhne například aktualizace vybraných analytických podkladů, bude 
vytvořena a aktualizována komunikační strategie nebo bude vytvořena analýza vybrané cílové 
skupiny na území ORP. Nejvýznamnějším cílem bude příprava nového Komunitního plán 
sociálních a souvisejících služeb pro území ORP T. Sviny na roky 2019-2021. Na realizaci 
těchto úkolů se budou podílet členové ustanovených struktur plánování složených ze zástupců 
poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Na území ORP Trhové Sviny jsou 
cílové skupiny (a současně i pracovní skupiny) vymezeny následovně: 

- Cílová a pracovní skupina „Senioři“ 
- Cílová a pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ 
- Cílová a pracovní skupina „Děti, mládež a rodiny“ 
- Cílová a pracovní skupina „Osoby v nepříznivé sociální situaci“ 

Nad rámec tohoto obsahu pak plán obsahuje i tzv. průřezové aktivity. V nich jsou řešeny 
otázky, které nelze věcně přiřadit výlučně k jedné z uvedených cílových skupin, ale svou 
podstatou přispívají k plnění cílů v sociální oblasti (např. posilování informovanosti nebo 
zajištění vlastní procesu plánování). 

Realizace projektu je plánována do konce roku 2018. 
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