PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP TRHOVÉ SVINY
(
(tisková
zpráva, duben 2018)

Na Trhosvinensku pokračuje
čuje úsp
úspěšně komunitní plánování služeb v sociální oblasti.
Plánování organizuje již tradičně
tradič Jihočeská
eská rozvojová o.p.s. ve spolupráci s Městem
M
Trhové
Sviny, kde probíhá i činnost
innost pracovních skupin složených ze zástupc
zástupců
ů poskytovatel
poskytovatelů služeb,
obcí a dalších organizací v sociální oblasti.
oblasti Aktuálně probíhá realizace p
projektu „Komunitní
plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny 2019 -2021“, který je
spolufinancován z prostředků
edků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
Opera
programu
Zaměstnanost.
V rámci aktuální fáze plánování bude vytvořen
vytvo
nový strategický
ategický plán rozvoje sociálních a
doprovodných služeb na roky 2019-2021.
2019
Ten naváže na plán pro předchozí
ředchozí období a také
na plánování, které probíhá na úrovni celého Jihočeského
Jiho
kraje.
Během přípravy
ípravy nového plánu bude také provedeno anketní šet
šetření
ení mezi obyvateli regionu.
Cílem bude zjistit názory občan
čanů Trhosvinenska, Borovanska a Novohradska na zajišt
zajištění a
dostupnost sociálních služeb v regionu. Anketa bude provedena, podobně jako v minulých
fázích plánování, i ve spolupráci se školami v regionu. Je tedy možné, že budete i Vy
osloveni s dotazy týkajícími se sociálních věcí
v
v regionu. Anketa bude k dispozici také na
internetu a dalších místech a její provedení je plánováno na červen
erven toho
tohoto roku. Budeme
moc rádi, když se do anketního šetření
šet
zapojíte. Vaše názory a náměty
ěty v každém p
případě
přispějí ke zlepšení výsledků
ů plánování sociálních a souvisejících služeb v našem regionu.
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