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V prosinci byl dokončen základní obsah nového 

služeb na území obce s rozší

koordinuje realizační tým složený ze 

rozvojové o.p.s., je připraven na období let 2019 

předmětem pokračování práce v

spolufinancována z prostř

Operačního programu Zamě

Zástupci poskytovatelů, zadavatel

celý rok v pracovních skupinách podíleli na další fázi komunitního plánování sociálních a 

souvisejících služeb na Českokrumlovsku, v prosinci dokon

strategického materiálu. Nový Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území OR

Č. Krumlov na roky 2019 – 2021 projednala na svém záv

a orgány města Český Krumlov

Plán je členěn jako již tradič

komunitního plánování: 1) senio

a 3) osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci). Pro každou z t

definovány opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvo

poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (nap

pečovatelská služba, sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) 

a také hlavní potřeby u tzv. souvisejících služeb (služby s

mimo režim zákona – např. 

preventivní programy při školách, p

Během roku 2018 proběhlo také anketní šet

názory občanů Českokrumlovska 

služeb v regionu. Celkem se do anketního šet

Další významnou aktivitou, která bude realizována v

sociálních a souvisejících služeb pro území ORP.
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sociální rehabilitace, azylové domy nebo odborné sociální poradenství) 

eby u tzv. souvisejících služeb (služby sociálního charakteru poskytované 

ř. terénní práce v rodinách, sociální bydlení, 
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služeb v regionu. Celkem se do anketního šetření zapojilo více než šest stovek respondent

Další významnou aktivitou, která bude realizována v roce 2019, bude aktualizace katalogu 

a souvisejících služeb pro území ORP. 
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