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

Město Trhové Sviny ve spolupráci s Jihočeskou
Jiho
rozvojovou o.p.s. již téměř
ěř deset let úspěšně
pokračuje v plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku. V prosinci byl
dokončen nový „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové
Sviny 2019 -2021“, jehož příprava
p
spolu s řadou
adou dalších aktivit v této oblasti je
spolufinancována z prostředků
ředků Evropského sociálního fondu v rámci Opera
peračního programu
Zaměstnanost (projekt
rojekt „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP
Trhové Sviny 2019 -2021“, registrační
registra
číslo
íslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531).
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006531
Během roku 2018 proběhlo
hlo také anketní šetření
ení mezi obyvateli regionu
regionu. Cílem bylo zjistit
názory občanů Trhovosvinenska,
svinenska, Borovanska a Novohradska na zajištění
zajišt
zajiště
a dostupnost
sociálních služeb v regionu. Celkem se do anketního šetření
šet ení zapojilo tém
téměř 500 osob.
Šetření bylo zajištěno členy
leny pracovních skupin a řídící
ídící skupiny, významně se na sběru dat
podíleli i studenti Gymnázia Trhové Sviny, anketa byla dostupná k vyplnění
ění i na internetu.
Důležitým zjištěním
ním je, že dle názoru odpovídajících Trhovosvinensko představuje
bezpečný region s dostatečnou
dostate
nabídkou služeb občanské
anské vybavenosti pro
plnohodnotný život.. Pozitivní je, že stejný výsledek měla
m
odpověď na obdobnou otázku i
v předchozím šetření
ení uskutečněném
uskutečně
před zhruba čtyřmi lety. Z dalších zajímavých odpovědí
odpov
je možné zmínit např.. názor na zajišt
zajištění možností pro trávení volného času pro d
děti a mládež
(hřiště apod.),, který je dle názoru respondentů z velké části pozitivní.. Obdobně
Obdobn je hodnocena
i nabídka organizované činnosti pro d
děti a mládež (kroužky,
užky, prázdninové tábory apod.).
Převážně jako dostatečnou
nou hodnotili obyvatelé Trhovosvinenska dostupnost pe
pečovatelské
služby.
Naopak jako významně problémové oblasti byly ve velké míře
mí e uvád
uváděny dostupnost
sociálního bydlení a problematika rostoucí zadluženosti
zadluženosti mezi obyvateli.
obyvateli Jako ne zcela
bezproblémové byly dále respondenty zmíněny např.. oblasti bezbariérové dostupnosti
veřejných objektů,, dostupnost bytů
byt v domech s pečovatelskou
ovatelskou službou nebo zajišt
zajištění péče o
osoby ohrožené závislostmi a práce s nimi (drogy,
(drogy, alkohol, gamblerství, internet atd.).
Výstupy z anketního šetření
ení budou dále využívány pro pot
potřeby
eby plánování. Další plánovanou
aktivitou pro rok 2019 bude mimo jiné příprava
íprava nového katalogu sociálních a
souvisejících služeb, který bude dostupný nově
nov také v online verzi s vyhledávačem
služeb dle zadaných parametrů.
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Mgr. Věra Korčaková
vedoucí řídící
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@tsviny.cz, 386 301 416
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