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Město Trhové Sviny ve spolupráci s Jiho
pokračuje v plánování sociálních a souvisejících služeb na Trhovosvinensku. V
dokončen nový „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové 
Sviny 2019 -2021“, jehož p
spolufinancována z prostředků
Zaměstnanost (projekt „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Trhové Sviny 2019 -2021“, registra

Během roku 2018 proběhlo také 
názory občanů Trhovosvinenska, Borovanska a Novohradska na zajišt
sociálních služeb v regionu. Celkem se do anketního šet
Šetření bylo zajištěno členy pracovních skupin a 
podíleli i studenti Gymnázia Trhové Sviny, anketa byla dostupná k

Důležitým zjištěním je, že dle názoru odpovídajících 
bezpečný region s dostate
plnohodnotný život. Pozitivní je, že stejný výsledek m
v předchozím šetření uskutečně
je možné zmínit např. názor na zajišt
(hřiště apod.), který je dle názoru 
i nabídka organizované činnosti pro d
Převážně jako dostatečnou hodnotili obyvatelé Trhovosvinenska dostupnost pe
služby. 

Naopak jako významně problémové oblasti byly ve velké mí
sociálního bydlení a problematika rostoucí zad
bezproblémové byly dále respondenty 
veřejných objektů, dostupnost byt
osoby ohrožené závislostmi a práce s nimi (

Výstupy z anketního šetření budou dále využívány pro pot
aktivitou pro rok 2019 bude mimo jiné 
souvisejících služeb, který bude dostupný nov
služeb dle zadaných parametr
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