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Během první poloviny roku byly dokon čeny práce na novém Plánu sociálních a 
souvisejících služeb na území obce s rozší řenou p ůsobností Č. Krumlov. Plán, jehož 
přípravu koordinoval realiza ční tým složený ze zástupc ů města Český Krumlov a 
Jiho české rozvojové o.p.s., zahrnuje cíle, opat ření a aktivity na období let 2019 - 2021. 
Příprava plánu byla spolufinancována z prost ředků Evropského sociálního fondu 
prost řednictvím Opera čního programu Zam ěstnanost a státního rozpo čtu ČR. 

 

Nový plán pro tříleté období je co do obsahu rozdělen do tří částí, a to dle hlavních cílových 

skupin komunitního plánování: 1) senioři a osoby se zdravotním postižením, 2) děti, mládež, 

rodiny a 3) osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci). Pro každou z těchto skupin jsou pak 

definovány opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvoje sociálních služeb 

poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. domovy pro seniory, 

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

a také hlavní potřeby u tzv. souvisejících či doprovodných služeb (služby v sociální oblasti 

poskytované mimo režim zákona – např. terénní práce v rodinách, sociální bydlení, 

preventivní programy při školách, půjčovny kompenzačních pomůcek apod.). 

Rozhodující roli v rámci přípravy nového plánu měli opět zástupci poskytovatelů, zadavatelů 

a uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří diskutovali potřeby obyvatel a uživatelů 

služeb na Českokrumlovsku v pracovních skupinách. Proběhla rovněž anketní šetření mezi 

obyvateli regionu nebo byly aktualizovány sociodemografické podklady. Finální verze plánu 

pak byla projednána rovněž v řídící skupině, na setkání starostů obcí Českokrumlovska a 

Kaplicka, na veřejném projednání a také na společném závěrečném jednání pracovních 

skupin. 

Kromě nového plánu byl během této fáze zpracován i nový katalog služeb. Jsou v něm 

zahrnuty sociální a související služby dostupné na Českokrumlovsku nebo vybrané služby 

z okolí. Tento katalog je zájemcům k dispozici rovněž v online podobě na adrese 

www.socialnisluzbyck.cz. Na této stránce mohou zájemci nalézt rovněž ke stažení 

dokumenty a další informace týkající se plánování sociálních a souvisejících služeb na 

Českokrumlovsku. 
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