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Plán sociálních služeb:
 Zjištění potřeb obyvatel regionu  v oblasti sociálních služeb 

(ANALÝZA)

 Zjištění nabídky sociálních služeb, jejich rozsahu, četnosti, 
efektivity a dostupnosti v jednotlivých obcích (ANALÝZA)

 Navázání nebo prohloubení spolupráce mezi  poskytovateli 
sociálních služeb, představiteli obcí a uživateli sociálních služeb 
(SPOLUPRÁCE)

 Zajištění dobré informovanosti o možnostech a způsobu poskytování 
sociálních služeb pro uživatele a představitele obcí v regionu
(PUBLICITA) 

 Tvorba informační brožury v tištěné i elektronické verzi o 
nabízených a dostupných sociálních službách v ORP Hlinsko         
(PUBLICITA) 

 Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) v 
ORP Hlinsko podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, 
který bude využit jako podklad k rozhodování o rozvoji a registraci 
nových služeb (SPRSS)



JAK DÁLE VYUŽÍVAT V PRAXI plán soc. služeb? 
Komunitní plánování     Plán soc. služeb (Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb, SPRSS)     Akční plán
Akční plán (AP):
 Sestavuje se na základě SPRSS s aktualizací 1x ročně

 Vychází ze stanovených priorit SPRSS, ale zohledňuje akt. 
změny, potřeby, legislativu a trendy v poskytování služeb 

 Vymezuje síť sociálních služeb v následujícím roce, včetně 
nákladů a zdrojů financování 

 Popisuje aktivity směřující ke změnám a definuje úkoly 

 REALIZACE AP PO UKONČENÍ PROJEKTU BUDE 
REALIZOVÁNA ZE STRANY MĚSTA HLINSKA JAKO ORP, 
KTERÉ MÁ SPRSS ZPRACOVÁN A PŘIPRAVEN K REALIZACI



Harmonogram realizace:
 Úvodní informovanost o projektu- úvodní schůzka všech zainteresovaných organizací, 

oslovení veřejnosti, zveřejnění informací o projektu, zapojení odborných garantů, 
nastavení informovanosti v rámci regionu  10/2017

 Obsazení a sestavení týmů pracovních skupin, volba vedoucích jednotl. PS 11/2017

 Zpracování podkladů pro tvorbu SPRSS- analytická část (analýzy, terénní průzkum, ankety, 
již zpracované analýzy služeb a jejich využití, aktualizace potřeb území, existující 
strategické dokumenty a vazba na Pardubický kraj jako podporovatele služeb a jeho 
priority pro území ORP Hlinsko apod.) 12/2017-9/2018

 Tvorba SPRSS- strategická část (priority a potřeby území ORP Hlinsko, trendy ČR, vazba 
na legislativu ČR (i očekávanou a předpokládanou), vazba na financování soc. služeb a 
podporu ze strany ČR, kraje, ORP i jednotlivých obcí) 10/2018-9/2019

 Informovanost o projektu- PO CELOU DOBU REALIZACE 10/2017-9/2019

 Koordinace a spolupráce s Pardubickým krajem- PO CELOU DOBU REALIZACE 10/2017-
9/2019

 Administrace projektu ze strany žadatele (MAS Hlinecko)- PO CELOU DOBU REALIZACE
10/2017-9/2019



Pracovní skupiny 1-3
 PS 1. Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním

 PS 2. Rodiny s dětmi a mládež

 PS 3. Potřeby zbylých skupin a osob ohrožených soc. vyloučením

SLOŽENÍ:
 Dobrovolně zastupují poskytovatele soc. služeb, uživatele, obce a 

ostatní organizace (5-7 osob pro každou PS)

 Četnost jednání dle potřeb (předpoklad 1x měsíčně)

AKTIVITY:
 Spolupracují na tvorbě SPRSS (analýza stavu, sběr námětů, problému, potřeb 

regionu, návrhy řešení, terénní průzkum, projednávání s veřejností  apod.)

 Dle témat a analýzy generují návrhy na řešení potřeb a priorit v regionu 

 Volí si vedoucího, který se aktivně podílí na přenosu informací z PS do ŘS a 
tvorbě SPRSS (odměna prostřednictvím DPP)



Řídící skupina (ŘS):

 Vedoucí projektu (zástupce realizátora MAS Hlinecko)

 Koordinátor projektu 

 Odborný garant pro pracovní skupinu (PS) 1 

 Odborný garant pro pracovní skupinu (PS) 2+3

 Vedoucí PS 1

 Vedoucí PS 2

 Vedoucí PS 3



Možnosti zapojení jednotl. subjektů mimo PS

 Zpracování oponentur (analytická část, strategická část)
 Získávání (poskytnutí) informací pro analýzu
 Vyhodnocování priorit pro strategii 
 Pouze informovanost o stavu zpracování SPRSS

Do tvorby a projednávání SPRSS se mohou zapojit  i 
organizace, které nepracují v souladu se Zákonem 
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ale poskytují služby 
lidem v tíživé situaci



Informovanost o projektu a zapojení 
veřejnosti:

 Aktuální informace na webu www.mashlinecko.cz (pro-link z www.hlinsko.cz)

 Články v Hlineckých novinách ( v el. formě zasílány obcím ORP pro uveřejnění do 

zpravodajů)

 Zprávy v televizním a internetovém vysílání AHP video- www.ahp.cz

 Webové stránky ORP – s odkazem na www.mashlinecko.cz

 Webové stránky obcí ORP Hlinsko (budou dodávány zprávy pro uveřejnění na webech 

obcí, pozvánky na projednávání, aktuality apod.)  

 Veřejná projednávání SPRSS (zveřejnění dokumentů, veřejné projednávání)

 Vydání publikace poskytovatelů sociálních služeb ( v el. i tištěné formě) pro 

informovanost v jednotlivých obcí a u poskytovatelů soc. služeb



Informace a aktuality o průběhu projektu na:
www.mashlinecko.cz pod logem projektu



Seznam prvotně oslovených aktérů:
 Amalthea z.s.

 Centrum denních služeb Motýl

 CENTRUM JANA XXIII.

 DDM Hlinsko

 Dlaň životu, o.p.s.

 Domov seniorů Drachtinka

 Dům klidného stáří Svratouch

 FOKUS Vysočina, z.ú.

 KLUB PATHFINDER, z.s.- oddíl 
127. Hlinsko

 Linka důvěry KONTAKT, o.p.s.

 Lokální síťař pro ORP Hlinsko 
Mgr. Jaroslav Marek, 
Systémový rozvoj a podpora 
nástrojů sociálně právní 
ochrany dětí

 Maják Hlinsko (organizace 

Mládež pro Krista, z.s.)

 Mateřské centrum Hlinečánek

 MÉDEA - z.s. 

 Městský klub seniorů

 MOST PRO, o.p.s.

 Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče

 Odbor sociálních věcí, školství 
a zdravotnictví Město Hlinsko

 Pečovatelská služba 
Kameničky

 Pečovatelská služba Vysočina

 Papežská misijní díla

 ROMODROM o.p.s. – Vězeňský 
program Pardubice

 Rytmus Východní Čechy, 
o.p.s.

 SKP – CENTRUM, o. p. s.

 Středisko volného času 
POHODA a POHODA COOL

 Svaz tělesně postižených 
v České republice, z. s. místní 
organizace Hlinsko (dospělí)

 Svaz tělesně postižených v 
České republice, z. s. místní 
organizace Hlinsko  (děti)

 TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s.

 Zástupci obcí ORP Hlinsko

 Veřejnost (neosobně formou 
veřejné pozvánky)

 Zástupci Pardubického kraje



Kontakty na zpracovatele a ŘS SPRSS:

 KOORDINÁTOR: Aneta Benešová benesova@mashlinecko.cz, tel. 608 858 541

 Odb. garant PS 1: Lenka Sodomková sodomkova.lenka@email.cz, tel. 777 602 436

 Odb. garant PS 2+3: Martin Vtípil vtipil@hlinsko.cz, tel. 773 801 065

 Vedoucí PS 1: (bude doplněno po 1. jednání PS 1)

 Vedoucí PS 2: (bude doplněno po 1. jednání PS 2)

 Vedoucí PS 3: (bude doplněno po 1. jednání PS 3)

 Garant a vedoucí projektu- zástupce realizátora MAS Hlinecko: Olga Ondráčková 
ondrackova@mashlinecko.cz, tel. 777 111 078

 CHCETE-LI SE ZAPOJIT DO REALIZACE SPRSS, KONTAKTUJTE KOORDINÁTORKU 
SPRSS DO 31.10. 2017

 DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM, VAŠE AKTIVITA=VAŠE BUDOUCÍ PROSPERITA...


