Komunitní plánování sociálních služeb v ORP
Votice

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování optimální sítě sociálních služeb, které
budou pro občany dostupné, kvalitní, budou odpovídat poptávce a potřebám občanů daného území.

Dosud řešeno projektem “Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov”,
který realizoval Benešov - partneři bylo ORP Votice a ORP Vlašim.

Tento proces logicky navazuje na aktivity Komunitního centra, které je plánováno v klášteře ve Voticích a
kde mají být soustředěny některé potřebné sociální služby

●

průběžné mapování poskytovatelů sociálních a návazných služeb a jejich kapacit

●

zajišťuje dostupnost sociálních služeb v území

●

končící platnost stávající komunitního plánu (2019)

●

mapuje potřeby cílových skupin (cílové skupiny zapojené do procesu plánování)

●

je ústředním strategickým dokumentem pro další dotační příležitosti a pro rozšiřování
potřebných služeb a jejich ukotvení v krajské síti = jsou-li služby v krajské síti, jsou
dotované

●

Komunitní plán je důležitou součástí žádostí poskytovatelů sociálních služeb o EU
dotace = pomůže udržet finance na Minimální sociální síť na relativně podobné hladině

Výzva 63 na komunitní plánování
Žadatel - Mikroregion Voticko, ORP Votice
Partneři projektu bez finanční účasti: obce ORP - byla by tím deklarována chuť komunitně

plánovat v rámci celého území, což by zvýšilo možnost získání dotace
Minimální částka na projekt: 500 000 Kč
Maximální částka naprojekt: 4 000 000 Kč
Ukončení příjmu žádosti: 31.01.2017
Finanční spoluúčast DSO, nebo obce je 5%

Aktivity projektu:
1.

koordinace procesu plánování (organizační struktura plánování, výstupy)

2.

Zpracování podkladů pro střednědobé plánování (analýzy poskytovatelů, finanční

analýzy, priority, budoucí směřování, vývoj soc. služeb v území)
3.

Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP

4.

Vzdělávání účastníků komunitního plánování

5.

Zajištění koordinace spolupráce mezi obcí a krajem

Návrh realizace projektu
1. začátek projektu 01/2018, v roce 2019 končí současný komunitní plán
2. Odborný realizační tým:
3. odborný gestor: 0,2 - CpKp - Centrum pro komunitní péči
4. odborný pracovník: 0,5 - koordinátor sociálních služeb odbor sociálních věcí MěÚ Votice
5. odborný pracovník: 0,3 - Mikroregion Voticko
6. administrativní pracovník: 0,2 - Mikroregion Voticko
7. Administrativní tým:
8. Hlavní manažer projektu: 0,2 - Mikroregion Voticko
9. ekonom projektu: 0,2 - Mikroregion Voticko

