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Důvodová zpráva:
Komunitní plánování je proces, v jehož rámci jsou prostřednictvím tripartity hledány
způsoby uspokojování zejména sociálních potřeb občanů dané lokality. Rovněž je způsobem
uvažování o potřebách občanů a nastavení takových služeb, které reflektují dané potřeby.
Na území správního obvodu ORP Vodňany byl proces komunitního plánování zahájen
v roce 2005. Postupně byly realizovány projekty financované z veřejných zdrojů. Výstupem
z prvního projektu byl Komunitní plán sociálních služeb Vodňany, který byl
samosprávou schválen v roce 2006. Výstupem druhého projektu byl aktualizovaný
Komunitní plán sociálních služeb

ORP Vodňany, schválený v roce 2010. Dalšími

výstupy procesů plánování byly také katalogy poskytovatelů sociálních služeb. Projekty
realizovalo Centrum pro komunitní práci jižní Čechy (CpKP jižní Čechy) a město Vodňany
bylo partnerem.
V následujících letech se město Vodňany zapojilo do zpracování zakázek v rámci krajských
projektů plánování sociálních služeb. V rámci toho byl připraven Aktualizovaný
komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013 – 2014. V roce 2015 se
ORP Vodňany nezapojilo do grantového programu Podpora plánování sociálních služeb na
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraj, a to z důvodu
meziobecní spolupráce, v rámci níž byl vytvořen materiál Strategie území správního
obvodu ORP VODŇANY v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství a protipovodňových opatření, který byl zpracovateli
doporučován Městu Vodňany jakožto komunitní plán. Na základě předchozích jednání byla
výše uvedená strategie nezávazně předložena zástupcům Jihočeského kraje, kteří
nedoporučili tento materiál vydávávat za komunitní plán, jelikož není schválen všemi
zastupitelstvy obcí v ORP Vodňany, je určen pro velmi široké časové období, které není
nikdy v sociálních službách užíváno a ORP, která realizují meziobecní spolupráci, paralelně
zpracovávají komunitní plán.
Usnesením č. 857 Rady města Vodňany ze dne 16.11.2015 pověřila vedoucího odboru
sociálních věcí, zdravotnictví a školství, k realizaci komunitního plánování sociálních
služeb pro ORP Vodňany, a to tak, aby mohl být tento dokument reflektován v rámci
příštího střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.
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Vzhledem k potřebě další aktualizace komunitního plánu z roku 2014 byly v květnu 2015
prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vodňany zahájeny aktivity
vedoucí k definici potřebnosti a priorit na poli sociálních a doprovodných služeb na území
správního obvodu ORP Vodňany.
V rámci dotazníkového šetření potřebnosti sociálních, zdravotních a doprovodných služeb na
území ORP Vodňany, jež probíhalo ve druhém kvartálu roku 2015, měli občané možnost
vyjádřit se osobně, mailem, formou elektronického nebo tištěného dotazníku, který byl
distribuován do většiny domácností. Vyhodnoceno bylo celkově 215 dotazníků.
Na společných jednáních Komise sociální a zdravotnictví a Komise pro sociálně-právní
ochranu dětí Rady města Vodňany v letech 2015 a 2016 byly zpracovány SWOT
analýzy a definice priorit (těchto jednání se účastnili rovněž zástupci poskytovatelů).
Konkrétně pak byly dopracovány na základě znalosti aktuální situace v sociální oblasti ze
strany Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany. SWOT analýzy a
priority se opírají rovněž o výše uvedený průzkum názorů široké veřejnosti a analýzu potřeb
uživatelů služeb.
Současně byla reflektována Strategie území správního obvodu ORP Vodňany v oblasti
sociálních služeb, která byla zpracována prostřednictvím projektu "Systémová podpora
rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou
působností“. Kromě vlastních poznatků a analýz se strategie opírá rovněž o dokumenty
týkající se sociálních a doprovodných služeb na úrovni Jihočeského kraje.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na období 2020 - 2022
navazuje na Plán sociálních a doprovodných služeb území správního obvodu ORP
Vodňany pro roky 2016 – 2018, který byl 8.8.2016 doporučen Radou města Vodňany
usnesením č. 1440 zastupitelstvu města Vodňany, jež tento plán schválilo dne 19.9.2016
usnesením č. 4.
Současně je rovněž

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na

období 2020 - 2022 komplementárně propojen s Akčním plánem rozvoje sociálních
služeb na území ORP Vodňany na rok 2017 schváleným Radou města Vodňany dne
6.2.2017 usnesením č. 1902, který byl připravován v rámci projektu Podpora plánování
sociálních služeb na území správního obvodu ORP Vodňany 2016, jehož hlavními aktivitami
bylo udržení organizačních struktur procesu plánování, podpora komunikace a spolupráce
mezi obcemi, monitoring realizace platného plánu sociálních služeb, zpracování strategické
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části navazujícího plánu sociálních služeb, vzdělávání a informování o sociálních službách a
jejich plánování, propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni, Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb na území ORP Vodňany na rok 2018 a Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb na území ORP Vodňany na rok 2019, které byly již
připravovány v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany, jehož
realizátorem je MAS Vodňanská ryba, z.s. Do přípravy plánu měli možnost zasáhnout lokální
poskytovatelé, včetně externích terénních služeb, zástupci obcí, školských zařízení i
uživatelé služeb.
Prostřednictvím kvalitně zpracovaného komunitního (resp. akčního) plánu sociálních služeb
by mělo docházet ke zefektivnění vynakládaných veřejných prostředků na sociální a
doprovodné služby, relevantní identifikaci potřebných služeb, předcházení rizikům sociálního
vyloučení spojeným s neposkytováním či poskytováním neadekvátní služby, uspokojování
oprávnění požadavků v sociální oblasti stran obyvatel ORP Vodňany, mobilizaci a aktivizaci
dostupných zdrojů, zvýšení dostupnosti žádoucích služeb a v neposlední řadě zapojení
územních samospráv do rozhodovacího procesu na poli sociálním.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Vodňany na období 2020 - 2022 byl
rovněž zaslán Komisi sociální a zdravotní Rady města Vodňany, která jej přijala bez
námitek.
Doporučení zpracovatele:
Doporučuji schválit v předloženém znění
Projednáno v Radě města:
Materiál byl projednán v RM Vodňany dne 2.9.2019. Usnesením č. 571 Rada města
Vodňany doporučuje Zastupitelstvu města Vodňany schválení Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb ORP Vodňany na období 2020 - 2022 v rámci projektu Komunitní plán
sociálních služeb ORP Vodňany, jehož realizátorem je MAS Vodňanská ryba, z.s.
Vztah k aktuálnímu rozpočtu:
Nevztahuje se k rozpočtu města v roce 2019
Vztah ke strategickému plánu rozvoje města:
Ke strategickému plánu má vztah pouze nepřímý a okrajový.
Informace o zveřejnění na úřední desce:
Materiál nebyl zveřejněn.
Přílohy:
Příloha č. 1

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Vodňany na období 2020 2022
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