
 

 

 

 

  
 

Komunitní Plánování 

sociálních služeb  

na Přerovsku(KPSS) 

 

CO JE TO KPSS 

Komunitní plánování sociálních služeb 

je metoda, kterou je možné na úrovni 

obcí, nebo regionu plánovat sociální 

služby tak, aby odpovídaly místním 

specifikům a potřebám jednotlivých 

občanů. 

CO ZÍSKÁ UŽIVATEL  

A POSKYTOVATEL ÚČASTÍ V 

KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ 

• Možnost podílet se na 

utváření podoby sociálních 

služeb. 

• Příležitost prosazovat vlastní 

zájmy a cíle. 

• Příležitost k navázání nové 

spolupráce. 

• Informace o aktivitách, 

potřebách a trendech v 

oblasti sociálních služeb. 

PROČ JE KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PŘÍNOSNÉ PRO 

OBEC A OBČANY 

• Vytváří prostor pro všechny, 

kterých se poskytování 

sociálních služeb týká, aby se 

zapojili do diskuse o podobě 

sociálních služeb na daném 

území. 

• Nabízí možnost většího 

zapojení občanů do dění 

ve městě. 

• Umožňuje, aby sociální služby 

vznikaly podle potřeb občanů 

a současně podle zdrojů, 

které jsou na jejich zřizování  

a provoz k dispozici. 

• Zvyšuje pravděpodobnost 

efektivního využívání 

veřejných prostředků, pokud 

budou finanční zdroje 

vynakládány na takové 

sociální služby, které jsou 

potřebné. 

 

PRACOVNÍ SKUPINY PROJEKTU 

1. Pracovní skupina pro seniory 

2. Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením 

3. Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež 

4. Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a etnické menšiny 

 

Pracovní skupiny mají za úkol:  

• řešit problematiku navrhnutých témat plánování 

• podílet se na tvorbě analýz 

• tvořit a rozpracovávat opatření plánu sociálních služeb 

• spolupracovat na dalších aktivitách souvisejících s šířením 

výstupů projektu 

ŘÍDÍCÍ SKUPINA PROJEKTU 

Řídící skupina má za úkol: 

• řídit a koordinovat proces KPSS 

• připomínkovat a schvalovat jednotlivé výstupy 

z pracovních skupin 

• stanovit hlavní témata, jimiž se bude proces plánování 

zabývat 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SPRSS) 

• Vyhodnocení aktuálního SPRSS 

• Tvorba nového SPRSS Přerovska 

• Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na období 

jednoho roku 

ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE  

Vypracování 4 analýz: 

• Socio-demografická analýza 

• Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

• Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb 

• Analýza zdrojů 

INFORMAČNÍ KAMPAŇ A ŠÍŘENÍ VÝSTUPŮ PROCESU KPSS  

• Soutěž o Logo KPSS 

• Veřejná setkání 

• Projedeme město na vozíčku a s kočárkem 

E-KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

• Informační portál na webovém rozhraní, věnující se oblasti 

sociálních služeb 

• E-katalog 

• Letáček Síť pomoci 

 

Projekt: „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na Přerovsku“ 
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