KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou
lze plánovat rozvoj sociálních služeb tak, aby byly
přizpůsobeny místním specifikům a potřebám
jednotlivých občanů.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem
v nepříznivé sociální situaci.
„Sociální služby pomáhají lidem
udržet si nebo znovu získat své místo
ve společnosti.“

CÍLOVÉ SKUPINY ORP POHOŘELICE

Rodiny s dětmi a mládež



děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
rodiny s dětmi

Na co se klade důraz?




zapojení všech, kterých se zpracovaná oblast týká
dialog a vyjednávání
dosažení výsledku, který je přijat většinou účastníků

Kdo je účastníkem procesu komunitního plánování?
Uživatelé: osoby, které sociální služby potřebují a užívají.
Zadavatelé: jedná se především o obce, města a kraje, které jsou
odpovědné za zajištění sociálních služeb.
Poskytovatelé: organizace, které při splnění
stanovených podmínek sociální služby poskytují.

zákonem

Veřejnost: občané, kterých se tato oblast nějakým způsobem
dotýká (např. rodinní příslušníci, místní dobrovolníci a další).

Výsledkem komunikace mezi jednotlivými účastníky
komunitního plánování je „Komunitní plán na určité období“, ve
kterém jsou stanoveny konkrétní priority, cíle a opatření předem
specifikovaných cílových skupin.

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťováno:










pomoc při péči o vlastní osobu
stravování, ubytování
pomoc pro zajištění chodu domácnosti
pomoc při ošetřování osoby
pomoc s výchovou
poskytnutí informací
pomoc při prosazování práv a zájmů
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
psycho – a socioterapie










sociální poradenství
služby sociální péče
služby sociální prevence

Osoby se zdravotním postižením







osoby s tělesným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby se zrakovým, sluchovým postižením
osoby s kombinovanými vadami
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s jiným zdravotním či chronickým postižením

ambulantní: osoba za službami dochází nebo je
doprovázena do zařízení sociálních služeb (součástí není
ubytování)



pobytové: služby jsou spojené s ubytováním v zařízení
sociálních služeb

Senioři



terénní: osobě jsou poskytovány služby v jejím přirozeném
prostředí (v domácnosti)



prohlubování vzájemné spolupráce
zlepšení místní dostupnosti, časové dostupnosti a kvality
sociálních služeb

osoby nepřizpůsobivé
osoby v krizi
osoby bez přístřeší
osoby žijící na okraji společnosti
osoby propuštěné z výkonu trestu
osoby zatížené dluhovou problematikou
osoby žijící nedůstojným způsobem života
osoby ohrožené závislostmi
osoby opouštějící zařízení ústavní výchovy (zletilost)
etnické menšiny



zvyšování informovanosti o sociálních službách
možnost spolupráce na utváření sociálních služeb












Druhy sociálních služeb:

Formy sociálních služeb:
Co komunitní plánování sociálních služeb přináší?

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a
etnické menšiny

osoby v důchodovém věku

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

KDE ZÍSKAT INFORMACE O NABÍDCE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP POHOŘELICE

Proč se také zapojit?


Máte možnost spolupodílet se na rozhodování
o nabídce sociálních služeb na našem území.



Získáte více informací a větší povědomí o sociálních
službách.



Poznáte osoby, které řeší podobné problémy a situace.



Získáte informace o možnostech, jak řešit Vaši situaci.



Máte možnost seznámit se se zástupci organizací, které
Vám mohou pomoci.



Máte možnost sdělit své názory, nápady a připomínky.

Městský úřad Pohořelice
Odbor sociální a zdravotní
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Tel.: 519 301 311
www.pohorelice.cz

Seznam poskytovatelů sociálních služeb působících
na území ORP Pohořelice
www.pohorelice.cz

Jak se zapojit?
Budeme velice rádi, pokud se s námi podělíte o své nápady
a přispějete tak k lepší spolupráci a výsledkům v procesu
komunitního plánování sociálních služeb ORP Pohořelice.
Do plánování se můžete zapojit prostřednictvím účasti na
pracovních schůzkách, poskytováním nápadů, podnětů
a připomínek.

Kontakt na koordinátory:
Tel: 519 301 350
E-mail: silvie.maturova@pohorelice.cz
Tel: 519 301 394
E-mail: tana.polachova@pohorelice.cz

(v sekci odboru sociálního a zdravotního)

KOMUNITNÍ
PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH

Adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji
https://socialnisluzby-jmk.kr-jihomoravsky.cz/

SLUŽEB ORP
POHOŘELICE

