Mezinárodní spolupráce
v komunitním plánování sociálních služeb
Popis projektu
Cílem projektu je navázat trvalé mezinárodní partnerství založené na spolupráci v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb. Za pomoci zahraničních expertů budou partneři
projektu sdílet své zkušenosti s implementací a lokalizací aktivit naplánovaných ve
strategických dokumentech a díky tomu dosáhnou zkvalitnění procesu komunitního
plánování sociálních služeb i samotných sociálních služeb.
Konkrétně se budeme zaměřovat zejména na přenos teoretických i praktických poznatků z
aktivit spojených s monitoringem, hodnocením a aktualizací plánu zaměřeného na rozvoj
sociálních služeb. Získané poznatky chceme v rámci projektu aplikovat do praxe na
Otrokovicku a následně poskytnout k dispozici i dalším zájemcům z ČR prostřednictvím
konference a publikace.
Místní partnerství, které již od roku 2004 společně vytváří systém sociálních služeb na
Otrokovicku metodou komunitního plánování, zahrnuje Města Otrokovice a Napajedla,
dalších obce v jejich bezprostřední blízkosti a partnery z řad poskytovatelů sociálních služeb
a uživatelů. V roce 2007 vznikl 1. Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období
2008-2012 a byl schválen zastupitelstvy partnerských obcí. V současné době probíhá
postupně realizace projektů tzv. Akčního plánu, tj. projektů, které by měly být naplněny v
letech 2008 a 2009. Tím vyvstává potřeba průběžně a především efektivně monitorovat
plnění opatření a prioritních oblastí plánu a vyhodnocovat dopady realizovaných aktivit jak na
cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, tak na
rozpočty obcí, ale i kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. Problematika vyhodnocování a
monitoringu není v současné době v regionu dostatečně dobře popsána a odzkoušena,
jelikož se jedná o aplikaci inovativních metodik plánování rozvoje sociálních služeb.
Spolupráce se zahraničními partnery je pro žadatele důležitá kvůli efektivnějšímu využití
nových postupů. Průběžně budou vyhodnocovány a vzájemně srovnávány zkušenosti s
implementací strategických plánů rozvoje jednotlivých partnerů s metodickým přispěním
expertů z Nizozemí a Velké Británie. Spolupráce by tak měla vést k vzájemnému obohacení
a především snadnější a rychlejší lokalizaci zavedených postupů. Je zřejmé, že zkušenosti
ze zahraničí nelze pouze přebrat, protože systém financování sociálních služeb a výkon
veřejné správy je na Slovensku, ve Velké Británii či v Nizozemí částečně odlišný od ČR. Je
potřeba je zapracovat do místních souvislostí a přizpůsobit místním podmínkám. Proto
budou do projektu zapojeny osoby, které se podílely na přípravě 1. Komunitního plánu
sociálních služeb na Otrokovicku, a to jak experti, tak členové pracovních skupin z řad
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
Cíle projektu
Projekt Mezinárodní spolupráce v KPSS navazuje na proces komunitního plánování
sociálních služeb na Otrokovicku. Tento probíhá v rámci partnerské spolupráce mnoha
subjektů na lokální úrovni již od roku 2004. Projekt mezinárodní spolupráce vychází z
potřeby získání nových informací a dovedností, které povedou ke kvalitnějšímu výkonu
veřejné správy na úseku sociálních služeb a které pomohou zkvalitňovat proces komunitního
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plánování sociálních služeb. Cílem projektu je navázat mezinárodní partnerství a spolupráci
se zahraničními experty, získat informace a příklady dobré praxe a díky tomu dosáhnout
zkvalitňování procesu komunitního plánování sociálních služeb.
Průběh a výsledky projektu
Implementace nových inovativních postupů bude probíhat v koordinaci s partnery projektu
vzájemnou výměnou poznatků o dopadech jednotlivých kroků. Výsledkem projektu budou
systémové změny v činnosti místního partnersví při realizaci KPSS na Otrokovicku.
Realizace projektu sestává z těchto klíčových aktivit:
VZDĚLÁVÁNÍ - budou realizovány workshopy za účasti zástupců partnerů pod vedením
zahraničních expertů na plánování sociálních služeb, na veřejnou správu a na poskytování
sociálních služeb.
STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ - budou zorganizovány 3 studijní cesty pro zástupce
žadatele, jeho partnerů (obce a NNO) a zástupce cílových skupin KPSS.
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - bude zorganizována dvoudenní mezinárodní konference
za účasti zahraničních expertů a partnerů.
METODICKÁ PODPORA - žadateli a zahraničním partnerům bude po dobu projektu
poskytována metodická podpora pro implementaci získaných poznatků do praxe.
APLIKACE POZNATKŮ DO PRAXE - po dobu projektu se budou scházet pracovní týmy,
které budou implementovat získané poznatky do praxe v ČR a v partnerských městech.
PUBLICITA A PROPAGACE - po dobu realizace bude o projektu informována veřejnost. O
projektu bude vydána publikace.
ŘÍZENÍ A ADMINISTRACE - projekt bude řízen týmem se zkušenostmi s projektem
financovaným ESF.
Mezinárodní spolupráce
Do mezinárodní spolupráce v jsou zapojena města Dubnica nad Váhom a Newcastle upon
Tyne. Spolupráce probíhá společným setkáváním, komunikací a účastí na aktivitách
projektu.
Partneři
Mezinárodní partneři projektu: Newcastle City Council, Dubnica nad Váhom
Čeští partneři projektu: Město Napajedla, Obec Bělov, Obec Halenkovice, Obec Nová
Dědina, Obec Oldřichovice, Obec Pohořelice, Obec Žlutava, Charita Sv. Anežky Otrokovice,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, Naděje o.s., Svaz tělesně postižených v ČR,
krajská organizace Zlín, Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, Oblastní
spolek Českého červeného kříže Zlín, Úřad práce ve Zlíně, Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace,
Občanské sdružení ONYX.
Termín realizace:

červen 2009 – červenec 2011

Celkové náklady projektu:

Kč 5 617 650,-
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