
 v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních

 
Termín konání:  
 

16. dubna 2019 od 8:00 do 12:00 hodin
18. dubna 2019 od 8:00 do 1
 

Místo konání: Vimperk 
 

Lektoři: Bc. Daniel Rosecký (krajský metodik plánování sociálních služeb)
Mgr. Ludmila Kolářová (krajský metodik plánování sociálních služeb)
 

Účastníci 
semináře: 

Aktivní účastníci plánování sociálních služeb v

týmu, řídícího výboru, pracovních skupin), předpoklad 
Účastníci semináře již rozumí principům a postupům procesu komunitního 
plánování, vidí souvislost mezi posláním a cíli, vidí nut
mezi cílovými skupinami. 
semináři získají informace o metodě komunitního plánování a 
dobré praxe z
Vimperk a případně

 

Program: 16. dubna 2019 (

Úvod 
Představení lektorů, seznámení se s obsahem semináře dle tématu, vzájemné představení jednotlivých 
účastníků. Účastníci definují svá očekávání vztahující se k semináři. Společně se definují závazná 
pravidla pro všechny (např. možnost zapojení do diskuze, r
telefony…). Následuje krátká diskuse, která uvolní atmosféru a dá prostor k neformálnímu seznámení.

Blok 1 - Charakteristika komunitní plánování sociálních služeb
Definice komunitního plánování, principy zastupitelské 
plánování pro oblast poskytování sociálních služeb. Historie plánování v České republice a v
Vimperk, východiska plánování sociálních služeb. Charakteristika, podstata, principy (triáda, rovnost, 
skutečné potřeby, dohody, „vše je veřejné“, dosažitelnost řešení, cyklické opakování, kompetence 
účastníků, přímá úměra), cíle. 

Blok 2 - Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb
Účastníci procesu KPSS – zadavatelé, uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb, široká veřejnost. Jejich 
jednotlivé role, kompetence a odpovědnost.
Realizátor KPSS - příklady různých přístupů k
úroveň. Role a úkoly členů realizačního týmu komunitního plánování sociálních služeb. 
Pracovní skupiny - činnost pracovních skupin a jejich motivace. 
řízení, facilitace, výstupy pracovních skupin. Příklady dobré praxe
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Vzdělávací seminář  

oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních
 
 

16. dubna 2019 od 8:00 do 12:00 hodin 
18. dubna 2019 od 8:00 do 16:30 hodin 

Bc. Daniel Rosecký (krajský metodik plánování sociálních služeb)
Mgr. Ludmila Kolářová (krajský metodik plánování sociálních služeb)

Aktivní účastníci plánování sociálních služeb v ORP Vimperk (členové realizačního 

týmu, řídícího výboru, pracovních skupin), předpoklad 8 − 10
Účastníci semináře již rozumí principům a postupům procesu komunitního 
plánování, vidí souvislost mezi posláním a cíli, vidí nutnost vzájemné komunikace 

cílovými skupinami. Rozumí významu zpracování plánů sociálních služeb. 
semináři získají informace o metodě komunitního plánování a 
dobré praxe z jiných ORP. To jim umožní reflektovat proces plánování v
Vimperk a případně i nastavit nové metody při zpracování střednědobého plánu. 

16. dubna 2019 (od 8:00 do 12:00 hodin) 

Představení lektorů, seznámení se s obsahem semináře dle tématu, vzájemné představení jednotlivých 
účastníků. Účastníci definují svá očekávání vztahující se k semináři. Společně se definují závazná 
pravidla pro všechny (např. možnost zapojení do diskuze, respektování názoru druhého, mobilní 

rátká diskuse, která uvolní atmosféru a dá prostor k neformálnímu seznámení.

Charakteristika komunitní plánování sociálních služeb 
Definice komunitního plánování, principy zastupitelské demokracie, využití metody komunitního 
plánování pro oblast poskytování sociálních služeb. Historie plánování v České republice a v
Vimperk, východiska plánování sociálních služeb. Charakteristika, podstata, principy (triáda, rovnost, 

dohody, „vše je veřejné“, dosažitelnost řešení, cyklické opakování, kompetence 

Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb 

zadavatelé, uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb, široká veřejnost. Jejich 
jednotlivé role, kompetence a odpovědnost. 

příklady různých přístupů k realizaci KPSS na obecní úrovni. Návaznost na krajskou 
úkoly členů realizačního týmu komunitního plánování sociálních služeb. 

činnost pracovních skupin a jejich motivace.  Zásady skupinové práce, organizace a 
řízení, facilitace, výstupy pracovních skupin. Příklady dobré praxe. 

sociálních služeb pro ORP Vimperk 
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006525 

Realizátor: SOS Šumavsko, z.ú. 
Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

IČ 05660599 
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oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních 

Bc. Daniel Rosecký (krajský metodik plánování sociálních služeb) 
Mgr. Ludmila Kolářová (krajský metodik plánování sociálních služeb) 

ORP Vimperk (členové realizačního 

10 osob.  
Účastníci semináře již rozumí principům a postupům procesu komunitního 

nost vzájemné komunikace 
namu zpracování plánů sociálních služeb.  Na 

semináři získají informace o metodě komunitního plánování a seznámí se s příklady 
jiných ORP. To jim umožní reflektovat proces plánování v ORP 

ní střednědobého plánu.  

Představení lektorů, seznámení se s obsahem semináře dle tématu, vzájemné představení jednotlivých 
účastníků. Účastníci definují svá očekávání vztahující se k semináři. Společně se definují závazná 

espektování názoru druhého, mobilní 
rátká diskuse, která uvolní atmosféru a dá prostor k neformálnímu seznámení. 

demokracie, využití metody komunitního 
plánování pro oblast poskytování sociálních služeb. Historie plánování v České republice a v ORP 
Vimperk, východiska plánování sociálních služeb. Charakteristika, podstata, principy (triáda, rovnost, 

dohody, „vše je veřejné“, dosažitelnost řešení, cyklické opakování, kompetence 

zadavatelé, uživatelé, poskytovatelé sociálních služeb, široká veřejnost. Jejich 

realizaci KPSS na obecní úrovni. Návaznost na krajskou 
úkoly členů realizačního týmu komunitního plánování sociálních služeb.  

Zásady skupinové práce, organizace a 



 

 

 18. dubna 2019 (

Blok 3 - Hlavní aspekty zapojování veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb
Zapojení veřejnosti jako nezbytná podmínka plánování rozvoje sociálních služeb. Pragmatické, 
ekonomické a sociálně – politické 
zaměřené na zapojení veřejnosti a jejich logické provázání s ostatními 
Činnosti a aktivity, časové intervaly, zodpovědné osoby, finanční nákladn

Blok 4 - Komunikace s veřejností
Principy zapojování veřejnosti a občanů a výměny informací s nimi.
metody a techniky zpřístupnění dokumentů, materiálů a informací vznikajících v rámci procesu KPSS. 
Zajištění aktivního informování 
pravidla konzultace s občany. Mechanismus sběru, 

Blok 5 - Příklady dobré praxe 
Příklady dobré praxe zapojení veřejnosti do procesu KPSS v jednotlivých 
účastní procesu plánování rozvoje sociálních služeb. 
do procesu KPSS v ORP Vimperk, hodno

 

 18. dubna 2019 (
 

Blok  6 - Postupy v procesu plánování rozvoje sociálních služeb
Rozdělení metody KPSS do čtyř základních fází na fázi přípravnou, analytickou, strategickou a realizační.
Fáze přípravná - zahájení procesu K
Fáze analytická - zjištění stávajícího stavu sociálních služeb v
analýza poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb

Blok  7 - Zpracování plánu rozvoje sociálních služeb
Fáze strategická (plánovací) - vyjednávání a společná dohoda o plánu rozvoje sociálních služeb, jeho 
prioritách a realizaci. SWOT analýza. 
návaznost na předchozí střednědobé a akční plány v
Realizační fáze – implementace aktivit s

Blok  8 - Provázanost plánování na místní úrovni s
Procesy plánování sociálních služeb na krajské úrovni, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje na období 2019 
informací o kapacitě sociálních 
krajského plánování na místní úroveň, celková provázanost pláno

Blok 9 - Příklady dobré praxe 
Představení procesů KPSS v jednotlivých 
rozvoje sociálních služeb. Návrh struktury střednědobého plánu na období 2020 

Závěr 
Shrnutí obsahu semináře. Společná diskuse. Časový p
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dubna 2019 (od 8:00 do 12:00 hodin) 

Hlavní aspekty zapojování veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb
Zapojení veřejnosti jako nezbytná podmínka plánování rozvoje sociálních služeb. Pragmatické, 

politické důvody zapojení veřejnosti do procesu KPSS. 
zaměřené na zapojení veřejnosti a jejich logické provázání s ostatními činnostmi v plánovacím procesu. 
Činnosti a aktivity, časové intervaly, zodpovědné osoby, finanční nákladnost. 

omunikace s veřejností 
rincipy zapojování veřejnosti a občanů a výměny informací s nimi. Přístup veřejnosti k

metody a techniky zpřístupnění dokumentů, materiálů a informací vznikajících v rámci procesu KPSS. 
Zajištění aktivního informování a následné účasti veřejnosti na jednotlivých akcích KPSS. Základní 

Mechanismus sběru, projednání a zapracování názorů a připomínek.

říklady dobré praxe zapojení veřejnosti do procesu KPSS v jednotlivých ORP, kde se 
vání rozvoje sociálních služeb.  Diskuse účastníků semináře o zapojení 

ORP Vimperk, hodnocení úrovně zapojení, návrhy dalších metod zapojení

. dubna 2019 (od 12:30 do 16:30 hodin) 

procesu plánování rozvoje sociálních služeb 
základních fází na fázi přípravnou, analytickou, strategickou a realizační.

ahájení procesu KPSS, organizační struktura, vertikální a horizontální spolupráce
jištění stávajícího stavu sociálních služeb v regionu, socio-

uživatelů sociálních služeb, průzkumy atp. 

rozvoje sociálních služeb 
yjednávání a společná dohoda o plánu rozvoje sociálních služeb, jeho 

ách a realizaci. SWOT analýza. Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních
na předchozí střednědobé a akční plány v ORP.  

implementace aktivit střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, m

Provázanost plánování na místní úrovni s plánováním na úrovni kraje 
Procesy plánování sociálních služeb na krajské úrovni, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje na období 2019 − 2021, spolupráce mezi ORP a Jihočeským krajem, předáván
o kapacitě sociálních služeb a potřebách cílových skupin z území ORP, přenos výstupů z 

kého plánování na místní úroveň, celková provázanost plánování na krajské 

jednotlivých ORP, kde jsou lektoři osobně zapojeni do 
Návrh struktury střednědobého plánu na období 2020 –

Společná diskuse. Časový prostor pro individuální konzultace s lektory.  
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Hlavní aspekty zapojování veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb 
Zapojení veřejnosti jako nezbytná podmínka plánování rozvoje sociálních služeb. Pragmatické, 

ení veřejnosti do procesu KPSS. Činnosti a aktivity 
činnostmi v plánovacím procesu. 

Přístup veřejnosti k informacím - 
metody a techniky zpřístupnění dokumentů, materiálů a informací vznikajících v rámci procesu KPSS. 

a následné účasti veřejnosti na jednotlivých akcích KPSS. Základní 
a zapracování názorů a připomínek. 

, kde se lektoři osobně 
semináře o zapojení veřejnosti 

metod zapojení. 

základních fází na fázi přípravnou, analytickou, strategickou a realizační. 
organizační struktura, vertikální a horizontální spolupráce. 

-demografická analýza, 

yjednávání a společná dohoda o plánu rozvoje sociálních služeb, jeho 
rozvoje sociálních služeb, 

rozvoje sociálních služeb, monitoring. 

 
Procesy plánování sociálních služeb na krajské úrovni, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

Jihočeským krajem, předávání 
ORP, přenos výstupů z 

vání na krajské a místní úrovni. 

zapojeni do procesu plánování 
– 2022. 

rostor pro individuální konzultace s lektory.   


