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VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR NA BUDOUCNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Město Hořovice je partnerem projektu Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a
spádových obcí na období 2014 – 2018. Proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS)
byl zahájen v dubnu 2013 a potrvá do listopadu 2014 Je financován z prostředků Evropského
sociálního fondu a jeho realizátorem ve spolupráci s městem Hořovice je nestátní nezisková
organizace Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CpKP).
V procesu plánování sociálních služeb nás zajímají potřeby lidí žijících ve městě Hořovice
a spádových obcích. Cílem je hledat způsoby pomoci lidem, kteří se nacházejí v těžké životní
situaci.
Občané Hořovic a spádových obcí mají jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor a ovlivnit
plánování sociálních služeb v regionu prostřednictvím čtyř pracovních skupin, které se setkávají
nad různými tématy vztahujícími se ke KPSS.
Proběhly řízené rozhovory s pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice
v rámci cílové skupiny Rodina, děti, mládež. Žáci základních a středních škol na Hořovicku
vyjádřili své názory a podněty týkající se trávení volného času a negativních jevů, které je
ovlivňují. Pracovníci s dětmi a mládeží v neregistrovaných službách se na společném setkání
informovali o pracovních zkušenostech a metodách a navázali vzájemně kontakty pro další
spolupráci. Na začátek jara je naplánováno další setkání této pracovní skupiny.
V rámci cílové skupiny Senioři se uskutečnila dvě setkání dříve narozených občanů Hořovic a
okolí. Účastníci sdělili jaké problémy a životní situace řeší aktuálně, i s ohledem na budoucnost.
Nyní připravujeme setkaní dalších dvou pracovních skupin - Osoby se zdravotním postižením a
Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Termíny všech setkání budou zveřejněny v Měšťanu a
na webu města.
Hotovými výstupy projektu KPSS jsou Sociodemografická analýza a Analýza poskytovatelů, obě
k nahlédnutí na webu města. Hlavním výstupem bude platný Komunitní plán sociálních služeb
města Hořovice a spádových obcí na období 2014 - 2018 a katalog organizací, které poskytují
sociální a návazné služby. To znamená, že město Hořovice bude mít jasnou strategii
udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb na další období, a to v návaznosti na současné zákonné
změny. KPSS bude nadále sloužit k zajišťování dostupnosti a kvality sociálních služeb místním
občanům.
Děkujeme vám všem, kteří jste do projektu zapojili a kteří přispíváte ke zkvalitnění plánování
sociálních služeb pro místní občany. Zároveň vyzýváme další občany, kteří mají zájem pomoci
změnit podmínky sobě, ale i ostatním potřebným, aby nás kontaktovali.
Koordinátorky projektu: Alena Ratajová, DiS. – tel.: 311 545 357 email: ratajova@mestohorovice.cz a Bc. Michaela Mužíková – tel.: 775 760 351 email: michaela.muzikova@cpkp.cz.

