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programu – grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“.
V Plzni dne 12. června 2006
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Město Domažlice zahájilo v květnu 2006 projekt komunitního plánování sociálních služeb na
části území správního obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice.
Komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak,
aby co nejvíce odpovídaly místním podmínkám i potřebám jednotlivých občanů. Odpověď na otázku,
jaké sociální služby je třeba zrealizovat, se budou společně snažit nalézt organizace, které služby
poskytují, ve spolupráci s uživateli sociálních služeb a s Vámi, zástupci jednotlivých obcí a měst
správního obvodu.
Váš zájem o komunitní plánování sociálních služeb a jeho propagaci na veřejnosti je klíčem
k úspěchu jeho realizace, neboť jednou ze základních hodnot komunitního plánování jsou právě přání
a potřeby jednotlivých uživatelů sociálních služeb, jež se musejí stát východiskem pro určování
budoucího obsahu a rozsahu daných služeb. To vše se neobejde bez základního povědomí veřejnosti o
významu a smyslu chystaných aktivit.
V první fázi komunitního plánování je důležité zmapovat aktuální pole sociálních služeb
v jednotlivých obcích a městech: jaké sociální služby jsou poskytovány, zda občané využívají sociální
služby i mimo svoji obec, zda obec poskytuje finanční dotace organizacím nabízejícím sociální služby
atd. Tyto informace nám poslouží k tvorbě katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Domažlicku a
též pro zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb.
Obracím se proto na Vás, jako na osobu nejvíce kompetentní, s žádostí o vyplnění přiloženého
dotazníku. Vámi věnovaný čas na vyplnění několika otázek velice pomůže zpřehlednění sociálních
služeb v regionu a případně k popsání slabých míst v systému sociálních služeb regionu.
Ke správnému nastartování komunitního plánování je též důležitá již zmiňovaná aktivita
veřejnosti a její maximální zapojení do procesu plánování. Pro tyto účely jsme připravili anketu
týkající se sociálních služeb, jejímž prostřednictvím se mohou občané vyjádřit ke stávající situaci
sociálních služeb ve Vašem regionu. Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při distribuci ankety. Čím
více občanů Vaší obce se zapojí, tím máme větší příležitost společně dosáhnout uspokojivých výsledků
projektu.
Děkuji Vám za ochotu a těším se na další spolupráci!
Mgr. Kateřina Vrtílková
koordinátorka projektu
CpKP západní Čechy
(e-mail: katerina.vrtilkova@cpkp.cz, tel.: 775 760 349, www.cpkp.cz )

Bližší informace o komunitním plánování sociálních služeb na Domažlicku Vám poskytne
paní Jana Kaiserová z Odboru investic, strategického plánování a rozvoje města MěÚ
Domažlice, tel.: 379 719 179, e-mail: jana.kaiserova@mesto-domazlice.cz .

