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V Plzni dne 4. září 2006
Vážení starostové, vážené starostky,
dovolte, abychom Vás seznámili s aktuálním děním v projektu Komunitní plánování
sociálních služeb (KPSS) na Domažlicku, do kterého se Vaše obec před časem zapojila.
Na některých bodech harmonogramu jste se sami aktivně podíleli, za což Vám velice
děkujeme. Od května letošního roku do dnešního dne proběhla anketa mezi širokou
veřejností o zjištění potřeb v sociální oblasti. Osloveno bylo okolo tisíce obyvatel regionu,
vyplněných lístků jsme sebrali ke dni uzávěrky 211. Vyhodnocení ankety Vám bude zaslána
e-mailem současně s tímto dopisem.
Dalším počinem letních měsíců byla distribuce dotazníků pro zúčastněné obce
určených ke zjištění situace v sociální oblasti a v oblasti bytové a finanční. Následně byli
osloveni všichni poskytovatelé sociálních služeb (pomáhající organizace v sociální oblasti)
s žádostí o vyplnění dotazníku zjišťujícího údaje potřebné pro vznik katalogu poskytovatelů
sociálních služeb (vyjde v prvním čtvrtletí roku 2007), ale také informace vztahující se
k otázkám využívání jejich služeb, zdrojů financování a ke kvalitě poskytovaných služeb. Tyto
údaje budou vyhodnoceny a výsledné analýzy Vám budou k dispozici na konci listopadu
2006.
Úvodním dokumentem KPSS je tzv. Socio-demografická analýza Domažlicka,
která přináší kromě demografických údajů i stručnou obecnou charakteristiku regionu,
informace o trhu práce a o sociální péči určené pro potřebné na Domažlicku. Tato analýza
Vám bude zaslána po jejím dokončení spolu s výše uvedenou analýzou poskytovatelů a s
analýzou uživatelů na konci roku. Pro analýzu uživatelů (osob využívajících sociální služby)
jsou momentálně sbírány podklady, a to formou rozhovorů s uživateli z různých cílových
skupin sociálního spektra.
Na druhou polovinu září připravujeme veřejná setkání na téma Sociální služby na
Domažlicku, chceme tak zahájit zapojení široké veřejnosti do našeho projektu. Setkání
proběhnou na dvou místech, kvůli lepší dostupnosti ze vzdálenějších obcí: 19. září 2006
v zařízení Dům Penzion – Byty s pečovatelskou službou v Baldovské ulici
v Domažlicích a 20. září 2006 v Hasičské zbrojnici v ulici Žižkova v Poběžovicích. Při
této příležitosti budou své služby prezentovat poskytovatelé. V závěru obou veřejných
setkání budou mít účastníci z řad zadavatelů (zástupců zúčastněných měst a obcí, tedy i
Vás), poskytovatelů a uživatelů příležitost zapsat se do jednotlivých pracovních skupin, které
budou ustanoveny pro různé cílové skupiny uživatelů a prostřednictvím kterých se budou
moci přímo podílet na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb.
Podpořte, prosím, laskavě tato setkání svojí aktivní účastí a šířením přiložených
pozvánek mezi veřejností.
S pozdravem
Realizační tým KPSS na Domažlicku
Bližší informace Vám poskytne kontaktní pracovník pro KPSS na Domažlicku pan Lukáš Minařík, DiS. (telefon:
774 859 088, e-mail: lukas.minarik@mesto-domazlice.cz).

