KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
časový harmonogram 1. KPSS

1. Rozhodnutí OSV výchozí bod
2. Personální zabezpečení, zřízení funkce manažer projektů
OSV byla zřízena funkce manažera projektů sociální péče
s termínem nástupu 1. 1. 2004

září 2003

leden 2004

3. Získání politické podpory
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo účast města při tvorbě
a realizaci komunitního plánu města Děčína v oblasti sociálních služeb.
usnesením č. ZM 0415 05 10 ze dne 25. března 2004.

březen

4. Zmapování a analýza poskytovatelů sociálních služeb
Pomocí 3 formulářů byly zmapovány poskytovatelé sociálních
služeb dle typu, rozsahu, kapacity, územní působnosti, dostupnosti a
kvality poskytovaných služeb. Data byla zpracována a je vytvořena
databáze poskytovatelů . Získané informace budou sloužit jako výchozí
podklady pro Katalog sociálních služeb města Děčína.

duben

5. Byla provedena rozpočtová změna a na KP bylo přiděleno Kč 80 000,rozhodnutím ZM č. 04 17 05 07 ze dne 20. května 2004.

květen

6. Přípravná jednání a ustavení Skupiny pro strategii
Byla ustavena Skupina pro strategii ve složení Mgr. Lešanovský,
zastupitelky Široká Irena, Stárková Ivana, Mgr. Bolfík Michal,
ředitel ÚP, OSSZ, Nemocnice Děčín. Jako poradci přislíbili účast
ředitel VZP a ředitel Policie ČR.
7. Zřízení webového odkazu na stránkách Města Děčína
Byl zřízen odkaz Komunitní plánování na stránkách města.
8. Dotazníková akce zaměřené na cílové skupiny uživatelů
Vyplněné dotazníky byly zkontrolovány a předány agentuře CKP Ústí
nad Labem s požadavkem o vyhodnocení .
Získané informace budou sloužit jako výchozí podklady pro práci
jednotlivých koordinačních skupin.
9. Dne 20. října 2004 proběhlo první setkání zástupců Města Děčína,
OSV s organizacemi, které poskytují sociální služby v regionu
Zástupci organizací byli seznámeni s procesem komunitního plánování
Města Děčína, s organizační strukturou a personálním obsazením jednotlivých
rovin organizační struktury.
10. Byl vydán Katalog sociálních služeb města Děčína 2005
Informace o organizacích a úřadech poskytující sociální služby a sociální
péči byly zpracovány do prvního Katalogu sociálních služeb dle cílových
skupin uživatelů . Bylo vytištěno 5 000 ks.

červenec - srpen
srpen

srpen – září

říjen

prosinec

11. Proběhla první setkání koordinačních skupin
Zástupci jednotlivých organizací obdrželi k připomínkování organizační
a jednací řád koordinační skupiny.

leden 2005

12. Proběhla druhá setkání koordinačních skupin
Byl odsouhlasen organizační a jednací řád. Členové KS zvolili
manažera. Proběhla distribuce Katalogu sociálních služeb města Děčína 2005.

únor

13. V každé KS byla provedena SWOT analýza
Swot analýzu pro definované cílové skupiny provedl a zpracoval projektový
manažer občanského sdružení Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Michal Polesný.

březen

14. Schválení manažerů koordinačních skupin
Rada města schválila na svém zasedání dne 24. 5. 2005 pod usnesením
č. RM 05 17 38 01 manažery jednotlivých koordinačních skupin.

květen

15. Probíhala pravidelná setkání všech KS
Jsou definovány cílové skupiny, období pro sběr statistických dat,
mapují se poskytovatelé sociálních služeb z hlediska kapacit, financí a
zdrojů, probíhá definování potřeb, rozvojových kapacit poskytovatelů
a další možnosti rozvoje s cílem stanovení priorit rozvoje.

duben - prosinec

16. Radě města byla podána zpráva z činnosti komunitního plánování
sociálních služeb
Rada města svým usnesením č. RM 05 31 50 01 ze dne 25.10.2005 vzala
na vědomí informace z činnosti komunitního plánování sociálních služeb.

říjen

17. Schválení podání projektu a finanční spoluúčasti Města Děčína
Zastupitelstvo města schválilo dne 20.10.2005 usnesením č. ZM 05 09 05 02
12 % spoluúčast města na projektu „Komunitní plánování sociálních služeb
města Děčína“, který byl podán na Ústecký kraj v rámci výzvy k čerpání
prostředků grantového schématu Podpora integrace v regionu Ústeckého
kraje Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2.

listopad

18. Uskutečnilo se setkání s místostarostou
Na jednání manažerského týmu byl zástupce Města Děčína, místostarosta
Mgr. Václav Lešanovský, seznámen s výsledky práce v jednotlivých
koordinačních skupinách.

prosinec

19. Město Děčín obdrželo finanční dotaci Evropské unie
Dne 10.1.2006 jsme obdrželi sdělení Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje o doporučení projektu k uzavření smlouvy
o financování z prostředků programu SROP.
20. Definice cílů a opatření
Jednotlivé koordinační skupiny mají nadefinované cíle a opatření k jejich
naplnění. Jsou seřazeny podle priorit.

leden 2006

leden - únor

21. Setkání skupiny pro strategii
Dne 6.2.2006 se uskutečnilo setkání skupiny pro strategii. Členové skupiny
byli seznámeni s navrhovanými cíli a opatřeními.
Rada města projednala dne 21.02.2006 pod usnesením č. RM 06 04 50 03
zprávu o aktivitách komunitního plánování města Děčína a doporučila zastupitelstvu
města vzít tuto zprávu na vědomí.

únor

22. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o aktivitách komunitního
plánování
Zastupitelstvo města projednala dne 16.03.2006 pod usnesením č. ZM 06 03 05 01
zprávu o aktivitách komunitního plánování města Děčína a tuto vzala na vědomí.
Dne 22. března 2006 se uskutečnila tisková konference, na které byli informováni
zástupci médií o obdržení podpory z grantového schématu Ústeckého kraje.
Byla podána informace o procesu připomínkování návrhu 1. komunitního plánu
sociálních služeb.

březen

23. Vedení procesu připomínkování
Od 1. - 30. dubna 2006 probíhal proces připomínkování na osmi
připomínkovacích místech ve městě.

duben

24. Závěr z procesu připomínkování
Proces připomínkování byl prodloužen do 12. května.
Rada města vzala na vědomí svým usnesením č. RM 06 12 38 02 Zprávu
o procesu připomínkování návrhu 1. komunitního plánu na jednání
dne 30.5.2006.

květen

25. Zpracování finální verze komunitního plánu
Koordinační skupiny zapracovaly připomínky do návrhu KP a byla
zpracována finální verze plánu.
Dne 28. 6. 2006 se uskutečnil workshop na téma „Realizace komunitního
plánu“ pro všechny koordinační skupiny.
Všichni zastupitelé obdrželi v elektronické podobě finální podobu 1. komunitního
plánu sociálních služeb města Děčína 2006 -2008.

červen

26. Schůzka se zastupiteli
Dne 19. července byla uskutečněna schůzka se zastupiteli města s možností
diskuze nad cíli a opatřeními 1. komunitního plánu sociálních služeb města
Děčína 2006 -2008 se členy realizačního týmu.
27. Schválení 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006-2008
Dne 22. 8. 2006 projednala rada města 1. komunitní plán sociálních služeb
města Děčína 2006 – 2008 pod usnesením č. RM 06 18 38 01 a doporučila
ho zastupitelstvu města ke schválení.
.
28. Schválení 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006-2008
Dne 14. 9. 2006 schválilo zastupitelstvo města 1. komunitní plán sociálních služeb
města Děčína 2006 – 2008.
29. Zpracování průběžné etapové monitorovací zprávy projektu
„Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína“
Dne 13. 10. 2006 byla odevzdána monitorovací zpráva poskytovateli dotace.
30. Setkání všech koordinačních skupin, logo KPSS
Dne 1. 11. 2006 se uskutečnilo setkání všech koordinačních skupin v Městské
knihovně Děčín.
Dne 28. 11. 2006 vzala rada města svým usnesením č. RM 06 25 38 01 na vědomí
logo KPSS.

červenec

srpen

září

říjen

listopad

31. Předání 1. komunitního plánu
Všem členům koordinačních skupin byl předán výtisk 1. KP spolu s reklamními
předměty projektu.
Dne 21. prosince 2006 obdrželi 1. KP spolu s reklamními předměty zastupitelé města. prosinec

32. Vypracování I. etapové monitorovací zprávy projektu
Dne 31.1.2007 byla odevzdána etapová zpráva se žádostí o proplacení
výdajů I. etapy.
33. Koordinační skupiny rozpracovaly cíle a opatření 1. KP
do realizačních plánů
Každá koordinační skupina rozpracovala svoje cíle a opatření do aktivit a
určila konkrétní osoby odpovědné za jejich naplňování.
Na základě jednotlivých realizačních plánů KS bude vypracován realizační
plán 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 -2008 a bude
předložen do orgánů města.

leden 2007

leden-březen

34. Cyklus „Sociální služby v Děčíně“
V měsíci únoru začal pravidelně vycházet ve Zpravodaji města Děčína cyklus
o organizacích, které pracují v jednotlivých koordinačních skupinách a podílely
se na vzniku 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 - 2008.
V každém čísle je představena 1 organizace a jsou zveřejněny její kontakty.

únor

35. Shromáždění starostů
Dne 23. března 2007 se uskutečnilo shromáždění starostů obcí správního
obvodu obce s rozšířenou působností Děčín. Všichni přítomní obdrželi
1. KP sociálních služeb města Děčína 2006-2008 spolu s reklamními předměty.

březen

36. Jednání Skupiny pro strategii
Dne 27. března 2007 se uskutečnilo jednání zástupců strategických organizací
města, vedoucích všech odborů a ředitelů příspěvkových organizací města.
Všichni přítomní obdrželi 1. KP s reklamními předměty.

březen

37. Průvodce občana s handicapem
KS osoby se zdravotním postižením zpracovala podklady pro Průvodce
občana s handicapem. Ostatní KS návrh připomínkovaly. Brožura byla vydána
v nákladu 1 000 ks. O vydání Průvodce byli občané informováni na webových
stránkách a ve Zpravodaji města.
květen-červen
38. Nové vybavení jednací místnosti a pracoviště manažerů
Místnost pro jednání KS byla vybavena jednacím stolem a křesílky pro
20 osob. Pro pracoviště manažerů byl pořízen kancelářský nábytek. Kuchyňským
nábytkem bylo vybaveno technické zázemí pro jednací místnost.
39. Ukončení projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína“
Dne 30. 6. 2007 byla ukončena realizace projektu. Byla odevzdána závěrečná
monitorovací zpráva a žádost o platbu.
40. Distribuce Průvodce občana s handicapem
Všichni členové KS obdrželi požadovaný počet kusů. Dne 21. 9. 2007 byl
Průvodce předán všem starostům obcí na jejich shromáždění obcí správního
obvodu obce s rozšířenou působností Děčín. Brožura byla distribuována
na ÚP a do ordinací praktických lékařů.
41. Realizace cílů a opatření
Jednotlivé koordinační skupiny postupně naplňují cíle a opatření 1. KPSS.
Jsou aktualizovány realizační plány všech skupin.

červen
červen 2007

srpen-září

říjen

42. Spolupráce v rámci procesu KP
Dne 25.10.2007 schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM 07 07 03 05
Zásady poskytování účelových dotací v sociální oblasti, které byly vytvořeny
ve spolupráci se zástupci NNO a odsouhlaseny členy všech koordinačních skupin.

říjen

43. Zapojení politické reprezentace města do procesu KP
1. náměstek primátora Mgr. Samler se zúčastnil jednání všech koordinačních
skupin.

listopad

44. Poděkování Svazu diabetiků České republiky
Dne 7. 11. 2007 převzala vedoucí OSV Ing. Grešíková v Praze na Staroměstské
radnici ocenění za pomoc, kterou poskytuje Statutární město Děčín, lidem
postiženým diabetem.

listopad

45. 1. místo v celostátní soutěži MV ČR
MV ČR udělilo procesu komunitního plánování města Děčína 1. cenu MV v soutěži
„Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2007“. Cenu převzal primátor
města.

listopad

46. 2. vydání Průvodce občana s handicapem
Bylo zrealizováno aktualizované 2. vydání Průvodce občana s handicapem v počtu
2 000 ks.

prosinec

47. Realizace letáku „Kam za pomocí !“
Koordinační skupina osoby se zdravotním postižením připravila po obsahové
stránce letáček kontaktů na organizace poskytující sociální služby a poradenství.
Letáčky byly distribuovány do zdravotnických zařízení a sociálním sestrám
nemocnice.

leden 2008

48. Nový cíl 1. KPSS 2006 - 2008
Dne 31.1.2008 pod usnesením č. ZM 08 01 05 02 schválilo zastupitelstvo města
nový cíl 1. KPSS, cíl č. 4 – dopravní dětské hřiště, koordinační skupiny drogově
závislí a etnické menšiny.

leden

49. Výstup komunitního plánování – monitoring projektů
Zastupitelé města vzali na vědomí pod usnesením č. ZM 08 01 05 03 dne 31.1.2008
zprávu o realizovaných projektech ve městě Děčíně v programovacím období
EU 2004 – 2006.

leden

50. Hodnotící zpráva procesu KP
Rada města vzala na vědomí hodnotící zprávu procesu KP pod usnesením
č. RM 08 04 38 01 dne 19. 02. 2008.

únor

51. Personální změna
Rada města schválila na svém zasedání dne 18. 3. 2008 pod usnesením
č. RM 08 06 38 01 manažerkou koordinační skupiny osoby a rodiny v krizi
Mgr. Petru Ludwigovou. Mgr. Irena Beránková ukončila spolupráci z důvodu
pracovního vytížení k 31.3.2008.

březen

52. Jednání Skupiny pro strategii
Dne 23.6.2008 se uskutečnilo jednání Skupiny pro strategii. Skupina byla rozšířena
o členy sociální komise. Na setkání byly prezentovány dosažené výsledky při
naplňování 1. KPSS.

červen

53. Zpráva o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína k 30. 6. 2008
Radě města byla předložena na jednání dne 26. 08. 2008 pod č. RM 08 17 38 01
Zpráva o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína k 30. 6. 2008.

srpen

54. Evaluace komunitního plánování
Ve všech KS proběhlo hodnocení – evaluace procesu KP a spokojenosti členů
koordinačních skupin formou anonymního dotazníku.

září

55. Schválení podání projektu „Komunitní plánování sociálních služeb statutárního
města Děčín“
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání projektu na svém zasedání
dne 9. září 2008 pod usnesením č. RM 08 18 38 01.
Zastupitelstvo města schválilo dne 25. září 2008 podání projektu pod usnesením
č. ZM 08 08 04 02.
56. Zastupitelstvo města vzalo ne vědomí Zprávu o plnění cílů a opatření 1. KPSS
města Děčína k 30. 6. 2008
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. září 2008 vzalo na vědomí Zprávu
o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína k 30.6.2008 pod usnesením
č. ZM 08 08 04 01.
57. Vyhodnocení dotazníku, ohniskové skupiny
Ve všech skupinách proběhly ohniskové skupiny vedené nezávislou osobou krajským metodikem komunitního plánování.
58. Zpracování evaluační zprávy
Byla vypracována Evaluační zpráva procesu komunitního plánování města
Děčína.

září

září

listopad

prosinec 2008

59. Slavnostní konference k vyhodnocení 1. KPSS
Dne 13.5.2009 se uskutečnila slavnostní konference „Komunitní plánování
- příklady dobré praxe“ pod záštitou primátora města Ing. Vladislava Rašky.
60. Vyhodnocení 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006-2008
Rada města vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení 1. KPSS na svém jednání
dne 23.6.2009 pod usnesením č. RM 09 13 38 01.

květen 2009

červen

harmonogram_1_KPSS.doc

