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1. Úvod
Prvním pracovním výstupem komunitního plánování sociálních služeb města Děčína bylo vydání
1.

komunitního

plánu

sociálních

služeb

města

Děčína

2006

–

2008.

Podklady

pro samotný vznik 1. KPSS města Děčína 2006 – 2008 byly vytvořeny usilovnou prací čtyř
koordinačních skupin: Senioři, Osoby a rodiny v krizi, Drogově závislí a etnické menšiny
a Osoby se zdravotním postižením (dále jen KS OZP).
V této hodnotící zprávě se zaměříme na stručnou rekapitulaci komunitního plánování v rámci
Koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením za období leden 2006 – červen 2007.
Zhodnocení se bude týkat zejména popisu fluktuace členství v KS OZP a popisu implementace
jednotlivých cílů a opatření KS OZP.
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2. Koordinační skupina Osoby se zdravotním postižením
V souladu se zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, § 3, písm. g) - platným od 01. 01. 2007
změnila Koordinační skupina Zdravotně a mentálně postižení název KS na Osoby se zdravotním
postižením a to s platností ode dne 18. 12. 2006.
Pro účely tohoto zákona se zdravotním postižením rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové
nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné
osoby,

3. Členství v KS OZP
Po provedení komparace počtu členů KS OZP v lednu 2006 a červnu 2007 zjistíme, že se počet
jak na začátku tohoto období tak i na jeho konci výrazně nezměnil, přesto v jeho samotném
průběhu došlo k zániku organizace Sdružení pro rozvoj Dětského stacionáře Děčín poskytující
služby dětem s opakovanými respiračními onemocněními, alergozami, imunodefekty aj. Příčinou
ukončení činnosti tohoto zařízení byl havarijní stav budovy a finanční problémy způsobené
opožděným proplácením služeb zdravotními pojišťovnami.
Pro neschopnost zajistit svoji pravidelnou účast na jednáních vystoupil v 1. čtvrtletí roku 2006 z
KS OZP Český červený kříž. Do konce roku 2006 tak byla skladba KS OZP v 15členém
zastoupení, tvořena zástupci organizací poskytující služby dětem, mládeži a dospělým osobám
s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením.
Začátkem roku 2007 vstoupila do KS OZP organizace Středisko rané péče Liberec,
jejíž cílovou skupinou jsou děti předškolního věku se zrakovým nebo kombinovaným postižením
(+ jejich rodiny) na území města Děčína. O opětovné členství zažádala organizace Českého
červeného kříže.
Po 2letém fungování KS OZP odsouhlasili její členové dodatek k Organizačnímu řádu KS OZP
týkající se upřesnění zániku členství v KS OZP v následujícím znění: “Členství
v
KS OZP je podmíněno 75% účastí na jednáních této koordinační skupiny s platností
od 01. 01. 2007, vždy po dobu jednoho kalendářního roku.” Členství v KS tak zaniká písemným
oznámením o vystoupení z KS, zaniknutím organizace a nebo nedodržením stanovené 75% účasti
na jednáních. Těmto pravidlům v současné době vyhovuje 15 organizací (zbylé dvě organizace:
Svaz postižených civilizačními chorobami a Speciální základní škola nebyly od začátku roku
2007 účastny na žádné pracovní schůzce KS OZP).
Aktuální seznam 15 členů tvořících KS OZP:
Jan Piegl
Agentura Osmý den, Dvořákova 6
400 01 Ústí nad Labem

412 547 600
jan.piegl@jurta.cz

Eva Zaiptová
Agentura osobní asistenční služby
Jiřího z Poděbrad 85, 405 02 Děčín VI

723 123 050
os.asistence@seznam.cz

Petra Vlčková
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postiž. Děčín
Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín II

412 527 572
vlckova.1@seznam.cz
avaz.dc@tiscali.cz

Jan Vobora
Český červený kříž Děčín
Mírové náměstí 234/3, 405 02 Děčín IV

412 513 716, 739 815 736
rescue.cck@seznam.cz
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Mgr. Alena Šestáková
Domino Děčín
Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII
Pavel Filip
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Pod Svahem 6, 405 02 Děčín XI

412 547 656
sestakova@cssdecin.cz
usp.domino@quick.cz

Jan Piegl
O. s. Jurta, Pěší 9, 407 11 Děčín XXXIII

412 547 600
jan.piegl@jurta.cz

Jindřiška Černíková
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Děčín
Teplická 65, 405 02 Děčín IX

412 519 743, 412 517 187
spmp.domecek@seznam.cz

Ivana Rychnová
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
Březiny 78, 405 02 Děčín XXVII

721 830 420 – Ivana Rychnová
vvodicka@raz-dva.cz

Šárka Dostálová
Slunečnice, Hudečkova 1, 405 01 Děčín I

604 626 222 - Šárka Dostálová
slunecnice@karneval.cz

Mgr. Pavla Chalupová
Středisko rané péče Liberec
Matoušova 406, 460 02 Liberec
Jarmila Hlavatá
Svaz diabetiků ČR, územní org. Děčín
Čsl. armády 811/14, 405 02 Děčín I
Vladimír Tuček
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Děčín
Liberecká 11, 405 01 Děčín II
Irena Lenghartová
Svaz tělesně postižených Děčín
Litoměřická 136/35, 405 01 Děčín III
Bc. Marie Gutová
Úřad práce Děčín, Březinova 442/1, 405 02 Děčín II

412 552 492, 603 864 379
filip@cssdecin.cz

485 109 564, 777 234 133
liberec@ranapece.cz
607 727 992
412 526 973, 724 289 212
vladimir.tucek@tiscali.cz
606 622 119
i.lenghartova@seznam.cz
stp.dc@volny.cz
412 708 204
marie.gutova@dc.mpsv.cz

4. Analýza současného stavu – implementace cílů a opatření KS OZP
V KS OZP jsou zástupci organizací nabízející širokou škálu sociálních služeb rozdílným cílovým
skupinám. Z tohoto důvodu jsme hned v prvních jednáních KS OZP nadefinovali následujících 7
cílových skupin:
▪ cílová skupina Osoby s tělesným postižením
▪ cílová skupina Osoby s mentálním postižením
▪ cílová skupina Osoby se zrakovým postižením
▪ cílová skupina Osoby se sluchovým postižením
▪ cílová skupina Osoby s duševním onemocněním, speciální psychopatologie
▪ cílová skupina Osoby s kombinovaným postižením
▪ cílová skupina Osoby s HIV a nemocní AIDS
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Společné cíle pro všechny cílové skupiny tvoří celkem 3 cíle:
Cíl 1 Informační servis pro znevýhodněné občany zahrnuje 4 opatření (1.1 - 1.4):
1.1 Vznik publikace Průvodce občana s handicapem
V 1. čtvrtletí r. 2007 byly osloveny všechny koordinační skupiny s nabídkou možnosti
prezentace organizace v publikaci Průvodce občana s handicapem. Zároveň v tomto
období proběhl workshop s cílem získat přehled o nabídce služeb ve vazbě na cílovou
skupinu uživatelů.
Ve 2. čtvrtletí r. 2007 se shromažďovaly podklady podle dohodnutého záměru
(zvláště pak na pracovních schůzkách KS OZP). V 05. a 06. m. 2007 bylo realizováno
grafické zpracování a byl vybrán dodavatel tisku.
Koncem 06. m . 2007: tisk, publicita, distribuce publikace mezi veřejnost.
1.2 Spolupráce mezi OSV Magistrátu města Děčín a zdravotně-sociálními
pracovnicemi Nemocnice Děčín
První jednání bylo domluveno na 3. čtvrtletí 2007.
1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP Děčín v Průvodci
občana s handicapam
V 1. čtvrtletí r. 2007 byl v rámci jednání KS OZP předán zástupci ÚP Děčín požadavek
na zpracování a předání anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska. Tyto
informace byly ve 2. čtvrtletí zapracovány do publikace Průvodce občana s handicapem.
1.4 Instalace vývěsních skříněk na budovy města Děčína
Na 04. jednání KS OZP bylo domluveno odložení naplňování opatření 1.4 na 3. – 4.
čtvrtletí r. 2007.

Cíl 2 Rozvoj výchovně vzdělávacch programů ve stávajících mateřských školách
(pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami) zahrnuje 2 opatření:
2.1 Rozšíření o jednu třídu v rámci integrace
- v 1. čtvrtletí r. 2007 byl osloven Odbor školství a kultury – informační schůzka
o plánovaném záměru realizovat opatření 2.1
- další jednání budou probíhat ve 3. – 4. čtvrtletí r. 2007: navázání spolupráce
s Pedagogicko – psychologickouporadnou Děčín (depistáž dětí), spolupráce se
Střediskem rané péče Liberec (depistáž dětí), ankety v 14deníku “Město Děčín –
zpravodaj”, oslovení pediatrů ve městě Děčíně, účast na hlavní poradě ředitelů OŠK
Děčín (prezentace výstupů z předchozích jednání), po zjištění zájmu a možností
realizovat opatření 2.1 – příp. aktivní spolupráce s již konkrétním zájemcem o zřízení
třídy.
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2.2 Zřízení jedné speciální třídy
- v 1. čtvrtletí r. 2007 byl osloven Odbor školství a kultury – informační schůzka
o plánovaném záměru realizovat opatření 2.1
- další jednání budou probíhat ve 3. – 4. čtvrtletí r. 2007: další jednání budou probíhat
ve 3. – 4. čtvrtletí r. 2007: navázání spolupráce s Pedagogicko – psychologickou
poradnou Děčín (depistáž dětí), spolupráce se Střediskem rané péče Liberec (depistáž
dětí), ankety v 14deníku “Město Děčín - zpravodaj”, oslovení pediatrů ve městě Děčíně,
účast na hlavní poradě ředitelů OŠK Děčín (prezentace výstupů z předchozích jednání),
po zjištění zájmu a možností realizovat opatření 2.2 – příp. aktivní spolupráce s již
konkrétním zájemcem o zřízení třídy.

Cíl 3 Podpora vzdělávání členů organizací poskytujících zdravotně sociální
služby zahrnuje 1 opatření:
3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb
- od období 11/2006 probíhá příprava vzdělávání, zajištění témat kurzů a požadavků
poskytovatelů. Zajištění dodavatelů vzdělávání, prostor a zázemí.
- ve 12/2006 byli prostřednictvím koordinančních skupin osloveni poskytovatelé
sociálních služeb s nabídkou kurzů, přihlášek.
- od 01/2007 jsou realizovány samotné kurzy, pravidelné informování poskytovatelů SS o
návazných kurzech a o nových tématech + registrace zpětné vazby (spokojenost příp.
další potřeby)
- od 05/2007 – průběžné hodnocení dosavadního vzdělávání, zjišťování dalších potřeb,
příprava nového projektu a hledání dalších zdrojů na základě aktuální situace a potřeb v
organizacích (ESF, MPSV, MM Děčín, KÚ ÚL)
 Zprostředkovatelem Op. 3.1 je Slunečnice, o. s. (Komentář: ESF – OP RLZ, Op. 4.1)

Cílová skupina: Osoby s mentálním postižením – celkem 3 cíle:
Cíl 1 Bezbariérovost v Dominu Děčín zahrnuje 1 opatření:
1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově Domina Děčín
- pozn. v souvislosti se zákonem č. 108/2006 o SS došlo ke změně názvu organizace z
Ústavu sociální péče na Domino Děčín
- v 1. polovině 12. m. 2006 se konalo jednání Ing. Rašky, Mgr. Samlera, Mgr. Maršouna
a Mgr. Ludwigové (projednání současné situace)
- leden 2007: CSS, p. o. – hledání možností podání projektu k čerpání státního rozpočtu
a fondů EU
- únor 2007: jednání v CSS, p. o. – vytvoření termínovaného plánu konkrétních aktivit
vedoucích k vyhledání finančních zdrojů
- březen 2007: CSS, p. o. → žádost na MM Děčín o investiční dotaci ve výši 3 mil. Kč
- duben 2007: plánované naplnění opatření 1.1 – realizace bude zahájena po zajištění
finančních prostředků, tj. buď prodejem akcií Technických služeb Děčín nebo
sponzorským darem SČE, a. s.
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Cíl 2 Podpora chráněných bytů pro mentálně postižené klienty domovů
se zdravotním postižením, příp. podpora dvougeneračního chráněného
bydlení pro osoby s MP a jejich staré rodiče zahrnuje 2 opatření:
2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby
Ve 2. čtvrtletí r. 2007 vytvoření dotazníku + oslovení jednotlivých DOZP na území
okresu (NUTS 3) ve spolupráci s Jurtou, o. s., Dominem Děčín, DOZP.
2.2 Realizace
V příp. zájmu o tuto službu budou další kroky realizace řešeny přibližně ve 4. čtvrtletí
2007.

Cíl 3 Vznik zařízení pro psychotiky a alkoholiky nebo oddělení pod uzavřeným
režimem ve stávajícím zařízení zahrnuje 4 opatření:
3.1 Zmapování kapacitních potřeb zařízení
3.2 vytipování vhodných prostor
3.3 Průzkum způsobu financování
3.4 Odborné personální zajištění
Cíl 3 řeší CSS, p. o. – v průběhu r. 2007 je úkolem: zjistit možnosti získání finančních prostředků
na realizaci uvedeného cíle + následné další dofinancování chodu zařízení. (Komentář: vazba na
nový Domov pro seniory).

Cílová skupina: Osoby s tělesným postižením obsahuje 1 cíl:
Cíl 1 Odstraňování architektonických bariér zahrnuje 4 opatření:
1.1 Postupné úpravy přechodů pro chodce
Opatření 1.1 bylo zrealizováno v průběhu roku 2006 a jeho naplnění odpovídá vyhlášce č.
369 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
1.2 Postupné úpravy nájezdů na chodníky
Zhotovení odpovídajících nájezdů ve dvou vytipovaných ulicích (při vyústění
z Hrnčířské ulice a a do ul. Pohraniční) byly zrealizovány v průběhu roku 2006 s tím,
že v současné době probíhají další schůzky mezi Stavebním úřadem a org. AVAZ aj.
ve věci projednání úprav dalších t. č. nevyhovujících nájezdů na chodníky.
1.3 Zřízení nových parkovacích míst pro osoby s tělesným postižením
- v 1. čtvrtletí r. 2007 byla pí I. Lenghartovou, předsedkyní OkO Děčín, STP v ČR, o. s.
oslovena pí D. Kubátová z oddělení dopravy, odbor SČaŽÚ ... s žádostí o rozšíření
chybějících parkovacích míst v lokalitách města Děčína: u Nemocnice Děčín,
Katastrálního úřadu, České spořitelny a Finančního úřadu.
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- závěr jednání mezi oddělením dopravy a p. Osmíkem (AVAZ) je následující odpověď:
- do nemocnice lze zajet až k oddělením, proto nebudeme místa vyznačovat → bude
pokračováno v dalším vyjednávání o zřízení parkovacích míst
- Katastrální úřad - je v řešení pro schválení jednoho parkovacího místa
- Finanční úřad - má pro vozíčkáře přístup z Masné ul.
+ bude prověřena možnost zřízení jednoho parkovacího a bezbariérového místa u ČEZu
Děčín na Husově náměstí, Děčín 4
1.1 Umístění dodatkové tabulky k již vyznačenému parkovišti pro osoby s tělesným
postižením
- v 1. čtvrtletí r. 2007 byla pí Lenghartovou I. kontaktována pí Kubátová
z oddělení dopravy při MM Děčín s žádostí a apelem na nutnost umístění dodatkové
tabulky k parkovišti u KD v Bezručově ulici
- k naplnění opatření 1.4 pak došlo v průběhu 1. poloviny roku 2007. Dodatková tabulka
je nainstalována na požadovaném místě s každodenním časovým vymezením 11:00 –
18:00 hodin, po kterou zde mohou osoby s tělesným postižením parkovat

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a osoby se zrakovým postižením – celkem
byly stanoveny 2 cíle:

Cíl 1 Podpora ozvučení budov, výtahů, přechodů a dopravních prostředků MHD,
instalace orientačních a světelných tabulí obsahuje celkem 6 opatření, z nichž
byla a jsou postupně realizována opatření:
1.2 Zavedení akustických signalizačních systémů v dopravních prostředcích MHD
- v únoru 2007 se uskutečnila pracovní schůzka s dopravním náměstkem DPMD, a. s.
Ing. P. Faugnerem a zástupci organizací SNN1 a SONS2, manažerkou KS OZP.

1.6 Zajištění instalace světelných displejů v prostředcích MHD
- v dubnu 2007 proběhlo další jednání na téma postupného naplňování Opatření 1.6
- DPMD, a. s. plánuje v letech 2007 – 2009 pořízení 17 nových autobusů, jejichž
standardním vybavením budou i jednořádkové světelné panely.
Pozn. Opatření 1.1, 1.3 – 1.5 Cíle č. 1 budou řešena ve 3. – 4. čtvrtletí r. 2007.

Cíl 2 Rozvoj telekomunikačních a informačních služeb pro sluchově postižené
občany má celkem 2 opatření: na jejichž plnění pracuje pracovní skupina se zástupci
z organizací SNN, SONS společně s manažerkou KS OZP. V lednu 2007 proběhlo
jednání se zástupci zmíněných organizací a manažerky KS OZP s cílem zpracovat
možné varianty realizace Op. 2.1 Zřízení kontaktního čísla a všestranného
komunikátoru pro příjem a odesílání SMS zpráv. Plán aktivit spojený s navázáním
spolupráce s oddělením informatiky byl odložen na 3. – 4. čtvrtletí 2007.
1
2

SNN: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Děčín
SONS: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
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Dlouhodobý cíl: Osoby s mentálním postižením - pro tuto skupinu byl stanoven 1 cíl:
Cíl 1 Nová budova Domova pro osoby se zdravotním postižením obsahuje 2
opatření:
1.1 Výstavba nového DOZP
1.2 Vytipování a rekonstrukce vhodného objektu DOZP
Pozn. v souvislosti se zákonem č. 108/2006 o SS došlo ke změně názvu zařízení
Ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy – Horní Žleb na Domov pro osoby
zdravotním postižením.

z
se

V listopadu 2006 OSV (CSS, p. o.) prošetřil možnosti převedení DOZP pod ÚK,
který o převzetí zařízení neprojevil zájem. V prosinci 2006 proběhlo jednání mezi
Ing. Raškou a Mgr. Samlerem (zástupci MM Děčín) a Mgr. Maršounem, Mgr. Ludwigovou
z CSS, p. o. – na téma projednání stávající situace. V lednu 2007 byla tato problematika
opětovně projednána – výstupem jednání bylo stanovení konkrétních kroků při hledání náhradní
budovy. V současné době se plánuje přestěhování DOZP z Horního Žlebu do Březin na základě
rozhodnutí rady města ze dne 17. 04. 2007 usnesením č. RM 0708 38 01. Vedoucí OSV, Ing. R.
Grešíková, byla pověřena rozpracováním návrhu řešení přemístění do bývalé budovy č. 590 v
Březinách.

5. Pracovní skupiny KS OZP
Na postupném naplňování cílů a jednotlivých opatření KS OZP se podílí 5 pracovních skupin, do
kterých se zástupci organizací (členové KS OZP) rozdělili podle zaměření služeb,
cílových skupin či i zájmu řešit konkrétní cíl, opatření. Návrh pracovních skupin byl
na jednání KS OZP přijat v prosinci 2006. V únoru 2007 pak byla zhotovena jasná podoba plánu
upřesňující realizátory každého opatření. Pracovní skupinu, resp. výsledky z pracovních skupin,
reprezentuje na jednáních KS OZP vedoucí pracovní skupiny (dále jen PS),
který
manažerce KS OZP předává podklady a informace o smluvených jednáních a postupné
implementaci cílů a opatření. Veškerá administrativa spojená se specifikovanými akcemi
nutnými k uskutečnění cíle - opatření je zaznamenávána do tzv. realizačních plánů.
Popis 5 pracovních skupin:
1. pracovní skupina se podílí na realizaci Společných cílů pro všechny cílové skupiny
2. pracovní skupina se podílí na realizaci cílů CS: Osoby s tělesným postižením
3. pracovní skupina se podílí na realizaci cílů CS: Osoby s mentálním postižením
4. pracovní skupina se podílí na realizaci cílů CS: Osoby se sluch. a os. se zrak. postižením
5. pracovní skupina se podílí na realizaci Dlouhodobých cílů: CS: Osoby s mentál. postižením
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Schématické znázornění 5 pracovních skupin:

Jednání Koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením

... předávání výstupů z pracovních skupin ...

Vedoucí 1. PS:
Mgr. K. Fiedlerová

Vedoucí 2. PS:
pí P. Vlčková

Vedoucí 3. PS:
Ing. K. Markošová

Vedoucí 4. PS:
p. V. Tuček

Vedoucí 5. PS:
p. P. Filip

OSV: Ing. D. Vávrová

Agentura osobní
asistenční služby

O. s. Jurta

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

Domino Děčín

Sjednocená organizace
nevidomých
a slabozrakých

Domov pro osoby
se zdravotním
postižením

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých
v ČR, ZO Děčín

Úřad práce Děčín

Mgr. K. Fiedlerová

Úřad práce Děčín
Členové KS OZP
Středisko rané péče
Liberec

Asociace vozíčkářů
a zdravot. i mentálně
postižených
Svaz tělesně
postižených

… řešeno v rámci
Centra sociálních
služeb, p. o.

Slunečnice, o. s.

Pozn. Do jednotlivých pracovních skupin vstupují v průběhu realizace jednotlivých cílů a opatření další organizace a instituce, které jsou při naplňování cílů a
opatření nezbytné. Podrobnosti o konkrétních spolupracujících institucích a zařízeních jsou průběžně zaznamenávány v realizačních plánech každé PS.
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6. Plány a vize
Plány a vize Koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením (dále jen KS OZP)
se budou opírat o cíle a opatření nadefinované v 1. KPSS města Děčína s postupným
reflektováním nových potřeb ze strany uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb ve městě
Děčíně.
Tohoto času je společnou “metou” všech členů KS OZP zavedení organizace do registru
poskytovatelů sociálních služeb na příslušném úřadu, který o registraci rozhoduje (viz § 78
odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Doba inspekcí poskytování sociálních
služeb (dále jen SS) prováděných u poskytovatelů SS v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o SS (dále viz § 97, 98 a 99) bude pro organizace stěžejním momentem pro zachování
či naopak zrušení dané služby. V nadcházejícím období tak pro organizace bude prioritou
číslo jedna důkladná příprava, obhájení a vyhovění standardům kvality sociálních služeb.

7. Závěr
Reakce a postřehy na komunitní plánování (dále jen KP) ze strany zástupců organizací
v rámci koordinační skupiny Osoby se zdravotním postižením jsou pozitivní. Na jednotlivých
jednáních KS OZP bylo zavedeno vzájemné předávání nových informací, rad a zkušeností
mezi členy. Jednotlivé organizace tak dostaly možnost poznat více chod, fungování a poslání
každé organizace.
Uživatelům sociálních služeb KP umožnilo snazší, přehlednou a rychlou orientaci
v sociálních službách ve městě Děčíně v návaznosti i na poskytovatele těchto služeb. Těmto
se Magistrát města Děčín prostřednictvím OSV snaží zajišťovat širokou publicitu. V této
souvislosti se můžeme zmínit o, v současné době probíhajícím, „Cyklu o NNO“. Jedná se
o prezentaci každé organizace v periodiku „Město Děčín – zpravodaj“. Členům koordinačních
skupin bylo také umožněno oslovení širokého okruhu občanů (nejen) města Děčína formou
zveřejnění plánovaných akcí zařízení jako jsou semináře, konference, jednorázové akce,
výstavy na webových stránkách Magistrátu města Děčín.
V kooperaci s OSV se v průběhu 1. poloviny roku 2007 podařilo vytvořit a vydat ucelený
přehled o stávajících sociálních službách ve městě Děčíně v podobě publikace Průvodce
občana s handicapem. OSV tak výrazně posiluje a podporuje růst organizací, které se angažují
v sociální sféře. Prostřednictvím koordinačních skupin získává důležité informace
o jednotlivých organizacích. V případě, že se zařízení dostane do obtížné situace (např.
MPSV organizaci neposkytne dotaci) se ve spolupráci s danou organizací snaží nalézt
alternativní finanční zdroje umožňující překlenutí krizového období.
Můžeme tak konstatovat, že samotné započetí procesu komunitního plánování a nastavení
pravidel vzájemné komunikace triády (zadavatel, poskytovatel a uživatel sociální služby)
ve městě Děčíně znamenalo pro poskytovatele i uživatele sociálních služeb krok vpřed.
Jedním z hlavních splněných cílů tohoto kroku bylo vtažení a aktivní zapojení nových aktérů
do komunitního plánování – Úřadu práce Děčín. Další snahou pak bude např. postupné
zapojení dalších potencionálních zaměstnavatelů do stávajícího procesu s tendencí o celkové
zefektivnění současného systému.

12

