Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je garantem procesu komunitního plánování
v našem městě. Od roku 2009 probíhá již druhý cyklus procesu. V první analytické
etapě byla sbírána a zpracovávána data, proběhlo dotazníkové šetření v koordinačních
skupinách. Jako vstupní data byly použity výsledky několika dotazníků „Život
ve městě“, Dotazník pro potřeby KP, Tabulka potřeb, Zdroje finančních toků a
Personální struktura organizací. Za klíčový zdroj informací sloužil výzkum firmy Edukol
Olomouc, který poskytl statistická data o obyvatelstvu s důrazem na problematiku
sociálních služeb a cílových skupin. Spolu s výsledky SWOT analýz a na základě
zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb byly stanoveny oblasti (priority) k řešení.
Od začátku letošního roku pracovali členové skupin na formulaci cílů a navrhování
opatření k jejich naplnění. Projednání navrhovaných cílů a opatření v sociální komisi
se uskutečnilo dne 08.04.2010. Dne13.04.2010 pod usnesením č. RM 10 07 38 01
vzala rada města navrhované cíle a opatření na vědomí. Veřejnost byla do procesu
plánování zapojena v procesu připomínkování, který probíhal od 19.04.-14.05.2010.
Informovanost o probíhajícím připomínkování byla zajištěna prostřednictvím místního
tisku a webových stránek města. Navrhované cíle byly prezentovány členům Skupiny
pro strategii dne 03.05.2010. Celkem bylo přijato 9 připomínek, z toho 5 bylo
po projednání v koordinačních skupinách zapracováno. Během měsíce srpna probíhalo
2. kolo připomínkování návrhu plánu včetně části popisné, analytické a statistické.
Předkládaný materiál je komplexem údajů o sociální oblasti ve městě Děčín. Popisuje
složení poskytovatelů pro konkrétní cílové skupiny uživatelů sociálních služeb,
statisticky vyhodnocuje vývoj v dané oblasti, popisuje problémy a navrhuje jejich řešení
pomocí stanovených cílů a opatření. Je strategickým materiálem v sociální oblasti
na tříleté období a jeho implementace bude průběžně vyhodnocována.
Naplňování jednotlivých cílů není spojeno s potřebou finančních prostředků z rozpočtu
města. Plán je zaměřen na práce analytické a koncepční, které budou navrhovat
vhodná řešení konkrétních problémů. Věříme, že společná práce zadavatele plánu a
zástupců organizací povede k dalšímu zlepšení poskytování služeb v sociální oblasti a
že podklady, které budou výsledkem práce členů koordinačních skupin, budou
kvalitními materiály, na základě kterých bude možné čerpat finanční prostředky
ze zdrojů EU nebo SR, např. na projekty odstraňování bariér, primární prevence a
vzdělávání pracovníků v sociální oblasti.

