Zpráva o průběhu procesu komunitního plánování

V současné době probíhá druhý cyklus procesu komunitního plánování ve městě Děčíně.
První cyklus byl ukončen v roce 2008 závěrečnou slavnostní konferencí a evaluací
procesu a cílů. Od začátku roku 2009 probíhal sběr dat a podkladů pro 2. komunitní plán.
Byly provedeny SWOT analýzy v jednotlivých koordinačních skupinách a sběr dat pomocí
dotazníků. Abychom získali kvalitní podklady, opírající se o reálná zjištění, proběhl koncem
roku 2009 výzkum pro potřeby komunitního plánování, který prováděla společnost Edukol
Olomouc. Výstupem výzkumu byla trojice analýz. První sociodemografická analýza
shrnuje dostupná statistická data o obyvatelstvu s důrazem na problematiku sociálních
služeb a cílových skupin uživatelů těchto služeb. Současnou situaci v nabídce sociálních
služeb v Děčíně mapuje druhá část výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb. Názory
široké veřejnosti na problematiku sociálních služeb zjišťovala třetí část výzkumu. Cílem
všech těchto analýz bylo získat informace o stavu sociálních služeb a jejich hlavních
nedostatcích a poskytnout tak užitečné podněty pro další práci v rámci procesu
komunitního plánování. Šetřeními v rámci výzkumu bylo potvrzeno, že ve městě Děčíně
dochází postupně k realizaci vytyčených cílů a že jednoznačně komunitní plánování
sociálních služeb napomáhá k zlepšování života občanů města.
Po ukončení fáze analytické začaly koordinační skupiny pracovat na definování nových
cílů a opatření k jejich naplnění pro 2. komunitní plán města. Každá skupina si stanovila
hlavní prioritu k řešení na období let 2010 - 2013. Skupina Seniorů – zkvalitnění
pobytových služeb, skupina Osoby se zdravotním postižením – odstraňování bariér,
skupina Rodiny v krizi – podporu dětí z nepodnětného rodinného prostředí a skupina
Osoby v krizi – péči o osoby sociálně znevýhodněné a ohrožené sociální exkluzí.
V souladu s danou prioritou navrhli členové všech pracovních skupin cíle a opatření pro
2. komunitní plán na období let 2010 – 2013. Abychom naplnili jeden z principů
komunitního plánování – transparentnost, budou navržené cíle a opatření podrobně
rozpracované předloženy široké veřejnosti k připomínkování v měsíci dubnu v termínu
od 19.4.-14.5.2010. Naší snahou je zajistit si zpětnou vazbu a zapojit veřejnost
do zpracování návrhu plánu. Budou zřízena připomínkovací místa na oboru recepcích
magistrátu a ve studovně městské knihovny. Na webových stránkách budou navrhované
cíle a opatření v elektronické podobě spolu s připomínkovacím formulářem. Informace o
zahájení procesu připomínkování bude předána zástupcům tisku na tiskové konferenci a
občané města budou o možnosti připomínkovat návrhy cílů a opatření informování
prostřednictvím Zpravodaje města. Všechny připomínky budou zaevidovány. Manažerský
tým provede jejich kategorizaci a předá je k případnému zapracování do jednotlivých
koordinačních skupin. U nezapracovaných připomínek bude uveden důvod
nezapracování a následné řešení. Průběh a forma procesu připomínkování byl projednán
s náměstkem primátora pro sociální oblast Mgr. Miloslavem Samlerem dne 22.03.2010.
Sociální komise na svém jednání dne 8.4.2010 projednala navrhované cíle a opatření.
Nedílnou součástí organizační struktury procesu komunitního plánování je Skupina
pro strategii, která bude s navrhovanými cíli seznámena dne 3.5.2010. Po ukončení
procesu připomínkování bude Návrh komunitního plánu zpracován a předložen radě a
zastupitelstvu města ke schválení.
Tvorba a naplňování 2. komunitního plánu bude zařazeno do Strategického plánu města.
Cílem naší společné práce je vytvoření střednědobé koncepce v oblasti sociálních služeb,
která bude reagovat na potřeby klientů, vzešlé z výsledků výzkumu a zjištění v jednotlivých

koordinačních skupinách a je ve shodě s prioritami, které je třeba v sociální oblasti
ve městě Děčíně řešit. Výstup plánovacího procesu, tj. 2.komunitní plán, je podkladem a
východiskem pro politické a ekonomické rozhodování, koordinaci a plánování sociálních
služeb a je nástrojem pro realizaci změn. Jednotlivé priority a opatření komunitního plánu
představují návrhy řešení problémů či nedostatků v oblasti sociálních služeb a slouží jako
podklad pro projekty a jejich podání v grantových řízeních (např. dotace z rozpočtu města,
státu a kraje či fondů Evropské unie).
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