Zpráva o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína
k 30. 6. 2008
Komunitní plánování v ČR doznalo od roku 2006 velkého
rozvoje. Významným krokem bylo zakotvení povinnosti krajů zpracovávat Střednědobé
plány rozvoje sociálních služeb. Tato povinnost je dána platností Zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Zákon dále definoval, co jsou a nejsou sociální služby. Byl nastaven
nový systém financování sociálních služeb a podmínky za jakých je možné poskytovat
sociální služby.
Proces komunitní plánování není zaměřen pouze na sociální služby dle zmíněného
Zákona, ale řeší též otázky aktivit vedoucích ke snížení sociálního vyloučení osob a
otázky zaměstnanosti.
Proces komunitního plánování v našem městě reagoval na tyto podmínky novými
Zásadami poskytování účelových dotací do sociální oblasti a novými Zásadami
poskytování účelových dotací na podporu rodiny. Dle principů procesu komunitního
plánování se na jejich tvorbě a způsobu posuzování žádostí o dotace odboru sociálních
věcí a zdravotnictví aktivně podíleli i členové všech koordinačních skupin.
V souvislosti s novým systémem dotací byla ustanovena sociálních komise, která je
poradním orgánem rady města. Vznik komise ovlivnil i organizační strukturu procesu.
V rámci struktury plánujeme po ukončení 4. fáze procesu (fáze hodnocení) - evaluaci
procesu, změnu 2 koordinačních skupin. Již při SWOT analýzách při tvorbě 1. KPSS se
ukazovalo, že problematika osob v krizi a rodin s dětmi v krizi nelze řešit společně. Proto
bude koordinační skupina Osoby a rodiny v krizi rozdělena na Osoby v krizi a Rodiny
v krizi. Členové koordinační skupiny Drogově závislí a etnické menšiny se ve většině
případů stanou členy skupiny Osoby v krizi a tato původní skupina bude zrušena.
Každá koordinační skupina má vypracován svůj podrobný realizační plán naplňování
stanovených cílů a opatření, ve kterém jsou zaznamenány veškeré aktivity, období, osoby
a organizace zodpovědné za naplnění opatření a cílů. Po ukončení platnosti 1. KPSS, tj.
do konce roku 2008, bude tento materiál zpracován a předložen do orgánů města.
Jelikož došlo v průběhu platnosti 1.KPSS ke zvolení nového zastupitelstva, předkládáme
ve zkrácené podobě přehled plnění cílů a opatření k 30. 6. 2008. Novým zastupitelům
města bude předán spolu s 1. komunitním plánem sociálních služeb města Děčína 2006 –
2008 v září tohoto roku.
Rozbor finanční náročnosti procesu bude součástí závěrečné zprávy. Náklady na
zajištění procesu (tj. prostředky na dohody o pracovní činnosti manažerů, analýzy,
supervizi a náklady spojené s přípravou a tiskem 2. KPSS) budou součástí návrhu
rozpočtu na rok 2009. V případě, že budou vyhlášeny dotační tituly na získání finančních
prostředků na proces komunitního plánování, pokusí se OSV prostřednictvím
zpracovaného projektu tyto prostředky získat.
Od září do konce roku bude proces komunitního plánování procházet evaluací společně
se supervizí. Získání zpětné vazby nám umožní korigovat postupy tak, aby proces vedl co
nejefektivněji k co nejsprávnějšímu výsledku. Pozitivní zpětnou vazbou na náš proces
komunitního plánování bylo získání ocenění MV ČR v roce 2007. Rádi bychom vyhodnotili
efektivitu a funkčnost našeho procesu před zahájením prací na 2. KPSS města Děčína na
období 2010 – 2013.
Naší snahou je, aby komunitní plánování odpovídalo skutečným místním potřebám
s cílem co nejefektivněji nakládat s veřejnými prostředky a lidskými zdroji ve městě.
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