Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku
(Uherské Hradiště, 13. července 2010)
Projekt se zaměřuje na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku
jako nástroje sociální integrace vybraných skupin obyvatelstva. Realizace je rámcově zasazena do
období 1. července 2010 až 31. března 2012.
„Smyslem projektu je především zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do
plánování sociálních a navazujících služeb a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci
sociální politiky na stanoveném území,“ sdělil Ing. Stanislav Blaha, místostarosta města Uherské
Hradiště.
Projekt bude realizován na vybraném území správního obvodu Uherské Hradiště, jež zahrnuje 24 obcí
a měst s celkovým počtem 70 088 obyvatel. Počtem obyvatel pokrývá vybrané území 77 % celého
správního obvodu Uherské Hradiště. Předběžně se pro spolupráci s realizátorem projektu, městem
Uherské Hradiště, vyslovili: Babice, Bílovice, Boršice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Hluk,
Huštěnovice, Jalubí, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Nedakonice,
Podolí, Staré Město, Stupava, Sušice, Topolná, Tučapy, Tupesy, Uherský Ostroh.
Zadavatelé sociálních služeb (obce a města ve správním obvodu Uherské Hradiště) mají ze zákona
povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů
chrání veřejný zájem. Proto zadavatelé zjišťují také potřeby svých občanů v oblasti sociálních a
navazujících služeb.
Zadavatelé sociálních služeb budou do projektu zapojeni účastí v řídící skupině projektu a
jednotlivých pracovních skupinách. V řídící skupině i pracovních skupinách budou hájit zájmy svých
obyvatel a budou se domlouvat na budoucí podobě sociálních a navazujících služeb na stanoveném
území. Zadavatelé budou informováni o všech aktivitách realizovaných v rámci projektu a budou mít
možnost se těchto aktivit účastnit.
„V rámci tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se zaměříme nejen na poskytovatele
sociálních služeb, jež poskytují služby dle zákona o sociálních službách, ale také na další subjekty jež
poskytují příbuzné či navazující služby pro cílové skupiny osob,“ doplnil Blaha.
Poskytovatelé potřebují znát potřeby cílových skupin a na základě zjištění těchto potřeb poskytují své
služby, proto je třeba zajistit spolupráci uživatelů a poskytovatelů služeb v sociální oblasti a tím
zajistit efektivní spolupráci při zjišťování a naplňování potřeb jednotlivých cílových skupin.
Poskytovatelé sociálních služeb budou zapojeni do práce na projektu účastí v řídící skupině a účastí v
pracovních skupinách zaměřených na jednotlivé cílové skupiny, a to na:
- osoby se zdravotním postižením,
- seniory,
- děti, mládež a rodiny s dětmi,
- osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Kontakt: Ing. Petra Zemčíková, tisková mluvčí města Uherské Hradiště, tel.: 572 525 123, mob.:
728 296 009, e-mail: petra.zemcikova@mesto-uh.cz

