
 

 

KOMUNITNÍ PLÁN  
Vyhodnocení krátkodobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Statutárního města Chomutova na roky 2007/2008 
 

Plán splněn     
Plán nesplněn 

Plán pro rok 2009   
 

 
 

Priorita č. 1:  Cílené vytváření finančních prostředků pro udržení  

   a rozvoj sociálních  služeb 
1.1. Přímá podpory poskytovatelů sociálních služeb  

Vyčlenit část ročního rozpočtu statutárního města Chomutova na podporu subjektů 

poskytujících sociální služby občanům města. 

 
1.1.1. vyčlenit část rozpočtu na provoz MÚSS Chomutov 

1.1.2. vyčlenit část rozpočtu pro podporu ostatních poskytovatelů (vyčleněná částka 

2 774 600,- Kč)  

 
1.2. Spolufinancování projektů  

Vytvořit rozpočtovou rezervu, která umožní městu spolupodílet se na financování 

rozvojových projektů, jež za 70-80% zajistí udržení případný rozvoj některých soc. 

služeb z jiných zdrojů, zejména z grantů EU.  

 

1.2.1. vytvořit pravidla pro spolufinancování rozvojových projektů 

1.2.1. vytvořit pravidla pro spolufinancování rozvojových projektů  

1.2.2. vyčlenit část rozpočtu na spolufinancování projektů poskytovatelů sociálních 

služeb 

1.2.2. vyčlenit část rozpočtu na spolufinancování projektů poskytovatelů sociálních 

služeb 

 
1.3. Nefinanční podpora projektů 

Poskytovat doporučení, reference a případné partnerství města v projektech organizací 

zajišťujících sociální služby ve městě, které žádají finanční dotace z jiných než městských 

zdrojů. 

 
1.3.1. vytvořit pravidla pro poskytování nefinanční podpory města rozvojovým 

projektům sociálních služeb 

1.3.1. vytvořit pravidla pro poskytování nefinanční podpory města rozvojovým 

projektům sociálních služeb 

1.3.2. poskytovat metodickou pomoc při tvorbě projektů 

1.3.2. poskytovat metodickou pomoc při tvorbě projektů 

 
 
Priorita č. 2:  Aktivní zapojení veřejnosti do plánování sociálních  

   služeb 
2.1. Informovanost veřejnosti o sociálních službách  

Využít všechny dostupné komunikační kanály pro průběžné informování veřejnosti o 

stavu a změnách sociálních služeb v Chomutově. 
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2.1.1. představovat v Chomutovských novinách poskytovatele sociálních služeb 

2.1.1. představovat v Chomutovských novinách poskytovatele sociálních služeb 

2.1.2. aktualizovat katalog poskytovatelů na www stránkách 

2.1.2. aktualizovat katalog poskytovatelů na www stránkách 

2.1.3. zřídit informační box (nástěnky) o sociálních službách na magistrátu města 

2.1.3. zřídit informační box (nástěnky) o sociálních službách na magistrátu města 

2.1.4. zveřejňovat tiskové zprávy o KP a sociálních službách v regionálních periodikách 

2.1.4. zveřejňovat tiskové zprávy o KP a sociálních službách v regionálních periodikách 

2.1.5. seznamovat veřejnost se zákonem o sociálních službách 

2.1.5. seznamovat veřejnost se zákonem o sociálních službách 

2.1.6. vyčlenit finanční prostředky na aktualizaci Katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb 

2.1.6. vyčlenit finanční prostředky na aktualizaci Katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb 

  
2.2. Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

Dlouhodobě podporovat a rozvíjet aktivní spolupráci všech partnerů zapojených do 

procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

 
2.2.1. vytvořit a přijmout Základní listinu KP 

2.2.2. pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb 

2.2.2. pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb 

2.2.3. vyhodnocovat efektivitu interaktivních webových stránek 

2.2.3. vyhodnocovat efektivitu interaktivních webových stránek 

2.2.4. uspořádat seminář pro uživatele sociálních služeb  

 
Priorita č. 3:  Zvyšování kvality sociálních služeb při udržení šíře  
    jejich současné nabídky    
3.1. Naplňování standardů kvality sociálních služeb 

Podpůrnými, vzdělávacími a metodickými aktivitami pomáhat, co nejširšímu okruhu 

poskytovatelů sociálních služeb k naplnění standardů kvality dle zákona o sociálních 

službách.  

                                                             
3.1.1. uspořádat seminář na téma „Standardy kvality sociálních služeb“ 

3.1.2. poskytovat metodickou pomoc poskytovatelům sociálních služeb ze strany OSVaZ  

3.1.2. poskytovat metodickou pomoc poskytovatelům sociálních služeb ze strany OSVaZ  

3.1.3. prakticky naplňovat standardy kvality sociálních služeb 

3.1.3. prakticky naplňovat standardy kvality sociálních služeb 

3.1.4. budovat bezbariérové město 

3.1.4. budovat bezbariérové město 

 
3.2. Zvyšování kvalifikace pracovníků v sociálních službách 

Podporovat zvyšování kvalifikace a celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb. 

 

3.2.1. pokračovat v rekvalifikačním kurzu pro pracovníky sociální péče 

3.2.1. pokračovat v rekvalifikačním kurzu pro pracovníky sociální péče 

3.2.2. předávat a prohlubovat zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb v rámci 

pracovních skupin KPSS 

3.2.2. předávat a prohlubovat zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb v rámci 

pracovních skupin KPSS 

3.2.3. podporovat přístup pracovníků sociálních služeb k informacím 

3.2.3. podporovat přístup pracovníků sociálních služeb k informacím 

3.2.4. využívat a rozvíjet mezinárodní zkušenosti v oblasti sociálních služeb 
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3.2.4. využívat a rozvíjet mezinárodní zkušenosti v oblasti sociálních služeb 

 

3.3. Udržet šíři nabídky a podporovat rozvoj sociálních služeb 

Podporovat rozvoj sociálních služeb při udržení jejich rozsahu a kapacit. 

 
3.3.1. zřídit lůžka se zvýšenou péčí na DpS Písečná 

3.3.2. řešit problematiku bytů zvláštního určení 

3.3.2. řešit problematiku bytů zvláštního určení 

3.3.3. zřídit lůžka pro přechodný pobyt  

3.3.4. podporovat stávající služby uvedené v katalogu sociálních služeb, poskytované 

registrovanými subjekty 

3.3.4. podporovat stávající služby uvedené v katalogu sociálních služeb, poskytované 

registrovanými subjekty 

 

 
Priorita č. 4:  Orientace na služby umožňující jejich uživatelům zůstat 

  v přirozeném sociálním prostředí 
4.1. Podpora ambulantních služeb 

Podpora rozšíření nabídky ambulantních sociálních služeb. 

 
4.1.1. vybudovat denní centrum pro seniory 

4.1.1. vybudovat denní centrum pro seniory 

4.1.2. budovat chráněné dílny 

4.1.2. budovat chráněné dílny 

 
4.2. Podpora a rozvoj terénních služeb 

Podporovat a rozvíjet šíři nabídky a zvýšení kvality poskytovaných terénních služeb. 

 

4.2.1. podporovat asistenční službu 

4.2.1. podporovat asistenční službu 

4.2.2. podporovat rozvoj pečovatelské služby pro děti 

4.2.2. podporovat rozvoj pečovatelské služby pro děti 

 

4.3. Podporovat rozšiřování spektra poradenských služeb 

Podporovat rozšíření nabídky poradenských služeb. 

 

4.3.1. navázat efektivní spolupráci s organizacemi zabývajícími se domácím násilím 

4.3.2. zřídit nepřetržitou linku tísňového volání pro všechny sociální skupiny 

4.3.2. zřídit nepřetržitou linku tísňového volání pro všechny sociální skupiny 

4.3.3. zřídit nízkoprahové centrum 

4.3.3. zřídit nízkoprahové centrum 

 

4.4. Podporovat dobrovolnictví 

Podporovat zapojení dobrovolníků do sociálních služeb. 

 

4.4.1. navázat spolupráci s organizacemi zabývajícími se dobrovolnictvím 

4.4.1. navázat spolupráci s organizacemi zabývajícími se dobrovolnictvím 

_._._. oslovit potencionální dobrovolníky mezi mládeží  

4.4.2. založit dobrovolnické centrum 

4.4.2. založit dobrovolnické centrum 
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Naplánované projekty KP sociálních služeb na roky 2007/08 

projekt realizátor termín dokončení 
Vzdělávání mentálně 

postižených osob 
MÚSS Chomutov rok 2007 

Vybudování sociálních bytů 

pro rodiny s dětmi 
Statutární město Chomutov rok 2007 

Vybudování poradenského 

centra pro děti a mládež 

zaměřeného na sociální 

prevenci 

o.s. Kuprospěchu rok 2008 

Vybudování centra osobní 

hygieny v DPS Merkur 
MÚSS Chomutov rok 2007 

Vybudován prádelenského 

provozu v DPS Merkur 
MÚSS Chomutov rok 2007 

 
Chomutov  3. 9. 2008  

 
 

Zpracovala: Kateřina Pecháčová 
 
 

 
 

 
Schválila: Mgr. Tölgová  Alena    
  manažerka projektu 
 


