Na Sušicku startuje další etapa plánování sociálních služeb
Od března roku 2020 odstartoval na území Sušicka projekt na zahájení další, celkem již čtvrté, etapy
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb. Tento projekt realizuje Centrum pro komunitní
práci západní Čechyv partnerství s městem Sušice a je pokračováním procesu zahájeného v regionu
již v roce 2011.
Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku“,
který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, je posílit partnerství všech osob a organizací působících v sociální oblasti a zároveň
určit priority v rozvoji sociálních služeb do budoucna tak, aby odpovídaly potřebám občanů na
území Sušicka. Pro dosažení tohoto cíle je důležité nejprve zmapovat stávající problémy v sociální
oblasti a poté vést nad zjištěnými problémy a nedostatky diskuze se všemi, kterých se sociální
problematika dotýká či které zajímá. Proto se do tohoto projektu může zapojit každý, od zástupců
obcí a měst, přes organizace poskytující sociální služby a samotné uživatele těchto služeb či jejich
blízké, až po zájemce z řad veřejnosti.
Projekt bude oficiálně ukončen v únoru roku 2022. Výstupem budou aktualizovaný katalog
sociálních a souvisejících služeb, který bude k dispozici v tištěné verzi na obecních a městských
úřadech v celém sušickém regionu, dále komunitní plán shrnující aktivity rozvoje v sociální oblasti na
roky 2022 až 2024 a webová sekce obsahující, vedle elektronické verze katalogu sociální služeb, také
návod, jak postupovat v různých životních situacích, informace o legislativně či o dostupnosti různých
služeb a mnoho dalších důležitých informací o sociální problematice.
Sociální služby jsou služby, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná o
situace spojené např. s bytovou nouzí, s péčí o méně soběstačné členy rodiny či s nárůstem dluhů
anebo o domácí násilí, pomoc lidem se závislostí, dětem a mladým lidem s jejich problémy doma, ve
škole či při hledání práce a v mnoha dalších.
Pokud byste chtěli získat bližší informace o projektu či byste chtěli přispět svým názorem,
neváhejte kontaktovat Veroniku Marouškovou, DiS., koordinátorku projektu, Centrum pro
komunitní práci západní Čechy, tel.: 607 027 926, e-mail.: veronika.marouskova@cpkp.cz, která Vám
ráda poskytne bližší informace.
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