
 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JIND ŘICHŮV HRADEC 
registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 

 

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán informační kampaně 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informační strategie - obecně 

 

Na začátku komunitního plánování je vhodné vypracovat podrobný plán informování veřejnosti. S tím 

souvisí zmapování médií využitelných k informování o procesu (místní zpravodaje a regionální tisk, 

www obcí a poskytovatelů, místní rozhlasy, vývěsky a plakátovací plochy atd.), určení způsobu 

přípravy a zasílání tiskových zpráv, metody distribuce pozvánek  na veřejná setkání, na jednání řídící 

skupiny a pracovních skupin atd.   

 

Cíle – přiblížit lidem informace o  

• sociálních službách a jejich dostupnosti 

• principu komunitního plánování 

• možnostech zapojení do procesu komunitního plánování 

• sociálních potřebách regionu 

• sociálních potřebách občanů 

• možnostech jejich uspokojení v současnosti  

• výhledu rozvoje v této sféře 

• úloze státní správy a samosprávy 

 

Pomocí informační kampaně má být veřejnost informována především o: 

• principu a významu komunitního plánování 

• možnostech zapojení občanů do procesu komunitního plánování 

• sociálních potřebách občanů a možnostech jejich uspokojení 

• úloze státní správy a samosprávy z hlediska sociální pomoci 

• dostupnosti sociálních služeb v regionu 

• průběhu komunitního plánování   

• výstupech komunitního plánování.    

  

  

 

 

 

 

 



 

Obecné principy 

• šíře možností přístupu k informacím – PROSTŘEDKY 

• dosažitelnost, dostupnost – ROZSAH 

• jednoduchost, srozumitelnost, zřetel ke schopnosti uživatele  - FORMA 

• různost metod  - METODY 

• zpětná vazba – KONTROLA 

• oboustranný tok 

 

Principy dosažitelnosti, dostupnosti musí vycházet z filozofie, že každý člověk je 

potencionálním uživatelem a v okamžiku potřeby musí mít k základním informacím přístup. 

Opakovaně zjišťujeme, že není dostatečně využita vazba na obec, lékařská zařízení atd. 

                              

Využití médií – samozřejmost, ale naráží na fakt, že ne všichni potencionální uživatelé 

informace tímto způsobem získají – není rovněž trvale dostupné – vždy jednorázové 

tisk:   místní 

           regionální – po etapách,  aktuální zprávy o vývoji projektu   

           celostátní  - v praxi málo využitelný 

rozhlas – obecní 

televize – (využití místních kanálů) -  aktuální informace                                                                   

internet – weby, emaily 

 

Informace poskytovat přes 

• poskytovatele sociálních a doprovodných služeb 

• infocentrum 

• odbor sociálních věcí 

• úřad práce 

• internet 

• lékařská zařízení, obecní úřady, školy 

 

Forma 

Při sestavování informací je potřeba brát v úvahu účel, pro který je informace sestavována 

a okruh příjemců, jímž je určena.  

Dbát na: 

- jednoduchost formulací 

- sjednocení pojmů (slovníček) 



 

 

- průhlednost 

- poutavost (návrh- jednotný výmluvný grafický symbol, jímž by se označovaly informační                         

   materiály) 

 

Nejběžnější metody  

články, ankety,  rozhovory, živé besedy v zařízeních, školách atd. 

řízený rozhovor (jednotlivě i se skupinou) 

diskuse přes internet (email) 

letáky 

  

Zpětná vazba  

nutností je ověření účinnosti informační kampaně 

  

Tok informací   

Informační strategie není konstantní, v průběhu práce se musí měnit v závislosti na ohlasu 

potencionálních uživatelů, eventuelně nedostatcích zjištěných vlastními silami 

- chápat informační strategii nikoli jednosměrně, reakce na její formu i obsah jsou stejně 

důležité a ve svém důsledku musí ovlivňovat její další charakter. Vazba uživatel – řídící 

skupina  - poskytovatel zaručuje praktické řešení problému s ohledem na potřeby a přání. 

  

Ustanovení „tiskového mluvčího“ – osoba kompetentní pro komunikaci s médii 

Pokud se nepodaří vhodnou formou oslovit co nejširší skupinu lidí, nezískat pro spolupráci 

média a především lékaře a starosty v obcích, bude záměr zřejmě odsouzen k nezdaru. Je 

potřeba hledat, a to především ve venkovském regionu, dobrovolníky pro spolupráci. Lze 

využít sítě ČČK, dobrovolných hasičů, eventuelně jiných občanských sdružení. 

 

Možnost je i ve spolupráci se školami – u nás je zatím velmi podceňována vazba mezi dětmi a 

starými lidmi, o sociálních potřebách nemluvě. 

 

 

 

 

 



Informační strategie - konkrétně 

 

• Plán informační kampaně (definuje obecné principy a cíle informování, metody a formy 

podávání informací, způsob zajištění zpětné vazby). Součástí plánu je i popis médií, které 

je možno v rámci regionu při informační kampani využít. Návrh vedení informační 

strategie projednán v řídící skupině. S plánem informační kampaně seznámeni všichni 

pracovníci projektu, bude součástí školení řídící skupiny a pracovních skupin. 

• Zaslání tiskové zpráv o zahájení projektu do regionálních novin a do místních novin.  

• Poskytovatelům sociálních služeb v regionu bude zaslán dopis s informacemi o projektu a 

s pozváním ke spolupráci. Obdobné dopisy budou zaslány všem starostům obcí. 

• Informace o projektu bude zveřejněna na webu příjemce a partnera.  

• Bude se realizovat veřejné setkání, jeho účastníci budou seznámeni s projektem. 

• Budou rozeslány tiskové zprávy o průběhu projektu a o výstupech z průzkumů.   

• V rámci analýzy aktuální sociální situace v regionu se bude realizovat anketa pro 

veřejnost, anketní lístky budou obsahovat všechny základní informace o projektu a 

dotazník. Návrh anketních lístků byl připraven metodikem projektu a sociologem, 

následně bude připomínkován řídící skupinou.  Anketní lístky budou distribuovány poštou 

do všech domácností poštou, další prázdné lístky budou mít občané k dispozici na 

sběrných místech.  Cílem ankety bude:  

• Předat všem obyvatelům regionu základní informace o projektu „Komunitní  plánování 

sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec“  

• Zapojit širokou veřejnost do procesu a probudit zájem o problematiku sociálních služeb. 

• Pozvat obyvatele regionu na první veřejné setkání. 

• Nabídnout občanům zapojení do činnosti pracovních skupin.  

• Z navrácených anketních lístků zjistit, jaké je povědomí obyvatel o problematice  

sociálních služeb, jejich poskytovatelích, do jaké míry obyvatelé sociální služby  znají a 

využívají, co obyvatelé potřebují či nepotřebují v této oblasti změnit.  

• Všechny vypracované materiály (pozvánky, plakátky, prezenční listiny, základní 

dokumenty, zápisy, dotazníky atd.) budou označeny v souladu s pravidly publicity, 

v souladu s těmito pravidly budou i hlášení místního rozhlasu atd. Podle pravidel publicity  

      jsou označeny prostory při seminářích (školení) a jednáních a také všechny webové   

      stránky, které informují o projektu.    

• Na všech materiálech bude název (případně registrační číslo) projektu a informace o zdroji 

      finančních pomoci a prostředků. 



• Plnění všech aktivit bude kontrolováno manažerem/ metodikem. Bude vyhodnocováno 

řídící skupinou.  

 

Při realizaci projektu budou vytištěny tyto materiály:  
- letáky s informacemi o realizaci projektu a komunitním plánování 

- plakáty pro potřeby komunitního plánování 

- metodika plánování sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec 

- jednací řády řídící skupiny a pracovních skupin 

- školící matriály pro účastníky komunitního plánování 

- anketní lístky a dotazníky 

- podklady pro jednání řídící skupiny a pracovních skupin 

- pozvánky na veřejná jednání k zahájení procesu komunitního plánu 

- pozvánky na veřejné projednání návrhu komunitního plánu 

- pracovní verze komunitního plánu k projednání 

- finální verze Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec 

  

Při komunitním plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec se budou 

realizovat tyto semináře a veřejná setkání: 

- seminář - proškolení členů řídící skupiny 

- seminář - proškolení členů pracovních skupin 

- veřejné setkání k zahájení komunitního plánování sociálních služeb 

- veřejné setkání s projednáním návrhu komunitního plánu sociálních služeb 

- kulaté stoly starostů 

 

Informace o realizaci projektu a procesu komunitního plánování sociálních služeb na 

území ORP Jindřichův Hradec budou také pravidelně zveřejňovány formou: 

- inzerce a tiskové zprávy v místních zpravodajích (inzeráty, tiskové zprávy a pozvánky na 

veřejná projednání v místním zpravodaji a v obecních zpravodajích ostatních obcí) 

- inzerce a tiskové zprávy v regionálních i nadregionálních tiskovinách 

- zpráv v regionálním rádiu 

- zpráv rozesílaných prostřednictvím e-mailu 

  

CpKP jižní Čechy i partner projektu ORP Jindřichův Hradec budou o realizaci 

projektu informovat na svých webových stránkách, a to formou: 

- utvoření speciálních sekcí o realizaci projektu na stránkách realizátora a partnerů projektu 

 



 

- partner projektu ORP Jindřichův Hradec vytvoří na svých stránkách odkaz informující 

veřejnost o sociálních službách na území obce s rozšířenou působností - zde bude zveřejněna 

finální verze komunitního plánu a elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb na 

území obce s rozšířenou působností 

- finální verze komunitního plánu a elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb na 

území ORP Jindřichův Hradec budou dále zveřejněny i na webových stránkách poskytovatelů 

a zadavatelů sociálních služeb z území svazku, kteří o to projeví zájem 

- na webových stránkách realizátora a partnera projektu budou dále zveřejněny pozvánky na 

veřejná projednání, tiskové zprávy a zápisy z jednání řídící skupiny a pracovních skupin 

Při zajištění PR internetových nástrojů se bude realizátor i partneři řídit Manuálem pro 

Publicitu OP LZZ 2007 - 2013, který vydal ŘO OP LZZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Název periodika v obci: 
 

 
Odpovědný redaktor, kontakt: 

Jindřichohradecký deník, VLTAVA-LABE-
PRESS, a.s. 

redakce.jindrichohradecky@denik.cz 

Jindřichohradecký zpravodaj kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441 
Týdeník Jindřichohradecka fical.tydenik@gmail.com 
ŽURNÁL krásné články info@krasne-clanky.cz 
Týdeník 5plus2 Jindřichohradecko adam.hudec@agfmedia.cz 
  
Zahrádecký zpravodaj (Zahrádky) Miroslav Urbánek 
Strmilovské noviny (Strmilov) knihovna@strmilovsko.cz 
Jarošovský zpravodaj (Jarošov nad 
Nežárkou) 

rod@jarosov.cz 

Měsíční zpravodaj novobystřických občanů 
(Nová Bystřice) 

Mgr. Petra Vacková, tel.: 384 386 909 

Losna (Lodhéřov) losna@lodherov.cz 
Zdeňka Klesalová, tel.: 607 706 579 

,,My z Lásenice“ (Lásenice) Bc. František Fojt - místostarosta 
Deštná (Deštná) tel.: 384 384 291, 384 384 231 
Řečické zajímavosti  
(Kardašova Řečice) 

Mgr. Karel Sláma, tel.: 604 954 995 
Jitka Vondrková, tel.: 724 255 898 

Kunžacký zpravodaj (Kunžak) Mgr. Eva Krafková, tel.: 721 999 475 
Zpravodaj (Popelín) kontakt neuveden 
Ohlasy od dřeva (Horní Pěna) RNDr. Hana Andrejchová, tel.: 728 675 347 

andrejchova@hornipena.cz 
Novovčelnický zpravodaj (Nová Včelnice) Marie Davidová, tel.: 384 371 334 

mdavidova@vcelnice.cz 
,,Naše Radouně“ (Okrouhlá Radouně) kontakt neuveden 
 
Ostatní média: 
 

 

Český rozhlas lucie.hochmanova@rozhlas.cz 
Jindřichohradecká televizní s.r.o. jhtv@jhtv.cz 
  
 


