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Od ledna 2007 mají všichni obyvatelé města Jindřichův Hradec a místních částí 
možnost ovlivnit rozvoj sociálních služeb. Je potřeba v Jindřichově Hradci zřídit 
asistenční služby pro zdravotně postižené? Co nejvíce trápí vozíčkáře? Existuje 
dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro seniory?  Potřebuje město azylové 
zařízení pro bezdomovce?  Je možné udělat něco pro „děti ulice?“ Je reálné na to 
sehnat finanční prostředky? To jsou otázky, na které by měl komunitní plán 
odpovědět.   

Komunitní plánování sociálních služeb je tedy  projekt, jehož cílem je 
zmapovat sociální služby na území města, naplánovat jejich další rozvoj a zajistit 
jejich dostupnost. Vznikne dokument, který navrhne řešení této problematiky  
v závislosti na finančních prostředcích a potřebnosti jednotlivých služeb. Některé 
sociální služby tak mohou nově vzniknout, rozšířit se nebo změnit. Sociální služby 
by měly umožnit každému žít plnohodnotným a spokojeným životem. Smyslem 
tohoto projektu je zapojit veřejnost do diskusí o sociálních službách a umožnit jim, 
aby se mohli účastnit na tvorbě tohoto plánu.   

Komunitní plánování na území města se bude především zabývat seniory, 
osobami se zdravotním handicapem, dětmi a mládeží, osobami ohroženými soc. 
vyloučením a dalšími aktuálními problémy.  

Velký přínos komunitního plánování spočívá v tom, že se na jeho projednání 
účastní uživatelé služeb, tedy senioři, zdravotně postižení, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, tedy ti, kteří nejlépe vědí, jakou pomoc potřebují. Jejich návrhy se pak 
mohou do plánu zapracovat. Výhodou komunitního plánování také je, že se osobně u 
jednoho stolu sejdou jak uživatelé tak poskytovatelé služeb, navzájem se poznají a 
jako  rovnocenní partneři mohou přispět k rozvoji sociálních služeb ve městě. 

Zadavatelem plánu je Město Jindřichův Hradec, které využije na financování 
nákladů spojených s plánem prostředky  Evropské unie a  prostředky Jihočeského 
kraje. Harmonogram předpokládá, že celý proces sestavení komunitního plánu by 
měl trvat od 1. ledna 2007 do 30. června 2008, tedy 18 měsíců a aktivity v projektu 
jsou rozděleny na 2 hlavní fáze.  

V první tzv. analytické fázi budou zpracovány statistické analýzy na základě 
kterých budou stanoveny prioritní oblasti, se kterými se bude pracovat a tato práce se 
bude vybranými způsoby publikovat.  

Ve druhé tzv. strategické části budou provedeny SWOT analýzy pro jednotlivé 
prioritní oblasti, opět budou výsledky publikovány a  na základě podkladů získaných 
v průběhu projektu bude vytvořen návrh na řešení sociálních služeb ve městě – tedy 
dokument „Komunitním plánu sociálních služeb pro město Jindřichův Hradec.“  

Ten bude podroben různým připomínkám věřejnosti a následně  bude předložen 
ke schválení radě města a zastupitelstvu města.  Poté bude prezentován veřejnosti a 
budou určeny monitorovací ukazatele plnění KPSS, což znamená, že se  nestane 



„mrtvým dokumentem“, ale stále bude doplňován a aktualizován. KPSS se stane 
významným strategickým materiálem pro rozvoj sociálních služeb ve městě. 

Potřeba komunitního plánu pro město Jindřichův Hradec nepřímo vychází ze 
zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb.,  kde § 92 tohoto zákona stanovuje, že 
obecní úřad obce s rozšířenou působností kordinuje poskytování sociálních služeb. 
Logicky můžeme usoudit, že v blízké době bude zahájeno i komunitní plánování 
většího územního celku – územního obvodu úřadu s rozšířenou působností, tedy na 
území „malého okresu“ Jindřichův Hradec. 

 

 


