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Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Dušan Rejl
sociálních věcí,
28.05.2018
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
25.06.2018
zdravotnictví
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Trutnova 2018 – 2020 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 – 2020
dle předloženého návrhu.
21.05.2018

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 - 2020
Datum: 30.05.2018

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Východiska dokumentu
Hlavním podnětem ke zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 –
2020 se stal jeden z úkolů Strategického plánu města (Oblast: C - Kvalita života, Záměr: C.4 - Sociální a
zdravotní služby, Projekt: C.4.1 - Rozvoj sociálních služeb), tj. vytvořit komunitní plán sociálních služeb,
následně realizovat naplánované aktivity a prezentovat nabídky sociálních a zdravotních služeb ve městě a
okolí.
V souvislosti s výše uvedeným úkolem využilo město Trutnov nabídku Královéhradeckého kraje zapojit se do
projektu „Podpora procesů ve službách“ Operačního programu Zaměstnanost, číslo výzvy 03_15_007, což
v konečném důsledku umožnilo financovat připravené záměry města, mezi které se řadí mj. i zpracování
komunitního plánu sociálních služeb pro území Trutnova (další městem naplánované záměry již byly
realizovány, nebo budou postupně uskutečňovány, a to až do poloviny roku 2019).
Proces KPSS
Protože dokument předložený ke schválení v ZM vzniknul v rámci tzv. procesu komunitního plánování
sociálních služeb (KPSS), bylo nutné nejprve vytvořit organizační strukturu tohoto procesu a současně
vymezit vztahy mezi všemi jeho aktéry (schváleno usnesením RM_2017-204/4 ze dne 27.02.2017).
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Stěžejní roli v procesu KPSS mají pracovní skupiny (PS), které byly v případě města Trutnova vytvořeny
čtyři, tj. pro “rodiny s dětmi“, „seniory“, „osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním“ a
„osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se
společností“. V těchto PS mají své zastoupení poskytovatelé příslušných sociálních a návazných služeb,
představitelé města, pracovníci MěÚ Trutnov (především Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví),
členové Sociální komise Rady města Trutnova, uživatelé sociálních i návazných služeb a odborníci pro dané
cílové skupiny (pracovníci různých úřadů a institucí, pedagogové, pracovníci prevence atd.). Každou z PS
tvoří cca 10 - 15 členů, kteří nejsou jmenováni (je preferováno tzv. „polootevřené jednání“ PS). Hlavní
činností těchto skupin je vyhodnocování situace v síti sociálních a návazných služeb, mapování potřeb osob
příslušné cílové skupiny a definování priorit v dané oblasti. Kromě těchto činností vznikají v rámci PS také
podklady, které dokládají potřebnost sociálních a návazných služeb na území města a zároveň upozorňují
na související možná rizika s jejich fungováním, dalším rozvojem a finanční podporou. Vedoucí PS jsou
zároveň členy řídící skupiny (ŘS) procesu KPSS, která má iniciační a schvalovací roli, přičemž o svých
postupech průběžně informuje Radu města Trutnova.
Spojovacím článkem mezi všemi aktéry procesu KPSS je po celou dobu jeho trvání koordinátor, který má za
úkol zajišťovat vzájemnou komunikaci a spolupráci všech zúčastněných, dále koordinaci činnosti PS a ŘS a
v neposlední řadě také získávat a zpracovávat veškeré podklady pro vznik střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb, navazujících akčních plánů a následně také podklady pro vyhodnocování těchto
dokumentů.
Struktura dokumentu a jeho výstupy
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2018 – 2020 se skládá z několika částí, tj.
především vstupních informací k procesu KPSS, sociodemografického popisu města, velmi důležité
strategické části, navazujících informací k realizační fázi procesu KPSS, ze závěru a příloh dokumentu.
Strategická část dokumentu obsahuje výstupy, ke kterým dospěly jednotlivé PS. Jedná se konkrétně o
sestavené SWOT analýzy, z nichž vyplynuly oblasti, témata a problémy (priority), resp. navrhovaná opatření
k jejich naplnění. Z výše uvedených výstupů je zřejmé, že se jednotlivé PS i přes samostatné projednávání
problematiky v podstatě shodly na většině priorit, kterým je potřeba do budoucna věnovat zvýšenou
pozornost, tj. „podpora sítě sociálních a návazných služeb“, „bezplatné poradenství“, „sociální bydlení“,
„všeobecná informovanost“, „zdravotnictví a psychologická péče“.
V případě PS „senioři“ a PS „osoby se ZP a duševním onemocněním“ byl vcelku logicky kladen důraz také
na další priority, a to „bezbariérovost“ a „sociálně aktivizační činnosti“. Specifickou prioritou, bez které by bylo
velmi obtížné v oblasti sociálních a návazných služeb smysluplně a systémově plánovat, je „udržitelnost
procesu KPSS“.
Každá ze stanovených priorit je rozpracována do navržených opatření (včetně jejich popisu a zdůvodnění).
Realizace výstupů dokumentu
Vytvořením a schválením střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb proces KPSS nekončí, ale pouze
přechází od plánovací fáze k fázi realizační, resp. k faktickému naplňování opatření v rámci stanovených
priorit, ke kterým dospěly jednotlivé PS a ŘS. Jedná se v podstatě o různé formy a způsoby uspokojování
potřeb obyvatel města Trutnova v sociální oblasti, a to prostřednictvím stabilních, kvalitních a zároveň
časově i cenově dostupných sociálních a návazných služeb.
Za účelem realizace výstupů strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města
Trutnova na roky 2018 – 2020 bude pro každý rok sestaven tzv. akční plán rozvoje sociálních služeb, který
bude schvalovat Zastupitelstvo města Trutnova.

