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Mgr. Dušan Rejl
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Mgr. Tomáš Eichler
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zdravotnictví
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Porada vedení
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01.01
zastupitelstvu města schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Trutnova 2021 – 2023 dle předloženého návrhu,
Zastupitelstvo města Trutnova
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021 – 2023
dle předloženého návrhu.
07.06.2021

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021 - 2023
Datum: 15.06.2021

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Východiska dokumentu
Hlavními východisky ke zpracování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova
2021 – 2023 se staly: 1) stejný strategický dokument pro předešlé tříleté období a 2) Strategický plán rozvoje
města Trutnova na období 2020 - 2025 (viz Prioritní osa 2 - Kvalita života, Priorita 2.3 - Sociální a zdravotní
služby, Opatření 2.3.1 - Rozvoj sociálních služeb).
Tvorba návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na další tříleté období vyplynula rovněž
z projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II“, do
kterého se město Trutnov zapojilo podpisem smlouvy o horizontální spolupráci (usnesení RM_2020-246/5 ze
dne 09.03.2020). Součástí aktivit zmiňovaného projektu je nejen proces komunitního plánování a zajištění
dostupnosti sociálních služeb, ale i jeho finanční podpora.
Proces KPSS
Návrh předloženého dokumentu vzniknul v rámci tzv. procesu komunitního plánování sociálních služeb
(KPSS), který byl fakticky zahájen již v 1. polovině roku 2017. Organizační strukturu tohoto procesu a
současně vymezení vztahů mezi všemi jeho aktéry schválila Rada města Trutnova usnesením RM_2017204/4 ze dne 27.02.2017.
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Stěžejní roli v procesu KPSS mají i nadále 4 pracovní skupiny (PS), tj. PS pro: 1) rodiny s dětmi, 2) seniory,
3) osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním a 4) osoby ohrožené sociálním vyloučením
pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností. 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
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Trutnova 2021 – 2021 se skládá, tak jako
v předchozím období, ze 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 (aktualizované) SWOT analýzy, z nichž vyplynuly oblasti, témata a potřeby (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,
 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 2021 – 2023 bude pro každý rok sestaven tzv. akční plán rozvoje sociálních služeb, který
bude schvalovat Zastupitelstvo města Trutnova.

Pozn.:
Proces KPSS, který měl být z pohledu sestavování nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
obdobím osobních setkání členů PS a ŘS, a to se zaměřením na diskuse o prioritách a opatřeních na roky
2021 - 2023, byl v průběhu roku 2020 výrazně ovlivněn protiepidemickými opatřeními. Proto byla osobní
setkání nahrazena online formou, přičemž názory, stanoviska či informace byly od členů PS a ŘS získávány
také elektronicky.
Vlastní sestavování strategického dokumentu podstatně narušilo rovněž dlouhodobé neobsazení pozice
koordinátora KPSS. Z důvodu neúspěchu při hledání vhodné osoby bylo nutné opakovaně vyhlašovat
výběrové řízení. Nového koordinátora se podařilo nalézt až po více jak šesti měsících, a to, bohužel, pouze
na krátké období …

