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Komunitní plánování sociálních služeb ve Vlašimi 

Hlavním cílem projektu je aktualizace a rozvoj procesu KPSS na okrese Benešov 

prostřednictvím druhého navazujícího cyklu, říká Mgr. Petra Dubová Bouzová, která se na něm za 

odbor sociální a zdravotní podílí. Realizace projektu nastaví proces dlouhodobě monitorující nová 

sociální rizika, změny ve společnosti a další změny ovlivňující potřeby uživatelů a cílových skupin. Celý 

proces bude nastaven tak, aby byl dlouhodobě udržitelný, dokázal na změny flexibilně reagovat a 

mohl být stále vyhodnocován, rozvíjen a zkvalitňován. Předkládáme následující výčet plánovaných 

činností a výstupů z KPSS.  

Plánované činnosti a výstupy KPSS 

 dotazníkové šetření pro širokou veřejnost, pro poskytovatele sociálních služeb, pro uživatele 

sociálních služeb 

 setkávání řídící skupiny a setkávání spolupracovníků 

 SWOT analýza systému sociálních služeb 

 veřejné setkání Benešov, veřejné setkání Vlašim, veřejné setkání Votice 

 sociodemografická analýza 

 setkávání pracovních skupin Benešov, Vlašim, Votice 

 katalog poskytovatelů sociálních služeb 

 konference o sociálních službách 

 výstava a prezentace poskytovatelů sociálních služeb 

 vzdělávání, medializace projektu KPSS, jednotný vizuální styl 

 Cílová aktualizace KPSS 

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov je projektem 

města Benešov, který směřuje ke zvýšení kvality a efektivity v oblasti sociálních služeb v regionu za 

účasti jeho obyvatel. Město Benešov ve spolupráci s partnerem projektu CpKP střední Čechy od 

dubna 2013 do března 2015 provede řadu potřebných analýz a sběrů dat a informací, a to včetně 

komunikace s obyvateli v regionu. Výstupem bude Plán Rozvoje sociálních služeb na okrese Benešov 

na období 2015 – 2019, katalog poskytovatelů sociálních služeb a interaktivní webové stránky. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.  
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