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Veřejnost se účastní tvorby strategie sociálních služeb 

 

Projekt „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov“ byl 

zahájen ke dni 1.4.2013 a město Vlašim vystupuje v jeho realizaci jako spolupracující město 

společně s Voticemi. V rámci této spolupráce mezi městy je každé město zastoupeno jedním 

koordinátorem pro dané území úřadu obce s rozšířenou působností, který zajišťuje 

komunikaci mezi zástupci obce s rozšířenou působností a městem Benešov, sběr podkladů 

k analýzám, sumarizaci výstupů z jednání v rámci Vlašimska, jednání pracovních skupin a 

zapojování veřejnosti, poskytovatelů a uživatelů za daný region. 

Dne 11.12.2013 se ve Vlašimi ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových konalo první 

setkání pracovní skupiny v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb na okrese 

Benešov. Setkání bylo připraveno ve spolupráci s městem Vlašim a Místní akční skupinou 

Blaník, o.s. Výstupem z pracovní skupiny bylo stanovení šesti priorit. Jedná se o tyto priority: 

1. Podpora rodiny,  

2. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených,  

3. Podpora zaměstnanosti,  

4. Podpora seniorů,  

5. Podpora zdravotně postižených a  

6. Podpora informovanosti.  

Těchto šest priorit bude rozpracováváno na dalších společných setkáních. Další pracovní 

skupiny budou uskutečněny na jaře roku 2014, těšíme se na Vaši účast, podněty, připomínky, 

Vaše zkušenosti a návrhy. Výstupy z pracovních skupin budou použity pro tvorbu strategie 

Komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov i Místní akční skupiny Blaník, 

o.s. Proces Komunitního plánování sociálních služeb je proces o lidech a pro lidi, pro je 

důležité, abyste sami řekli, co potřebujete, co Vás zajímá a jaké jsou Vaše zkušenosti. 
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Projekt „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov“ reg. 

č. CZ.1.04./3.1.03/97.00044 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

  

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci s Vámi. 

Mgr. Petra Rajmanová 

Koordinátorka KPSS pro ORP Vlašim 

Email: koordinátor KPSS@benesov-city.cz 
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