
SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PRORODINNÁ OPATŘENÍ A ZAMĚSTNANOST 

NA VLAŠIMSKU A MOŽNOSTI JEJICH FINANCOVÁNÍ 

 

- takový byl název pracovního setkání dvou desítek ředitelů a vedoucích pracovníků organizací, které 

na Vlašimsku poskytují sociální služby, společně se zástupci měst a obcí ve středu 25. 11. 2015           

ve Vlašimi. 

 

 
 

Mgr. Veronika Kondrátová z Městského úřadu Benešov představila společný projekt měst Benešov, 

Vlašim a Votice, ve kterém v posledních 2 letech vznikal nový plán rozvoje sociálních služeb na okrese 

Benešov, katalog poskytovatelů, web http://ssob.info/ a další výstupy. Plán vychází z reálných potřeb, 

místních specifik a skutečných možností - je tedy na poskytovatelích, obcích a donátorech, jak se 

společně podaří plán uvádět v život tak, aby vznikla efektivní síť služeb pro obyvatele celého regionu. 

 

Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí sociálního a zdravotního odboru MěÚ Vlašim, podrobně seznámila 

s plánem rozvoje sociálních služeb, který staví na podpoře a rozvoji stávajících služeb a identifikuje 

nové služby, které v regionu zcela chybí. Plán vznikl na základě odborných analýz a výstupů 

pracovních skupin na úrovni celého benešovského okresu a také v jednotlivých městech, stanovuje 

celkem 8 prioritních oblastí, ve kterých jsou navržena opatření, která mohou vést k jejich naplnění.  

Sociální tématika se nezaměřuje jen na zákonem definované služby, ale navrhuje řešení v různých 

sférách lidského života, která mají přesah do oblasti školství, zdravotnictví a dalších. 

 

Priority: 

 1. Podpora rodin s dětmi 

 2. Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených 

 3. Podpora zaměstnanosti 

 4. Podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením 

 5. Podpora setrvání občanů/lidí v domácím prostředí 

 6. Podpora informovanosti o sociálních službách 

 7. Podpora procesu komunitně vedeného plánování rozvoje sociálních služeb 

http://ssob.info/


 
 

 

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, předsedkyně Místní akční skupiny Blaník, z. s. seznámila s možností 

financování projektů na prorodinná opatření a sociální služby a zlepšení infrastruktury poskytovatelů 

pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, vznik komunitních center, podporu a vznik sociálního 

podnikání a sociálního bydlení z dotačních titulů Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)                   

a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a ujistila přítomné, že sociální služby mají 

své důležité postavení ve strategii MAS Blaník, z. s. 

 

 

V diskusi zazněly dotazy na financování služeb a přípravu projektů, podněty na zajištění zázemí pro 

terénní pracovníky a přítomní se seznámili se službami ostatních organizací. Pomocníkem pro obce se 

jistě stane katalog poskytovatelů sociálních služeb, kde jsou všechny organizace uvedeny a popsány. 

V elektronické podobě též na internetové adrese  http://ssob.info/  . 

 

 

 

http://ssob.info/

