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C2.1.1 Komunitní plán sociálních služebOpatření

Typické aktivity • Zjišťování a vyhodnocování potřeb a rozvíjení sítě sociálních a návazných služeb

• Systematická, koncepční a vyvážená podpora všech relevantních oblastí sociálních služeb

 + efektivnější procedura a ucelený systém plánování sociálních služeb

 + návaznost na krajské aktivity v této oblasti

 + zapojení místní komunity do plánování sociálních služeb, zvýšení iniciativy „zdola“ v této 

oblasti a zvýšení soběstačnosti místní komunity v oblasti sociálních služeb

 – rigidita sociálních služeb (v některých případech)

 – potřeba kombinovat systém sociálních služeb realizovaných poskytovateli a komunitní 

a sousedské iniciativy, realizované často neformálně

 – obecně nízké mzdové ohodnocení pracovníků v oblasti sociálních služeb 

• Reflexe definovaných specifických oblastí (exekuce, dluhobytová nouze, nezaměstna-

nost a další)

• Spolupráce a zapojení všech aktérů v dané oblasti

• Koordinační zajištění ze strany města (a ve spolupráci s Krajským úřadem)

• Zajištění personální a finanční kapacity

• Metodické vedení

• Propagace a marketing služeb a aktérů, osvětu směrem k veřejnosti týkající se rozsahu 

a dostupnosti poskytovaných služeb

Očekávané přínosy

Nutné podmínky

Možné překážky
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Opatření

Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 –  odbor sociálních věcí 

 –  odbor sociálně-právní ochrany dětí 

Karlovarský kraj

Odbory Krajského 

úřadu Karlovarského kraje:

 – odbor sociálních věcí

Úřad práce Karlovy Vary 

Česká správa sociálního 

zabezpečení 

Vládní agentura pro sociální 

začleňování 

Nevládní neziskové organizace 

(zejména poskytovatelé sociálních 

a návazných služeb)

Donátoři, dárci, nadace

Externí odborníci
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Cílové skupiny

• Rodiče předškolních a školních dětí 

• Zaměstnanci se specifickými potřebami 

• Osoby vracející se na trh práce po návratu 

z mateřské/rodičovské dovolené 

• Zdravotně a mentálně postižení, senioři 

• Děti, mládež, rodina 

• Osoby ohrožené krizí 

• Cizinci žijící ve městě 

• Osoby opouštějící zařízení institucionální 

péče, pěstounskou péči a další 
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Opatření

Vazba na cíle

Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů

B1.1 Urbanismus a architektura

B2.1 Veřejná doprava

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014–2020

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2019–2023

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 

Koncepce uspořádání akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji 

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie reformy psychiatrické péče

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025
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Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

C2.1.1 Komunitní plán sociálních služeb

Naplnění hodnot


