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 Zajímají vás sociální služby a programy ve městech Kadaň,
Klášterec nad Ohří a Vejprty?
 Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti
služeb v těchto městech v příštích letech.
 Sdělte nám váš názor v procesu konzultací.
Města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty a spolupracující
organizace zapojené v procesu komunitního plánování sociálních,
souvisejících a prorodinných služeb ve zmíněných městech,
předkládají k připomínkovacímu procesu Návrh KP KKV na období
2017 až 2020
NÁVRH KP KKV byl zpracován komunitou a to, odborníky z oblasti sociálních služeb,
zadavateli sociálních služeb a uživateli za jednotlivé cílové skupiny obyvatel. V komunitním
plánu najdete návrh na rozvoj a udržení sítě sociálních služeb u 4 cílových skupin a společné
cíle:
1.
2.
3.
4.
5.

služby pro seniory
služby pro osoby zdravotně handicapované
služby pro rodiny, děti a mládež
služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
společné cíle

Plán obsahuje 17 cílů a 52 opatření, která budou v následcích, čtyř letech společným úsilím
komunity realizovány ve prospěch občanů měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty.
Proces konzultací Komunitního plánu probíhá od 1. 11. 2016 do 14. 11. 2016. Plán najdete
na webových stránkách měst, spolu s materiálem k připomínkovacímu procesu včetně
připomínkovacích formulářů. Komunitní plán v tištěné podobě pak na připomínkovacích
místech:
1. Města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty, kterým budou veškeré informace zaslány
v elektronické verzi.
2. Všichni poskytovatelé služeb ve zmíněných městech, včetně Radka Kadaň.
3. Příslušné odbory jednotlivých měst: Odbor sociálních věcí, školství a sportu
Zahradní 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň
Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí a školství (VVSVŠ) Tylova 870/ 6
431 91 Vejprty - Bc. Alena Třečková, DiS. vedoucí
4. Infocentra -Informační centrum (galerie Kryt), Dr. E. Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří
5. Turistické informační centrum, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
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V případě potřeby jakýchkoli informací neváhejte kontaktovat pověřenou osobu za proces
Komunitního plánování: Klášterec nad Ohří: Jitka Bendová, DiS - bendova@muklasterec.cz,
Bc. Milan Doležal - dolezal@muklasterec.cz
Kadaň: Danuše Molnárová – danuse.molnarova@mesto-kadan.cz, Mgr. Tomáš Mědílek –
tomas.medilek@mesto-kadan
Vejprty: Bc. Alena Třečková, DiS., Mgr. Viktor Koláček - reditel@msssvejprty.cz
Dále Je možno konzultovat i s metodikem Michalem Polesným, telefon: 603879688.

Vznik Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných
služeb ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty
ÚČEL:
Plán vznikl, aby poskytování sociálních služeb, souvisejících a prorodinných aktivit
v následném horizontu do roku 2020 vyhovovalo občanům v řešeném území a citlivěji
reagovalo na jejich potřeby. Vznik Komunitní plánu je hrazen z rozpočtů měst Kadaň,
Klášterec nad Ohří a Vejprty.
PROCES:
Komunitní plán je výsledkem společného procesu plánování sítě služeb ve městech Kadaň,
Klášterec nad Ohří a Vejprty. Jeho obsah odráží diskuze a rozhodnutí, ke kterým doposud
dospěli všichni jeho tvůrci. Při jeho tvorbě byl respektován princip rozšířené triády, tedy
zapojení zadavatele – jednotlivých měst, poskytovatelů služeb, uživatelů a veřejnosti, což
velmi pomohlo zvýšit celkovou reálnost a kvalitu plánu.
HODNOTY:
Plán je opřen o několik zásadních humánních hodnot:
• Poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů
• Poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku
• Zajistit při poskytování služeb rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana
• Respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a jeho soukromí
• Poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních aspirací a schopností občanů
CÍLE:
Plán má přispět k naplnění 5 základních cílů:
• Umožnit lidem žít doma co nejdéle, nabídnout jim péči v oblastech kde si to přejí
• Přizpůsobit poskytování péče tak, aby vyhověla také novým požadavkům a potřebám
• Uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči
komunitní
• Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb
• Zajistit integraci co nejširších služeb a programů bez rozdílu zřizovatele služby
KONTEXT:
• Komunitní plánování v ČR je již zakotvenou metodou kvality, která je povinně uložena
krajům pro zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Hojně je však
metoda komunitního plánování využívána i městy, obcemi a mikroregiony. Procesem,
který je metodicky zaštítěn CKP Ústí nad Labem, vznikají obdobné plány krajů, měst a
obcí po celé ČR.
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Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu
Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb
ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty
Pravidla vedení procesu konzultací:

1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování
materiálu a podání připomínky.
2. Konzultační místo slouží zároveň pro podávání informací k předkládanému materiálu.
3. Na všech kontaktních a konzultačních místech jsou k dispozici písemné materiály a
připomínkovací formuláře.
4. Všechny připomínky musí mít písemnou formu a musí být podány na
připomínkovacím formuláři.
5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat poštou na adresy: Odbor sociálních
věcí, školství a sportu, Zahradní 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň
Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí a školství (VVSVŠ) Tylova 870/ 6, 431 91
Vejprty
6. Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly.
Všechny došlé připomínky jsou evidovány.
7. V elektronické verzi bude materiál k dispozici na webových stránkách měst:
www.vejprty.cz/mesto/ , www.mesto-kadan.cz /aktuality/, www.klasterec.cz
/aktuality/
8. Vypořádání připomínek bude zveřejněno a stane se přílohou (součástí) komunitního
plánu.

Samotný proces konzultací s širokou veřejností bude probíhat
Od 1. 11. 2016 do 14. 11. 2016

Proces konzultací bude probíhat ve spolupráci se samotnými poskytovateli služeb ve
zmíněných městech. Všichni poskytovatelé budou mít k dispozici Návrh Komunitního plánu
sociálních, souvisejících a prorodinných služeb spolu s Připomínkovacími dotazníky.
Konzultační místo:
1. Příslušné odbory sociálních věcí ve městech Kadaň a Klášterec nad Ohří.
Vejprty - Městská správa sociálních služeb Vejprty, Přísečnická 456/ 6, 431 91 Vejprty
Mgr. Viktor Koláček, ředitel MSSS Vejprt (797 972 369).
Dále Je možno konzultovat i s metodikem Michalem Polesným, telefon: 603879688.
Kontaktní místa:
1.
2.
3.
4.

Město Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty, příslušné odbory sociálních věcí
Všichni poskytovatelé služeb ve zmíněných městech
Informační centrum (galerie Kryt), Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Turistické informační centrum, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
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NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH, SOUVISEJÍCÍCH A
PRORODINNÝCH SLUŽEB VE MĚSTECH KADAŇ, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ A
VEJPRTY NA OBDOBÍ 2017, 2018, 2019,2020
(připomínkovací formulář je možné kopírovat)

PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘ
Připomínkující osoba (pokud chcete údaje uvést, prosíme vyplňte čitelně):
Jméno a příjmení:……………….........……………………………………………...
Adresa: ……………………………………………………….…………..................
Kontakt (tel./e-mail): …………………………Datum:.…………………………
K jaké části návrhu pracovních skupin (oblasti) se Vaše připomínka vztahuje?
(prosíme zakroužkujte):
1.
2.
3.
4.
5.

služby pro seniory
služby pro osoby zdravotně handicapované
služby pro rodiny, děti a mládež
služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
společné cíle

K jaké části dokumentu se Vaše připomínka vztahuje?
(pokud víte, prosíme doplňte):
Cíl číslo:

Opatření číslo:

Posouzení naléhavosti připomínky:
(zakroužkujte dle svého subjektivního posouzení. Číslo koresponduje se známkovacím systémem ve škole,
1 hodně naléhavé – 5 nejméně naléhavé)

1

2

3
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4

5

Formulace připomínky (prosíme vyplňte čitelně):

Tuto část prosím nevyplňujte!
Připomínku zpracoval: (vyplňte hůlkovým písmem)
Jméno a příjmení, titul:
………..………………………………………………………………………..
Kontakt (tel./e-mail): …………………………………………………
Datum: ………………………………………………………………………
Připomínka zapracována:

ANO

NE

Důvod zapracování či nezapracování připomínky:
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