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Rada města

1.doporučuje
ZM schválit strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním
obvodu ORP Příbram na období 2022 — 2024.

2. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu

Napsala: Mgr. Barbora Vacková

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje—neschvaluje

strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram

na období 2022 — 2024.

Dúvodová zpráva:

V příloze předkládáme návrh Rady města Příbram na schválení strategického dokumentu „Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram na období 2022 — 2024“ (dále jen
SPRSS).

Město Příbram v rámci výzvy č. 106 „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
k předkládání projektů v prioritní ose 2 Sociální začleňování a boj s chudobou podalo žádost

o dotaci na výše uvedený projekt v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ).
Na základě této výzvy bylo město Příbram úspěšné a dne 06.02.2020 obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. OPZ/2.2./106/0015314.

Hlavním cílem projektu je řešení absence koncepčního zajištění oblasti sociálních služeb

ve správním obvodu ORP Příbram. V tomto území není soustavně mapována potřebnost sociálních

služeb, není vyhodnocována vazba poptávky po sociálních službách a nabídky sociálních služeb, území
není připraveno na očekávaný nepříznivý demografický vývoj. V území působí poskytovatelé sociálních
služeb (spádové obce a ORP Příbram), v regionu jsou též krajská zařízení sociálních služeb.

Kapacita zařízení pobytových služeb se z hlediska potřebnosti občanů se jeví jako nedostatečná.

Sociální služby zřizované jednotlivými (většími) obcemi jsou primárně využívané obyvateli těchto obcí,

krajská zařízení zase slouží obyvatelům z území celého Středočeského kraje.
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Hlavním výstupem projektu je zpracování dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb pro celé území ORP Příbram.

Dalšími výstupy projektu jsou:
' katalog poskytovatelů sociálních služeb, který bude jak v tištěné formě,

tak i v elektronické podobě na webových stránkách www.socialnisluzbygribramska.cz,
. kartičky ve velikosti vizitky s kontakty pro občany území,

o vznik pozice koordinátora plánování sociálních služeb, vzniku sociální platformy (stálá
odborná pracovní skupina se zaměřením na efektivní řízení, koordinaci, optimalizaci a rozvoj
sociálních služeb),

. vznik memoranda (úzká spolupráce a koordinace města Příbram a dalších 73 obcí při realizaci

společných kroků směřujících krozšíření a zlepšení poskytování sociálních služeb na celém

území ORP Příbram).

Situace v území ORP Příbram vyžaduje zlepšení sohledem na demografický vývoj a na měnící se

potřeby v oblasti poskytování sociálních služeb.

Zpracování Střednědobého plánu rozv01e sociálních sIužeb pro celé území ORP Příbram zajistí:
. systémové nastavení plnění zákonných povinností obcí (5 2, s 35, odst. 2, zák. č. 128/2000 Sb.;

5 94, zák. č. 108/2006 Sb.),
. monitoring potřeb, požadavků a nabídky služeb v sociální oblasti,

. identifikaci a specifikaci cílů, směrů a opatření rozvoje sociální oblasti v území ORP Příbram,

včetně nastavení systému informování a komunikace, a to jak v území samotném

při poskytování sociálních služeb v rámci sociální triády (zřizovatelé, poskytovatelé, uživatelé

sociálních služeb) a při prevenci vzniku nežádoucí sociálních jevů, tak v rámci Středočeského

kraje při zajišťování a optimalizaci sociálních služeb v území.

SPRSS je zpracováván pro celé území SO ORP Příbram. Na části území však bylo střednědobé

plánování sociálních služeb již podpořeno jinými projekty z Operačního programu zaměstnanost,

proto aktuálně zpracovávaný SPRSS přímo podporuje plánování vúzemí, které ještě projektovou

podporu nečerpaio a do jednotného plánu za celé území SO ORP Příbram jsou již zpracované

dokumenty impiementovány.
ORP Příbram zahrnuje celkem 74 obcí. Řešené území SPRSS SO OPR Příbram s přímou projektovou

podporou je vymezeno 35 obcemi. Vostatních obcích mají již své výstupy 2 realizovaných projektů

v předchozích letech, kdy MAS Podbrdsko řešilo 37 obcí a zbylé 2 obce v území bylo řešeno v projektu
MAS Brdy — Vltava.

Na zajištění a koordinaci procesu plánování po celou dobu projektu spolupracoval realizační tým
ve složení projektový manažer, koordinátor a metodik společně s dvěma pracovními skupinami,
které byly složené ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, Krajské pobočky Úřadu práce v Příbrami,

dotčených obcí a Městského úřadu Příbram.

SPRSS je v podstatě rozdělen do dvou částí:

1) analytická část je zaměřena na hodnocení a interpretace relevantních sekundárních dat z prověřených

zdrojů, ale i na vyhodnocení výsledků sběru primárních dat, tj. z vlastních šetření,

která proběhla v rámci realizace sběru podkladů pro sestavení SPRSS. Celkové proběhla 4 kola šetření,

kdy s veřejností to bylo formou dotazníku a se zástupci obci, zástupci bezpečnostních složek

a poskytovateli sociálních služeb to bylo formou řízených rozhovorů.

Analytická část byla projednána s projektovými pracovními skupinami — Stálou pracovní skupinou a další

konzultační skupinou. Zvýsledků dílčích analýz a na základě projednání v pracovních skupinách byly

sestaveny přehledné analytické závěry ve formě SWOT analýzy a východisek pro zpracování návrhové

části.

2) návrhová část, kde jsou uvedena zejména východiska, která přehiedně specifikují hlavní předpoklady

rozvoje efektivního systému sociálních služeb (institucionální, věcná a organizační východiska)
a identifikují potencionálně nejpočetnější cílové skupiny, na které zejména bude zaměřena realizace

aktivit v sociální oblasti.

Návrhová část byla projednšna s projektovými pracovními skupinami. Na základě těchto jednání došlo

k určení a vymezení míry podpory sociálních služeb, kdy je potřeba nejen navyšování kapacit sociálních

služeb ve vazbě na analýzu potřebnosti a očekávaný socioekonomický vývoj, ale stejně tak i zavádění

(registrace) nových typů sociálních služeb, které nejsou v lokalitě kdispozici (nebo jsou problematicky
a nedostatečné kapacitě importovány). Současně s tím je důležitá podpora rozvoje nabídky neziskových

a komerčních služeb pro uspokojování sociálních potřeb

2



Dle kategorizace sociálních služeb dle priorit SPRSS jsou sužby rozděleny do tří skupin. Kdy první
skupinou jsou služby s prioritní mírou podpory, kde je potřeba v souvislosti s Krajským úřadem
Středočeského kraje řešit potřebnou úpravu kapacit těchto služeb Druhou skupinu tvoří sociální služby
se střední mírou podpory, je vidina toho, že služby bude potřeba, sohledem na získaná data,
do budoucnosti řešit také jejich úpravu. V poslední třetí skupině jsou uvedeny sociální služby, kterým,
dle všech podkladů a zjištěných informaci, byla určena nízká míra podpory rozvoje, jelikož stužby
na území jsou dostatečné.

Stejně jako předchozí komunitní plány je i tento strategický dokument na základě analytických závěrů

založen na principech transparentnosti, subsidiarity a zejména potřebnosti daného území a z toho všeho

vyplývá potřeba posílení principu subsidiarity v sociálním prostředí s vazbou na rozvoj primární sociálního

prostředí (komunitní práce, sociální práce obcí)„

Příloha: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Příbram
na období 2022 — 2024.
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