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Každý potřebuje občas pomoc
Všichni jednou budeme odkázaní na pomoc druhých. Město Hořovice proto nově mapuje
potřeby svých občanů, kteří využívají nebo v blízké budoucnosti budou využívat sociální
služby.
Komunitní plánování sociálních služeb (dále KPSS) v Hořovicích probíhalo již v letech 2009 –
2011, pod záštitou občanského sdružení Digitus, a tehdy byl zpracován základní komunitní
plán. Ale protože sdružení Digitus nezískalo potřebné finance k realizaci plánu, činnost KPSS
byla dočasně ukončena.
Nyní chce město Hořovice začít plánovat znovu. Podařilo se získat finanční podporu
z prostředků dotace Evropského sociálního fondu a zajistit metodické vedení v rámci nového
projektu KPSS zkušenou nestátní organizací Centrum pro komunitní práci střední Čechy
(CpKP).
Dobrá zpráva je, že se bude plánovat jak v Hořovicích, tak ve spádových obcích správního
obvodu Hořovic. Občané Hořovic i přilehlých obcí využívají služeb poskytovaných
v Hořovicích a budou mít proto možnost se do plánování zapojit.
Cílem projektu KPSS je společně udržet aktivní proces plánování sociálních služeb a zajistit
jejich dostupnost pro všechny potřebné občany. Účastníci plánování se mohou vyjádřit
k nejpalčivějším problémům města a okolí a rovněž načerpat zkušenosti jak sociální služby
nadále plánovat a rozvíjet.
Projekt již začal. 9. 4. 2013 se v budově MěÚ Hořovice uskutečnil vzdělávací seminář
s názvem Komunitní plánování v kostce pro nové účastníky procesu. Tohoto semináře
se zúčastnili představitelé samospráv několika obcí, zástupci poskytovatelů sociálních služeb
z okolí Hořovic, představitelé státní správy i zástupci angažovaných občanských sdružení.
Nyní budeme zjišťovat, jaké služby lidé potřebují, jaké využívají a jaké jim případně scházejí.
Na to naváže práce v pracovních skupinách. Do celého procesu se mohou zapojovat místní
občané i další nadšenci, kteří mají chuť v sociálních službách v Hořovicích něco změnit.
Výstupem naší společné práce bude platný Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí na období 2014 - 2018 a akční plán na období 2014 -2015. To znamená, že
město Hořovice bude mít jasnou strategii udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb na další
období, a to v návaznosti na současné zákonné změny. KPSS bude nadále sloužit k zajišťování
dostupnosti a kvality sociálních služeb místním občanům.
Dalším zajímavým výstupem celého projektu bude katalog/přehled organizací, které
poskytují sociální či návazné služby a jeho interaktivní podoba na webu města.
Věříme, že KPSS v Hořovicích přispěje k rozvoji naší společnosti a pomůže nám zlepšit
podmínky pro lidi, kteří potřebují naši pomoc.
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