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Zkvalitnění procesu poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, metodická 
podpora, tematické semináře 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

za účelem zkvalitnění a podpory procesu komunitního plánování sociálních služeb 
(dále jen KPSS) byl Krajským úřadem Olomouckého kraje sestaven navazující individuální 
projekt s názvem „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém 
kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/A9.00017. Tento projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). 

Jednou z klíčových aktivit projektu je podpora procesu komunitního plánování sociálních 
služeb, kterou bude i nadále zajištěna kvalita procesu plánování a současně i jednotné 
metodické vedení na úrovni celého kraje. Aktivita je cílena na lokality v Olomouckém kraji, 
ve kterých je proces KPSS realizován či je zájem proces zahájit.  

V rámci aktivit projektu Vám nabízíme: 

- Zajištění metodické podpory pro organizační struktury KPSS – zadavatele, 
poskytovatele, uživatele a koordinátory v lokalitách Olomouckého kraje. Metodická 
podpora bude poskytována dle individuálních požadavků přímo v místě realizace 
KPSS 

- Zajištění akreditovaných vzdělávacích kurzů a tematických seminářů 
pro implementující a začínající lokality 

Dodavatelem veřejné zakázky na realizaci klíčové aktivity „Zajištění a zkvalitnění procesu 
komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ se stala společnost 
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Realizace aktivity byla započata ihned po 
podpisu smlouvy a zakončena bude s ukončením projektu, tedy 30. 5. 2015. Zástupci 
společnosti vás budou za účelem navázání spolupráce kontaktovat. Učinit tak můžete i Vy 
prostřednictvím kontaktu: 



 

Bc. Lenka Tichavská 
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.  
Mob.: +420 736 472 168  
srssjesenik@email.cz  
 
Využitím podpory v nabízeném individuálním projektu přispějete ke zvyšování kvality 
sociálních služeb v Olomouckém kraji. 

V případě, že máte na Vaší obci vytvořenou pozici koordinátora komunitního plánování, 
či osobu, která se této problematice věnuje, předejte prosím tuto nabídku v kopii. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Yvona Kubjátová 
náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje 

(zasláno prostřednictvím datové schránky Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 17 a 18 zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00017 
je hrazen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky. 
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