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Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
  
 dovolujeme si Vás informovat o zahájení projektu „Střednědobé plánování rozvoje 

sociálních služeb na Prostějovsku“, jehož nositelem je Středisko rozvoje sociálních služeb 

o.p.s. Jeseník v partnerství se Statutárním městem Prostějov. Projekt má stoprocentní hrazení 

z Operačního programu Zaměstnanost díky předkladateli. U projektů podávaných obcemi 

byla nutnost finanční spoluúčasti obcí. Jsme rádi, že jsme Vám takto mohli pomoci a šetřit tak 

obecní rozpočty.  

 

 Cílem projektu je zpracování následného střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na celém území SO ORP Prostějov. Mimo tento dokument bude zpracováván Akční 

plán spolufinancování sociálních služeb, jako prováděcí předpis Střednědobého plánu, bez 

jehož zpracování bychom nedosáhli na financování sociálních služeb z Olomouckého kraje. 

Dalšími dílčími výstupy budou tištěný katalog poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

a aktualizace jeho elektronické interaktivní verze pro vaše obyvatele na webových stránkách.  
 

 Podstatou tohoto projektu je organizovaně a cílevědomě si nadefinovat, jak společně 

postupovat při řešení problematiky rozvoje sociálních služeb v daném území. Projekt staví 

na základech předešlých plánů rozvoje sociálních služeb, které však pokrývaly pouze území 

města Prostějova a čerpá z nich nasbírané zkušenosti. 

 

 Byli bychom nesmírně rádi a potěšeni, kdybyste nominovali zástupce z řad svých 

zastupitelů jako kontaktní osoby pro komunikaci s Řídící skupinou, která má mandát řešit 

sociální oblast na území SO ORP.  

Předpokládáme, že právě vy a vaši zastupitelé jste odborníky problematiky vašeho území 

a lidí, kteří u Vás žijí. Zapojením vašich zástupců předejdeme okamžiku, že by nový 

Střednědobý plán byl zpracován „o Vás bez Vás“. Nově nastavenou spoluprací budete 

naplňovat povinnosti ze zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

 S doplňujícími informacemi budete informováni prostřednictvím předsedy Řídící 

skupiny, náměstkem primátorky Pavlem Smetanou, Bc. 
 

 

Velmi se těšíme na budoucí spolupráci. 
 

 
 

 

Za realizační tým ředitelka, garant-metodik                                 Náměstek primátorky 

Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s.                                    Statutárního města Prostějova 

Bc. Lenka Tichavská, v.r.              Bc. Pavel Smetana 

 

V Prostějově dne 1.11. 2017 
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