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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ NA MOHELNICKU V PLNÉM PROUDU 

Pod pojmem plánování sociálních služeb si člověk, který tyto služby využívat nemusí, 
jen těžko představí něco konkrétního a hmatatelného. Přesto není tak těžké dostat se 
do situace, kdy tomu bude naopak. Cílem plánování je tedy nastavení systému 
poskytování sociálních služeb tak, aby byl z finančního, místního i lidského hlediska 
dostupný všem, kdo jej potřebují využívat, a poskytovatelům těchto služeb usnadňuje 
komunikaci, efektivní nakládání s finančními prostředky i spolupráci mezi sebou 
navzájem. 

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku uspělo s žádostí o dotaci na 
projekt zabývající se rozvojem sociálních služeb na zemí 15 obcí správního obvodu OBCE 
s rozšířenou působností Mohelnice. Smyslem projektu je zpracovat střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na vytýčeném území, který by mapoval situaci v poskytování 
sociálních služeb v této oblasti. Jedná se například o domovy důchodců, pečovatelskou 
službu, domy na půl cesty, nízkoprahová centra pro děti a mládež a podobně. Vznikne tak 
nadčasový dokument, který poukáže na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb 
a definuje potřeby jednotlivých uživatelů na vytyčeném území. Projekt si klade za cíl 
dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb, zefektivnit vynaložené finanční 
prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury.  

V rámci projektu bude mimo jiné zpracován také katalog poskytovatelů sociálních služeb 
v regionu, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. Jeho smyslem je poskytnout 
obyvatelům ucelenou představu o poskytovaných službách v regionu a pomoci jim v jejich 
orientaci v případě, že potřebují zajistit odbornou péči sobě či svým blízkým. Dále dojde 
ke zpracování odborných dokumentů, jako je sociodemografická analýza či akční plán, 
přičemž získané informace budou dále využity při tvorbě střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb správního obvodu Mohelnice.  

Partnerský projekt Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. a Města Mohelnice s názvem 
„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice“, je financován 
Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a 

státním rozpočtem ČR (více na http://www.mohelnice.cz/).   
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