Mezinárodní spolupráce
v komunitním plánování sociálních služeb
Cíle projektu
Projekt Mezinárodní spolupráce v KPSS navazuje na proces komunitního plánování
sociálních služeb na Otrokovicku. Tento probíhá v rámci partnerské spolupráce mnoha
subjektů na lokální úrovni již od roku 2004. Projekt mezinárodní spolupráce vychází z
potřeby získání nových informací a dovedností, které povedou ke kvalitnějšímu výkonu
veřejné správy na úseku sociálních služeb a které pomohou zkvalitňovat proces komunitního
plánování sociálních služeb. Cílem projektu je navázat mezinárodní partnerství a spolupráci
se zahraničními experty, získat informace a příklady dobré praxe a díky tomu dosáhnout
zkvalitňování procesu komunitního plánování sociálních služeb, ale i samotného systému
poskytování sociálních služeb.
Průběh a výsledky projektu
Implementace inovativních postupů bude probíhat v koordinaci s partnery projektu
vzájemnou výměnou poznatků o dopadech jednotlivých kroků. Výsledkem projektu budou
systémové změny v činnosti místního partnerství při realizaci KPSS na Otrokovicku.
Realizace projektu sestává z těchto klíčových aktivit:
VZDĚLÁVÁNÍ - budou realizovány workshopy za účasti zástupců partnerů pod vedením
zahraničních expertů na plánování sociálních služeb, na veřejnou správu a na poskytování
sociálních služeb.
STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ - budou zorganizovány 3 studijní cesty pro zástupce
partnerských měst a organizací, poskytovatele sociálních služeb a zástupce uživatelů
sociálních služeb.
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - bude zorganizována dvoudenní mezinárodní konference
za účasti zahraničních expertů a partnerů
METODICKÁ PODPORA - žadateli a zahraničním partnerům bude po dobu projektu
poskytována metodická podpora pro implementaci získaných poznatků do praxe
APLIKACE POZNATKŮ DO PRAXE - po dobu projektu se budou scházet pracovní týmy,
které budou implementovat získané poznatky do praxe v ČR a v partnerských městech
Mezinárodní spolupráce
Do mezinárodní spolupráce v KPSS jsou zapojena města Dubnica nad Váhom a Newcastle
upon Tyne. Spolupráce probíhá formou setkávání, vzájemné komunikace a účasti na
aktivitách projektu.
Partneři

Projekt Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Mezinárodní partneři projektu: Newcastle City Council, Dubnica nad Váhom
Čeští partneři projektu: Město Napajedla, Obec Bělov, Obec Halenkovice, Obec Nová
Dědina, Obec Oldřichovice, Obec Pohořelice, Obec Žlutava, Charita Sv. Anežky Otrokovice,
SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, Naděje o.s., Svaz tělesně postižených v ČR,
krajská organizace Zlín, Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, Oblastní
spolek Českého červeného kříže Zlín, Úřad práce ve Zlíně, Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace,
Občanské sdružení ONYX.
Termín realizace:

červen 2009 – červenec 2011

Celkové náklady projektu:

Kč 5 617 650,-

Dotační titul:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 5 Mezinárodní spolupráce
Bližší informace: www.esfcr.cz

Řídící orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mpsv.cz

Zdroje financování:

Evropský sociální fond:
Státní rozpočet ČR:

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/5.1.01/12.00075

Kč 5 336 767,50
Kč 280 822,50

Projekt Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

