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Záměr vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na území DSO 

Valašskomeziříčsko – Kelečsko 

 

1. poslání a cíl procesu 

Cílem KPSS je nalézt politickou a odbornou shodu, ze které vycházejí pozitivní změny v síti služeb 

odpovídající potřebám místních občanů, možnostem poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. 

Cílem je dosažení stavu, ve kterém je síť sociálních služeb: 

 Efektivní, tj. efektivně využívá finanční a lidské zdroje. 

 Stabilní, tj. má zaručeno financování z veřejných zdrojů pokrývající alespoň základní provoz 

sociálních služeb. 

 Flexibilní, tj. umí reagovat na měnící se potřeby občanů obcí Mikroregionu Valašskomeziříčska-

Kelečska. 

 Dostupná, tj. zaručuje dostupnou sociální službu časově, místně i kapacitně.  

 Spravedlivá, tj. zaručuje rovné postavení všem poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Posláním procesu komunitního plánování sociálních služeb je propojovat potřeby uživatelů 

s možnostmi poskytovatelů a zadavatelů v demokratickém procesu plánování rozvoje sociálních 

služeb. Opakovaně zjišťovat a ověřovat potřebnost sociálních služeb a služeb souvisejících, plány, 

záměry a možnosti poskytovatelů a zadavatelů, přání a potřeby uživatelů a veřejnosti. Vytvářet 

prostředí pro spolupráci mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli a veřejností. Nastavit a udržet 

spravedlivý systém financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů. Ochraňovat zájmy aktérů KPSS. 

Realizovat osvětové a edukační aktivity v tématech, která souvisí se situací osob z cílových skupin 

sociálních služeb. Podporovat angažovanost občanů, především jejich svépomocné, dobrovolnické a 

donorské aktivity. 

 

2. územní dosah (vymezení spolupráce) 

Proces komunitního plánování se vztahuje na území mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Jedná 

se o území obcí a měst  Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Krhová, Lešná, Loučka, 

Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová. 

Území je shodné se správním obvodem ORP Valašské Meziříčí.  

Proces plánování se vztahuje na sociální služby, které jsou poskytovány na vymezeném území a pro 

obyvatele vymezeného území.  

 

3. harmonogram časového a finančního určení procesu 

Předkládaný záměr procesu se vztahuje k aktuální etapě KPSS, která bude probíhat v rámci projektu 

Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-

Kelečsko, Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192.  
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Výstupem je dokument Komunitní plán mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2022 – 

2024. 

Zahájení projektu: 1.3.2020 

Ukončení projektu: 28.2.2022 

Celkový rozpočet: 2 814 000 Kč 

 

4. organizační struktura - personální zajištění včetně vymezení pravomocí definované výstupy 

procesu 

 

Organizační struktura KPSS je zvolena tak, aby zajišťovala optimální podmínky k naplňování poslání a 

cílů KPSS. V KPSS se proto uplatňuje také princip subsidiarity. 

 

Základní struktura KPSS je rozdělena do tří úrovní a tvoří ji tyto orgány: 

 Rada DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 

 manažerský tým (dále jen MT),  

 pracovní skupiny (dále jen PS), 

 

V rámci procesu KPSS jsou ustanoveny tyto pracovní skupiny: 

 PS Senioři, 

 PS Osoby se zdravotním postižením, 

 PS Rodiny s dětmi, 

 PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

 PS Obce mikroregionu. 

 

Realizační tým projektu Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko, tvoří: 

 Koordinátor KPSS, 

 Metodik 1, který se zaměřuje na podporu procesu KPSS, 

 Metodik 2, který se zaměřuje na podporu práce s cílovými skupinami, 

 Projektový manažer, který se zaměřuje na administraci a finanční řízení projektu. 

 

Způsob řízení a rozhodování v procesu KPSS je definován Pravidly komunitního plánování sociálních a 

souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.  

 


