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STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU 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.  

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku v partnerství s Městem 
Litovel uspělo s žádostí o dotaci na projekt zabývající se rozvojem sociálních služeb na 
území 20 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel. Smyslem projektu je 
zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na vytýčeném území včetně Akčního 
plánu, který bude jeho prováděcím dokumentem při nastavení a udržení základní sociální 
sítě. 
Ve zpracovaných dokumentech bude popsán nejen stávající stav poskytovaných sociálních 
služeb, ale také to, jak zabezpečit služby, které jsou potřebné a schází.  
 
Cílem projektu je tedy nastavení systému poskytování sociálních služeb tak, aby byly 
z finančního, místního i lidského hlediska dostupné všem, kdo je potřebují využívat.  
 
K naplnění hlavního cíle však bude potřeba spolupráce zástupců obcí, veřejnosti, 
poskytovatelů služeb a řady dalších odborníků. 

V rámci projektu bude mimo jiné zpracován také „Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
a služeb návazných“ a to jak v tištěné formě, tak i nově jako elektronická interaktivní 
aplikace, která bude velkým pomocníkem jak Vám, občanům, tak i všem starostům obcí a 
sociálním pracovníkům. 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.  

O postupu prací Vás budeme informovat na stránkách www.srssjesenik.cz a v 
Litovelském tisku.  

Partnerský projekt Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. a Města Litovel s názvem 
„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel“, je financován 
Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a 
státním rozpočtem ČR (více na https://www.litovel.eu/).  
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