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Vyřizuje: Mgr. Linda Hanzlíková
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Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená paní Sobotová,

na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 12. března 2007 týkající
se Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Vám sdělujeme následující.
Od 1.ledna 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který
zásadním způsobem mění financování celého sektoru sociálních služeb. Tento zákon v § 95 písm. d)
stanovuje, že kraj: „zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na
území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby.“
Jihočeský kraj si je plně vědom naléhavé potřeby zpracování střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v členění minimálně dle území jednotlivých obcí s rozšířenou působností ve svém
regionu. Z tohoto důvodu zahájil ve spolupráci s Vysokou školou evropských a regionálních studií,
o.p.s. a s odborníky z jednotlivých profesí zapojených do procesu komunitního plánování práce, které by
měly vést k úspěšné realizaci tohoto plánu i k jeho brzkému uvedení do běžné praxe.
K financování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byl využita 5. výzva Společného
regionálního operačního programu, priorita 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, která umožňuje
financování programů zpracování komunitních plánů a plánů rozvoje občanské společnosti na místní
úrovni. Tento projekt doporučilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 349/2006/ZK ze
dne 19.12. 2006 k financování v 5. kole výzvy GS SROP Jihočeského kraje.

Pro dostatečnou informovanost veřejnosti byly zřízeny webové stránky www.sprss.vsers.cz, na
nichž naleznete veškeré informace o aktuálním dění a další potřebné údaje, které se týkají realizace
střednědobého plánu (ten by měl být dokončen do září 2007).
S pozdravem
Ing. Jaroslav Jedlička

