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Milé kolegyně a kolegové,
vážení účastníci plánování sociálních služeb,
Plánování sociálních služeb na místní úrovni je v Jihomoravském kraji rozvíjeno a systematicky podporováno více
než šest let. Během tohoto období se účastníci procesu komunitního plánováni setkali s řadou výzev a úkolů, pro
které bylo nezbytné hledat vhodné řešení, které bude odpovídat místním podmínkám. V řadě obcí s rozšířenou
působností také místní samospráva a mnohdy zejména koordinátoři plánování vyvinuli úsilí k získání vlastních
projektů, jejichž prostřednictvím se podařilo zavést nebo posílit prvky komunitního plánování v jejich správních
obvodech. Šest let je ideální doba pro alespoň malé bilancování a posouzení, co dobrého s v oblasti komunitního
plánování podařilo.
Publikace, kterou právě čtete, je jedním z výstupů individuálního projektu Jihomoravského kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“, který je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Autoři při sestavování
příručky vycházeli ze svých zkušeností metodiků komunitního plánování působících v obcích s rozšířenou působností
v Jihomoravském kraji, tak z lektorských zkušeností v rámci realizace vzdělávacích seminářů Komunitní plánování
sociálních služeb v kostce.
Cílem této elektronické publikace je shromáždit zkušenosti s uplatňováním principů metody komunitního plánování
v Jihomoravském regionu a nabídnout inspiraci pro zefektivnění probíhajících plánovacích procesů. Záměrem je
především upozornit na vytrvalou snahu mnoha lidí pohybujících se v sociálních službách, kteří trpělivě posouvají
kvalitu, efektivitu i dostupnost sociálních služeb. Komunitní plánování je nástroj, který k těmto cílům výrazně pomáhá. Věříme, že příručka dobré praxe bude pro účastníky plánování sociálních služeb podnětná a přinese inspiraci
pro hledání nových cest k plánování dostupnosti sociálních služeb.
Tým metodiků a lektorů komunitního plánování JMK

Poděkování
Autoři publikace děkují všem účastníkům a koordinátorům komunitního plánování v Jihomoravském kraji. Poděkování náleží zejména těm, kteří svými aktivitami přispívají k rozvoji této metody v našem kraji, a jejich úsilí bylo
možné označit za příklady dobré praxe. Právě takové zkušeností jsme se pokusili zaznamenat pro inspiraci ostatním.
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Příručka dobré praxe v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Komunitní plánování
sociálních služeb
Komunitní plánování je metoda sociální práce vycházející z principu spoluúčasti občanů na procesu rozhodování. Nejčastěji
je tato metoda uplatňována při rozhodování o místní a typové dostupnosti sociálních služeb, avšak s využitím komunitního
plánování lze vést vyjednávání také v dalších oblastech veřejných služeb (územní změny, školství, volnočasové aktivity,
využití zelených ploch aj.). Prosazování komunitního plánování v praxi je nezbytné vnímat v souvislostech obecnějších
trendů přesunu rozhodování z centrálních vlád na lokální úroveň a posilování rozhodovacích pravomocí lokálních aktérů.
Komunitní plánování je chápáno jako přímé vyjednávání o podobě a řízení místní sítě sociálních služeb mezi
zadavateli (tzn. volenými zástupci, kteří rozhodují o distribuci veřejných prostředků na sociální služby),
poskytovateli (tzn. zástupci organizací, které poskytují sociální služby různých forem a druhů)
obyvateli daného území, kteří jsou nebo chtějí být do rozhodování zapojeni (tzn. stávající nebo potenciální uživatelé
služeb, rodinní příslušníci, pečující osoby, ale také místní dobrovolníci nebo zástupci dalších subjektů a institucí, jejichž
účast je přínosná pro utváření lokálního systému sociálních služeb apod.).
Dodržení principu zastoupení zadavatelů, poskytovatelů a občanů bývá obvykle označováno jako triáda. Podstatou metody
komunitního plánování je vybudovat systém řízení a rozhodování o sociálních službách, který je založený na spoluúčasti
a spolupráci všech významných nebo rozhodujících aktérů. Cílem je zorganizovat taková jednání, která zvýší kvalitu
a dostupnost sociálních služeb ve vztahu ke skutečným potřebám lidí a možnostem komunity. Komunitní plán je pak
dokument obsahující výstupy a závěry z těchto jednání. Komunitní plán zveřejňuje dohody o rozvoji, popřípadě útlumu
sociálních služeb v konkrétních krocích a na stanovené období a odůvodnění těchto záměrů.
Komunitní plánování je organizováno ve fázích, které na sebe vzájemně navazují. V současné praxi se nejčastěji uplatňuje strukturování komunitního plánování do čtyř fází:
(1) přípravná fáze – vznik základního organizačního členění, podpora zapojení významných aktérů, vzdělávání, hledání
politické podpory, rozvaha materiálních a personálních zdrojů;
(2) analyticko-popisná fáze – shromažďování potřebných poznatků jako např. zpracování socio-demografické analýzy
území, sumarizace zjištění o potřebách občanů, analýza a evaluace stávající nabídky sociálních služeb, zjišťování stanoviska zadavatelů, sledování dostupných zdrojů statistických dat a administrativních údajů, apod.;
(3) plánovací fáze – vyjasnění výchozích hodnot, společná vize přiměřeného systému služeb, dlouhodobý výhled rozvoje
služeb, formulace priorit pro stanovené období;
(4) realizační fáze – konkretizace jednotlivých kroků rozvoje, popř. útlumu sociálních služeb ve stanoveném období,
sestavení plánu rozvoje sociálních služeb, dohody o spolupráci mezi jednotlivými subjekty.
V České republice se metoda komunitního plánování prosazuje do praxe zejména v sektoru sociálních služeb v souvislosti
s reformou v letech 1999–2001 a v návaznosti na přípravu Zákona o sociálních službách, ve kterém je zakotven princip
aktivní účasti veřejnosti na procesu rozhodování o místní a typové dostupnosti sociálních služeb. V letech 2005–2007
byly zpracovány Metodiky pro plánování sociálních služeb (MPSV ČR, 2007) a postupně jsou také proškolování odborníci
pro podporu komunitního plánování sociálních služeb v obcích (metodici KPSS).
Proces komunitního plánování je v jednotlivých lokalitách jedinečný a neopakovatelný. Průběh a podobu procesu mohou
ovlivnit např. geografický a demografický charakter daného území, přístup k vedení procesu, tradice způsobu komunikace
volených zástupců s veřejností, kvalita veřejné správy, ochota občanů k angažovanosti při řešení veřejných záležitostí,
informovanost a dostatečná obeznámenost rozhodujících aktérů včetně koordinátorů procesu.
Uplatnění komunitního plánování jako metody sociální práce v praxi předpokládá respektování základních principů,
které jsou shrnuty v následující kapitole.
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
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principy Komunitního
plánování v ČR
Princip triády
V rámci metody komunitního plánování spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany:
uživatelé
zadavatelé
poskytovatelé
Princip rovnosti
Každý má právo starat se o věci veřejné společně. Metoda komunitního plánování propojuje aktivitu občanů
s rozhodováním na úřadě.
Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce
či mandátu od zájmové skupiny.
Nikdo nesmí být vylučován ani diskriminován. Organizace a proces plánování musí zajistit všem účastníkům rovnost
postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu
využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální mocenská postavení jednotlivců. Legitimitu
sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Uživatelům je nutné vytvářet podmínky, aby
mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, je i sami zkoumat. Užitečný je i princip pozitivní diskriminace.
Princip skutečných potřeb
Analýzy popisující stav sociálních služeb a jejich porovnání s normativy mohou být užitečnou pomůckou pro
plánování sociálních služeb. Nemohou však nahradit aktivní zjišťování skutečných (ne domnělých) potřeb všech
zúčastněných stran.
Princip dohody
Výsledný plán je svého druhu smlouva, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip triády) navzájem zavazují.
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Dohoda musí
být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit. V komunitním plánování má
přednost souhlasné rozhodnutí. Hlasování je nouzový prostředek, jímž přiznáváme, že se neumíme dohodnout.
Princip „vše je veřejné“
Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v něm jsou veřejně dostupné a jednání
jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování jsou veřejnosti aktivně předávány.
Princip dosažitelnosti řešení
Plánování sociálních služeb může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí
být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským a materiálním zdrojům.
Princip cyklického opakování
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se fáze, témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu
zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje.
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Princip kompetence účastníků
V řízení a plánování sociálních služeb musí být profesionalita, kompetentní lidé s jasnými zodpovědnostmi a pozicí. Demokratické spolupráci, efektivní rozpravě, uzavírání dohod účinně napomáhá dobrá koordinace, mediace,
koučování a řízení, stejně jako dovednost budovat týmy, projektově řídit a plánovat.
Princip přímé úměry
Kvalitně probíhající proces plánování je pro komunitu a její občany stejně přínosný jako výstup plánování – vlastní
plán. Kvalita výstupů plánování je přímo úměrná kvalitě jejího průběhu.
Metodiky pro plánování sociálních služeb (MPSV ČR, 2007)
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příklady dobré praxe
Princip triády
Co říká metodika komunitního plánování?
Jedním z principů komunitního plánování je princip triády, tedy zapojování uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb do procesu plánování. Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit takový systém
sociálních služeb, který bude odpovídat zjištěným potřebám daného území. Potřeby tedy musejí být společně
formulovány všemi, kterých se sociální služby dotýkají. Při zapojování osob do aktivní spolupráce na procesu
plánování se můžeme setkat s mnoha překážkami a okolnostmi, které ztěžují či znemožňují zapojení, případně
další účast těchto osob v procesu.
Klíčovými aktéry v procesu plánování jsou uživatelé sociálních služeb, které bychom neměli z účasti na procesu plánování vyřadit, ale hledat způsoby, jak jejich účast podpořit. Uživatelé nejlépe vědí o svých potřebách
a problémech, mají nejvíce informací z prostředí, ve kterém se bezprostředně pohybují, a často také osobní
kontakty na další uživatele, jejichž potřeby ovlivňují směřování plánovacího procesu v dané lokalitě.

Příklad dobré praxe – účast uživatelů sociálních služeb na procesu
komunitního plánování
V rámci realizace procesu komunitního plánování na Znojemsku je kladen důraz na zapojení uživatelů do jednotlivých pracovních skupin a jejich aktivní roli v celém procesu. Snahou je podpořit uživatele a dát jim možnost
vyjádřit své potřeby a názory na danou problematiku. Členové KPSS na Znojemsku vidí velký přínos v zapojování
uživatelů sociálních služeb do realizovaného procesu především při zjišťování potřeb u uživatelů/potenciálních
uživatelů sociálních služeb, kdy výstupy ze zjišťování potřeb pak slouží při jednání o podobě budoucího rozvoje
sociálních služeb na Znojemsku.
Aby byla možná aktivní role uživatelů v plánovacím procesu v co největší míře, je ze strany realizátorů KPSS dbáno
na to, aby setkání pracovních skupin bylo přístupné všem. Schůzky pracovních skupin jsou tak realizovány v místech
běžných pro uživatele. Například pro zapojení osob s mentálním postižením a jejich rodičů, jednání pracovní skupiny
osob se zdravotním postižením probíhá přímo v zařízeních sociálních služeb – v zařízení sociální rehabilitace nebo
denním stacionáři pro osoby s mentálním postižením. Jednání se tak mohou kromě samotných uživatelů sociálních
služeb zúčastnit také jejich rodiče či opatrovníci, kteří vědí, že je o jejich děti v dané službě postaráno. Jednotlivé
schůzky jsou střídavě realizovány v různých zařízeních tak, aby se průběžně měli možnost zapojit všichni, kdo mají
o danou problematiku zájem, nebo se jen chtějí podělit o své potřeby a názory.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Uživatelé se nemusejí účastnit každého jednání pracovní skupiny, ale je důležité dát jim možnost se zapojit.
Pokud vytvoříme vhodné podmínky pro zapojení uživatelů do procesu komunitního plánování, máme větší šanci,
že se do realizace procesu KPSS zapojí.
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Princip rovnosti
Co říká metodika komunitního plánování
Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. Metoda komunitního plánování propojuje aktivitu občanů
s rozhodováním na úřadě.
Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření,
funkce či mandátu od zájmové skupiny.
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Organizace a procesy plánování musí zajistit všem účastníkům
rovnost postavení a hlasu v průběhu všech jednání. Jedině pak je možná spolupráce, při níž jsou ke společnému prospěchu využity jedinečné znalosti, zkušenosti, dovednosti a nakonec i formální a mocenská postavení
jednotlivců. Legitimitu sociálním službám dávají přání a potřeby uživatelů (budoucích uživatelů). Uživatelům
je nutné vytvářet podmínky, aby mohli vyslovovat svá přání a potřeby a tam, kde to jde, je i sami zkoumat.
Užitečný je i princip pozitivní diskriminace. Cílem pro uživatele je: „Už nikdy o nás bez nás.“

Příklad dobré praxe – otevřená účast v pracovních skupinách
Složení členů pracovních skupin je různorodé a přicházejí do nich lidé s odlišnými motivacemi. Tuto různorodost
je třeba respektovat a zároveň dát stejný prostor všem přicházejícím - každý názor je důležitý a má stejnou váhu.
Je důležité, aby jednání pracovních skupin bylo otevřené. Kdokoli přijde, měl by dostat prostor k vyjádření svého
názoru, k představení své činnosti nebo jednoduše důvodu, který jej na pracovní skupinu přivádí. Tak se také děje
na pracovních skupinách KPSS v Brně.
Pracovní skupiny netvoří jen klasická triáda, ale často také zástupci různých sdružení rodičů postižených dětí,
svépomocné skupiny apod. Činnost těchto uskupení je důležitým doplněním činností sociálních služeb, nebo
na ně svými aktivitami vhodně navazují. Zástupci těchto sdružení upozorňovali na své nerovné postavení v oblasti
financování, neboť s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., a z něj vyplývající nutnosti registrace sociálních služeb, byly
jejich svépomocné aktivity vyloučeny z přístupu k dotační podpoře. Možnosti financování těchto sdružení tak byly
omezeny jen na sponzorské dary nebo členské příspěvky.
Na důležitosti a prospěšnosti těchto „doplňkových služeb“ (především z hlediska uživatelů či jejich zástupců) se
však shodli všichni členové pracovních skupin, proto byla podpořena a odsouhlasena změna ve financování služeb
ve městě Brně. V rámci dotačního řízení Odboru sociální péče Magistrátu města Brna tak vznikl, kromě stávajícího dotačního titulu pro registrované sociální služby, nový „Dotační titul pro nestátní neziskové organizace, které
vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (program II)“. V rámci tohoto programu je tak
podporována činnost pouze „doplňkových služeb“, a to formou neinvestiční dotace v řádech maximálně desítek
tisíc korun.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
V případě nerespektování principu rovnosti (na názory určitých jedinců či skupin je brán větší zřetel než na názory
jiných) nelze očekávat zájem ze strany uživatelů, veřejnosti, případně dalších institucí.
Je nutné dát dostatečný prostor všem zúčastněným, jejich názory respektovat a nepovyšovat názory „silnějších“
(případně početnějších) nad „slabší (případně méně početné).
Díky dobrému nastavení komunikace a pravidel jednání dostávají prostor na pracovních skupinách všichni zúčastnění a jejich názory jsou respektovány.
V odůvodněných případech může uplatnění rovnosti vést k podpoře potřebné a užitečné změny.
Proces komunitního plánování sociálních služeb nemůže být zakonzervovaný, naopak musí být otevřený změnám
a novým potřebám uživatelů.
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Příklad dobré praxe – rovnost neznamená rezignaci na potřeby
V rámci brněnského procesu komunitního plánování bylo v pracovní skupině Děti, mládež, rodina několik předpokladů, které rovnosti a důvěře mezi členy bránily - snaha některých organizací prosazovat svoje zájmy mimo systém
dotačního řízení, bariéry mezi příspěvkovými a neziskovými organizacemi v rozdílném financování bez ohledu
na poměřování výkonu, snaha udržet chod své organizace bez ohledu na užitečnost služby pro uživatele a stále
přítomná nejistota finančního zabezpečení při jednoletém způsobu financování. Přestože řešení problémů měli
v rukách všichni účastníci plánovacího procesu, první komunitní plán přes všechnu snahu kopíroval výše uvedené
rozpory, které se projevily mj. nepřiměřenými požadavky na financování služeb.
Významný posun nastal v situaci, kdy jeden z poskytovatelů prosazoval záměr na výstavbu dalšího azylového domu,
protože stávající kapacita nedostačuje. Ostatní poskytovatelé se z různých obav nejdříve k záměru vůbec nevyjadřovali, později však postupně udávali, že stávající kapacitu nemají vždy zcela využitou. Situaci bez spolupráce
poskytovatelů nebylo možné ověřit a konflikt se jevil jako neřešitelný. Východiskem bylo vytvoření dočasné pracovní
skupiny za účelem vzájemné informovanosti o aktuální volné/nedostatečné kapacitě a vzájemné spolupráci. Tento
systém se velmi osvědčil a ukázalo se, že nebylo třeba pro občasný převis poptávky budovat další zařízení. V bezpečí pracovní miniskupiny se také ukázalo, že hlavním motivem dřívější nespolupráce byla obava, že zadavatel při
nevyužití plné kapacity, službu finančně nepodpoří v plné výši.
Tato debata také vyústila v jednání s uživatelkami služby, při které se přišlo na mnohé návrhy ke zlepšení kvality
služby. Dodržování principu rovnosti přineslo do pracovní skupiny větší důvěru, které vedla od soutěživosti k posílení
vzájemné spolupráce při řešení potřeb uživatelů.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Významným předpokladem reálného plánování sociálních služeb je důvěra mezi členy pracovních skupin.
Důvěra vyrůstá ze zkušenosti, a proto jakýkoliv faul v této oblasti vůči komukoliv znamená těžko napravitelnou
ztrátu.
Za nevhodným chováním členů pracovní skupiny se často skrývá obava, že nemohou naplnit svoje potřeby legální, transparentní cestou otevřeného jednání a diskuse. Cestou je přijetí a respektování obavy a vyslechnutí
všech stran konfliktu.

10

Příručka dobré praxe v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Princip skutečných potřeb
Co říká metodika komunitního plánování?
V rámci komunitního plánování se dostaneme do fáze, kdy je nezbytné popsat a následně podrobněji analyzovat sociální situaci v obci/regionu. Obvykle se jedná o zjištění základních sociálních a demografických údajů
o obci/lokalitě. Především potřebujeme získat dobrý přehled o představách občanů, jaké služby a v jakém
rozsahu mají být v naší obci/lokalitě pro ně dostupné. Nedílnou součástí zjišťování potřebných podkladů
je však také dostatečný přehled o nabídce a způsobu poskytování stávajících sociálních služeb, stejně jako
představy zadavatelů, tzn. volených zástupců obcí na daném území o sociálních službách. Všechny tyto údaje
jsou nezbytné pro další kroky, kdy se účastníci komunitního plánování rozhodují o prioritách a nastavení sítě
sociálních služeb v obci/lokalitě. Pro shromáždění potřebných údajů využíváme různorodé zdroje, jednou
z možností je realizace výzkumných šetření.

Příklad dobré praxe – analýzy jako motor pro diskuse nad reálným řešením
Jednou z realizovaných aktivit projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska“ bylo také zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb a dále analýzy zadavatelů, tzn. zástupců obcí ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Znojmo. Přestože zpracování těchto analýz se prvotně jevilo jako spíše doplňkové,
tak v obou případech výzkumy přinesly zjištění významná pro nastavení priorit rozvoje sociálních služeb. V rámci
výzkumu poskytovatelů lze považovat za podstatná zjištění týkající se prostorové a typové dostupnosti sociálních
služeb. Většina poskytované pomoci byla kumulována v samotném městě Znojmo a jeho nejbližším okolí, kdy jako
významný faktor případného rozšíření služby řada poskytovatelů vnímala náklady na dopravu, které často snižují
možnost dojíždění do vzdálenějších míst dané lokality. Patrná byla také vazba mezi některými druhy poskytovaných
služeb, např. služby pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Z podrobnějšího rozboru tak bylo
patrné, že klienti těchto služeb obvykle spadají do obou cílových skupin. Zástupci organizací poskytujících sociální
služby v rámci výzkumu upozorňovali na některé chybějící formy a druhy pomoci, kdy narážejí na potíže předat
klienta jinému poskytovateli, jestliže možnosti jejich služby (z hlediska kapacity, z hlediska nastavení služby) jsou
vyčerpány.
Z výzkumu zadavatelů vyplynulo, že většina zástupců menších obcí má jen velmi omezené informace ze sociální
oblasti a tedy poměrně malý potenciál poskytovat občanům základní poradenství, pokud se dostanou do nepříznivé sociální situace. Stejně tak mezi respondenty nebylo zcela ujasněno, kam a na koho se obracet s žádostmi
o informace, případně kam občany odkazovat. Na druhou stranu z výzkumu vyplynulo, že zástupci menších obcí
v budoucnu uvažují o navázání vzájemné spolupráce. Většina také souhlasila s tvrzením, že pro řešení nepříznivé
sociální situace je nejvhodnější přirozené prostředí a síť pomoci by se měla vytvářet zejména na lokální úrovni.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Při shromažďování podkladů se často soustředíme výhradně na zadání výzkumů, které jsou bezprostředně
zaměřené na názory stávajících nebo potenciálních uživatelů.
Informace pro rozhodování je potřeba získávat pokud možno z co největšího počtu dalších možných zdrojů.
Analýza poskytovatelů se často jeví účastníkům komunitního plánování jako nadbytečná v domnění, že veškeré
informace jsou obsaženy v registru poskytovatelů. Podrobnější rozbor poskytovaných služeb nám však může
zprostředkovat celistvé informace o síti poskytovaných služeb, včetně např. vzájemné provázanosti poskytovatelů,
jejich zkušenosti s chybějícími službami nebo zachycení služeb, které za klienty „dojíždějí“ z jiného regionu.
Výzkum zaměřený na zadavatele, tedy volené zástupce obcí, kteří by měli být účastníky komunitního plánování
je uskutečňován ojediněle. Nicméně výsledky z výzkumu zadavatelů jasně dokladují, že informace o názorech
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či záměrech zástupců menších obcí mohou mít zcela zásadní význam pro praktické naplňování priorit, které
do komunitního plánu nastavíme.
Výzkum poskytovatelů a zadavatelů může přinést cenné zdroje poznání o nedostatcích stávajícího systému, které
občané nebo stávající uživatelé nejsou schopni popsat, protože se sami často v nabídce pomoci hůře orientují.

Příklad dobré praxe – zapojení uživatelů do výzkumu potřeb v daném území
Jedním z podkladů pro tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2010-2013 byl výzkum
potřeb uživatelů sociálních služeb v městě Brně.
Pro zkoumání potřeb seniorů i osob s tělesným zdravotním postižením navrhla firma realizující tento výzkum
dotazník, který byl zástupkyněmi uživatelů prodiskutován v koordinační skupině, pracovních skupinách i v dalších
organizacích pro seniory a zdravotně postižené. Díky této diskusi byl dotazník navržený firmou přepracován a doplněn o řadu otázek, které byly pro uživatele podstatné a umožnily lépe zachytit jejich potřeby.
V případě zjišťování potřeb osob s mentálním postižením a autismem doporučila koordinační skupina kvalitativní
výzkum formou skupinových rozhovorů přímo s uživateli a jejich pečujícími. Velmi se osvědčilo, že účastníky těchto
skupinových rozhovorů kontaktovala a získávala jedna z uživatelek (matka postiženého dítěte) mezi dalšími pečujícími rodiči, kteří se scházeli v rámci svépomocných organizací. Každého ze dvou skupinových rozhovorů se tak
účastnilo více než deset uživatelů – rodičů postižených dětí.
Z výstupů pak vyplynuly poměrně překvapivé skutečnosti. Byla potvrzena nedostatečná informovanost pečujících
o nabídce a možnostech sociálních služeb, a také chybějící kapacity odlehčovacích služeb a pobytových zařízení pro
odrostlé postižené děti, o něž se již jejich zestárlí rodiče nebudou moci starat. Ukázalo se však, že rodiče mentálně
postižených dětí postrádají nejvíce kombinovaná zařízení, která by slučovala zdravotnické a sociální služby, neboť
stávající zařízení sociálních služeb nechtějí děti s těžkým kombinovaným postižením údajně přijímat. Poptávka se
také týkala pobytových zařízení, kam by mohli stárnoucí rodiče odejít společně se svými dětmi.
Tato zjištění pak inspirovala zástupce Odboru sociální péče mimo jiné k vytvoření nové pracovní skupiny zaměřené
na propojování sociální a zdravotní péče i k zadání expertní studie na toto téma.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Ukazuje, jak užitečné je zapojit aktivní uživatele do výzkumů potřeb:
mají nejvíce informací z prostředí, ve kterém se pohybují
mají nejvíce informací o přáních, potřebách a problémech lidí v tomto prostředí
při zjišťování potřeb jsou vhodnými spolupracovníky pro dotazování
mají osobní kontakty na další uživatele
díky jejich zapojení opravdu můžeme zjistit skutečné potřeby a „bílá místa“, která nejsou pokryta potřebnými
službami.
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Princip dohody
Co říká metodika komunitního plánování
Svobodný a informovaný souhlas je výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. To se děje nejvíce prostřednictvím jednání pracovních skupin, ale tento princip se musí používat i při vyjednávání s obcemi,
zastupitelstvem nebo skupinou poskytovatelů. Právě tento princip pak umožňuje udržitelnost dohodnutého.
Jestliže se některá ze stran cítí být poražena nebo přemožena má samozřejmě méně motivace k plnění dohody.
Dohoda musí být dobře rozpracovaná na jednotlivé kroky. Není možné odsouhlasit jednoduše jen záměry, ale
také způsob a postup realizace odsouhlasených aktivit. Při různých jednáních je proto výhodou účast celé triády
a moderátor rozpravy by měl dávat prostor všem zúčastněným. Zpravidla je potřeba povzbuzovat k vyslovení
názoru zejména uživatele.
Při projednávání návrhů jednotlivých priorit a opatření v rámci jednotlivých pracovních skupin dáváme i při
konfliktu zájmů přednost konsenzu i přes jeho časovou náročnost. Hlasování má však v procesu také svoje místo
a to především tam, kde je nutný jmenovitý souhlas např. při konečném schvalování předem odsouhlasených
priorit a opatření Komunitního plánu.

Příklad dobré praxe – odlišné potřeby, ale stejný cíl
Během procesu komunitního plánování ve městě Brně opakovaně zaznívala na všech pracovních skupinách problematika nedostatečné informovanosti o sociálních službách. Zástupci uživatelů zmiňovali, že jim schází ucelený
přehled o nabídce služeb, ze strany poskytovatelů pak zaznívala potřeba vzájemné informovanosti o specificích
jednotlivých služeb pro spolupráci. Z hlediska zástupců zadavatele byla zmiňována potřeba uceleného přehledu
o službách poskytovaných na území města (včetně případných nepodchycených oblastí). Všichni účastníci se tedy
(z různých důvodů) shodli na potřebě zlepšení informovanosti o sociálních službách poskytovaných ve městě Brně.
Na základě této dohody pak přistoupili k možnostem řešení. Výsledkem byl návrh vzniku veřejně dostupného
a bezbariérového informačního centra, které by provozovalo město Brno.
Zároveň byl navržen vznik centrální elektronické databáze poskytovatelů sociálních služeb. Na základě tohoto konsensu vznikl webový portál sociální péče ve městě Brně, který obsahuje databázi/katalog poskytovatelů sociálních
služeb v Brně. Portál je navíc obohacen o mnoho dalších informací a sekcí, týkajících se sociální oblasti (proces
KPSS, legislativa, aktuality, financování služeb, návody jak řešit určité specifické životní situace a další).
Požadované informační centrum (tzv. Socio-info centrum) pak vzniklo přímo v budově Odboru sociální péče MMB
v bezbariérovém přízemí. Kromě plánovaných informací o sociálních službách se na základě vysoké poptávky
rozšířila poradenská činnost do oblasti sociálních dávek, problémů s exekucí, zadlužeností a dalších sociálních,
právních i zdravotnických komplikací. Velká vytíženost centra tak potvrzuje potřebnost jeho vzniku a důležitost
dohody zúčastněných na společných cílech.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Pro naplnění principu dohody je nutná dohoda všech stran (tedy především zástupců triády).
K dohodě může dojít i přes odlišnou motivaci účastníků (cíl však musí být stejný).
Vzájemnou dohodou se podařilo na danou poptávku ze strany všech zúčastněných zareagovat řešením, které
je přijatelné pro všechny.
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Příklad dobré praxe – podíl obcí na financování sociálních služeb
Město Kuřim má možnost zřídit odlehčovací službu. K vytipování služby dospěla pracovní skupina komunitního
plánování na základě potřebnosti uživatelů, možností současného poskytovatele rozšířit stávající služby a nabídky
zadavatele na odpovídající prostory. Potřebnost byla ověřována pro celé ORP a to především ve spolupráci s praktickými lékaři a obcemi. Společným argumentem bylo, že přes blízkost Brna je služba pro rodiče postižených dětí
nedosažitelná, zvláště o prázdninách a při jiných krátkodobých kritických obdobích. Zároveň však při finanční analýze
plánované služby vyplynula skutečnost, že finanční udržitelnost služby bude vyžadovat příspěvky okolních obcí. Proto
byli starostou Kuřimi, který je členem koordinační skupiny KPSS, svoláni odpovědní zástupci všech obcí ve správním
obvodu Kuřimi. Ještě den před setkáním většina obcí účast nepotvrdila, ale nakonec přišli zástupci všech 8 obcí.
Na setkání byli také pozváni metodici komunitního plánování pro Jihomoravský kraj, kteří představili aktuální
strategii kraje v oblasti rozvoje nových sociálních služeb. Pro podporu odlehčovacích služeb je ze strany JMK požadována minimálně 10 % finanční spoluúčast obce/obcí na nákladech služby, jako výraz potřeby a předpoklad
udržitelnosti této služby. Účastníci se shodli, není reálné vybudovat nové zařízení, ale využijí přestavbu nefunkční
kotelny u stávajícího střediska pro seniory. Obec Kuřim bude financovat rekonstrukci, obce přispějí na provoz.
Klíčem pro určení podílu obcí na financování služby byl navržen počet obyvatel. Na závěr byla stanovena dohoda
o konzultaci dalších kroků a účasti zástupců v pracovní skupině komunitního plánování.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Transparentnost řešení problému formou společného setkání přispěla k společnému uvažování a řešení vzniku
nově služby a umožnila i zlepšení kvality služeb stávajících a jejich udržitelnost v blízké budoucnosti.
Vzájemná spolupráce a zvolený postup umožnily dohodu všech zúčastněných nejen o podobě a financování
služeb, ale také přinesly řadu dalších podnětů – např. dohodu o zajištění kontaktu s uživateli přes praktické
lékaře.
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Princip „Vše je veřejné“
Co říká metodika komunitního plánování
Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v něm jsou veřejně dostupné a jednání
jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech plánování jsou veřejnosti aktivně předávány.
Přenos informací o komunitním plánování a o sociálních službách je důležitou součástí celého procesu a prolíná se všemi jeho fázemi. V různých lokalitách jsou uplatňovány různé přístupy k informování a zapojování
veřejnosti do procesu plánování rozvoje sociálních služeb.

Příklad dobré praxe – Den sociálních služeb
Ve městě Znojmě se k přenosu informací široké veřejnosti osvědčilo zřízení webového portálu o komunitním
plánování sociálních služeb, kde jsou zveřejňovány veškeré aktuality týkající se celého procesu a sociálních služeb. Na webových stránkách jsou k dispozici pozvánky, zápisy z jednání pracovních skupin, aktuální dokumenty či
pozvánky na akce pořádané organizacemi poskytující sociální či související služby. Webový portál je provázaný se
sociální sítí, kde jsou taktéž informace pravidelně zveřejňovány.
Významnou aktivitou v přenosu informací pro veřejnost je každoroční pořádání akce „Den sociálních služeb aneb
jeden svět pro všechny“, která se koná v rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě
Znojmě. Nápad uskutečnit první ročník této akce vzešel z řad členů pracovní skupiny osob se zdravotním postižením.
I když tato akce nebyla plánovaná a v rozpočtu na ni nebyly finanční prostředky, podařilo se první ročník vlastními
silami uskutečnit. Organizace se aktivně zapojily do přípravy, využila se pomoc dobrovolníků a obyvatelů azylového domu pro muže s přípravou zázemí akce na náměstí a kulturní program zajistili uživatelé sociálních služeb.
První ročník této akce sklidil pozitivní ohlas od vedení města, organizací i členů komunitního plánování. Proto se
akce každoročně opakuje a zapojují se nové organizace, které chtějí prezentovat své služby a navázat spolupráci.
Cílem dne sociálních služeb je zapojit organizace poskytující sociální služby a další související organizace do prezentace vlastních služeb široké veřejnosti, informovat tak obyvatele o aktuální nabídce a o možnostech řešení
případné nepříznivé sociální situace. Na realizaci akce, včetně doprovodného kulturního programu a přednášek se
podílejí také střední školy a mateřské centrum. Díky této akci došlo k navázání vzájemné spolupráce mezi zařízeními sociálních služeb a dalšími organizacemi. Některé organizace tak získali nové informace, klienty nebo pomohli
s řešením konkrétní situace ihned na místě.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Přenos informací veřejnosti je možné realizovat různými způsoby najednou – synergický efekt.
Aktivity spojené s přenosem informací veřejnosti mohou vycházet z řad členů komunitního plánování či od organizací.
Důležitost aktérů vzít danou aktivitu za svou a ztotožnit se s jejím účelem- pak je aktivita důvěryhodná.
Mnohé aktivity je možné realizovat bez finančních prostředků, pokud o jejich realizaci mají zájem všichni, kteří
se jich účastní.

15

Příručka dobré praxe v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Příklad dobré praxe – zveřejnění informací napomáhá kvalitě služby
Při tvorbě 2. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Brně jsme se v naší pracovní slupině už dobře znali,
věděli jsme, co která organizace nabízí. Zůstávalo však určitým tabu, jaké mají poskytovatelé „vnitřní“ problémy
s uživateli i s nastavením služby tak, aby byla financovatelná. Stále převládala obava, že nemohou říci zadavateli
a veřejnosti to, co ve skutečnosti reálně prožívají jako poskytovatelé ve své práci. Některé neziskové organizace
uplatňovaly zažité stereotypy např. navyšování finančních prostředků v žádostech o dotace, protože je zadavatel
jistě zkrátí, nejméně o třetinu, nejspíše na polovinu. Tato praxe však vedla ke zkreslování reálné nákladovosti služeb
jak vzhledem k zadavateli (magistrátu), tak i k uživatelům a hlavně veřejnosti.
Nakonec jsme se dohodli napříč všemi pracovními skupinami, že poskytovatelé zveřejní náklady svých služeb podle
jasně stanovených parametrů a ty pak budou veřejně přístupné pro všechny členy pracovní skupiny. Nutno dodat, že
tomuto kroku předcházel slib zadavatele, že udrží pro další období financování služeb alespoň na současné úrovni.
Stala se změna. Diskuse v pracovních skupinách nabraly na obrátkách a hlavně obsahu. Živě se debatovalo o způsobech evidence úkonů nebo uživatelů, o rozdílech v poskytovaných službách.
Přesto v první tabulce nákladovosti organizací a služeb někteří zůstali na starých pozicích obav. Dalším úkolem tedy
byla veřejná diskuse v pracovních skupinách a úprava údajů s povinností aktualizace jednou za půl roku. Výsledkem
tohoto úsilí jsou reálná a veřejná čísla o financování sociálních služeb, s kterými už nemusí obchodovat ani jedna
ze zúčastněných stran.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Zveřejnění informací mezi poskytovateli a zadavateli vede k zlepšení kvality i efektivnosti poskytovaných služeb.
Poskytovatelé jsou nepřímo nebo přímo konfrontováni s realitou jiných organizací a to přispívá k přehodnocení
vlastních postupů při poskytování služby.
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Princip dosažitelnosti řešení
Co říká metodika komunitního plánování?
Jedním z klíčových okamžiků procesu komunitního plánování je formulace priorit rozvoje sociálních služeb
na daném území pro další období. Stanovením priorit vlastně vytváříme základní osnovu dokumentu, který
nazýváme komunitní plán. Jestliže se nám podařilo dostatečně a vhodnými metodami zachytit potřeby občanů
a poptávku po poskytování pomoci, máme vytvořeny dobré předpoklady pro nastavení odpovídajících priorit
v oblasti sociálních služeb.
Samotné zachycení požadavků a názorů současných nebo stávajících uživatelů služeb však nikdy není jediným
východiskem pro sestavení komunitního plánu. Formulace priorit rozvoje sociálních služeb se obvykle opírá o širší
diskusi. Je nezbytné, aby se k otázkám „co chceme v našich službách změnit“, „jaké služby si u nás přejeme“,
„kterým směrem se mají služby vyvíjet“ vyjadřovali také zástupci zadavatelů, tzn. volení zástupci samospráv, kteří
rozhodují o financování a zástupci organizací poskytujících sociální služby, případně zástupci dalších důležitých
subjektů. Při nastavování priorit musíme zohlednit jak potřeby občanů, tak dostupné zdroje finanční, materiální
a lidské. Priority obsažené v komunitním plánu by měli co nejvíce odrážet možnosti pro jejich skutečné naplnění.

Příklad dobré praxe – diskuse – hlavní nástroj procesu schvalování priorit
Rozhodování o obsahu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska, se opíralo také o výstupy z několika odborně zpracovaných analýz. Potřebnost zajištění pomoci pro základní cílové skupiny uživatelů sociálních
služeb v lokalitě byla zmapována jako součást plošného výzkumu potřeb uživatelů ze strany Jihomoravského kraje.
Kromě toho se však ukázalo jako nezbytné opatřit podrobnější údaje také o nabídce sociálních služeb, proto členové řídící skupiny komunitního plánování Znojemska rozhodli o zadání výběrového řízení na zpracování analýzy
poskytovatelů služeb, kteří působí na Znojemsku.
Z výstupů krajské analýzy potřeb uživatelů, stejně jako z místní analýzy poskytovatelů sociálních služeb jednoznačně
vyplynula potřeba zajistit lůžka formou azylového bydlení pro bezdětné ženy bez přístřeší. Tento typ služby v lokalitě zatím zcela chybí, dostupná jsou pouze lůžka v azylovém bydlení pro muže bez přístřeší. Toto zjištění se stalo
předmětem dalších diskusí mezi členy pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, do jednání se
však postupně zapojili také členové řídící skupiny, zastupitelé města, kteří se věnují sociální problematice, ale také
pracovníci dalších odborů městského úřadu a v neposlední řadě pracovníci stávajícího azylového domu pro muže.
Jako málo pravděpodobné se ukázalo řešení v podobě vybudování zcela nového zařízení pro ženy bez přístřeší.
Nebylo tedy smysluplné začlenit vybudování takového zařízení jako prioritu do komunitního plánu, protože už předem bylo jednoznačné, že takto natavenou prioritu nebude možné reálně naplnit. Nicméně účastníci komunitního
plánování se shodovali v tom, že tato forma pomoci pro ženy bez přístřeší je potřebná, ale je potřeba hledat takové
možnosti řešení, které nezůstanou jen formálně „na papíře“, ale bude možné je prakticky uskutečnit. Pracovníci
azylového domu pro muže ve spolupráci se zástupci dalších organizací začali zjišťovat, zda v praxi existuje možnost
nastavit službu tak, aby na jedné straně umožnila reagovat na výzkumem zjištěnou poptávku po zajištění pomoci
a na straně druhé nebylo řešení příliš ekonomicky a organizačně náročné. Navštívili podobně zaměřená zařízení
v dalších lokalitách v ČR a zjišťovali, jak k nabídce azylového bydlení pro ženy přistupují v jiných městech a obcích.
Jako jednu z alternativních možností pak předložili k diskusi rozšíření kapacity stávajícího azylové bydlení pro muže
a vytvoření oddělené části s několika lůžky, která postačují k pokrytí poptávky po azylovém bydlení pro bezdětné ženy.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Výzkumy nám nepřinesou řešení, které lze rovnou zanést do plánu rozvoje sociálních služeb. Slouží jako podklad
a podnět, který je třeba dále diskutovat s účastníky komunitního plánování na pracovních skupinách.
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Diskuse nám pomohou ověřit, jaké jsou možnosti pokrýt zjištěné potřeby odpovídajícími službami - zda proto
máme dostatek prostředků finančních, materiálních nebo personálních, jaké jsou představy dalších účastníků
plánování o řešení a jaké alternativy lze případně využít.
Častým nešvarem komunitních plánů je vložení priorit, které nebyly dostatečně projednány se všemi účastníky,
a přitom není ověřeno, zda bude možné takové návrhy skutečně realizovat. Takový postup pak obvykle vede
k nedůvěře lidí v obsah komunitního (střednědobého) plánu a k samotnému procesu plánování.

Příklad dobré praxe – důvěryhodnost komunitního plánu stojí na reálné
nákladovosti služeb
Při tvorbě prvního komunitního plánu sociálních služeb v Brně, který byl schválen v roce 2007, se vycházelo z více
či méně zmapovaných potřeb uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb. Při tvorbě priorit a opatření však nebyl
kladen důraz na reálnost nákladů na jejich realizaci. Když se pak sečetly veškeré finanční náklady na prokazatelně
potřebná opatření, došlo se k závratné sumě ve výši téměř miliardy a půl korun. Komunitní plán sice zastupitelstvo
schválilo, nicméně na doporučení odboru rozpočtu a financování Magistrátu vzalo finanční náklady na realizaci
plánu pouze na vědomí.
Nezbytnost reálného zakotvení dokumentu pak prokázalo i vyhodnocení plánu po uplynutí plánovaného období.
Více než třetina plánovaných priorit a opatření se zrealizovat nepodařila, ani alespoň zahájit jejich realizace. Ukázalo
se, že opatření (například zbudování azylového domu pro cizince, navýšení počtu osobních asistentů o 40 míst
apod.) jsou sice nadmíru potřebná, ale také velmi nákladná a že popis zdrojů pro jejich realizaci byl velmi neurčitý.
Bylo zřejmé, že při tvorbě druhého komunitního plánu je nezbytné pracovat s reálností opatření i s podrobným
určením finančních zdrojů. I přesto byl druhý komunitní plán značně rozsáhlý (skoro dvě stě stran) a stále poměrně
nákladný. Strategické období pro druhý komunitní plán se totiž překrývalo s vyhlášením programového období
čerpání z evropských fondů. Některé organizace tak předpokládaly úspěšnost v získání financí na projekty z fondů
EU. Druhý komunitní plán byl zastupitelstvem taktéž schválen, ale jedním z politiků byl označen za „knihu zbožných
přání“. Také výsledky dotačního řízení pro organizace poskytující sociální služby, vycházející z možností rozpočtu
města, pak neodpovídaly plánovaným opatřením a byly pro některé poskytovatele i uživatele zklamáním.
Všechna tato zjištění i další evaluace druhého komunitního plánu vedla ke změně dosavadního přístupu. Na strategické období tří let byly stanoveny priority a opatření, včetně realizátorů, očekávaných výstupů a případných
rizik. Na každý jednotlivý rok daného období pak budou formulována pouze ta opatření, která vycházejí z reálných
možností rozpočtu na daný rok (tzv. akční plán). Tato opatření budou jasně popsána, stejně jako budou vyčísleny
náklady na jejich realizaci a označeny konkrétní zdroje jejich financování. Tyto akční plány pak budou předloženy
orgánům města ke schválení.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Nemůžeme se vést jen tím, co vnímáme jako potřebné.
Nemůžeme se řídit jen potřebami a přáními, ale musíme vycházet z konkrétních podmínek a reálných možností
obce, regionu či dané organizace.
V případě nereálných opatření hrozí, že komunitní plán nebude brán vážně a bude pokládán jen za snůšku přání
a dobrých nápadů.
Hrozí také, že bude znevážena upřímná snaha všech zúčastněných o vytvoření dobrého plánu sociálních služeb
a že účastníci procesu plánování pozbydou chuť i motivaci podílet se i nadále na procesu plánování sociálních
služeb.
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Princip cyklického opakování
Co říká metodika komunitního plánování?
Komunitní plánování tvoří spirálu, v níž se témata a mnohé problémy cyklicky opakují a je nutné se jimi znovu
zabývat a vyhodnocovat je na nové úrovni vývoje. Proces plánování sociálních služeb je typický tím, že se určité
úkoly či témata v průběhu procesu opakují, znovu se k nim po určitém období (cyklu) vracíme, přestože jsme
je již řešili a na určité úrovni zpracovali.

Příklad dobré praxe – čekání může být aktivní
Od počátku realizace komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo vychází jako potřebné zřídit chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Tato potřeba se stala součástí 1. komunitního
plánu jako priorita cílové skupiny. Realizátor navrhl způsob řešení této priority výstavbou objektu, kde by bylo
chráněné bydlení zřízeno. Z důvodu finanční náročnosti a nezískání finančních prostředků se realizace této výstavby
v prvním plánovacím období nezdařila.
Pro vytvoření druhého komunitního plánu bylo opět nutné zmapovat potřeby jednotlivých cílových skupin. U cílové
skupiny osob s mentálním a kombinovaným postižením se potřeba chráněného bydlení opětovně potvrdila a byla
zapracována do 2. a následně do 3. komunitního plánu. V období vyhodnocování plánů se jeví tato priorita stále
jako potřebná a i nadále se hledají možnosti, jak prioritu realizovat.
Po celou dobu realizace komunitního plánování probíhají opakovaně jednání o naplnění této priority pracovní
i organizační skupině, ale také s představiteli města Znojma a dalšími organizacemi či realizátory, kteří by mohli
s naplněním priority pomoci. Protože se v současnosti jeví realizace výstavby takového objektu z důvodu finanční
náročnosti, jako nereálná bylo v pracovní skupině zahájeno jednání o možnostech jiného řešení a uspokojení této
potřeby.
V pracovní skupině bylo proto navrženo řešit tuto potřebu po přechodnou dobu formou poskytování služby sociální rehabilitace v nájemních bytech, které poskytne město Znojmo a následně pak rozšířit tuto službu na službu
chráněného bydlení pro další klienty.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Potřeba, která byla zjištěna, je při další realizaci komunitního plánování potvrzována a zapracována do dalších
dokumentů.
	Vždy existuje jiný způsob řešení daného problému, jen se nebát hledat další a nová řešení. Zde je místo pro
týmovou práci skupiny.
Možnost zapojení více partnerů do naplňování priority může být jedním z dobrých řešení.

Příklad dobré praxe – mezirezortní průřezová témata
K  průřezovým tématům, opakujícím se ve většině pracovních skupin již od tvorby prvního komunitního plánu
v Brně patřila problematika propojování sociální a zdravotní péče, problematika zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a otázka bydlení, zejména chráněného bydlení a bydlení s doprovodnou sociální službou.
Přestože se témata v pracovních skupinách objevovala velmi často, v prvním komunitním plánu (2007–2009)
byla tato témata zmíněna jen okrajově, protože se nejednalo o sociální službu. Při přípravě druhého komunitního
plánu se účastníci plánovacího procesu rozhodli tato témata zařadit do tzv. systémových (průřezových) priorit
specifikujících oblasti společné všem nebo více pracovním skupinám. Problematika zaměstnanosti a propojování
sociálních a zdravotních služeb se zobrazila v prioritě „Zajištění komplexní informovanosti a spolupráce v sociální
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oblasti, problematika bydlení v prioritě „Iniciace sociálního bydlení v Brně úzce propojeného se sociálními službami
typu chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení atd. pro jednotlivé cílové skupiny“. V rámci těchto priorit
byla formulována opatření, jejichž naplňování naráželo na mezirezortní přesahy a omezené kompetence účastníků
plánování sociálních služeb.
Tato témata byla však natolik živá a stále zmiňovaná, že se k nim účastníci komunitního plánování při přípravě
3. komunitního plánu znovu vrátili. Vzhledem k tomu, že bylo možno využít evropských financí z projektu na podporu komunitního plánování v Brně, bylo zadáno zpracování 3 expertních studií na témata bydlení, zaměstnávání
a propojování zdravotních a sociálních služeb a došlo k vytvoření 3 nových pracovních skupin. Jednalo se o skupiny
s úkolovým charakterem (časově omezené, ustanovené ke konkrétnímu problému) a podařilo se do nich přizvat
odborníky na daná témata s cílem zajistit multidisciplinární přístup k problematice. Výstupem studií i nových skupin
bude popsání situace v této oblasti a zpracování doporučujícího materiálu, který bude předložen Zastupitelstvu
města Brna.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Potřeba vnímat průřezová témata napříč pracovními skupinami – důležitá spolupráce moderátorů jednotlivých
pracovních skupin.
Průřezová témata jsou většinou obtížněji řešitelná (legislativní bariéry, nedostatek financí, přesah do jiných
rezortů), ale účastníci procesu jsou velmi často motivovaní je diskutovat a řešit. Většinou totiž patří k nejdůležitějším opatřením z celého komunitního plánu.
Nesplnění priorit v daném období neznamená selhání procesu, pokud potřebnost přetrvává, další období s sebou
přináší nové možnosti řešení.
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Princip kompetence účastníků
Co říká metodika komunitního plánování?
Pro úspěšné využití metody komunitního plánování v praxi je nezbytný rozvoj kompetencí účastníků plánování. Lidé, kteří se plánování účastní, ať už v roli uživatele, zadavatele nebo poskytovatele, by měli být dobře
obeznámeni s tím, jak proces komunitního plánování probíhá, a také v čem spočívá jejich role. Základním
nástrojem je předávání informací o komunitním plánování veřejnosti vhodnými způsoby a prostředky. Kromě
toho je však nezbytné, aby lidé, kteří se mají na procesu plánování aktivně podílet, získali základní soubor
znalostí a vědomostí o tom, co je podstatou metody komunitního plánování.

Příklad dobré praxe – vzdělávání zvyšuje kompetence a udržitelnost procesu
komunitního plánování v regionu
Součástí projektů Jihomoravského kraje zaměřených na podporu komunitního plánování v obcích kraje byly vždy
vzdělávací aktivity. Vzdělávání bylo zaměřeno na koordinátory procesu komunitního plánování, na nové metodiky,
kteří poskytují obcím podporu v procesu KPSS a v letech 2011-2013 tato iniciativa vyústila ve vytvoření speciálního vzdělávacího programu pro nové účastníky KPSS v obcích. V několika obcích s rozšířenou působností přinesly
tyto vzdělávací aktivity bezprostřední efekt. Typickým příkladem může být město Blansko a Znojmo. Poté, co
byli vyškoleni koordinátoři komunitní plánování a jejich další spolupracovníci, obě města v úspěšném grantovém
řízení získala finanční podporu na svůj vlastní projekt podpory komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech. Tyto projekty jsou zaměřeny na takové aktivity, které pomohou lépe rozvíjet proces komunitního
plánování, podporují navazování spolupráce se zástupci dalších subjektů (např. obcí), jejichž účast je pro diskusi
o budoucí podobě sociálních služeb a poskytování pomoci nezbytná.
V neposlední řadě jsou pak součástí obou projektů vzdělávací aktivity zacílené na stávající i nové účastníky procesu
plánování v obou lokalitách. Za klíčové lze přitom považovat, že tyto vzdělávací aktivity jsou pro účastníky plánování
nastaveny přesně podle jejich potřeb, tedy jsou „šity na míru“. Zatímco nově zapojení účastníci jsou seznamováni se
základními poznatky o podstatě komunitního plánování, zkušenější členové pracovních skupin poptávají podrobnější
informace k některým tématům nebo rozvoj konkrétnějších praktických dovedností. Jedná se např. o podrobnější
semináře k provázanosti komunitního plánování a rozvoje kvality v sociálních službách nebo semináře zaměřené
na posílení práce s veřejností, uživateli sociálních služeb nebo zástupci obcí. Dalším zajímavým příkladem je rozvoj
znalostí a dovedností, které posílí schopnost účastníků komunitního plánování orientovat se v zadávání analýz nebo
jejich lepší práci s informacemi a výstupy z výzkumů. Vzdělávání zde není organizováno jako samoúčelná aktivita,
ale je chápáno jako nástroj pro rozvoj kompetencí lidí, kteří se podílejí na procesu komunitního plánování. Přínosem je posílení kvality plánování sociálních služeb a schopnost zpracovat kvalitní plán rozvoje sociálních služeb.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Vzdělávání je nástroj pro posílení kompetencí účastníků KPSS.
Dostatek kompetencí, umožní účastníkům rozpoznat, zda mají pro své rozhodování dostatek informací, co jsou
schopni zvládnout v rámci procesu samostatně a na jaké aktivity je potřeba raději dohodnout externí pomoc,
jakým způsobem je plánování sociálních služeb provázáno s dalšími tématy (např. kvalita, financování).
Účastníci dobře obeznámeni s metodou komunitního plánování mají potenciál vtahovat do procesu další osoby
nebo jsou schopni si uvědomit, že je nezbytné oslovit zástupce dalších resortů a subjektů, aby se do procesu zapojili.
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Příklad dobré praxe – role a odpovědnost
Pro vytvoření reálného komunitního plánu je klíčová činnost pracovní skupiny. Naším poznatkem v rámci plánovacího procesu ve městě Brně bylo, že profesionalita pracovní skupiny bude tak dobrá, jak budou držet své role
její účastníci.
Hned v začátku se objevily obavy přítomných uživatelů, že nemají dost znalostí, aby posuzovali, zda jsou obecně
služby poskytovány dobře či nikoliv. Ukázalo se však, že jejich připomínky byli přesné a hlavně obracely pozornost
ostatních ke smyslu celého procesu. Moderátor pracovní skupiny pak musel dbát na to, aby při svých návrzích
uživatelé oddělili zájmy provozu organizace a svoje nenaplněné potřeby.
Podobně poskytovatelé se obávali poskytovat svoje odborné zkušenosti z provozu služeb a probírat reálné způsoby
řešení potíží s financováním nebo provozem služby v přítomnosti zadavatele. Vyskytly se i obavy, že rozumí jenom
své práci a často neví, jestli je jejich odbornost dostatečná, aby mohli prezentovat svoji práci. Proces přijetí odpovědnosti za podobu sociálních služeb nebyl krátkodobá záležitost, někteří poskytovatelé měli tendenci potlačovat
svoje reálné zkušenosti ve prospěch obecných návodů. Zásadní je uvědomění, že každý člen skupiny je významný
tvůrce plánu sociálních služeb a že právě díky jeho zkušenostem a informacím bude mít plán životaschopnou podobu. Téma odpovědnosti se promítalo i v návrzích nových služeb, k jejichž realizaci se poskytovatelé přihlašovali
někdy váhavě, přestože byli jediní kompetentní nové služby poskytovat.
A zadavatelům - Referátu komunitního plánování sociálních služeb, příslušela odpovědnost celý proces organizovat,
koordinovat, metodicky řídit, a přitom udržet a rozvíjet systém sociálních služeb. Klíčové při tom bylo respektovat
názory a zkušenosti členů pracovní skupiny a zároveň otevřeně a smysluplně vyjadřovat důvody svých postojů
a rozhodnutí. Hrát otevřenou hru a tím získat důvěru k dobré spolupráci i poskytování relevantních údajů od poskytovatelů pro potřeby plánovacích procesů. Zároveň je však důležité si celou dobu uvědomovat, že schválení
celého procesu je otázkou politického rozhodnutí.
A vedoucí skupiny? Tomu přísluší dbát na dodržování rolí jednotlivých účastníků a dbát na dosažení konkrétní
závěrů z každé diskuse, včetně termínů a jasných úkolů k dosažení cíle – priorit a opatření komunitního plánu
s jasnou odpovědností za jejich realizaci.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Dodržování rolí jednotlivých účastníků zároveň znamenalo posílení jejich kompetence a umožnilo vzájemnou
spolupráci ve prospěch všemi přijatelného výsledku.
Roli si musí uhájit i uživatelé, kteří zároveň pracují v sociálních službách.
Dodržování rolí umožňuje efektivně a objektivně řešit problémové a konfliktní situace.
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Princip přímé úměry
Co říká metodika komunitního plánování
Komunitní plánování neusiluje pouze o vytvoření výsledného dokumentu Komunitního plánu, ale je důležité, aby
celý proces plánování probíhal kvalitně. Realizace doplňujících aktivit v rámci průběhu komunitního plánování
zvyšuje hodnotu celého procesu pro občany dané komunity. V případě, že se klade důraz také na kvalitu celého
průběhu procesu komunitního plánování ve všech jeho fázích, jsou jeho výstupy kvalitnější a pro komunitu jsou
činnosti v průběhu procesu komunitního plánování stejně přínosné, jako výsledný zpracovaný komunitní plán.
Dalším pohledem na reálné naplňování tohoto principu je také důležitost řešit především ty problémy, jejichž
řešení lze skrze sociální služby ovlivnit. Nemá smysl řešit úplně vše a vynakládat tak zbytečně čas a energii
všech zúčastněných řešením témat, která stejně nelze v rámci komunitního plánování vyřešit či ovlivnit. Princip
přímé úměry je tedy mimo jiné o tom, že výsledek společného snažení by měl být v přímé úměře s vynaloženým
časem a energií účastníků plánování.

Příklad dobré praxe – věnovat se reálným tématům
Sociální služby a potřeby jejich uživatelů nejsou izolované od jiných životních oblastí a situací. Potřeby uživatelů
přesahují do dalších oblastí a různé problémové situace mají komplexní povahu. Je tedy běžné, že se při diskuzích
v pracovních slupinách plánování opakovaně naráží na „přesahující“ témata, která uživatele často trápí, ale jejich
řešení není možné v rámci systému sociálních služeb.
Dalším problémem také často bývá, že pracovní skupina je schopna dobře popsat nějakou problémovou oblast (např.
chybějící služba pro specifické typy uživatelů), ovšem její řešení vyžaduje např. značnou investici, která není v dané
době z hlediska ekonomické situace možná. V těchto případech je určitě dobré problém prodiskutovat a popsat, ale
nemá smysl jej zapracovávat jako konkrétní opatření v rámci komunitního plánu, když je jasné, že problém nelze
v daném období reálně řešit. Pokud se nastaví v komunitním plánu nereálná opatření, skrývá to v sobě podstatné
riziko – může to v zúčastněných vyvolat falešný pocit naděje na vyřešení daného problému a při konečné evaluaci
plánu může pak dojít ke zklamání zúčastněných a především pak k jejich demotivaci dále na procesu participovat.
Ovšem co se zmíněnými problémovými tématy, na které se opakovaně v diskuzích naráží a která trápí uživatele
služeb i jejich poskytovatele? Určitě není vhodné taková témata automaticky „shodit ze stolu“ z důvodu, že nejde
sociální služby nebo není možné jejich řešení ovlivnit. V rámci procesu komunitního plánování ve městě Brně tato
„problémová“ témata pravidelně zaznívají na všech pracovních skupinách. Dané problémy jsou často diskutovány
a také jsou dobře popsané, ovšem účastníci procesu si uvědomují náročnost jejich řešení.
Při tvorbě komunitního plánu se tedy přistoupilo k následujícímu systému. U navrhovaných priorit a opatření se
důsledně dbá na jejich reálnost. V případě, že je popsán problém, který nelze v rámci sociálních služeb řešit, nebo
nejsou prostředky na jeho řešení, případně není nikdo, kdo by navrhované opatření realizoval – takové opatření
není do priorit zapracováno. U každé cílové skupiny je však vytvořen prostor pro podkapitolu, jenž nese název
„Neřešené oblasti a trendy do budoucna“. Zde je tedy možnost popsat diskutované problémy, případně navrhnout
alespoň částečné možnosti jejich řešení. Rovněž je dobré upozornit na případné trendy, které se objevují a které
mohou ukazovat na možné změny, problémy či rizika v budoucnu nebo naopak na alternativní možnosti řešení. Je
jistě vhodné následně také tyto informace přenést na krajskou úroveň.

V čem je příklad inspirativní?
účastníci procesu plánování někdy věnují příliš mnoho času a energie při diskuzích a zpracovávání podkladů
k tématům, které není reálné v rámci KPSS řešit.
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jsou-li nereálné problémy prodiskutovány a popsány, je rovněž plýtváním času a energie tyto informace do komunitního plánu nepromítnout – avšak včetně podmínek za kterých je možno naplnit jejich realizaci.
řešením zviditelnění priorit a opatření, které nejdou momentálně zrealizovat je zařazení do zvláštní podkapitoly
jednotlivých cílových skupin (v případě města Brna nazvaných „Neřešené oblasti a trendy do budoucna“).
členové pracovních skupin se tak zbytečně nevěnují dlouhým diskuzím nad řešeními, která nemohou ovlivnit,
ale zároveň důležitá témata nezapadnou a jsou tak předána dál.
je zde tedy přímá úměra mezi vynaloženou energií a časem a dosažením reálného výsledku.

Příklad dobré praxe – proces komunitního plánování není jen o sepsání plánu
Na Znojemsku probíhá komunitní plánování od roku 2005. Hlavním cílem v této době bylo zmapovat nabídku
sociálních služeb a ve spolupráci s dalšími účastníky vytvořit 1. Komunitní plán pro region Znojmo.
Postupně se proces komunitního plánování na Znojemsku vyvíjel a získal většího významu u poskytovatelů sociálních služeb i některých zadavatelů. Došlo k zapojení další uživatelů i odborníků a jiných spolupracujících organizací,
jejichž cílem již nebylo „jen“ vytvořit další plán rozvoje sociálních služeb, ale vzájemně se setkávat a předávat si
informace o vlastní činnosti a navázat vzájemnou spolupráci při realizaci a poskytování sociálních služeb.
Zástupci organizací získali větší přehled o nabídce „konkurence“ a začali spolu komunikovat a hledat další způsoby
jak pomoci svým klientům, např. doporučením navazující služby.
Důležité je zmínit, že organizace realizují pro své klienty mnoho volnočasových aktivit, na které zvou také ostatní
organizace, aby i jejich uživatelé se mohli do těchto činností zapojit.
Taktéž občané jsou postupně více zapojováni díky realizaci různých přednášek a besed k sociálním službám, na kterých se podílejí nejen členové a účastníci procesu komunitního plánování na Znojemsku, ale i další organizace.
Výstupem vzájemné spolupráce jednotlivých organizací a členů komunitního plánování sociálních služeb byl podnět
k uskutečnění prezentace nabídky jednotlivých sociálních služeb pro občany Znojemska. Společnými silami a bez
finančních prostředků, se uskutečnila na náměstí ve městě Znojmě 1. akce pod názvem „Den sociálních služeb
aneb jeden svět pro všechny“. Do prezentace se zapojilo 20 poskytovatelů sociálních služeb, kteří se postarali se
svými klienty také o kulturní program během celého dne. Tato akce získala ohlas jak od zapojených organizací, tak
od představitelů města a stala se pravidelnou akcí v následujících letech, kdy postupně dochází k zájmu také ze
strany dalších organizací a sponzorů, kteří mají o sociální oblast zájem.

V čem je pro nás tento příklad inspirativní?
Není důležité se scházet v rámci komunitního plánování jen za účelem vytvoření výsledného dokumentu Komunitního plánu. Podstatné jsou další aktivity, které se v průběhu realizují.
Čím větší povědomí bude o sociální oblasti a jednotlivé strany se budou zapojovat i do dalších aktivit a vzájemně spolupracovat, bude výstup plánování, tedy Komunitní plán, zpracován v odpovídající kvalitě a odpovídat
potřebám dané lokality.
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