Vážení občané,

od letošního května do června 2014 probíhá v Mikroregionu Touškovsko projekt který se
zabývá mapováním potřeb sociálních služeb v tomto regionu. Sociální služby jsou služby určené
lidem v tíživých životních situacích, jsou využívány napříč věkovými kategoriemi a málokdo z nás
tyto služby během života nevyužije. Jedná se o služby jako je např. poradenství, doprovod k lékaři,
celodenní péče v domácnosti, donáška oběda, pobytové služby typu domov pro seniory a mnoho
dalších, pomáhajících služeb.
Projekt komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Touškovsko, který
realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s Mikroregionem Touškovsko, je
financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Klade si za cíl dále rozvíjet sociální služby tak, aby
odpovídaly potřebám místních občanů a místním možnostem. Tento cíl lze nejlépe uskutečnit
s pomocí znalosti názorů a potřeb odborné i široké veřejnosti a v neposlední řadě také možnostmi
místních samospráv a organizací. Za tímto účelem se provádí mapování poskytovaných sociální služeb
a sociální situace v obcích spadajících do Mikroregionu Touškovsko.
Na podzim letošního roku budou pořádána veřejná setkání a tvořeny pracovní skupiny,
které budou diskutovat o chybějících službách a plánovat rozvoj sociálních služeb do budoucích let.
Pokud je Vám téma sociálních služeb blízké, nabízíme Vám možnost vyjádřit svůj názor,
podělit se o své zkušenosti a podílet se tak na budoucí podobě sociálních služeb ve Vašem okolí, a
to účastí na veřejných setkáních a zapojením se do pracovních skupin.
Další informace o projektu, o veřejných setkáních a pracovních skupinách budou k dispozici
na internetových stránkách http://www.touskovsko.cz (odkaz: komunitní plán sociálních služeb)
a také je poskytne koordinátorka projektu p. Šárka Fremrová, tel.: 777 793 729,
e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz.
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Projekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a
Mikroregionu Touškovsko“ realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci
s Mikroregionem Touškovsko. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

