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Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje
- úsek  rozvoje a koncepce sociálních služeb
Žilinská 7, 779 00   Olomouc

Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“



Nabídka partnerství

na zapojení se do krajského projektu na podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni (název projektu ještě není stanoven).

Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje má Krajským úřadem Olomouckého kraje schválen záměr projektu, který navazuje na krajský projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ (nyní je v udržitelnosti) a  bude se v příštích 2 letech zabývat procesem střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni.

Tato forma partnerství je nabízena: 

a) partnerům projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ (Jeseník, Mohelnice, Litovel, Uničov, Přerov)

b) lokalitám, které si nebudou podávat svůj vlastní projekt na podporu KPSS



Projekt se bude podávat do výzvy pro předkládání grantových projektů – 

Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Operační program: 	OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Prioritní osa: 	3 Sociální integrace a rovné příležitostiOblast podpory: 		
	3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Podporované činnosti: 	Podpora zavádění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni a střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

(zdroj: www.esfcr.cz)


Na základě požadavku vyplývající ze setkání Krajské pracovní skupiny ze dne 22.8.2008 byl sestaven tento pracovní materiál, který lépe charakterizuje záměr projektu.



Projekt bude sestaven z následujících aktivit:

	Podpora implementace: 


Metodici KPSS při Poradenském centru sociálních služeb vnímají jako velmi potřebnou podporu implementace v lokalitách, kde právě probíhá. Implementace dosud není (mimo město Olomouc) zafinancována z vnějších zdrojů. Proto podpora implementace bude jednou ze stěžejních aktivit v projektu.

Schválený projekt zafinancuje aktualizace propagačních tiskovin, komunitních plánů, katalogů poskytovatelů sociálních služeb a výzkumných analýz, dále odměny (DPP) pracujícím členům organizačních struktur KPSS aj.  Při naplňování projektu bude kladen důraz na zpracování jednotného postupu při implementaci kom. plánů (monitorovací a hodnotící činnost), který bude využíván Krajským úřadem Olomouckého kraje při zpracování Krajského plánu rozvoje sociálních služeb na další období. Do projektu bude dále  zakomponováno fungování organizačních struktur v jednotlivých lokalitách, podpora komunikační platformy mezi zadavateli, poskytovateli, uživateli, zjištění poptávky po typech vzdělávání souvisejících s implementací (zajištění vzdělávání i kromě stávající nabídky akreditovaných metodiků v Olomouckém kraji), zajištění informovanosti o procesu implementace KPSS (články, web) atd.

	Návaznost na setkávání Krajské pracovní skupiny  – úzká komunikace mezi procesem KPSS na obecních úrovních a krajskou úrovní, přenos informací, komunikační platforma, která se osvědčila a koordinátoři KPSS jsou na ni zvyklí. Metodici KPSS budou usilovat o její zachování do budoucna.


	Podpora iniciace procesů KPSS na „bílých místech“ kraje (tj. místa nepokrytá procesem KPSS):

- oslovení a nabídnutí realizace procesů KPSS metodiky PCSSOK. Zajištění dostupných informací pro začínající lokality.


Důležité !!!
Projekt do  OP LZZ je možno podat od 21.8. do 13.10.2008 do 12 h.

Zájemci o partnerství musí mít schválenou partnerskou smlouvu, která bude předložena ze strany Poradenského centra sociálních služeb OK. Partnerská smlouva bude součástí přílohy projektu.

K projektu se bude rovněž vyjadřovat věcně příslušný odbor krajského úřadu, zda jeho aktivity jsou v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje.

V případě zájmu o formu partnerství a získání dalších konkrétních informací kontaktuje Kateřinu Stuchlou (katerina.stuchla@kpss-ok.cz, 736 472 170, 588 519 200).







