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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  26     dne 13.12.2017                        OSV261701Z 

 
Plánování sociálních služeb v regionu Milevsko                                                                                           

 
Právní rámec:                   Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018 
                                         Usnesení Rady města Milevska č. 288/17 ze dne 16.08.2017 
                                          
Předkladatel:     Ing. Ivan Radosta, starosta města        ……………………………………… 

Zpracovatel:     Pavlína Hajská, DiS., referentka OSV, 04.12.2017  ……………………….. 

Vztah k rozpočtu:             Bez dopadu na schválený rozpočet.       

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018.     

II. bere na vědomí Monitorovací zprávu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na 
rok 2017.            

2. Důvodová zpráva 

Proces komunitního plánování sociálních služeb byl v milevském regionu zahájen již v roce 2000  
v rámci britsko-českého pilotního projektu „Podpora Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při 
reformě sociálních služeb“ (projekt MOLSA), který probíhal v celém píseckém okrese. Prvním 
uceleným výstupem z plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Milevsko byl Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko, který vznikl v roce 
2004. Na něj navazoval Plán rozvoje sociálních služeb Milevsko z roku 2008, který byl platný do roku 
2013. Následně se realizoval projekt zaměřený na kompletní aktualizaci komunitního plánu. 
Výstupem byl dokument – Komunitní plán sociálních služeb ORP Milevsko, který obsahoval záměry 
na udržení a rozvoj sociálních a doprovodných služeb do roku 2015. 
V roce 2015 se město Milevsko ve spolupráci s Centrem pro komunitní Práci Jižní Čechy (dále jen 
„CpKP Jižní Čechy“) zapojilo do grantového programu Plánování sociálních služeb na území 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. Do téhož grantového programu se 
město Milevsko (opět ve spolupráci s CpKP Jižní Čechy) zapojilo i v roce 2016. V roce 2017 CpKP 
Jižní Čechy ve spolupráci s městem Milevskem realizuje veřejnou zakázku „Podpora procesů 
plánování sociálních služeb na místní úrovni“ v rámci projektu „Podpora procesů plánování sociálních 
služeb v Jihočeském kraji II.“. Jedním z hlavních výstupů veřejné zakázky je Akční plán rozvoje 
sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018 zpracovaný realizátorem projektu ve spolupráci se 
zástupci řídící skupiny a pracovních skupin. Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na 
rok 2018 byl dne 23.11.2017 schválen řídící skupinou komunitního plánování sociálních služeb. 
Stav realizace jednotlivých aktivit obsažených v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ORP 
Milevsko na rok 2017 mapuje předkládaná monitorovací zpráva, která byla dne 09.11.2017 
projednána řídící skupinou a zástupci pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.  
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1. Příloha P1 – Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018                               
2. Příloha P2 – Monitorovací zpráva Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na 

rok 2017         


