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NÁVRHY NA PODPORU KOMUNITNÉHO
PLÁNOVANIA
Ak sa má stať komunitné plánovanie sociálnych služieb trvalou súčasťou
rozvojových procesov v sociálnej politike (ktorej cieľom je dostupnosť a kvalita
služieb) vyžaduje:
•vlastnú/samostatnú štruktúru špecializovaných odborníkov,
•metodiku plánovacieho procesu a metodiku analýzy potrieb (vrátane
postupnej tvorby normatívov pre jednotlivé typy služieb) a
•dostupné relevantné údaje na úrovni obce/mesta a softvér na ich spracovanie

ÚLOHA 1: PRIPRAVIŤ ĽUDSKÉ ZDROJE
1. 1. Pripraviť vzdelávací projekt pre vyškolenie odborníkov na národnej úrovni, ktorí
budú pôsobiť v samosprávnych krajoch ako koordinátori spolupráce medzi obcami a
krajmi (5 – 7 osôb pre každý kraj). Ponechať možnosť aj pre vzdelávanie odborníkov
z agentúr, ktoré dnes vykonávajú KPSS na základe obstarávania.
Výstupom školenia špecializovanou poradenskou firmou (zahraničnou) budú
vysokoškolsky vzdelaní ľudia s odbornou spôsobilosťou na výkon komunitného
plánovania.

ÚLOHA 1: PRIPRAVIŤ ĽUDSKÉ ZDROJE
1. 2. Pred začatím nového cyklu komunitného plánovania pripraviť tréningy pre
vedúcich sociálnych oddelení, zástupcov poskytovateľov a verejnosti pre vedenie
trialógu v procese komunitného plánovania a to najmä pre mestá s viac ako 20 tisíc
obyvateľmi. Krajský koordinátor pôsobí v tejto fáze ako konzultant, realizátor
tréningov alebo mediátor.

ÚLOHA 1: PRIPRAVIŤ ĽUDSKÉ ZDROJE
1.3. Zaradiť do zoznamu pracovných činností novú pozíciu: referát pre
komunitný plán a komunitný rozvoj.
1.4. Postupne budovať a podporovať tímy supervízorov, mediátorov a
analytikov so zameraním na komunitné plánovanie.
1.5. Pripraviť informačné kampane zamerané na participáciu a partnerstvo v
komunite

ÚLOHA 2: VYPRACOVAŤ METODIKY/POSTUPY
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
 Vytvoriť odborný tím, ktorý vyhodnotí dostupné metodiky a odporučí ďalší postup a
overovanie metód práce v jednotlivých cykloch komunitného plánovania. Úzko spolupracuje s
koordinátormi na národnej úrovni. Úlohou tímu je vyhodnocovať používané metodiky,
upozorňovať na nové rozvojové postupy, odporúčať vzdelávacím tímom zmenu postupov,
monitoringu a hodnotenia. Odborný tím by mal mať charakter výskumného pracoviska.
 Úlohou odborného tímu v spolupráci s koordinátormi na národnej úrovni je budovanie
databázy sociálnych služieb a vytvorenie algoritmu, ktorý postupnými krokmi umožní
porovnávanie a vyhodnocovanie vzťahu medzi štruktúrou a potrebami obyvateľov daného
sídla a dostupnými druhmi a kvalitou existujúcich služieb.
 Od začiatku podporovať kvalitu komunitného plánovania

ÚLOHA 3: OPTIMALIZOVAŤ ŠTRUKTÚRU
ÚDAJOV, POTREBNÝCH PRE KOMUNITNÉ
PLÁNOVANIE:
 Aktualizovať register poskytovateľov sociálnych služieb, aby bol
dôveryhodným zdrojom dát o druhoch služieb, ich kapacitách a zmenách v
konkrétnej lokalite/sídle
 Rozšíriť spracovanie existujúcich údajov využívaných v komunitnom plánovaní
až po úroveň obce/mesta (Sociálna poisťovňa, UPSVAR ….)
 Doplniť chýbajúce údaje
 Vytvoriť „balíček“ aktuálnych údajov pre potreby komunitného plánovania

ÚLOHA 4.: NÁJSŤ ZDROJE NA POČIATOČNÉ
INVESTÍCIE
Nájsť zdroje na počiatočné investície potrebné na
spustenie Programu podpory komunitného plánovania.

