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Tisková zpráva 
Do komunitního plánování pro nadcházející 

období 2014 – 2016 vstoupily další obce 

Jak poskytovat smysluplné, kvalitní, finančně dostupné a mezi obyvateli žádané sociální služby, 

určuje nový Komunitní plán sociálních a navazujících služeb v regionu Liberec na období let 2014 – 

2016, který schválili liberečtí zastupitelé. 

„Komunitní plánováni sociálních služeb je jednou z klíčových koncepcí pro rozvoj města Liberec. Nový 

komunitní plán na nadcházející období je sestaven na základě skutečných potřeb občanů a zájmů 

města,“ konstatovala primátorka Martina Rosenbergová. 

Starý Komunitní plán sociálních služeb v regionu Liberec, platný pouze do konce roku 2013, byl 

zpracován a schválen v průběhu roku 2008. Organizační struktura, ustanovená v souvislosti se 

zahájením procesu komunitního plánování a upravená právě v roce 2008, je až do současnosti stále 

funkční. Pracovní skupiny jsou zaměřené na problematiku jednotlivých cílových skupin sociálně 

potřebných a samostatně řeší konkrétní problémy. V pravidelných intervalech se schází Řídící pracovní 

skupina, v níž jsou zastoupeni manažeři všech pracovních skupin, pracovníci MML a přizvaní odborníci. 

„Za nejzásadnější při tvorbě komunitního plánu považuji fakt, že se na něm velkou měrou podílí také 

sami poskytovatelé sociálních a navazujících služeb, kteří mají v této sféře významné zkušenosti,“ 

komentoval náměstek primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda. 

Nový dokument na období 2014 – 2016 vychází mimo jiné i z rekapitulace a zhodnocení všech 

dostupných podkladů a existujících dokumentů. Nově do komunitního plánování vstoupily obce Dlouhý 

Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice a městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou. Do 

komunitního plánu byly začleněny nejen zaregistrované sociální služby působící v regionu Liberec, ale i 

služby navazující na sociální oblast, které poskytují například subjekty z oblasti zdravotnictví nebo 

školství. 

Smyslem nového komunitního plánu je nejen zmapování stávající sítě sociálních a navazujících služeb a 

jejich aktualizace, ale především jasné stanovení vizí a cílů v jednotlivých oblastech, které se budou 

v následujících letech systematicky rozpracovávat a naplňovat. Komunitní plán sociálních a navazujících 

služeb v regionu Liberec na období let 2014 – 2016 je tedy otevřeným dokumentem, na základě 

kterého vznikne síť sociálních a navazujících služeb, schopná reagovat na potřeby obyvatel 

v libereckém regionu. 
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