
 

HARMONOGRAM  PROJEKTU 2006/2007. 
 
 

1. Projekt proběhne v těchto etapách: 
a) I. Etapa – Budování týmů proběhne v termínu od 1. 1. 2006 do 28. 2. 2006 a budou vykonány  
                         tyto aktivity: 

• Revize plánovacích týmů na místní úrovni 
• Obnovení činnosti expertní pracovní skupiny pro tvorbu krajské sítě sociálních služeb 
• Rozšíření procesu KP ve vybraných územích na úroveň PO 3 (Hradecko, Trutnovsko, 

Jičínsko, Vrchlabsko) 
• Rozšíření plánovacích týmů na místní úrovni o pracovní skupiny pro zaměstnanost 

obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva 
• Stanovení prostředků metodické podpory plánovacích týmů na místní úrovni 

(konzultace, supervize, školení) 
• Vypracování společných standardů komunitního plánování pro účely realizace projektu 
 

b) II. Etapa - Analytická  proběhne v termínu od 1. 3. 2006 do 31. 5. 2006 a budou vykonány tyto  
                         aktivity: 

• Implementace standardů KP v procesu na místní úrovni 
• Aktualizace databáze poskytovatelů sociálních služeb 
• Vypracování studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně 

zaměstnatelné skupiny obyvatelstva 
• Provedení průzkumů uživatelských potřeb, úrovně znalostí uživatelů o sociálních 

službách a komunikačních kanálů na místní úrovni 
 

c) III. Etapa – Zapojování veřejnosti proběhne v termínu od 1. 6. 2006 do 30. 11. 2006 a budou  
                            vykonány tyto činnosti: 

• Vypracování společné komunikační strategie pro zvýšení informovanosti obyvatel 
Královéhradeckého kraje o sociálních službách a o možnostech zapojení do procesu 
komunitního plánování na místní úrovni. 

• Vydání a distribuce série 5 okresních adresářů poskytovatelů sociálních služeb v 
souladu se Standardy pro proces KP.  

• Informační kampaň o sociálních službách v daném území (webové stránky, letáky, 
brožury, články v místním tisku, veřejná projednávání) 

 
d) IV. Etapa – Aktualizace komunitních plánů proběhne v termínu od 1. 12. 2006 do 30. 6. 2007 a 

budou vykonány tyto činnosti: 
• Zhodnocení plnění stávajících komunitních plánů se zapojením triády 
• Aktualizace komunitních plánů sociálních služeb na místní úrovni v souladu se 

Standardy pro proces KP 
• Vytvoření metodiky kontrol naplňování standardů komunitního plánování 
• Kontrola dodržování standardů komunitního plánování na úrovni území zapojených 

partnerů 
• Vydání metodické příručky Implementace standardů komunitního plánování sociálních 

služeb vč. příkladů dobré praxe 
 

2. Aktivity projektu budou v průběhu realizace průběžně doplňovány dle aktuálních potřeb na základě 
vzájemné dohody obou stran. 

 
 
 

Převzato ze Smlouvy o partnerství v projektu, která byla schválena RM Kostelec nad Orlicí  9.1.2006 a 
v platnost vstoupila dne 8.2.2006 podpisem obou smluvních stran (O.P.S. HK a starostka města Kostelec n.O) 


