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Jak to vypadá v praxi....
� Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná

na úrovni samosprávy není „o dávkách“ ale o „službách“ – tedy o
veřejném blahu, tzv. komunitní práci

� Rokem 2005, zahájením projektu komunitního plánování v Plzni,
vzniklo 6 otevřených pracovních týmů, které jsou zásadním
partnerem v procesu rozvoje sociálních služeb

� Od 1. dubna 2009, kdy ve struktuře Magistrátu města Plzně vznikl
Odbor sociálních služeb, má každá oblast služeb svého projektového
manažera, který úzce spolupracuje s veřejností i NNO a zodpovídá za
rozvoj garantovaných služeb

� Soustředěnost (OSS) na samosprávní problematiku sociálních služeb
poskytovaných na území města umožnila realizaci řady projektů, pro
něž do té doby nebyl prostor



Jak to vypadá v praxi....
� V souladu s Evropským rokem aktivního stárnutí 2012 navázal

Odbor sociálních služeb úzkou spolupráci s Fakultou
zdravotnických studií ZČU, která spočívá zejména ve spolupráci při
realizaci projektů, aktivit a činností směřovaných k seniorům a
zdravotně postiženým

� Město Plzeň – prostřednictvím OSS - má své zastoupení
v pracovních skupinách MPSV, které vytváří novou Národní
strategii podporující pozitivní stárnutí pro leta 2013 – 2017, v
Meziresortní a mezioborové pracovní skupině MZ ČR pro přípravu
Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná
onemocnění na léta 2014 – 2017 a stejně tak i v mezinárodním
projektu EUROCITIES „Cities for Active Inclusions“ (Města pro
aktivní začleňování)



Co se v praxi osvědčilo....

� Efektivní osvěta/informovanost (Katalog, Průvodce, kvalitní PR)

� Systematická propagace organizací poskytující sociální služby

� Úzká a oboustranně výhodná spolupráce s poskytovateli služeb

� Pracovní skupiny, expertní platformy a odborníci z praxe

� Zohledňování požadavků a potřeb ze strany veřejnosti

� Provádění šetření a mapování reálného obrazu života občanů

� Pravidelné „skládání účtů“ ze strany Města a transparence

� Zajištění odborného poradenství i formou tzv. „úřadu v terénu“



• DOBRÝ DEN, PANE ÚŘAD. TO JSME ZASE MY. 
ALE PO ZKUŠENOSTECH S VÁMA Z MINULA 
JSME SI DNES VZALI TLUMOČNÍKA.

DOBRÝ DEN, PANE ÚŘAD. TO JSME ZASE MY. ALE PO ZKUŠENOSTECH 
S VÁMA Z MINULA JSME SI DNES VZALI TLUMOČNÍKA.



Projekty pod značkou „Zkusme to“

� Pozornost je třeba věnovat všem cílovým skupinám občanů
města – stávajícím i potenciálním klientům služeb: rodinám s
dětmi, mladistvým, seniorům, zdravotně postiženým,
osobám bez domova, lidem ohroženým chudobou, cizincům

� Projekt „Ordinace pro osoby bez domova a cizince“
� Projekt „Od dveří ke dveřím – asistovaná přeprava ZP“
� Projekt „Následné bydlení – Dům Naděje Černická“
� Projekt „Distribuce školních potřeb potřebným dětem“
� Unikátní projekt „Integrace cizinců na úrovni samosprávy“



Emergentní projekt s MV ČR

� První projekt svého druhu stavící na spolupráce s institucemi 
veřejné správy, MV ČR a Policií ČR 

� Důkladná terénní práce v lokalitě

� Průběžné mapování potřeb cizinců

� Plošná informovanost/osvěta směrem k majoritě i minoritě

� Angažovanost a vstřícnost neziskového sektoru (DCHP, KCC)

� Aktuálně se město Plzeň nachází v přípravě VI. etapy



Inovativní přístup, který vyšel...

� Zdravotní jazykové a komunikační karty (oborové, EME)

�Dokumentární TV cyklus „Domov v srdci Evropy“

� Letní jazyková škola češtiny pro děti cizinců

� Sociokulturní kurzy pro cizince „Podnikatelské minimum“

�Přímá intervence prostřednictvím terénní práce

� Informační brožura pro cizince v jazykových mutacích

� „Cena MV ČR za inovaci ve veřejné správě 2012“



Když nechybí chuť dělat věci jinak
�Projekt „Oceňování MŠ a ZŠ za spolupráci se seniory“

�Projekt „Dobrá praxe škol v procesu integrace žáků“

� Festival elánu a vitality „Senioři baví seniory“

� Střelecký šampionát pro ZP „Handicap Shooting Cup“

�Pořádání celostátních konferencí – výměna „dobré praxe“

�Vzdělávací semináře z oblasti sociálních služeb pro NNO

� Zpracování informačních materiálů, průvodců a brožur

�Výcvikové pracoviště pro studenty sociální práce VOŠ a VŠ

�Administrace vlastního webového portálu Sociální služby















Co ještě umíme – co děláme....

� Hromadné akce pro celé rodiny a seniory (např. s FZS ZČU)

� První multifunkční mezigenerační centrum TOTEM

� „Veletrh pro rodiny aneb Kam s nimi v Plzni?“

� „Hodíme se do pohody, špacíruj kolem vody“

� Pravidelné taneční večery pro dříve narozené v Besedě

� Každoroční oceňování dobrovolníků a pracovníků v 
sociálních službách v rámci plesu sociálních služeb „ANDĚL“

� Unikátní kontrolní systém poskytování dotací MONITORING

� Monitoring „Cena MV ČR za inovaci ve veřejné správě 2011“































ÚŽASNEJ NÁROD TIHLE ČEŠI. ŠKODA ŽE NEBYLI U STVOŘENÍ SVĚTA. MOHLI 
PORADIT.

DĚKUJI ZA POZORNOST ☺☺☺☺
MGR. ALENA HYNKOVÁ
VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
www.plzen.eu/socialnisluzby


