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Vážení spoluobčané, 
 
dovoluji si Vám oznámit, že Olomoucký kraj připravuje Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb pro roky 2009 – 2010, který je nyní ve fázi připomínkování. Cílem 
plánu je vytvoření základů funkčního a efektivního systému sociálních služeb 
v Olomouckém kraji. Vybudovaný systém by měl respektovat základní principy kvality 
a dostupnosti poskytování sociálních služeb. 

V rámci procesu střednědobého plánování byla na krajské úrovni vytvořena funkční 
organizační struktura. Základ této organizační struktury tvoří 7 pracovních skupin 
odpovídající různým cílovým skupinám uživatelů sociálních služeb, jako jsou  Děti, 
mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením, Senioři, Etnické menšiny a 
cizinci, Osoby v krizi, Osoby ohrožené návykovým jednáním, Osoby sociálně 
vyloučené. Manažerem každé pracovní skupiny je zástupce KÚOK, členové 
pracovních skupin jsou pak zástupci obcí a poskytovatelů. Složení pracovních skupin 
zajišťuje dostatečnou variabilitu a objektivitu náhledů na danou problematiku. 
Vytvořená organizační struktura je východiskem pro vytváření koncepčních postupů 
v oblasti rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje. 

Výstupem z těchto pracovních skupin jsou návrhy cílů a opatření, kde jsou vymezeny 
priority v oblastech sociálních služeb, které budou podporovány na území kraje pro 
roky 2009 – 2010. Tímto Vás žádám o  připomínky k přiloženým cílům a opatřením. 
 
Připomínkovací formulář včetně plného znění návrhů cílů a opatření bude k dispozici 
od 2. 6. 2008 do 30. 6. 2008 na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-
olomoucky.cz.  
Připomínky je možno zasílat na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Odboru sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. Připomínku lze podávat 
jen na standardizovaných formulářích, které budou rovněž k dispozici na podatelně 
Krajského úřadu v tištěné podobě. 
 
Při příležitosti připomínkování navržených cílů a opatření střednědobého plánu se 
uskuteční diskusní setkání s ve řejností  za účasti manažerů pracovních skupin a  
koordinátorů střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Začátek 
všech setkání bude v 10 hodin . 
Tato setkání se budou konat ve městech: 
 
Prost ějov:  5. 6. 2008 - zasedací místnost ve dvoře Radnice města Prostějova, T. 

G. Masaryka 130/14, Prostějov 
 
Přerov:   10. 6. 2008 - Český červený kříž, Oblastní spolek - Přerov, U Bečvy 11, 

Přerov 
 



Šumperk:  17. 6. 2008 - Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, Šumperk 
 
Jeseník:  19. 6. 2008 - Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 
 
Olomouc:  24. 6. 2008 - zasedací sál Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 

Olomouc 
 
Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                   MUDr. Jitka Chalánková 
                                                                    náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje 
 


