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Komunitní plánování sítě sociálních služeb  
Odboru sociálních věcí Chrudim 

na území obce s rozšířenou působností Chrudim 

aneb  

CO NEJBLÍŽE K VÁM A S VÁMI 

  

 

 

Co je komunitní plánování? 
Zajišťování potřebné pomoci (sociálních služeb) podle společně vytvořeného 

místního (komunitního) plánu. 
 

Proč město Chrudim komunitně plánuje? 
Proto, aby pomohlo se zajištěním sociálních služeb pro své občany obcím ve 

svém velkém správním obvodu obce s rozšířenou působností města Chrudim. 
 

 Kdo pomáhá vytvořit společný komunitní plán?  
Starostové a další zástupci obcí, kteří znají potřeby svých občanů. Lidé, kteří 

mají sami zkušenost s využitím sociálních služeb (uživatelé a jejich rodinní 

příslušníci) a ti, kdo tyto služby poskytují (poskytovatelé). O to, aby se ke všem 

dostaly informace, se starají lokální koordinátoři v lokalitách a  hlavní 

koordinátor Odboru sociálních věcí města Chrudim. 

 

Jaké jsou lokality v ORP Chrudim a kdo je lokální koordinátor? 

 Lokality – území ORP Chrudim rozdělené do šesti lokalit - Chrudimsko, 

Heřmanoměstecko, Chrastecko, Nasavrcko, Skutečsko a Třemošnicko,  

v nichž jsou zřízeny lokální pracovní skupiny. 

 Lokální koordinátoři – řídí lokální pracovní skupiny (v každé lokalitě zvlášť), 

fungují jako prostředníci mezi lidmi, obcemi a poskytovateli sociálních 

služeb. 

 

 
 



Jaké jsou přínosy komunitního plánování? 

 Pomoc na míru. Jaký druh a v jaké míře je pomoc třeba zajistit.  

 Znalost místní problematiky. Potřeby občanů se řeší tam, kde je to žádoucí. 

 Více dostupných informací 

 o sociálních službách – kde a jaké sociální služby fungují   

 o konkrétní pomoci – na koho je možné se obrátit při péči o sebe či 

osobu blízkou v jednotlivých situacích 

 o finančních tocích, které jsou spojené s řešením sociálních problémů  

 o databázi SPONA (Síť pomoci a podpory na Chrudimsku) – online 

katalog poskytovatelů služeb se sociální tématikou působících na 

území ORP Chrudim, dostupný na www.spona.chrudim-city.cz 
  

 

S DATABÁZÍ SPONA A KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍM 

 NA TO NEBUDETE SAMI! 

 

 

 

 

www.spona.chrudim-city.cz 
 

 

Kde můžete získat informace? 

 Mgr. Radka Pochobradská, vedoucí Odboru sociálních věcí,  

e-mail: radka.pochobradska@chrudim-city.cz. 

 Mgr. Petra Marková, DiS., koordinátor komunitního plánování sociálních 

služeb, e-mail: petra.markova@chrudim-city.cz, mobil: 734 286 497. 
 

 

 

 

 

 

Projekt Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území  ORP Chrudim, CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015256 je 

spolufinancovaný z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Evropského sociálního fondu v Operačním 
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