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Principy KPSS 

• Poslání KPSS  

• Zajištění dostupnosti sociálních služeb 

• Reflexe vůle a potřeb regionu 

• Co nejlepší využití dostupných zdrojů 

• Přínos co největšího užitku a spokojenosti 

• Svobodná rozprava ke společnému hledání i 
plánování a k realizaci dohodnutých záměrů 

 



Organizační struktura KPSS 
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Přínosy KPSS 

• Efektivní zvyšování dostupnosti sociálních služeb 
na místní úrovni 

• Hospodárné a transparentní využívání finančních 
prostředků v systému sociálních služeb 

• Pružná reakce na změny potřeb na místní úrovni 

• Přínosy plynoucí ze zapojení veřejnosti 

 



Proces KPSS 

• Přípravná (hodnotící) fáze 

• Analyticko popisná fáze 

• Fáze plánování 

• Realizační fáze 

• Kontrolní a monitorovací fáze 

 



Zdroje 

Přímé oslovení 

Informační kampaň 

Mapování dalších zdrojů 

Databáze 

Aktivní spolupráce 

Internet 

Tisk a další média 

Práce se zastupiteli 

Informace o potřebách 
uživatelů 

Přehled poskytovatelů 
soc. služeb 

Zadavatel 

Spolupráce triády 

Dotační programy 

Možnosti nové 
spolupráce 

Alternativní postupy 



Jak jsme 
začínali? 



Komunikace s veřejností 

• Aktivní informování 

• Veřejná dostupnost podkladů a dokumentů 

• Přístupnost uživatelům sociálních služeb 

• Informace v předstihu 

• Zápisy ze všech jednání 

• Zpřístupnění i všech pracovních verzí KPSS 

• Webové stránky + webové stránky „blind friendly“ 

• Konzultace s občany – veřejná projednání a veřejná 
diskuze 

 



Metody informování 

• Oslovování poskytovatelů sociálních služeb 
prostřednictvím přímých dopisů 

•  Regionální média k informování širší veřejnosti  

• Spolupráce s obcemi v dotčeném regionu, obecní 
noviny, obecní rozhlas, schůzky mikroregionu  a 
další informování v místě obvyklá) 

•  Informační střediska obcí, zřízení kontaktního místa 
pro KPSS, kde budou k dispozici všechny informace 
ve fyzické podobě 

•  Letáky, plakáty 

• Elektronická komunikace 

 



Dopad KPSS na obce a města 

• Efektivita vynakládání finančních prostředků 

• Vnímání „radnice“ jako partnera 

• Veřejnost lépe přijímá jednotlivá opatření a 
rozhodnutí 

• Lepší možnosti řešení – zpětná vazba, 
argumenty, nápady, spolupráce 

• Srozumitelný systém sociálních služeb 

 



Děkuji Vám za pozornost 
 

Diskuze 
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Zpracovala: 

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.  

 
  

 
konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Oblasti vzdělávání se věnuje od roku 2002, působí ve veřejné i soukromé sféře, 
v sociálních a zdravotních službách, veřejné správě, ve školství i v neziskovém sektoru.  
Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou 
komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností.  
Pracuje s týmy firem, podporuje ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace, kterým připravuje workshopy na míru, a 
kde zároveň pracuje s jejich týmy v rámci supervize. 
Dlouhodobě spolupracuje s partnerskými subjekty zaměřenými na vzdělávání starších dospělých a seniorů a pomáhá vytvářet 
vzdělávací programy pro lektory seniorských skupin i seniorské účastníky vzdělávání samotné.  
Zabývá se problematikou mezigenerační spolupráce a pozitivního zúročení věku a potenciálu lidí při vedení lidí a v rozvoji 
manažerských dovedností. Spolupracuje s předními vzdělávacími společnostmi, je členkou komisí rekvalifikačního vzdělávání, 
účastní se konferencí, publikuje.  
Své doktorské studium orientovala na problematiku smrti a umírání ve vztahu k hodnotám literatury, umění a filozofie.  
Podstatou její práce je – zjednodušeně řečeno – působit tam, kde se lidem nedaří lehce, a podpořit jejich schopnost zvládnout 
krizové, zátěžové a emočně náročné okamžiky.  
Na základě zkušeností z mnohaleté práce s lidmi, kteří zažívají osobní krizi, jí na podzim 2017 v nakladatelství Grada vyšla kniha 
přinášející nové pohledy na zvládání zátěžových a vyhrocených situací s názvem Jak projít životními krizemi k životním výhrám.  
Více informací naleznete na www.milada.zaborcova.cz . 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Milada Záborcová 
Mírová 1472, Slaný 

www.milada.zaborcova.cz 
Email: zaborcova.milada@seznam.cz 

Tel: (+420) 607 577 385 
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