
 

 
Vyhodnocení realizace Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období 2008 – 

do doby platnosti nového plánu 
 

Prioritní oblast 1.: Terénní a zdravotní sociální služby 
 
Opatření 1.1: Rozvoj terénní pečovatelské služby 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
1. Rozvoj terénní pečovatelské služby – 
MěÚSS Klatovy 
(nárůst počtu klientů o 50 v roce 2008, 
předpokládaný počet klientů 500; podpora 
terénní PS na svém území od obce 
Bolešiny) 

MěÚSS Klatovy 
 
 

 

částečně MěÚSS Klatovy poskytuje pečovatelskou službu pro Klatovy 
a spádové obce a obce do 20 kilometrů od Klatov. Obec 
Bolešiny podporuje pečovatelskou službu Oblastní charity 
Klatovy, která poskytuje službu pro občany obce. Počty 
klientů MěÚSS Kl.: 
• rok 2009 i rok 2010: 230 klientů (velké snížení počtu 

klientů oproti roku 2008 z důvodu ukončení poskytování 
fakultativní služby-pedikúry) 

• rok 2011: 235 klientů 
• rok 2012: 255 klientů 

2. Rozvoj terénní pečovatelské služby – 
OCH Klatovy 
(nárůst počtu klientů o 15 v roce 2008, 
předpokládaný počet klientů 185; podpora 
terénní PS na svém území od obce 
Bolešiny, zájem o terénní PS ze strany 
obce Týnec) 

Oblastní charita 
Klatovy 

splněno Oblastní charita Klatovy poskytuje pečovatelskou službu 
v obcích na Klatovsku v následujících střediscích: 
• Plánice (aktuálně 50-60 aktivních klientů) – Plánice, 
Křižovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, Nová Plánice, 
Pohoří, Štipoklasy, Vracov, Zbyslav, Zdebořice, Habartice, 
Kvaslice, Vítkovice, Nicov, Velenovy, Neurazy, Číhaň, Nový 
Dvůr, Plánička, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice, 
Zavlekov, Mladice, Plichtice, Skránčice, Vlčnov, Zborovy, 
Kocourov, Bližanovy, Hnačov, Myslovice, Kroměždice, 
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Bolešiny. 
• Měčín – Měčín, Bíluky, Hráz, Nedanice, Nedaničky, 
Osobovy, Petrovice, Radkovice, Třebýcina, Předslav, Hůrka, 
Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Třebíšov, Vlčí, 
Kbel, Malinec, Mečkov, Nová Ves, Žinkovy. 
Obce Bolešiny a Týnec podporují pečovatelskou službu 
Oblastní charity Klatovy, která poskytuje službu pro občany 
obcí. 
Počty klientů v jednotlivých letech: rok 2009: 381 klientů,  rok 
2010: 328 klientů, rok 2011 – 307 klientů. 

3. Rozvoj terénní pečovatelské služby – 
Oblastní spolek ČČK Klatovy 
(nárůst počtu klientů o 12 v roce 2008, 
předpokládaný počet klientů 20; podpora 
terénní PS na svém území od obce 
Bolešiny, nově poskytováno v obci Běšiny, 
zájem o terénní PS ze strany obce Týnec) 

Český červený kříž 
Klatovy 

nesplněno V letech 2009–2011 nebyla zajišťována služba pro žádného 
klienta. ČCK Klatovy již sociální službu neposkytuje. 
Obec Běšiny v roce 2009 přispívala na zajištění obědů.   
Peč.služba by se zde nyní neuživila. Nabídky na její 
poskytování má obec z Klatov a Horažďovic. 
 

6. Rozvoj terénní pečovatelské služby – 
Měčín 
(nárůst počtu klientů o 3 v roce 2008, 
předpokládaný počet klientů 15) 

Měčín částečně Sama obec je poskytovatelem peč.služby (zajišťuje obědy pro 
nájemníky v DPS). Služby péče pro nájemníky v DPS a 
terénní pečovatelskou službu pro občany obce zajišťuje OCH 
Klatovy (2009-55 klientů, 2010-37 klientů, 2011-42 klientů). 

7. Dlouhodobé zajištění rozvozu obědů 
pro seniory v obci a spádových obcích 
obce Bolešiny 
(uzavření dohody se soukromým 
poskytovatelem služby a ZD Bolešiny o  
dlouhodobém poskytování obědů 
seniorům) 

Bolešiny splněno 
(jinou 
formou) 

Občanům obce Bolešiny je poskytována pečovatelská služba 
Oblastní charitou Klatovy. 

8. Zapojení dobrovolníků – podpora 
sousedské výpomoci 
(nalezení zájemců o poskytování 
dobrovolnické PS a lidí poskytujících 
sousedskou výpomoc, vytvoření sítě 
spolupracovníků, proškolení a 

poskytovatelé 
soc.sl.,obce, 
zájmová sdružení, 
dobrovol. centrum 

částečně  Aktivita nebyla realizována, síť spolupracovníků nebyla 
vytvořena. Jednotlivé organizace vyhledávají a spolupracují 
s dobrovolníky pro své klienty individuálně. 
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management dobrovolníků) 
+ průřezové opatření A - zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích 
Opatření 1.2: Rozvoj spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami v regionu  
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
1. Rozvoj domácí ošetřovatelské péče na 
Klatovsku 
(rozvoj spolupráce s obvodními lékaři, 
získání a zpracování údajů o potřebě, 
možnostech a omezeních při 
předepisování, získání údajů o 
poskytovatelích, jednání o financování 
rozvoje, zpracování plánu rozvoje domácí 
ošetřovatelské služby, rozvoj služby) 

koordinátor 
realizace KPSS 

 částečně V průběhu let 2009–2011 byla uskutečňována setkání s lékaři 
na Klatovsku za účelem vzájemného informování a diskuze o 
možnostech spolupráce. Setkání nebyla pravidelná, nenastolila 
se žádná další forma spolupráce. 
Domácí ošetřovatelskou péči zajišťuje v regionu MěÚSS 
Klatovy, a to ve městě a v obcích vzdálených do 20 km od 
Klatov. Spolupracují jen s VZP. V roce rok 2009 měli 91 
klientů, v letech 2010 a 2011 to bylo 95 klientů. 
Dále domácí ošetřovatelskou péči poskytuje Oblastní charita 
Klatovy, a to také ve městě a v obcích do 20 km od Klatov. 
Spolupracuje se všemi zdrav.pojišťovny. Aktuálně v září 2013 
mají cca 75 klientů. 

2. Rozvoj spolupráce mezi sociálními 
službami, obcemi a zdravotnickými 
zařízeními 
(informování lékařů na Klatovsku o soc.sl., 
možnostech kontaktování a spolupráce; 
spolupráce poskytovatelů a obcí se 
soc.pracovníkem nemocnice Klatovy; 
vytvoření informačního systému mezi 
lékaři a obcemi;......) 

koordinátor KPSS 
 

částečně V letech 2009–2011 docházelo ke vzájemné spolupráci a 
komunikaci mezi rehabilitačními ústavy, LDN, nemocnicemi, 
obcemi a poskytovateli služeb, ale informační systém vytvořen 
nebyl. V srpnu 2009 byla zahájena výstavba Monobloku nové 
nemocnice v Kl., byla nastavena komunikace. Uvažuje se o 
využití stávající budovy v areálu nemocnice – zatím je zřejmé 
využití budovy plicního oddělení pro provozování domova se 
zvláštním režimem. 

Opatření 1.3: Rozvoj osobní asistence 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
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1. Poskytování osobní asistence OCH 
Klatovy 
(předpokládaný počet klientů v roce 2008 
je 9, meziroční nárůst 2 klienti; proškolení 
osobních asistentů dle zákona) 
+ průřezové opatření A - zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích  

Oblastní charita 
Klatovy, 
koordinátor KPSS 

částečně Počet klientů OCH Klatovy byl v letech 2009–2011 šest 
klientů ročně, aktuálně se jedná o klienty v Klatovech, na 
Špičáku a na Javorné. Školení asistentů dle požadavků zákona 
probíhá každoročně. 
 

Opatření 1.4: Zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
1. Chráněná dílna Radost 
(meziroční nárůst klientů 2, 15 
zaměstnaných osob v roce 2008) 
(oslovení potencionálních zaměstnanců 
chráněné dílny z cílové skupiny a přijetí 
nových zaměstnanců; přemístění do 
nových prostor; navázání spolupráce s ÚP 
Klatovy; stabilizace činností dílny a jejich 
rozšiřování; publicita a propagace dílny) 

Diakonie ČCE – 
středisko Západní 
Čechy 

nesplněno Chráněná dílna v Klatovech již není provozována. 

2. Vzdělávací a rekvalifikační centrum a 
truhlá řská chráněná dílna 
(předpoklad 20 zaměstnaných osob v roce 
2008) 

Olymp, s.r.o., 
Tomáš Brabec - 
poskytovatel 

nesplněno Centrum a dílna nejsou provozovány. 

3. Podporované zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením 
(mapování nabídky podpory při 
prac.uplatnění; zlepšení povědomí o 
nabídce podpory; rozšíření služeb 
Agentury podporovaného zaměstnávání o 
tranzitní program;rozvoj Agentury 
podporovaného zaměstnávání Diakonie 
ČCE Radost; další pracovníci podle počtu 

Diakonie ČCE – 
středisko Západní 
Čechy 

nesplněno V rámci regionu Klatovy zaměstnávala osoby ze 
znevýhodněných skupin společnost Security Investment 
Klatovy, s.r.o. a 2P Servis, s.r.o., provozovna Klatovy. Jednalo 
se zhruba o 25 osob. V současné době realizuje Diakonie 
projekt „Můj flek“. Jedná se o kurzy podpory pracovních a 
sociálních dovedností pro osoby se zdravotním postižením 
a chronickým duševním onemocněním. A zároveň provozuje 
v Klatovech sociální firmu Second Help. 
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zájemců o službu, osobní automobil) 

Opatření 1.5: Školení pracovníků sociálních služeb 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 
 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 

1. Společný projekt školení pro 
poskytovatele 
(sestavení požadavků na proškolení 
pracovníků na Klatovsku, sestavení 
partnerského projektu, nasmlouvání 
školení, podání projektu, spolupráce s ÚP) 

koordinátor 
realizace KPSS 

částečně Školení pracovníků v sociálních službách probíhají průběžně, 
zajišťují si je jednotliví poskytovatelé. Nebyl realizován 
společný projekt. 

Prioritní oblast 2: Pobytová zařízení pro seniory a osoby s postižením 
 
Opatření 2.1: Domy s byty zvláštního určení v regionu, domy s pečovatelskou službou  
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 

1. Projektová příprava a zahájení 
výstavby DPS Plánice 

Plánice částečně V Plánici byl vykoupen pozemek pro výstavbu DPS s 19 byty 
a 26 lůžky. Nyní je demolován původní objekt. 
 

3. Projektová příprava a zahájení 
výstavby DPS Měčín 

Měčín splněno Město provozuje DPS s 13 byty, většinou jednolůžkovými, 
jedná se o byty s nízkým nájmem. 

Opatření 2.2: Pobytová odlehčovací služby 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
1. Pobytová odlehčovací služba v 
Klatovech 
(rok 2009–registrace služby, podání 

MÚSS Klatovy nesplněno Služba nebyla zřízena. Dle informací od organizace zájem o 
službu ročně projevují 1 – 2 pečující osoby. 
Službu poskytuje Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
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žádosti, rok 2010–získání dotace a zahájení 
poskytování služby) 

mimo region v Merklíně pro osoby se zdravotním, mentálním 
a kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let. V roce 2011 
službu využilo 30 klientů. 
 

Prioritní oblast 3: Prevence rizikového chování dětí a mládeže 
 
Opatření 3.1: Rozvoj systému protidrogové prevence 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
Nespecifická primární prevence: 
: větší zapojení dětí do existujících 
volnočasových možností – podpora 
stávajících organizací, rozvoj nabídky 
: větší využití venkovních hřišť a 
tělocvičen pro spontánní sportování dětí a 
mládeže – jednání s řediteli, jednotami, 
správci, příprava dalších aktivit 
: údržba a rozvoj sportovišť pro mládež – 
Plánice, Bolešiny  
+ průřezové opatření A – zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích 

 částečně Co se týče zapojení dětí do volnočasových aktivit, Pionýrská 
skupina Tuláci Klatovy zapojuje každoročně do 
volnočasových aktivit cca 60 dětí ve věku 6-15 let. Skupina 
nabízí celkem 3 oddíly a každoročně pořádá letní tábor pro cca 
30 dětí. Dále v Klatovech působí DDM, které dětem nabízí cca 
90 zájmových útvarů, Základní umělecká škola Klatovy pro 
děti ve věku 5-18 let a Středisko Královák-JUNÁK Klatovy 
pro děti ve věku 6-18 let. 
V rámci prevence a snížení rizikového chování dětí a mládeže 
byla vybudována víceúčelová hřiště a hřiště pro míčové hry, a 
to v Tyršově ul. v Klatovech, v části Klatovy-Luby, Za 
Beránkem, Klatovy a ve spádové obci Točník. 
Rozvoj sportovišť v Plánici a v Bolešinách (vybudování 
sociálního zázemí) trvá. 

Poradenství pro děti, mládež a rodinu: 
: podpora a propagace PPP 
: podpora a propagace Poradně pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy MÚSS Kl. 
: podpora a propagace Sociální poradny 
OCH Kl. 
: spolupráce stávajících s připravovanou 
poradnou pro mladé uživatele drog 

 částečně V brožuře Průvodce sociálními a doprovodnými službami na 
Klatovsku a průběžně v Klatovském zpravodaji byla 
propagována a podporována činnost těchto organizací: 
pedagogicko psychologická poradna, rodinná poradna a 
sociální poradna. 
Poradna pro mladé uživatele drog nebyla zprovozněna. 
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Specifická primární prevence: 
: prohlubování a zkvalitňování primární 
prevence ve školách – vytipování 
programů, jejich koordinace, rozšíření a 
zkvalitnění rodinné a občanské výuky ve 
školách, zvýšit informovanost rodičů o 
nebezpečí rizikového chování, spolupráce 
s Policií ČR při realizaci programů 

 částečně Do roku 2012 působil v Klatovech v rámci projektu KPZ 
pedagogicko psychologické poradny metodik prevence pro 
místní školy. Díky jeho působení došlo k prohlubování a 
zkvalitňování primární prevence na školách. Po ukončení 
projektu však v regionu působí na malý úvazek metodik 
prvence sídlící v Domažlicích. Preventivní programy byly 
realizovány kromě jiného také ve spolupráci s Policií ČR. 

Sekundární protidrogová prevence: 
: podpora a rozvoj terénní služby – 
monitoring drogové scény 
: poradenská činnost pro mladé uživatele a 
jejich rodiny v r. 2008 
: zahájení činnosti specializované poradny 
od roku 2009 pro mladé uživatele drog 

 nesplněno Poskytování terénní služby CPPT Plzeň v Klatovech bylo 
ukončeno v roce 2012 z důvodu malého počtu klientů. 
Poradna pro mladé uživatele drog nebyla zprovozněna. 
V současné době v Klatovech působí Ulice-agentura sociální 
práce. 

Terciární prevence: 
: informační a poradenské služby pro 
sekundární a terciární prevenci 

koordinátor KPSS 
 

splněno Od jara 2013 v Klatovech působí Ulice – Agentura sociální 
práce, o.s. V rámci terénního programu pracuje zejm. 
s problémovými uživateli návykových látek a monitoruje 
situaci v oblasti drog. 

Represe: 
: pokračování, popř. zvýšení kontrol 
dodržování zákazu podávání alkoholu 
mladistvým 
: pronásledování a trestání dealerů drog 

Policie ČR, Městská 
policie Klatovy 

splněno Město provádělo prostřednictvím městské policie ve 
spolupráci s Policií ČR pravidelné kontroly dodržování zákazu 
podávání alkoholu mladistvím v restauračních zařízeních. 

Monitoring, koordinování a příprava 
pracovníků: 
: 1 setkání odborníků 
: hledat a odborně připravovat další 
pracovníky pro terénní protidrogovou 
službu 

 nesplněno Setkání odborníků nebylo realizováno.  

Opatření 3.2: Nízkoprahová centra pro mládež v regionu 
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Aktivity Odpovědný  
za realizaci 

splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
1. Nízkoprahový klub v DDM Klatovy 
pro děti 6-13 let 
+ průřezové opatření A – zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích 

Dům dětí a mládeže 
Klatovy 

částečně V Klatovech fungují 2 nízkoprahové kluby provozované 
Oblastní charitou Klatovy. Provozováním obou klubů je 
zajištěna nabídka této služby po celý pracovní týden.  
Chapadlo, které navštěvovalo denně 15 klientů, je zaměřené 
spíše na sportovní aktivity (lezecká stěna, koš na volejbal, 
trampolíny). Budík, které navštěvovalo denně také 15 klientů, 
je zaměřeno více na tvoření. Cílovou skupinou obou klubů 
jsou děti od 12 let. Pro mladší děti, sourozence klientů, je 
jeden z klubů otevřen jen jednou týdně. 

2. Nízkoprahový klub pro mládež 
Klatovy 13-20 let 
+ průřezové opatření A – zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích 

výběrové řízení splněno 

3. Centrum pro mládež v obci Bolešiny 
+ průřezové opatření A – zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích 

SK Bolešiny nesplněno Centrum nebylo realizováno. 

Prioritní oblast 4: Sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a služby na podporu rodiny 
 
Opatření 4.1: Centra pro seniory 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
1. Klub seniorů Klatovy 
+ průřezové opatření A – zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích 

MÚSS Klatovy splněno Klatovský klub seniorů je provozován Městským ústavem 
sociálních služeb Klatovy, funguje zde nejen pro klatovské 
seniory, ale i pro seniory ze širokého okolí, kteří nemají 
možnost se scházet ve své domovské obci. V ostatních obcích 
jako je např. Švihov, Plánice, Bezděkov, Dolany fungují centra 
seniorů, podporovaná obecními a městskými úřady. 
Klub seniorů Klatovy v roce 2011 navštěvovalo asi 319 
seniorů, kteří pracovali ve 3 jazykových kroužcích něm.jazyka, 
ve 4 jazykových kroužcích angličtiny. Mezi oblíbené aktivity 
patří návštěva Univerzity 3.věku, kroužek country tanců, jogy, 
příležitostní turistiky, plavání zpěvu, cvičení paměti a rozrůstá 
se vzájemná sousedská výpomoc. 



 
 

 9

Pravidelně se senioři setkávají jedenkrát ročně se svými kolegy 
z německého Chamu a společně navštěvují kulturní památky a 
navzájem se představují jednotlivé kroužky. 

2. Klub vojenských důchodců 
v Klatovech 
(zachování a rozvoj aktivity) 

Klub vojenských 
důchodců v 
Klatovech 

splněno Klub vojenských důchodců Klatovy navštěvují členové, kteří 
mají zájem především o cestování, dále si organizují přednášky 
ze všech oblastí běžného života a zdraví. 
V regionu jsou tak jako v minulých letech stále provozována 
centra pro seniory ve Švihově, Plánici, Běšinech, Bezděkově a 
Dolanech. 

3. Klub seniorů Bezděkov 
+ průřezové opatření A – zapojení 
občanských sdružení a škol v obcích 

Bezděkov splněno S klub Bezděkov je provozován pod obcí Bezděkov. 

Prioritní oblast 5: Klatovsko bez bariér 
 
Opatření 5.1: Vznik a činnost odborné skupiny 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti  
 

 
: vznik odborné skupiny – rok 2008 
: do konce dubna 2008 – 1.schůzka 
skupiny 
: další setkávání min. 3x ročně nebo dle 
potřeb 
: činnost – zlepšit informovanost o 
stavebních úpravách, návrh systému 
speciální dopravy pro vozíčkáře, mapování 
města z hlediska bariér, spolupráce 
s obcemi, poradenství pro obce, příprava 
projektů výstavby bezbariérových tras 

 částečně Odborná skupina nebyla vytvořena. Město Klatovy v rámci 
workshopu mladých architektů 10x10 nápadů a v rámci 
podkladů pro projekt Klatovy bez bariér  zmapovalo ve 
spolupráci s klatovskými seniory, zdravotně postiženými a 
dobrovolníky situaci na pozemních komunikacích a přístupu do 
důležitých budov a zdravotnických zařízení. Celkem bylo 
s těmito organizacemi vytipováno 5 prioritních tras, včetně 
důležitých budov, které by neměly dělat problémy jak lidem 
handicapovaným, seniorům, osobám hůře se pohybujícím i 
rodičům s kočárky.V současné době jsou podklady předány 
k posouzení. 
 

Průřezové opatření A: Zapojení občanských sdružení a  škol v obcích (koordinace dobrovolníků) – vzhledem k tomu, že uvedeno u 
konkrétních aktivit, kterých se to týká 
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Průřezové opatření B: Informování o sociálních službách a řízení realizace KPSS 
 
Aktivity Odpovědný  

za realizaci 
splněno 
částečně 
nesplněno 

Zrealizované akce/činnosti 

1. Informování o sociálních službách 
(vznik Národního úřadu pro zaměstnanost 
a sociální správu-koordinace poskytování 
komplexní rehabilitace osobám se 
zdrav.post. včetně informování o službách) 

poskytovatelé 
soc.sl., Město 
Klatovy 

částečně Nedošlo ke vzniku úřadu. Veřejnost, tj. senioři i zdravotně 
postižení jsou průběžně během roku pravidelně informováni o 
změnách v sociální oblasti a zároveň jsou od nich získávány 
důležité poznatky o problémech, které je třeba řešit.  
Město Klatovy ve spolupráci s obcemi vydalo 2. 
aktualizovaného  Průvodce sociálními a doprovodnými 
službami v regionu Klatovy. V rámci běžných periodik (tisku, 
klatovského zpravodaje, webové stránky města) vydávány 
průběžné informace o současné situaci v sociální oblasti.  
V uvedeném období bylo dále uskutečněno velmi pozitivně 
hodnocené „Setkání poskytovatelů sociálních a doprovodných 
služeb“ za téměř 96% účasti všech poskytovatelů. 
Zpětnou vazbou od účastníků setkání zjištěn požadavek na 
každoroční uspořádání tohoto setkání.  

2. Řízení realizace KPSS 
: vytvoření informačního a komunikačního 
serveru pro komunikaci mezi účastníky 
KPSS – zřízení serveru a internetové 
aplikace pro komunikaci, vybavení OÚ 
webovými kamerami 
: řízení a hodnocení realizace KPSS – 
koordinátor na ½ úvazku – vyhledávat 
zdroje pro realizaci aktivit, koordinátor 
dobrovolníků, katalog soc.služeb, 
hodnocení realizace KP, aktualizace KP, 
příprava podkladů pro další plánovací 
období 

Město Klatovy 
 

částečně Informační a komunikační server nebyl vytvořen. V roce 2011 
vyhodnocoval koordinátor komunitního plánování na ½ 
úvazek realizaci aktivit v rámci KPSS u obcí zapojených do 
tohoto programu. 
 

 
  


