Praha, 5. dubna 2013

MPSV: Nový web vás provede sociálními službami
Efektivnější řízení, rozdělování a sledování peněz nejen z EU na sociální služby. To
je cíl projektu, o kterém si lidé mohou nově dozvědět více také na internetu. Nové
webové stránky, které nedávno spustilo ministerstvo práce a sociálních věcí,
představují výsledky projektu a najdete je na adrese www.podporaprocesu.cz.
Projekt „Podpora procesů v sociálních službách“ je financovaný z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost. Funguje od poloviny roku 2010.
„Sociální služby by měly být efektivní a pomáhat přesně tam, kde je potřeba. Věřím, že i
tento evropský projekt nám pomůže toho dosáhnout. Každý občan se může podívat, zda
se nám to daří. Snažím se o to, aby naše ministerstvo bylo vždy otevřeným a
komunikativním úřadem“, říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.
Nový web má laikům i odborníkům více přiblížit sociální služby a jejich změnu, která se
postupně uskutečňuje. Nejen fakt, že se péče o postižené lidí v ústavech mění na
přátelská chráněná bydlení (projekt „Podpora transformace sociálních služeb“), ale také
to, že díky „Podpoře procesů v sociálních službách“ vzniknou doporučení pro legislativní,
metodické a ekonomické úpravy systému sociálních služeb.
Jedna z vedoucích aktivit projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ z MPSV
Daniela Lusková upřesňuje: „Vzhled, strukturu a obsah webu jsme uzpůsobili tak, aby
informace byly dostupné ve srozumitelné formě. Součástí webu je také sekce, kde lidé
najdou odpovědi na nejčastější dotazy. Nový web také zvyšuje efektivitu práce
projektového týmu, protože usnadňuje spolupráci pracovním skupinám.”
Web na adrese www.podporaprocesu.cz je postaven na redakčním systému WordPress,
upraveném pro specifické potřeby projektu. Správa stránek je tak jednodušší, což
umožňuje průběžnou aktualizaci a funkčnost v různých internetových prohlížečích.
Součástí webu jsou i informace o odborných konferencích, umožňující jejich efektivní
organizační i obsahovou podporu. Po každé konferenci bude možné na webu zhlédnout
videozáznam z akce a seznámit se i s průvodními dokumenty.
Štěpánka Filipová, tisková mluvčí
O projektu Podpora procesů v sociálních službách:
Projekt financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ se skládá z dvanácti aktivit. Mimo jiné z
analýzy právního stavu, identifikace a vyhodnocování sociálních jevů, jejich definicí atd.
Výstupem projektu bude katalog sociálních jevů a v návaznosti pak karty jednotlivých sociálních
služeb. To vše usnadní registraci a orientaci v sociálních službách, stejně jako lépe stanoví
pravidla pro efektivní čerpání dotací. Na realizaci projektu se kromě MPSV podílí i Unie
zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz měst a obcí ČR.
Výstupem projektu Podpora procesů v sociálních službách budou doporučení pro legislativní,
metodické a ekonomické úpravy systému sociálních služeb, aby bylo možné celý systém
stabilizovat, zjednodušit a zajistit tak co nejlepší adresnou distribuci potřebných služeb pro jejich
uživatele.
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O Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost:
OP LZZ je jedním z operačních programů, v rámci kterých Česká republika čerpá prostředky z
Evropského sociálno fondu. Ten již více než 50 let pomáhá snižovat nezaměstnanost a vytvářet
dobré podmínky na trhu práce.
Finanční pomoc z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je určena projektům,
které různými způsoby odstraňují bariéry na trhu práce – ať už vytvářejí nová pracovní místa,
zvyšují kvalifikaci zaměstnanců, umožňují začlenění znevýhodněných skupin obyvatel či lidí s
hendikepem. Koncovými příjemci pomoci jsou konkrétní lidé, kterým se ne vlastní vinou nedaří
sehnat práci, nebo naopak lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání.
Na řádné fungování Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dohlíží MPSV.
Působnost Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je časově ohraničena
programovým obdobím mezi lety 2007 – 2013.
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