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Zápis z 1. setkání Pracovních skupin projektu 
dne 4. října 2012 

 
Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí 

Projekt CZ.1.04/3.1.03/78.00012 
 
Kde: Volnočasové centrum, Zámecká č. p. 744, Mnichovo Hradiště 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Úvodní přivítání zástupci města a představení projektu 
2. Témata k diskusi a rozdělení do pracovních skupin 
3. Hledání problémových oblastí v regionu v  pracovních skupinách 
4. Závěr a výstupy 

 
 
Úvod: 
P. starosta Vajzr přivítal přítomné a předal slovo M. Macurové z CpKP, která 
představila projekt a cíl setkání. Výstupem bude strategie města a spádového území 
v oblasti sociálních a návazných služeb na období 2013 – 2017. 
 
Témata k diskuzi: 

 nezaměstnanost v regionu 
 bydlení 
 dluhy a podvodné nabídky 
 problematika dětí, mládeže a rodin s dětmi 
 zdravotní postižení, seniorský věk a další. 

 
Pracovní skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením 
 
Na téma „Jaké služby ve městě a okolí chybí? Zaznělo následující: 

 
- informovanost a spolupráce, nesrozumitelné informace, špatná komunikace 

mezi poskytovateli a státní správou, poradenství 
- odlehčovací služby, denní stacionář, hospic, sociální izolace seniorů v domácí 

péči. Otázkou je, jak podporovat lidi, aby mohli být doma a na druhou stranu, 
jaká je možnost dojíždět do celé oblasti regionu.  

- dobrovolnictví, které je pouze v Mladé Boleslavi, u nás zcela chybí 
- alkoholici, osoby s malou mírou podpory 
- problematika osob s psychiatrickou diagnózou 
- chroničtí nemocní pod 65 let 
- hospic 
- potřebnost mužů v přímé péči 
- půjčovna a dostupnost kompenzačních pomůcek 
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- poradenství – ve smyslu na co má občan nárok, kam se obrátit/ OP 
- krizové centrum – domácí násilí 
- nedostatek pracovních míst pro osoby s postižením, chráněné dílny, chráněné 

bydlení/objekt od obce 
- volnočasové aktivity, kluby 
- mobilita imobilních, bezbariérový přístup a doprava (není přímo sociální 

služba) 
- zooterapie pro seniory 

 
Na druhou stranu čím se můžeme pochlubit? 
 

- Domov Modrý kámen má pobyt. oddělení pro pacienty s Alzheim. a stařeckou 
demenci, mají pěvecký sbor (smíšený – lidé z domova i města) 

  -  Spokojený domov – má dostupné soc. služby, na celém spádovém území (tzv. 
plošně), poskytuje i paliativní péči doma ve spolupráci s oddělením Home care 
NZZ Malyra, vydává časopis, ve kterém je sociální poradenství 

  -  NZZ Malyra zajišťuje komplexní zdravotní služby Home care včetně péče 
paliativní na celém spádovém území a též zajišťuje odbornou péči 
fyzioterapeutů v domácím prostředí pacientů/klientů 

- Charita nabízí zdravotní a sociální terénní služby 
- ÚSP Kurovodice má chráněné bydlení v Mn. Hradišti i Bakově, v domově je 8 

jednotlivých domácností pro klienty, nabízí rehabilitaci v domácím prostředí 
 
Pracovní skupina: Děti a mládež, sociálně vyloučení, drogová 
problematika, bezdomovectví a nezaměstnanost 
 
Seznámení skupiny co se od ní očekává, podněty co ve městě funguje, nefunguje, 
chybí, co by chtěli, aby se ve městě a okolí změnilo apod. 
 

- chybí tu využití pro děti a mládež 8-18let (venkovní hřiště…, spíše aby to 
fungovalo neformálně zdarma) 

- upozornění na rizikové lokality, kde se schází problémová mládež (ul. V. 
Nejedlého, u sokolovny, park pod školou, skatepark, podloubí, kostel sv. 
Jakuba zahrada, podzámčí) 

- DDM se transformuje v otevřený klub, malý zájem o organizované kroužky 
starších dětí (schází se tu spíše dojíždějící děti) 

- chybí nízkoprahové zařízení (NZDM klub) 
- chybí služby pro rodiče/rodičovské skupiny - kde by se mohli scházet a 

vyměňovat si vzájemně zkušenosti např. na téma drogy, poruchy chování, 
svépomoc, psycholog. poradenství, organizovaná pomoc… 

- chybí neziskové organizace pro děti a mládež ohledně problematiky drog – 
funguje zde pouze Semiramis 1x týdně terénní program (středy) – ohledně 
velké drogové problematiky v Mn. Hradišti je to málo 

-  
- chybí občanská poradna (Mladá Boleslav) 
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- chybí poradna pro rodinu –  zástupce prob. a med. služby uvádí, že zde funguje 
1x týdně detašované pracoviště, bezplatně (REP-pod ministerstvem 
spravedlnosti), jejich služby hodnotí kladně, cílová skupina - probační 
program pro mladistvé – poskytovatelé o službě nevědí! 

- chybí mateřské centrum, kurzy pro matky na MD, pomoc při začleňování po 
MD do pracovního procesu 

- zazněl problém přilehlých obcí Klášter n/Jizerou, Mn. Hradiště a Boseň 
vzhledem ke zvýšenému počtu trestných činností mladistvých a dospělých 
v péči PMS 

- problematika rodin/sanace rodiny- dluhová problematika, výchovné problémy 
dětí 

- nefungující veřejně prospěšné práce (VPP, OPP) 
- nutnost zvýšit především informovanost o existujících službách 

 
Výstupy: 
 
Pracovní skupina: senioři, zdravotně postižení 

- informovanost, komunikace 
- odlehčovací služby 
- chráněné bydlení 
- poradenství  
- krizové centrum – domácí násilí 
- bezbariérovost 
- dobrovolnictví 
- osoby s rizikovým chováním - lidé alkoholici, psychické onemocnění  
- kompenzační pomůcky 
 

Pracovní skupina: Děti a mládež, sociálně vyloučení, drogová 
problematika, bezdomovectví a nezaměstnanost 

- problémové oblasti 
- chybí vyžití, volný čas tráví bezprizorně 
- chybí služby rodičům, rodičovské skupiny 
- poradenství – např. dluhová problematika 
- drogy 
- informovanost – některé služby fungují, ale neví se o nich, zlepšit vzájemnou 

informovanost 
- terénní programy, sanace rodiny 

 
Úkoly: 
Úkol kdo stav termín plnění poznámky 
Vyhodnocení priorit území na 
zákl. výstupů setkání, zadání 
analýz potřeb zpracovateli. M. Macurová  Do 30.10.  

Zápis ze setkání a jeho rozeslání 
všem účastníkům 

P. Štěpová, 
vedoucí PS  Do 10.10.  

Příprava dalšího setkání PS dle B. Havránková  Do konce Zajistí 



 
    

 
 
 

 

 

CpKP střední Čechy
Vodičkova 36, 110 00 Praha 1

Tel.: 773 661 130
E-mail: petra.stepova@cpkp.cz

www.cpkp.cz

zvolených zaměření 11/2012 organizačně 
Tisková zpráva a její 
medializace 

M. Macurová, P. 
Štěpová 

Již 
napsána Do 10.10.  

     
 
Závěr setkání  
 - Termín a téma příštího setkání do konce listopadu 2012, budou 
rozeslány pozvánky. 

- Do konce října metodička projektu vyhodnotí priority území a dojde k zadání 
zpracování analýz potřeb zpracovatelem. 
Připomínky k zápisu zasílejte prosím do 15. 10. 2012 na: petra.stepova@cpkp.cz. 
 
Zapsaly: Jitka Altmanová, Lenka Kočišová, Petra Štěpová 
Ověřila: Martina Macurová 


