
 
    

 
 
 

 

 

 

 
CpKP střední Čechy

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
Tel.: 773 661 130

E-mail: petra.stepova@cpkp.cz
www.cpkp.cz

Zápis ze setkání pracovních skupin 
dne 28. listopadu 2013 

 
Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí 

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

1. Úvodní přivítání a shrnutí průběhu projektu 
2. Prezentace nového webového portálu www.socialnisluzbyvmh.cz 
3. Předávání Katalogů poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
4. Představení Komunitního plánu sociálních služeb 
5. Poděkování a diskuse 

 
 

1. Úvodní přivítání a shrnutí průběhu projektu 
 

2. Prezentace nového webového portálu www.socialnisluzbyvmh.cz 
 Web bude aktualizován dle finální podoby katalogu a zaslaných připomínek 

poskytovatelů soc. služeb do konce prosince 2013 
 

3. Předávání Katalogů poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
 Byl rozdán vytištěný katalog a mapa poskytovatelů soc. služeb 
 Oslovení poskytovatelů sociálních a návazných služeb, aby na svých webech 

zveřejnili katalog a mapu v pdf 
 Mapa a katalog se budou aktualizovat cca 1x za rok – zajistí OSVZ 

 
4. Představení Komunitního plánu sociálních služeb 
 Je zpracovaný dokument KPSS a akční plán 
 Jsou zapracovány připomínky 
 Dokument bude nyní předán k jazykové korektuře a po novém roce jej 

schválí Rada města 
 Dokument poté bude zveřejněn na webu města, CpKP a v databázi produktů 

ESF.cz 
 

5. Poděkování a diskuse 
 Poděkování všem zúčastněným, vedení města a sociálnímu odboru v Mnichově 

Hradišti za účast na projektu, metodickému vedení CpKP, předání dárků 
místostarostou města J. Bínou 

 Neformální potkání občanů, zástupců města, odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví a poskytovatelů bylo zakončeno diskusí s drobným občerstvením. 



 
    

 
 
 

 

 

 

 
CpKP střední Čechy

Vodičkova 36, 110 00 Praha 1
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Úkoly: 
 
Úkol kdo Stav termín plnění poznámky 
Zápis ze setkání, předání všech 
kontaktů a seznamů vzniklých 
v rámci procesu KPSS, seznam 
distribuce katalogu a map – 
vedoucí OSVZ J. Altmanové B. Havránková  30.11.2013  
Rozeslání el. Podoby katalogu a 
mapy soc. služeb k zveřejnění 
na webech poskytovatelů a obcí 
ORP 

P. Štěpová,  
J. Altmanová  20.12.2013  

Jazyková korektura dokumentu 
KPSS 

Předá P. 
Štěpová  20.12.2013 

Kaiserová x 
Baxová 

Schválení dokumentu KPSS na 
setkání Rady města MNH J. Altmanová  1/2014  
Zveřejnění Radou schváleného 
dokumentu na webu města, 
CpKP a v databázi produktů 
ESF.cz 

P. Štěpová,  
J. Altmanová  31.1.2014  

TZ k zveřejnění v Informačních 
listech Petra Štěpová   5.12.2013  
 
 
Připomínky k zápisu zasílejte prosím do 15. 12. 2013 na email: 
barbora.havrankova@cpkp.cz. 
 
Zapsala: Barbora Havránková, Petra Štěpová 
Ověřila: Martina Macurová 


