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PLÁNUJEME SPOLEČNĚ 
 

Od dubna loňského roku spolupracuje Město Mnichovo Hradiště s Centrem pro 
komunitní práci střední Čechy na realizaci projektu "Komunitní plán města Mnichovo 
Hradiště a spádových obcí". Proběhlo několik setkání s občany města, se zástupci vedení 
města a poskytovateli sociálních služeb. 
 

V letošním roce 2013 zatím proběhla tři setkání, kdy každé setkání se věnovalo 
jinému tématu. Setkání na téma Informovanost zahrnovalo diskuzi o formách předávání 
informací o sociálních službách, o komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli a co by se dalo 
ještě zlepšit. 
 

Další otevřené setkání zaměřené na problematiku lidí se zdravotním postižením 
proběhlo v Domě s pečovatelskou službou, hovořili jsme zde s příchozími o tom, co v 
Mnichově Hradišti chybí a co by usnadnilo život osobám se zdravotním postižením. 
 

Na únorovém setkání jsme zrekapitulovaly výstupy z minulých setkání, dále jsme 
diskutovali nad tím, jak by měl vypadat tištěný katalog sociálních a návazných služeb, 
webové stránky, které by dostatečně a srozumitelně informovaly občany o poskytovaných 
službách a také jejich název. 
 

Jako jeden z konkrétních výstupů setkávání s občany v rámci aktivit projektu byl 
podnět na zajištění domovníka v Domě s pečovatelskou službou, který od května roku 2013 
bude v DPS všem jeho obyvatelům denně k dispozici. 
 

Příští setkání pracovních skupin proběhnou již v květnu, 28. května na téma děti, 
mládež, rodina a 30. května na téma senioři a zdravotně znevýhodnění, vždy od 16 hodin 
v prostorách Volnočasového centra v Mn. Hradišti, v budově s bezbariérovým přístupem. 
Podrobnější informace sledujte v místním rozhlase, na webu města a ve vývěskách. 
 

Na setkání s Vámi se těší: 
 
Barbora Havránková Bc. Jitka Altmanová 
koordinátorka projektu vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví 
barbora.havrankova@cpkp.cz jitka.altmanova@mnhradiste.cz 
 
 
Projekt „Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí“ je financován ze 
zdrojů Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 
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