Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ

ýíslo aktivity

A07-02

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Aktualizace, dopracování a realizace komunitního plánu vþetnČ
koncepþního Ĝízení

PÚ07

Vazba na dílþí
strategické cíle:

DC02 Rozvinutá obþanská vybavenost mČsta a posílení úlohy Mnichova
HradištČ jako spádového centra

Garant aktivity:

MČstský úĜad Mnichovo HradištČ – Odbor sociálních vČcí a zdravotnictví
Obce spádové oblasti Mnichova HradištČ jako obce s rozšíĜenou pĤsobností
Poskytovatelé sociálních služeb
Zástupci uživatelĤ
Krajský úĜad StĜedoþeského kraje – sociální odbor

PartneĜi aktivity:

Lokalizace:
Soulad s územním
plánem:
Doba realizace:

Spádová oblast MČsta Mnichovo HradištČ – obce s rozšíĜenou pĤsobností
nerelevantní

Ukonþení:

8-12 mČsícĤ
V závislosti na rozhodnutí vedení mČsta o
zpracování komunitního plánu
V závislosti na zahájení prací

Odhad nákladĤ:

300-400 tis. Kþ

RozdČlení nákladĤ:

Externí zpracování

Zdroje financování:

Rozpoþet mČsta
Rozpoþty obcí zapojených do procesu zpracování komunitního plánu
OP LZZ – oblast podpory 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb
(dle aktuálních výzev a specifikace jejich podmínek)

Zahájení:

KomentáĜ:

PĜedmČtem aktivity je zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
pro spádovou oblast mČsta Mnichovo HradištČ. Žádoucí je zapojení co
nejvČtšího množství obcí ze spádové oblasti, zástupcĤ poskytovatelĤ i uživatelĤ
sociálních služeb. Souþástí procesu zpracování je ustavení pracovních struktur
a vytvoĜení podmínek pro jejich þinnosti, což napomĤže ke kvalitnímu
zpracování dokumentu. V tČchto pracovních strukturách budou zapojeni
zástupci zĜizovatelĤ, poskytovatelĤ i uživatelĤ, þímž bude zajištČna akceptace
zájmĤ všech dotþených subjektĤ. Obsahem dokumentu by mČla být analýza
souþasného stavu v poskytování sociálních služeb (podklady, vstupy,
demografie, poskytovatelé, pĜesahy do dalších oblastí, zdroje) a návrhy
opatĜení a doporuþení pro konkrétní þasový horizont. Nedílnou souþástí by
rovnČž mČlo být stanovení pravidel monitoringu a aktualizace dokumentu. PĜi
zpracování Komunitního plánu by mČla být zohlednČna vazba na StĜednČdobý
plán rozvoje sociálních služeb StĜedoþeského kraje. Z dĤvodu odborné,
organizaþní a þasové nároþnosti je doporuþeno zpracování externím
zpracovatelem ve spolupráci se všemi zapojenými subjekty. Na základČ
doporuþení vzešlých z návrhové þásti dokumentu by mČla být Ĝízena oblast
sociálních služeb ve mČstČ a jeho spádové oblasti (podpora nových
poskytovatelĤ, nepodpoĜení þinnosti nežádoucích služeb...).
Ekonomické dopady – koncepþní Ĝízení oblasti sociálních služeb = efektivní

Program rozvoje mČsta Mnichovo HradištČ
vynakládání finanþní prostĜedkĤ pro služby, které jsou klienty žádané a pro nČ
potĜebné, nejsou vynakládány prostĜedky ve prospČch služeb, o které není
zájem, využívání všech možných zdroj na financování sociálních služeb – vyšší
efektivita þinnosti, plynulejší provoz
Spoleþenské dopady – celkové zvýšení spokojenosti stávajících i potenciálních
klient sociálních služeb
Ekologické dopady – nelze vyjádĜit

Rizika realizace:

VýbČr vhodného zpracovatele (relevantní zkušenosti se zpracováním
obdobných dokumentĤ, znalost obecných principĤ plánování)
Ochota ostatních obcí ke spolupráci
Organizaþní, odborná a þasová nároþnost zpracování
PomČrnČ vysoká finanþní nároþnost

