
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A07-02 

Aktualizace, dopracování a realizace komunitního plánu v etn
koncep ního ízení PÚ07 

Vazba na díl í 
strategické cíle: 

DC02 Rozvinutá ob anská vybavenost m sta a posílení úlohy Mnichova 
Hradišt  jako spádového centra 

Garant aktivity: M stský ú ad Mnichovo Hradišt  – Odbor sociálních v cí a zdravotnictví  

Partne i aktivity: 

Obce spádové oblasti Mnichova Hradišt  jako obce s rozší enou p sobností 
Poskytovatelé sociálních služeb 
Zástupci uživatel   
Krajský ú ad St edo eského kraje – sociální odbor 

Lokalizace: Spádová oblast M sta Mnichovo Hradišt  – obce s rozší enou p sobností 
Soulad s územním 
plánem: nerelevantní 

  
Doba realizace: 8-12 m síc   

Zahájení: V závislosti na rozhodnutí vedení m sta o 
zpracování komunitního plánu 

Ukon ení: V závislosti na zahájení prací  

Odhad náklad :  300-400 tis. K

Rozd lení náklad : Externí zpracování 

Zdroje financování: 

Rozpo et m sta 
Rozpo ty 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) 

  

Komentá : 

P edm tem aktivity je zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 
pro spádovou oblast m sta Mnichovo Hradišt . Žádoucí je zapojení co 
nejv tšího množství obcí ze spádové oblasti, zástupc  poskytovatel  i uživatel
sociálních služeb. Sou ástí procesu zpracování je ustavení pracovních struktur 
a vytvo ení podmínek pro jejich innosti, což napom že ke kvalitnímu 
zpracování dokumentu. V t chto pracovních strukturách budou zapojeni 
zástupci z izovatel , poskytovatel  i uživatel , ímž bude zajišt na akceptace 
zájm  všech dot ených subjekt . Obsahem dokumentu by m la být analýza 
sou asného stavu v poskytování sociálních služeb (podklady, vstupy, 
demografie, poskytovatelé, p esahy do dalších oblastí, zdroje) a návrhy 
opat ení a doporu ení pro konkrétní asový horizont. Nedílnou sou ástí by 
rovn ž m lo být stanovení pravidel monitoringu a aktualizace dokumentu. P i 
zpracování Komunitního plánu by m la být zohledn na vazba na St edn dobý 
plán rozvoje sociálních služeb St edo eského kraje. Z d vodu odborné, 
organiza ní a asové náro nosti je doporu eno zpracování externím 
zpracovatelem ve spolupráci se všemi zapojenými subjekty. Na základ
doporu ení vzešlých z návrhové ásti dokumentu by m la být ízena oblast 
sociálních služeb ve m st  a jeho spádové oblasti (podpora nových 
poskytovatel , nepodpo ení innosti nežádoucích služeb...). 

Ekonomické dopady – koncep ní ízení oblasti sociálních služeb = efektivní 
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vynakládání finan ní prost edk  pro služby, které jsou klienty žádané a pro n
pot ebné, nejsou vynakládány prost edky ve prosp ch služeb, o které není 
zájem, využívání všech možných zdroj na financování sociálních služeb – vyšší 
efektivita innosti, plynulejší provoz 

Spole enské dopady – celkové zvýšení spokojenosti stávajících i potenciálních 
klient sociálních služeb 

Ekologické dopady – nelze vyjád it 

Rizika realizace: 

Výb r vhodného zpracovatele (relevantní zkušenosti se zpracováním 
obdobných dokument , znalost obecných princip  plánování) 
Ochota ostatních obcí ke spolupráci 
Organiza ní, odborná a asová náro nost zpracování 
Pom rn  vysoká finan ní náro nost 


