
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A07-03 Podpora poskytovatel  sociálních služeb chyb jících ve m st 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: 
Poskytovatelé sociálních služeb 
Zástupci uživatel   
Krajský ú ad St edo eského kraje – sociální odbor 

Lokalizace: Mnichovo Hradišt   
Soulad s územním 
plánem: nerelevantní 

  
Doba realizace: 72 m síc   
Zahájení: 2010 
Ukon ení: 2015 

Odhad náklad :  V závislosti na rozhodnutí o konkrétním druhu podpory 

Rozd lení náklad : V návaznosti na skute nou pot ebu konkrétní služby, kterou je t eba prioritn
z ídit. 

Zdroje financování: 
Rozpo et m sta 
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 zajišt ní takových sociálních ve m st , které jsou žádoucí 
a po kterých je relevantní poptávka. Proto by tato aktivita m la být realizována 
na základ  aktuální znalosti prost edí a pot eb potenciálních klient  takových 
služeb. Podpora ze strany m sta nemusí být poskytována pouze formou 
finan ní dotace konkrétních služeb. M že se jednat také o podporu formou 
zvýhodn ného nájemného nebo poskytnutí vhodných prostor na provozování 
nové sociální služby. Nutnou podmínkou realizace této aktivity je velmi úzká 
spolupráce mezi kompetentními zástupci m sta a zástupci poskytovatel , 
jejichž služby mají být ve m st  zahájeny. V p ípad  poskytování jakékoliv 
podpory ve prosp ch poskytovatele sociální služby má zástupce m sta právo 
být seznámen s rozvojovým plánem konkrétního za ízení a seznámen se 
zprávou o hospoda ení. Realizace této aktivity je v p ímé vazb  na A07-03. 

Ekonomické dopady – efektivní, cílené vynakládání finan ních prost edk , 
tvorba nových pracovních pozic. 
Spole enské dopady -  celkové zvýšení spokojenosti stávajících i potenciálních 
klient  sociálních služeb, zvýšení atraktivity m sta jako spádového centra. 
Ekologické dopady - nelze vyjád it, lze o ekávat neutrální dopady. 

Rizika realizace: Neochota poskytovatel  sociálních služeb ke spolupráci. 


