
Program rozvoje m sta Mnichovo Hradišt

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY  
íslo aktivity  
A07-04 

Systém prevence a koncep ní ešení stavu skupiny d tí 
s problémovým chováním 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 
M stská policie 
Školy a školská za ízení 

Lokalizace: Mnichovo Hradišt   
Soulad s územním 
plánem: nerelevantní 

  

Doba realizace: 72 m síc

Zahájení: 2010 
Ukon ení: 2015 

Odhad náklad :  50 tis. K /rok 

Rozd lení náklad : Podpora program  volno asových aktivit a preventivních a osv tových akcí 

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 : 

Cílem aktivity je vytvo ení podmínek pro vznik a nastartování fungování 
systému, který bude systematicky pracovat se skupinou d tí s problémovým 
chováním. Jde o zapojení zástupc  co nejvíce subjekt , kte í mají na tuto oblast 
jakoukoliv vazbu, a jejich spoluprací bude docíleno stavu snížení negativních 
dopad  spojených s touto cílovou skupinou. Nutností je znalost reálné situace a 
vytvo ení struktury, která bude schopná pružn  reagovat na konkrétní p ípady. 
Pozornost by nem la být v nována pouze ešení vzniklých problém , ale 
p edevším prevenci. Z tohoto d vodu je t eba zvážit výb r zapojených subjekt .

Ekonomické dopady – nelze jednozna n  hodnotit, druhotné ekonomické 
p ínosy je možné o ekávat snížením škod vzniklých v d sledku chování této 
skupiny d tí. 
Spole enské dopady – celkov  zvýšení klidu a bezpe nosti prost edí pro život 
ve m st  pro všechny obyvatele 
Ekologické dopady – nelze jednozna n  hodnotit, lze o ekávat neutrální 
dopady 

Rizika realizace: Ochota zainteresovaných subjekt  ke spolupráci 
Vyšší nároky na koordinaci 


