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MNICHOVO HRADIŠTĚ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Každý z nás má své místo, kde se cítí být doma, kde žije, pracuje, potkává sousedy a kamarády. 
Místo, kde se pyšní svými úspěchy, řeší neúspěchy a případně hledá pomoc. 
 
Mnichovo Hradiště se snaží svým občanům zajistit podporu nejen v případech, kdy se člověku daří, 
ale i v situacích, kdy se člověku nedaří. 
 
V letošním roce Mnichovo Hradiště realizuje společně s Centrem pro komunitní práci střední Čechy 
projekt, který bude popisovat problémy, které občany trápí, hledat možná řešení, navazovat 
spolupráci s různými subjekty a snažit se zajistit finance na potřebné služby. 
 
Do projektu se zapojí aktivně nejen zástupci města, poskytovatelé různých služeb, a to z oblasti 
sociální, školství, zdravotnictví a dalších, tak i samotní občané města a okolí. Přizváni k účasti budou 
také dobrovolné spolky, kluby a další zájmová sdružení, a v neposlední řadě i Vy všichni, kteří tento 
článek čtete. 
 
Co se skutečně bude dít? 
Budeme se scházet, diskutovat, navrhovat, co by se mělo zlepšit. Budeme hledat ty, kteří nám 
pomohou. Občas se budeme dohadovat, překřikovat a konfrontovat své názory. 
 
Vše povede k tomu, abychom se společně domluvili na tom, co je potřeba do příštích let u nás zlepšit, 
udržet nebo podpořit. Chceme nejen vědět, jak má město rozdělovat efektivně své prostředky, ale 
také argumentovat Středočeskému kraji, co je potřeba v našem regionu řešit a financovat. 
 
Chcete se zapojit? Napište nám. 
Máte pocit, že se Vás toto téma netýká? Ozvěte se nám i tak. 
Nechce se Vám psát? Nepište, počkejte na první pozvánky zde v Informačním listu města a přijďte 
s námi na podzim diskutovat. 
 
Na setkání s Vámi se těší: 
Barbora Havránková Vladimíra Michalová 
koordinátorka projektu vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví 
barbora.havrankova@cpkp.cz vladimira.michalova@mnhradiste.cz 
 
Petra Štěpová Martina Macurová 
manažerka projektu metodička a vzdělavatelka plánování soc. služeb 
petra.stepova@cpkp.cz martina.macurova@cpkp.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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