
 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

CpKP střední Čechy 
Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 

Tel.: 773 661 130 
E-mail: petra.stepova@cpkp.cz 

www.cpkp.cz 

Tisková zpráva ze dne 5. října 2012 
 
 
Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí 
 
Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CpKP střední Čechy) dne 1. dubna 2012 zahájilo 
realizaci projektu – Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí. 
Město Mnichovo Hradiště - partner projektu je zapojen do všech aktivit prostřednictvím 
členů koordinační skupiny a pracovních skupin, ve kterých má své zástupce (členy 
zastupitelstva, rady a zaměstnance města). 
 
Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování soc. služeb (KPSS), zpracovat 
monitoring, vyhodnotit a aktualizovat platný plán na období 2006 – 2008 a rozšířit jej na celé 
spádové území. Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, 
zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb, veřejné správy a dotčených občanů. 
Výstupem bude platný Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových obcí 
na období 2013 - 2017. 
 
Tento čtvrtek starosta města Mnichovo Hradiště přivítal občany na prvním setkání občanů, 
kterých přišlo něco přes třicet. Společně s místostarostou vyzvali občany k otevřené diskusi a 
popřáli všem hodně zajímavých postřehů. 
 
Všichni, kteří ve čtvrtek dorazili do prostor Volnočasového centra, byli seznámeni 
s projektem a jeho aktivitami, které jsou naplánované na příštích 12 měsíců: 

- budou zrealizovány průzkumy mezi občany, kteří se nacházejí z důvodu věku, 
postižení či jiné situace v nouzi 

- zpracují se podklady pro katalog poskytovatelů služeb – sociálních a návazných 
- budeme společně popisovat problémy a hledat řešení 
- plánujeme další jednání na pracovních skupinách 
- budeme se potkávat s odborníky v rámci odborných konzultací 

 
Účastníci setkání načrtli první oblasti, kterými se budou příště zabývat: 

- problematika osob se zdravotním postižením – jejich zaměstnávání, bydlení 
- zmapování služeb pro osoby, které potřebují intenzivní péči 
- ohrožení dětí a mládeže, která tráví čas na ulici  
- domácí násilí a krizové situace, do kterých se můžeme kdykoliv dostat 
- jak lépe komunikovat a informovat o tom, kde nám kdo pomůže 

 
Zajisté jsme na tomto prvním setkání ještě nepodchytili všechny problematické oblasti. Po 
dvou hodinách intenzivní práce ve skupinách se proto všichni účastníci domluvili na dalších 
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setkáních, na kterých upřesní konkrétní oblasti a budou hledat možná řešení v území. 
Důležité je, aby se nás příště sešlo více, proto doufáme, že Vy přijdete také!  
 
Potřebné informace najdete na stránkách města Mnichovo Hradiště nebo u koordinátorky 
Komunitního plánování (Bc. Barbora Havránková, barbora.havrankova@cpkp.cz, tel.: 
774 497 873). 
 

Martina Macurová 
metodička projektu 

 
 

 
CpKP střední Čechy je nezisková organizace, která se dlouhodobě věnuje všem zájemcům z veřejné správy a 
neziskového sektoru. 
- Od roku 2005 působí v oblasti Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) po celé ČR v roli metodického 
vedení procesů plánování sociálních služeb, dále jak v roli realizátora dílčích částí, tak vzdělavatele triád a 
dalších účastníků procesů spolupracuje mimo jiné také s Krajským úřadem Středočeského kraje. V nedávné době 
se CpKP podílelo nebo se v současné době podílí na projektech plánování na Praze 5, 9, 10, 12, 14, na 
Magistrátu hl. města Prahy, v Kladně, Berouně, území MAS Brdy-Vltava, Neratovicích, Mladé Boleslavi, 
Mnichově Hradišti a Poděbradech. 
- V letech 2005 - 2007 byli odborníci z CpKP spolurealizátorem zakázky MPSV "Zajištění místní a typové 
dostupnosti sociálních služeb", jedním z výstupů této zakázky jsou "Metodiky pro plánování sociálních služeb". 
- V letech 2009 - 2011 realizovalo projekt OP LZZ - Podpora odborných partnerství v sociálních službách. 
- Od roku 1997 používá ověřenou metodiku vytváření odborných partnerství - podpora komunitních koalic. 
- Dále působí v oblasti "Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů". 
- V oblasti Místního udržitelného rozvoje poskytuje konzultační služby, zpracovává a aktualizuje rozvojové 
strategie mikroregionů. 
- V oblasti Regionální politiky Evropské unie a regionálního rozvoje ČR prosazuje principy partnerství a 
transparentního rozhodování. 
- Od roku 2003 je partnerem v projektu "O lidech s lidmi" - soutěže, která každoročně mapuje rozvoj zapojování 
veřejnosti a následných setkávání, podporuje vzájemnou výměnu zkušeností, kde velká část projektů je z oblasti 
KPSS. 
Tisková zpráva ze dne 9. května 2012 
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