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Tisková zpráva ze dne 9. května 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. Aktualizace metodou komunitního plánování (doporučenou MPSV) bude
mimo jiné zaměřena na nové jevy, které se od první verze plánu vyskytly.
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.
V průběhu projektu bude informována a zapojována veřejnost, v tištěné podobě bude vydán
katalog poskytovatelů soc. služeb. Další aktivitou, která v rámci projektu bude probíhat, jsou
vzdělávací semináře a možnost využít konzultací zaměřených na zajištění odbornosti týmu a
kvalitu poskytování sociálních služeb.
V rámci projektu vznikne webový portál, který umožní zveřejnění informací o jednotlivých
službách, kapacitách, což mimo jiné povede ke zkvalitnění a zefektivnění nabídky
poskytovaných služeb a informovanosti o nich.
V současné době probíhá mapování cílových skupin, sběr dat v území a analýzy
poskytovatelů sociálních služeb řešících danou problematiku a dalších odborníků.
Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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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 po celé ČR v roli metodického vedení
procesů plánování sociálních služeb, jak v roli realizátora dílčích částí, tak vzdělavatele triád a dalších účastníků
procesů (ve Středočeském kraji např. města Beroun, Neratovice, Kladno, Dobříš, Benešov a další).
- 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.

