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 Zajímají vás sociální služby a programy v ORP Mělník?
 Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodování o sociální síti
služeb v ORP Mělník v příštích letech.
 Sdělte nám váš názor v procesu konzultací.
Město Mělník a spolupracující organizace zapojené v procesu
komunitní plánování sociálních služeb a péče v obci s rozšířenou
působností Mělník na období 2016 až 2020
NÁVRH KPP byl zpracován komunitou a to, odborníky z oblasti sociálních služeb, zadavateli
sociálních služeb a uživateli za jednotlivé cílové skupiny obyvatel. V komunitním plánu
najdete návrh na rozvoj a udržení sítě sociálních služeb u 3 cílových skupin a společné cíle:
1.
2.
3.
4.

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
služby pro rodiny, děti a mládež
služby pro sociálně vyloučené, patologii a krizi
společné cíle

Plán obsahuje 13 cílů a 38 opatření, která budou v následcích, pěti letech společným úsilím
komunity realizovány ve prospěch občanů ORP Mělník.
Proces konzultací Komunitního plánu probíhá 21. 09. – 09. 10. 2015. Plán najdete na webu
města Mělníka a obcí, které jsou v ORP, spolu s připomínkovacími formuláři. Komunitní plán
v tištěné podobě pak:
1.
2.
3.
4.

Obce v ORP Mělník, kterým budou veškeré informace zaslány v elektronické verzi
Centrum seniorů Mělník
Služby prevence města Mělníka
Všichni poskytovatelé služeb v ORP Mělník, kterým budou informace zaslány
elektronicky
5. Turistické informační centrum Mělník, Legionářů 51

V případě potřeby jakýchkoli informací neváhejte kontaktovat pověřenou osobu za projekt
Komunitní plánování péče v ORP Mělník a metodika KP Mělník: Město Mělník, zastoupené
městským úřadem Mělník – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, náměstí Míru 51, Mělník –
1. Patro, dveře číslo 212 až 214 v době úředních hodin nebo na telefonním čísle: 603786174.
Dále Je možno konzultovat i s metodikem Michalem Polesným, telefon: 603879688.
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Vznik Komunitního plánu sociálních služeb a péče v ORP Mělník
ÚČEL:
Plán vznikl, aby poskytování sociálních služeb a péče v následném horizontu do roku 2020
vyhovovalo občanům v řešeném území a citlivěji reagovalo na jejich potřeby. Vznik
Komunitní plánu je hrazen z rozpočtu města Mělník.
PROCES:
Komunitní plán je výsledkem společného procesu plánování sítě služeb ve městě Mělníku a
ostatních obcí v ORP Mělník. Jeho obsah odráží diskuze a rozhodnutí, ke kterým doposud
dospěli všichni jeho tvůrci. Při jeho tvorbě byl respektován princip rozšířené triády, tedy
zapojení zadavatele – města Mělníka, více než 35 poskytovatelů služeb, uživatelů a
veřejnosti, což velmi pomohlo zvýšit celkovou reálnost a kvalitu plánu.
HODNOTY:
Plán je opřen o několik zásadních humánních hodnot:
•
•
•
•
•
CÍLE:

Poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů
Poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku
Zajistit při poskytování služeb rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana
Respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a jeho soukromí
Poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních aspirací a schopností občanů

Plán má přispět k naplnění 5 základních cílů:
•
•
•
•
•

Umožnit lidem žít doma co nejdéle, nabídnout jim péči v oblastech kde si to přejí
Přizpůsobit poskytování péče tak, aby vyhověla také novým požadavkům a potřebám
Uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči
komunitní
Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb
Zajistit integraci co nejširších služeb a programů bez rozdílu zřizovatele služby

KONTEXT:
•

Komunitní plánování v ČR je již zakotvenou metodou kvality, která je povinně uložena
krajům pro zpracování Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb. Hojně je však
metoda komunitního plánování využívána i městy, obcemi a mikroregiony. Procesem,
který je na Mělnicku metodicky zaštítěn CKP Ústí nad Labem, vznikají obdobné plány
krajů, měst a obcí po celé ČR.
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Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu
Komunitního plánu sociálních služeb a péče v ORP Mělník
Pravidla vedení procesu konzultací:
1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování
materiálu a podání připomínky.
2. Konzultační místo slouží zároveň pro podávání informací k předkládanému materiálu.
3. Na všech kontaktních a konzultačních místech jsou k dispozici písemné materiály a
připomínkovací formuláře.
4. Všechny připomínky musí mít písemnou formu a musí být podány na
připomínkovacím formuláři.
5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat poštou na adresu Město Mělník,
Bc. Irena Podivínská dis., náměstí Míru 1, 276 01, Mělník nebo odeslat elektronicky
na: komunitniplanovani@melnik.cz. Elektronické připomínkování se řídí stejnými
pravidly.
Všechny došlé připomínky jsou evidovány.
6. V elektronické verzi bude materiál k dispozici na webových stránkách města Mělníka:
www.melnik.cz v sekci NEPŘEHLÉDNĚTE. (Návrh komunitního plánu sociálních služeb
a péče na Mělnicku a Informace k procesu konzultací včetně připomínkovacího
dotazníku).
7. Vypořádání připomínek bude zveřejněno a stane se přílohou (součástí) komunitního
plánu.

Samotný proces konzultací s širokou veřejností bude probíhat
21. 09. – 09. 10. 2015.
Proces konzultací bude probíhat ve spolupráci se samotnými poskytovateli služeb
v regionu ORP Mělník. Všichni poskytovatelé budou mít k dispozici Návrh Komunitního
plánu sociálních služeb a péče spolu s Připomínkovacími dotazníky.
Konzultační místo:
1. Město Mělník, zastoupené městským úřadem Mělník – Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, náměstí Míru 51, Mělník – 1. Patro, dveře číslo 212 až 214 v době
úředních hodin nebo na telefonním čísle: 603786174. Dále Je možno konzultovat i
s metodikem Michalem Polesným, telefon: 603879688.
Kontaktní místa:
1.
2.
3.
4.

Obce v ORP Mělník, kterým budou veškeré informace zaslány v elektronické verzi.
Centrum seniorů Mělník
Služby prevence města Mělníka
Všichni poskytovatelé služeb v ORP Mělník
5. Turistické informační centrum Mělník, Legionářů 51
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