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Souhrn připomínek 
pracovního návrhu „4. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 

Ostrava na období 2015 - 2018" 
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Vyjádření MT 
(zapracovat/nezapracovat) 

Poznámka 

1 text Ilona Brzáková str. 89 zapracovat opravit 

2 PREV Modrý kříž v České republice str. 43 nezapracovat 

ve výčtu služeb je i soc. služba poskytována organizací 
Renarkon, která poskytuje pobytovou formu služby, 
která je poskytována za úhradu (dle ZSS) 

3 PREV Modrý kříž v České republice 
str. 44, tabulka č. 25, třetí 
řádek nezapracovat 

3 aktivity poskytuje organizace Renarkon, která je 
zřizována SMO. 

4 text Modrý kříž v České republice str.49 zapracovat nahradit: finanční příspěvky z nadací 
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5 DaR Modrý kříž v České republice str.106, opatření 2.2. částečně zapracovat 

ambulance je dle zápisu z jednání PS DaR 
provozována od 15.5.2014. Dle jiných informací 
ambulance byla v provozu v rámci oddělení Domečku 
již před tím.  Je k diskuzi, jestli tam toto opatření 
ponechat, když jsme ho již splnili. Dle názoru PSo ano, 
je to důležitý prvek v rámci zabezpečení lékařské péče 
soc. ohrožených rodin. Přeformulovat opatření v 
podobě navýšení kapacity ambulance...Iniciovat 
rozšíření kapacit pediatrických ambulancí pro rodiny s 
dětmi ohrožené sociálním vyloučením 

6 text Lucie Tesarčíková str. 67 zapracovat opravit 

7a text Zuzana Marhoulová str.122 zapracovat opravit 

7b RE Zuzana Marhoulová str.128-129 zapracovat opravit 

8 DaR Sabina Nováková str. 103 částečně zapracovat 

v dokumentu je dostatečně deklarována priorita udržení 
a podpory stávající sítě soc. služeb a souvisejících 
aktivit. Vyhovět doplněním odkazem na kapitolu 6 
(str.19) 

9a text Eva Homolová, Denisa Wurstová str. 46-47 částečně zapracovat 

do Reg. Soc. služeb přidat větu : Při naplňování 
některých dílčích opatření je předpokládána úzká 
součinnost (spolupráce) s aktivitami programu Sociální 
inkluze Ostrava!!! 
do Aktivit přidat větu : Realizace některých dílčích 
opatření  je řešena přímo v rámci programu Sociální 
inkluze Ostrava!!! 
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9b text Eva Homolová, Denisa Wurstová str. 54 nezapracovat 
podstata připomínky je dle mého vyřešena již v 
předchozí úpravě dostatečně 

10 text Denisa Wurstová, Eva Homolová str. 56 částečně zapracovat 

… a aktivní zapojení zástupců relevantních pracovních 
skupin KP  i programu Sociální inkluze Ostrava !!! do 
činnosti Mezioborové legislativní komise při Radě vlády 
ČR. 

11 DaR Denisa Wurstová, Eva Homolová str.103-110 nezapracovat 

nesouhlas se zpracováním. Spolupráce s Inkluzí je již 
dostatečně deklarována. Opatření slouží také jako 
identifikace problému a jeho systémového řešení. 
Ponechat v původním znění. 

12 SOC Denisa Wurstová, Eva Homolová str. 112-114 nezapracovat 

nesouhlas se zpracováním. Spolupráce s Inkluzí je již 
dostatečně deklarována. Opatření slouží také jako 
identifikace problému a jeho systémového řešení. 
Ponechat v původním znění. 

13 RE Denisa Wurstová, Eva Homolová str. 121-129 nezapracovat 

nesouhlas se zpracováním. Spolupráce s Inkluzí je již 
dostatečně deklarována. Opatření slouží také jako 
identifikace problému a jeho systémového řešení. 
Ponechat v původním znění. 
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14a text Denisa Wurstová, Eva Homolová str. 9 částečně zapracovat 

V souvislosti s realizací programu Sociální inkluze 
Ostrava!!!  a charakterem řešených problémů v 
pracovní skupině Romské etnikum, které svou 
podstatou jsou totožné či blízké problémům v dalších 
pracovních skupinách (zejména DaR, SOC) je v 
budoucnosti zvažováno zrušení pracovní skupiny 
Romské etniku s tím, že členové budou zařazení do 
jiných pracovních skupin 

14b text Denisa Wurstová, Eva Homolová str. 41 nezapracovat nedostatečné zdůvodnění 

15 text Ďásková Petra str. 29 zapracovat opravit 

16 ZRA Šárka Vojvodíková str. 75 -82 částečně zapracovat 

v dokumentu je dostatečně deklarována priorita udržení 
a podpory stávající sítě soc. služeb a souvisejících 
aktivit. Vyhovět doplněním odkazem na kapitolu 6 
(str.19) 

17a text Ludmila Váchová str. 9 nezapracovat nemá charakter připomínky 

17b text Ludmila Váchová str. 56 nezapracovat nemá charakter připomínky 

18 text Anna Pinterová str.47 nezapracovat vyjádřeno na straně 59 

19 SEN Anna Pinterová str. 63-65 nezapracovat 
tyto činnosti jsou zahrnuty do základní sítě soc. služeb 
a souvisejících aktivit. 

20 text Svatopluk Aniol str. 20, tabulka č.4 zapracovat 
každá služba má svou registraci - Nutno přepočítat 
tabulku a zkontrolovat  v textu dokumentu 
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21 MTKP Svatopluk Aniol 
str. 93, opatření 2.2., 
případně 2.3. částečně zapracovat 

doplnit o: ... se zřetelem na cílovou skupinu osob s 
těžkým mentálním postižením z transformujících se 
pobytových zařízení 

22 MTKP Svatopluk Aniol str. 101, opatření 6.1.,6.2. zapracovat upravit realizátora - přidat SMO a výstup 5 míst za rok 

23a MTKP Svatopluk Aniol str. 20, tabulka č.4 nezapracovat 
DS končil v průběhu roku 2013. Opravit stav tabulky k 
1.1.2014. 

23b MTKP Svatopluk Aniol str. 24, tabulka č.6 nezapracovat 
DS končil v průběhu roku 2013. Opravit stav tabulky k 
1.1.2014. 

24 MTKP Svatopluk Aniol str. 92, opatření 2.1. částečně zapracovat 
upravit dle návrhu předkladatele bez personálního 
zabezpečení 

25 text Olga Pelechová str. 22 zapracovat 
Náklady na zabezpečení procesu komunitního 
plánování v Ostravě průměrně činí 1 300 000 Kč za rok. 

26 ZRA Lucie Skříšovská str. 75-82 částečně zapracovat 

v dokumentu je dostatečně deklarována priorita udržení 
a podpory stávající sítě soc. služeb a souvisejících 
aktivit. Vyhovět doplněním odkazem na kapitolu 6 
(str.19) 

27a ZRA Daniela Horáková str. 76 zapracovat opravit 

27b ZRA Daniela Horáková str. 30 nezapracovat 

údaje v dokumentu jsou za rok 2013. V tomto období 
SR ani OSP nebylo podporováno.  Podpora 
zmiňovaných služeb je na straně č. 75 

27c ZRA Daniela Horáková str. 77 nezapracovat 

na základě doložených údajů jsme připraveni v 
možnostech rozpočtu na rok 2015 podpořit rozvoj soc. 
služeb. Urychlení naplnění opatření není nic proti plánu. 
Plán není dogma. 

28 text Václav Vrána str. 34 nezapracovat nemá charakter připomínky 
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29 text Václav Vrána str. 50 nezapracovat 
Členové PS mohou monitorovat v rámci činnosti PS.  
Stávající praxe a v dokumentu str.51, 2 odstavec 

30 text Václav Vrána str. 56 zapracovat opravit 

31 text Daniel Vrána str. 9 částečně zapracovat upraveno již dle připomínky č.14a 

32 text Václav Vrána str. 19 zapracovat opravit 

33 DaR Michal Mariánek 
str. 107, cíl 3 a jeho 
opatření zapracovat 

garantem rodinné koncepce by mělo být především 
město 

34 DO Michal Mariánek 
str. 68, cíl 1, opatření  
1.1. zapracovat pravděpodobným realizátorem bude Slunovrat 

35 DO Michal Mariánek str. 73, cíl 5, opatření 5.1. zapracovat …. na destigmatizaci osob s duševním onemocněním 

 


