 Zajímají vás sociální služby a programy v Děčíně?
 Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodování o síti sociálních služeb a
návazných aktivit v Děčíně a blízkém okolí v příštích letech.
 Sdělte nám váš názor v procesu konzultací.

Statutární město Děčín a spolupracující organizace zapojené v procesu
komunitního plánování sociálních služeb a návazných aktivit
Návrh 3. KPSS byl zpracován komunitou a to, odborníky z oblasti sociálních služeb a
návazných aktivit, zadavateli sociálních služeb a uživateli služeb. V komunitním plánu
naleznete návrh na rozvoj a udržení sítě sociálních služeb a aktivit u 4 cílových skupin a
přesahový cíl:
osoby se zdravotním postižením
rodiny, děti a mládež

osoby v krizi
senioři
přesahový cíl

Proces konzultací Komunitního plánu probíhá 12. - 30. března 2015. Plán najdete na portálu
komunitního plánování Děčín (www.komunitni.mmdecin.cz), spolu s připomínkovacími
formuláři. Komunitní plán v tištěné podobě pak:
1. Recepce Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.
2. Recepce Magistrátu města Děčín, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I.
3. Městská knihovna Děčín – hlavní půjčovna, Karla Čapka 1441/3, Děčín I.
4. Klub seniorů „Zlatý podzim“, Bezručova 21, Děčín IV.
5. Kontaktní centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Teplická 31/45, Děčín IV.
6. Mateřské centrum Rákosníček, U Plovárny 1262/12, Děčín I.
7. Cesta do světa – Slunečnice o.s., Hudečkova 664/1, Děčín I.
Pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte konzultační místo: Magistrát města
Děčín, budova A3 (ul. Na Valech), kancelář 212, Mgr. Karolína Kounová Roubíčková,
tel: 412 593 172, e-mail: karolina.kounova@mmdecin.cz.
Bližší konzultace k jednotlivým oblastem poskytnou manažeři koordinačních skupin za
jednotlivé cílové skupiny:
Koordinační skupina a jméno manažera
KS Senioři: Mgr. Nikola Chmelíková
KS Osoby se zdravotním postižením: Bc. Vít Kaška
KS Rodiny, děti a mládež: Bc. Jana Braunštejnová
KS Osoby v krizi: Mgr. Barbora Fleischerová

e-mailový kontakt
manazer-seniori@seznam.cz
vit.kaska@seznam.cz
j.braunstejnova@seznam.cz
manazer.krize@seznam.cz
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