Vyhodnocení procesu připomínkování
návrhu 2. komunitního plánu sociálních služeb
města Děčína 2010–2013
Časový rámec procesu konzultací
březen
• zpracování materiálu Návrh cílů a opatření 2. komunitního plánu sociálních služeb města
Děčína 2010 – 2013
• vytvoření informační a propagační strategie
• zajištění připomínkovacích míst
• příprava připomínkovacího formuláře
• zpracování časového harmonogramu procesu připomínkování
• projednání návrhu s 1. náměstkem primátora Mgr. Miroslavem Samlerem dne 22.03.2010
duben
• projednání navrhovaných cílů a opatření sociální komisí dne 08.04.2010
• představení cíle – odstraňování bariér ve Zpravodaji města dne 10.04.2010
• radě města předloženy na vědomí navrhované cíle na jednání dne 13.04.2010
• uspořádání tiskové konference za účelem oficiálního zahájení procesu připomínkování
Návrhu 2. KPSS města Děčín 14.04.2010
• distribuce Návrhu cílů a opatření 2. KPSS v tištěné podobě na vytipovaná distribuční místa
• na webové stránky města byl umístěn návrh cílů a opatření 2. KPSS spolu
s připomínkovacím formulářem a zveřejněna informace o procesu připomínkování
19.04.–14.05.2010
• všem členům skupiny pro strategii byl e-mailem materiál zaslán dne 20.04.2010
• členové všech koordinačních skupin byli seznámeni s průběhem procesu připomínkování,
distribučními místy a možností materiál připomínkovat
květen
• představení navrhovaných cílů a opatření ve Skupině pro strategii 3.5.2010
• kategorizace zaevidovaných připomínek
červen
• obdržené připomínky byly projednány v koordinačních skupinách a následně po schválení
skupiny zapracovány
červenec
• na webových stránkách zveřejněna informace o druhém kole procesu připomínkování návrhu
plánu odbornou veřejností
• na webové stránky města byl umístěn návrh finální podoby 2. KPSS a zveřejněna informace
o 2. kole procesu připomínkování, které bude ukončeno 15.08.2010
• návrh plánu s průvodním dopisem byl zaslán všem zastupitelům města v elektronické
podobě k připomínkování
srpen
• kategorizace obdržených připomínek
• obdržené připomínky byly projednány v manažerském týmu, popř. zapracovány

září
• 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010–2013 předložen ke schválení radě a
zastupitelstvu města

Charakter a počet zaevidovaných připomínek
Kategorizace připomínek:
a/ připomínky, které navrhují změnu formulace
projednávají : koordinační skupiny
b/ připomínky, které navrhují dílčí změnu opatření
projednávají : koordinační skupiny
c/ připomínky zásadního charakteru, které navrhují zrušení opatření nebo navrhují nové
opatření
projednávají : koordinační skupiny
d/ připomínky zásadního charakteru, které navrhují zrušení nebo změnu cíle
projednává : manažerský tým
e/ připomínky, které nelze akceptovat pro zapracování …..např. data z informačního systému,
připomínky bez identifikace
V rámci procesu připomínkování bylo zaevidováno celkem 9 připomínek, z toho:
• 0 připomínek z koordinačních skupin
• 0 připomínek od jednotlivých členů koordinačních skupin
• 9 připomínek od zástupců státních a samosprávních institucí
• 0 připomínek od subjektů - NNO
• 0 připomínek od veřejnosti (studenti, občané)
Výsledek procesu připomínkování veřejností, který probíhal:
Proces připomínkování 2. KP v oblasti péče o seniory: 0 připomínek
Proces připomínkování 2. KP v oblasti péče o občany se zdravotním postižením: 0 připomínek
Proces připomínkování 2. KP v oblasti péče o rodiny v krizi:
Celkem byly zaevidovány 4 připomínky, z toho:
- zapracováno celkem
3 připomínek
- nezapracováno celkem
1 připomínek
(návrh spolupráce PMS s NNO, nejedná se o sociální službu)
Proces připomínkování 2. KP v oblasti sociální pomoci o osoby v krizi:
Celkem byly zaevidovány 4 připomínky, z toho:
- zapracováno celkem
2 připomínek
- nezapracováno celkem
2 připomínek
(návrh spolupráce TP OSPOD s PMS, PMS neposkytuje sociální
službu)
Proces připomínkování 2. KP v oblasti ostatní: 1 připomínka
Výsledek 2. kola procesu připomínkování odbornou veřejností a politickou reprezentací:
Nebyla přijatá žádná připomínka.
Zpracovala: Ing. Vávrová Dagmar
Děčín 18.07.2010

