Statutární město Děčín a spolupracující organizace zapojené
v procesu komunitní plánování sociálních služeb

Návrh cílů a opatření
3. komunitního plánu
sociálních služeb města Děčín
2015 - 2018

Proces konzultací v období
12. – 30. března 2015

Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu
3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín
Proces konzultací bude probíhat od 12. do 30. března 2015.
Pravidla vedení procesu konzultací:
1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování
materiálu.
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
připomínkovacím formuláři.
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5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat s označením: odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, 3.KPSS poštou na adresu: statutární město Děčín, Mírové
náměstí 1175/5, Děčín IV., přes podatelnu magistrátu, nebo odeslat elektronicky na
karolina.kounova@mmdecin.cz.
6. Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly. Všechny došlé připomínky jsou
evidovány.
7. Vypořádání připomínek bude zveřejněno a stane se přílohou (součástí) komunitního
plánu.
Proces konzultací bude probíhat ve spolupráci s poskytovateli služeb v Děčíně. Na níže
uvedených kontaktních místech bude k dispozici tištěný Návrh 3. komunitního plánu
sociálních

služeb

spolu

s
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s připomínkovacím dotazníkem bude pro elektronické připomínkování vyvěšena na
webových stránkách komunitního plánování města www.komunitni.mmdecin.cz v sekci
připomínkovací řízení. Všichni členové koordinačních skupin obdrží na email elektronickou
verzi plánu i s připomínkovacím dotazníkem. Návrh 3. komunitního plánu sociálních služeb
bude zaslán všem zastupitelům města a vedoucím jednotlivých odborů v elektronické verzi.
Vypořádání připomínek bude probíhat v měsíci dubnu, jednotlivé připomínky bude
vypořádávat manažerský tým procesu komunitního plánování.

Kontaktní místa:
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, 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

e-mailový kontakt

KS Senioři
Mgr. Nikola Chmelíková

manazer-seniori@seznam.cz

KS Osoby se zdravotním postižením
Bc. Vít Kaška

vit.kaska@seznam.cz

KS Rodiny, děti a mládež
Bc. Jana Braunštejnová

j.braunstejnova@seznam.cz

KS Osoby v krizi
Mgr. Barbora Fleischerová

manazer.krize@seznam.cz

