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Název projektu: Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192 

 

Návrh vypořádání připomínek a námitek Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024 

Vážíme si každé připomínky, která nám byla zaslána. V tabulce vypořádání je uvedeno, jak jsme s připomínkami naložili. Aktuální verze dokumentu bude 

předložena orgánům KPSS k projednání a ke schválení. 

Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

1 Bc. Jiřina 
Bradová / 
ARGO 

argo.patkova@ 
seznam.cz 

35 Komunitní plán je zaměřen 
na cílové skupiny, kdy jednou 
ze skupin jsou 3.1.4 Lidé 
v krizi a nouzi, ve strategické 
části je tato skupina 
nahrazena termínem Osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením / oblast 7.5.). 
Sjednotit terminologii by bylo 
přehlednější. 

  Beze změny Pracovní skupina se 
historicky jmenuje „Lidé 
v krizi a nouzi“, nový plán 
pracuje s oblastmi 
podpory, které svým 
pojmenováním navazují 
na SPRSS Zlínského kraje 

2 Bc. Jiřina 
Bradová / 
ARGO 

argo.patkova@ 
seznam.cz 

70 Město Valašské Meziříčí má 
pozitivní zkušenost se 
spoluprací s Agenturou pro 
sociální začleňování a plánuje 
na aktuálně běžící spolupráci 
navazovat dalšími projekty a 
aktivitami, zejména cílenými 
na naplňování cílů tohoto 
plánu v rámci 
Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným 
lokalitám. 

 Pokud je stanovený cíl: 3.1.4.2 
Standardní stav je takový, když všichni 
občané jsou schopni sanovat základní 
životní potřeby, mají adekvátní bydlení. 
Síť sociálních služeb je propojená. 
Osoby v krizi a nouzi včetně Romů mají 
možnost uplatnit se na otevřeném trhu 
práce, jsou motivováni ke vzdělání  
a nepadají do dluhové pasti a exekucí. 
Dle mého názoru by "Aktivity ve 
strategii" měly být nastaveny pro 
splnění cíle, kde v níže uvedených 

Doplněno 
 
Do plánu byly 
doplněny cíle: 
7.1.3.7 Zavedení 
koncepčního přístupu 
k prevenci a řešení 
dluhů napříč cílovými 
skupinami 
v Mikroregionu, vč. 
posílení kapacity 
dluhového poradenství 

Připomínkující se 
neodvolává na cíl, ale 
kapitolu z mapování 
potřeb. Komunitní plán 
se snaží koncentrovat na 
omezený počet cílů, 
přispívajících ke zlepšení 
života cílových skupin, vč. 
některých zmíněných 
v mapování potřeb. 
 
Plán již obsahuje cíle: 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

aktivitách se odráží sanace základních 
životních potřeb, adekvátní bydlení, 
uplatnění na trhu práce, motivace ke 
vzdělávání, oddlužení či prevence 
zadluženosti. 
 

7.1.3.8 Implementace 
cílů SPRSS v rámci 
projektových aktivit ve 
spolupráci s Agenturou 
pro sociální 
začleňování  
7.3.4.6 Vytvoření 
programu na posílení 
kompetencí rodin 
ohrožených sociálním 
vyloučením v oblasti 
péče o zdraví 
7.5.4.4 Zavedení 
inovací v podpoře 
zaměstnávání lidí 
ohrožených sociálním 
vyloučením a 
dlouhodobou 
nezaměstnaností, 
např. posílením 
spolupráce se sociální 
rehabilitací 

7.1.4.1 Vytvoření 
Koncepce sociálního 
bydlení 
7.3.4.2 Realizace 
programu zaměřeného 
na prevenci školního 
neúspěchu a sociálního 
vyloučení – dokončení SŠ 
vzdělání, snížení výskytu 
rizikového chování 
7.3.4.3 Zavedení a 
ukotvení pozice školního 
psychologa na každé ZŠ a 
SŠ v ORP 
 
 

3 Bc. Jiřina 
Bradová / 
ARGO 

 35 V dokumentu se uvádí str 35 
Osoby v krizi a nouzi včetně 
Romů mají možnost uplatnit 
se na otevřeném trhu práce, 
jsou motivováni ke vzdělání a 
nepadají do dluhové pasti a 
exekucí. 
Nejsou navržena žádná 
opatření. 

  Doplněno 
 
Viz předchozí odpověď 

Viz předchozí odpověď 

4 Bc. Jiřina 
Bradová / 
ARGO 

 80 7.5.3 Terénní služby 
Žádná zmínka o terénní práci 
Arga? Má to nějaký důvod? 

  Beze změny Strategická část plánu 
prioritně řeší služby, 
které je potřeba rozvíjet 
a/nebo zavést jako nové. 
Fungující jsou zmíněny 
v přehledu stávající sítě 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

(kapitola 4 Síť služeb 
v Mikroregionu VM-K) 

5 Bc. Alena 
Krejčí 

alena.krejci@ 
armadaspasy.cz 

 Dobrý den, 
 
děkuji za důvěru a možnost 
připomínkování.  
Vzhledem k tomu, že jsme ze 
sousedního kraje, k Vašemu 
KP se vyjádřím jen obecně. 
 
Určitě vnímám jako velmi 
dobré plánovat služby pro 
osoby bez domova jako DZR 
nebo AD s pečovatelskou 
službou, housing first apod. 
 
Je zde vidět, jak je nutné 
prolínat služby prevence s 
péčovými službami a dalšími 
odvětvími (aktivní politika 
zaměstnanosti, chráněná 
pracovní míst apod.)  
Myslím, že by se mělo 
obecně v KP na toto myslet a 
pamatovat na jednak 
provázanost služeb a také 
jejich návaznost. 
 
Co vnímám jako důležité, je 
zaměřit se na střechu nad 
hlavou. Od noclehárny, přes 
azylové domy, housing first, 
sociální bydlení, a DZR. Umět 
si dobře analyzovat 
potřebnost.  
Kolik lůžek nocleháren, kolik 
azylových domů (zde např. 

  Beze změny Text neobsahuje 
konkrétní návrh, spíše 
souzní se záměry v něm 
obsaženými. 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

transformovat azylové domy 
na soc. rehabilitaci (bydlení + 
pracovní příležitosti).  
Do budoucna je potřebné 
počítat i s tím, že i v rámci 
transformace psychiatrické 
péče, budou lidé na ulici. Ne 
všichni to zvládnou v 
rodinách nebo novém 
bydlení (pokud budou mít) 
nebo na ubytovnách.  A i zde 
připravit na zajištění různých 
forem bydlení s podporou 
apod.  
 
Předvídat vývoj a být spíše 
popředu než pozadu. Nyní je 
to vidět v rámci celé ČR např. 
na nedostatečné kapacitě 
služeb pro osoby bez 
domova, kteří jsou již 
nesoběstační a nemají 
finance. Současná kapacita 
DZR – Domovů Armády 
spásy, není schopna pokrýt 
poptávku. A poptávka je 
celorepubliková.  
 
Ale nejedná se jen o tuto 
službu. Máme zkušenost (a 
určitě nejen my), že lidé z 
Azylových domů lze 
posouvat, ale není kam. S 
některými je potřeba 
dlouhodobě, nejen na rok, 
budovat zpět pracovní 
návyky a další. Lze to v 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

systému soc. služeb řešit 
sociální rehabilitací a 
bydlením.  I v KP je důležité 
uvažovat a plánovat v 
souvislostech.  
 
Nebude se zde rozepisovat. 
Problematiku soc. služeb 
znáte.  
 
Chtěla jsem vás jen podpořit 
a dát k podněty zamyšlení.   

6 Bc. Alena 
Krejčí 

alena.krejci@ 
armadaspasy.cz 

 Dobrý den, 
 
a pak ještě jedna poznámka. 
 
Pro menší dotace, méně 
byrokracie. 
 
Umím si představit, že lze 
kategorizovat že dotace od ... 
do řešíme způsobem A, 
dotace od ... do 
způsobem   B, 
a dotace nad .... způsobem C. 
 
Přiznám se, že na první 
dobrou to vypadá, že tím 
potencionální zájemce 
odrazujete.  
 
Naše organizace dostala 
částku 3200,- Kč a vyřizování 
bylo stejně náročné jako by 
šlo o částku 3 200 000,- Z 
praxe víme, že takovéto 

  Beze změny Otázka financování SSL je 
součástí společných 
témat napříč pracovními 
skupinami pro MT 
(kapitola 7.1.1). 



 

6 
 

Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

částky, přijímáme s mnohem 
jednodušší legislativou.  
 
Jsme samozřejmě rádi, za 
každou částku a vážíme si 
pomoci a podpory.  A 
budeme rádi i za podporu v 
dalších letech, pokud u nás 
budou využívat službu 
občané vašeho regionu.  

7 Ing. Dan 
Žárský 

reditel@ 
diakonievsetin.cz 

39 Vážený pane Foltýne, 
Přivítáme uvedení v tabulce 
také naši mobilní 
specializovanou paliativní 
péči Devětsil – domácí hospic 
spec. 926, která pokrývá také 
území Vašeho mikroregionu.  
Počet přepočtených úvazků, 
všechny, co máme, je 9. 
 

  Beze změny Dle Akčního plánu 
Zlínského kraje pro rok 
2022 území poskytování 
služby (Nabersil) 
nezahrnuje ORP Valašské 
Meziříčí. 
Specializace 926 je 
zdravotnická. 

8 Marta 
Dammová 

 44 Všimla jsem si chyby na 
straně 44 v tabulce 4 Síť 
služeb v Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
(dle Krajského úřadu 
Zlínského kraje) v Názvu 
sociální služby se nějak 
propsal název naší organizace 
místo názvu služby.  
Mají tam být uvedeny tyto 
služby: 
ID: 2221903 je Odborné 
sociální poradenství 
ID: 3367301 je Sociálně 
aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním 
postižením 

  Opraveno  
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

ID: 6221407 je Tlumočnické 
služby 

9 Mgr. Alena 
Jbaili 

alena.jbaili@ 
iskerka.cz 

23 3.1.1.2 Vymezení 
standardního stavu 
Lidé s invalidním důchodem 
III. stupně jsou schopni hradit 
náklady spojené s bydlením. 
Dle našich zkušeností z praxe 
se to netýká jen ID 3.st., ale 
jakéhokoliv ID. Lidé, kteří 
např. onemocněli během 
studia a měli brigádu, pak se 
jim výše ID vypočítává z této 
sumy. 

  Zapracováno 
 
Nové znění: Lidé 
s invalidním důchodem 
jsou schopni hradit 
náklady spojené 
s bydlením. 

 

10 Mgr. Alena 
Jbaili 

alena.jbaili@ 
iskerka.cz 

26 3.1.2 Lidé se zdravotním 
postižením 
Z našeho pohledu ve výčtu 
chybí spolupráce s rodinou, 
která by byla 
zakomponována v práci 
s klientem a byla vykazatelná 
v rámci intervencí. V této 
chvíli je smlouva s klientem a 
pokud klient není přítomen, 
není možné vykazovat.  Za 
určitých situací, např. při 
zhoršení zdrav. stavu klienta, 
je součinnost rodiny 
nezbytná a klient z důvodu 
zdrav. stavu nemusí být 
přítomen. 

  Beze změny Připomínka se vztahuje 
k záznamu proběhlého 
jednání. Pokud při něm 
nezazněla, je obtížné 
vložit ji dodatečně, byť je 
smysluplná. 
Práce s rodinou klienta je 
zmíněna v kapitole 7.1.3 
jako jedno z témat, které 
je nezbytné řešit. 

11 Mgr. Alena 
Jbaili 

alena.jbaili@ 
iskerka.cz 

27 
 

3.1.2.3 Hlavní potřeby podle 
jejich nositelů 
Neexistuje systém 
zohledňující atakovací 
onemocnění. Co to znamená? 

  Beze změny Atakovací onemocnění: 
Myšleno je onemocnění 
projevující se atakami 
(schizofrenie). Jedná se o 
příspěvek uživatele, od 
kterého se neočekává 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

Návaznost na rehabilitační 
zařízení  
a psychiatrické léčebny. 
Rehabilitačními zařízeními se 
myslí soc. služby? Název 
psychiatrická léčebna byl 
dávno zrušen a 
přejmenována na 
psychiatrické nemocnice. 
 

znalost odborného 
názvosloví. 
 
Návaznost na 
rehabilitační zařízení  
a psychiatrické léčebny: 
Opět se jedná o 
poznámku uživatele. 
 
 

12 Mgr. Alena 
Jbaili 

alena.jbaili@ 
iskerka.cz 

 7.4.3 Terénní služby 
Pro řešený region je 
plánováno zřízení terénního 
multidisciplinárního týmu, 
který bude pracovat s lidmi 
s těžkým duševním 
onemocněním. Skutečně má 
tým pracovat pouze s touto 
skupinou lidí? 

  Opraveno 
 
Pro řešený region je 
plánováno zřízení 
terénního 
multidisciplinárního 
týmu, který bude 
pracovat s lidmi  
s chronickým 
duševním 
onemocněním. 

 

13 Bc. Radek 
Kutáč 

radek.kutac@ 
valmez.charita.cz 

77  Změna cílové 
skupiny SR Amika 
z 15 na 12 let 

 Zapracováno 
 
Přidáno k cíli 7.4.3.2 
Navýšení kapacit soc. 
rehabilitace pro osoby 
s duševním 
onemocněním o 3,08 
úvazku a snížení 
věkové hranice cílové 
skupiny na 12 let 

 

14 Mgr. Iveta 
Olšáková 

iveta.olsakova@ 
agarta.cz 

79  Zachování Poradny 
pro závislosti 
AGARTA a navýšení 
úvazků 

 Doplněno 
 
7.5.2.2 Registrace 
Poradny pro závislosti 
AGARTA ve VM jako 
sociální služby, její 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

zařazení do základní 
sítě a navýšení z 2 x 
0,2 na 2 x 0,3 úvazku 

15 Mgr. 
Květoslava 
Othová 

othova@ 
diakonievm.cz 

70  Diakonie bude 
převádět lůžka na 
zdravotně-sociální 

 Doplněno 
 
7.2.1.3 Navýšení 
kapacity zdravotně-
sociálních lůžek o 10-
15 lůžek navýšením 
stávající kapacity 
v Diakonii VM a/nebo 
zřízením nové kapacity 
v Nemocnici VM 

 

16 PhDr. Eva 
Šindelářová 

eva.sindelarova@ 
post.cz 

 Materiál popisuje téměř 
všechny dlouhodobě trvale 
známé problémy, jsou to 
notoriety, ne novum -  
nicméně co považují jak 
klienti tak poskytovatelé za 
největší problém, je absence 
aktivní osoby / osob, která / 
které by situaci krok po kroku 
řešila /ly. Všichni, 
poskytovatelé i klienti si 
stěžují, že jejich podněty 
nejsou kompetentními 
osobami akceptovány. 
Viz citace z pléna: "to je 
pořád dokola, takových 
projektů už bylo, budete to 
vy, kdo se konkrétními kroky, 
jednáním s prokazatelnými 
výsledky bude zabývat  ?..." 

  Beze změny Ukotvení pozice 
koordinátora 
komunitního plánování je 
zmíněno v bodě 7.1.3.4. 
Je ovšem důležité 
poznamenat, že 
koordinátor nemá 
pravomoci k dosažení 
kýžených změn. Ty jsou 
dosaženy společným 
úsilím politiků, 
poskytovatelů, uživatelů 
a jejich rodin. 
Koordinátor tomuto 
procesu napomáhá. 

17 PhDr. Eva 
Šindelářová 

eva.sindelarova@ 
post.cz 

 Namátkou citace, parafráze z 
textu dokumentu: 
- "rodina by měla vědět, že v 
tom není sama" - neexistuje v 

  Bez změny Situace pečujících rodin 
je nesmírně náročná. 
V plánu je navrženo 
zřízení některých služeb 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

systému reálná pozice, která 
by to měla jako svou pracovní 
povinnost, neexistuje 
skutečný garant pomoci až do 
zdárného vyřešení – klient i 
rodina jsou v izolaci, o 
problému se ví, ale nikdo 
nekontaktuje s nabídkou 
řešení, řadová pracovnice, na 
kterou je delegováno jednání 
by neměla říct: "Vím, že Vám 
nemohu pomoci, nejste první 
ani posední." To je realita, ze 
které by se mělo vycházet. 

na úrovni okresu Vsetín. 
V bodech 7.1.2 a 7.1.3 
jsou podněty pro další 
zlepšení situace 
pečujících, vč. podnětu 
k úpravě zákona č. 108 / 
2006 o soc. službách. 

18 PhDr. Eva 
Šindelářová 

eva.sindelarova@ 
post.cz 

 - autonomie krajů je zde 
kontraproduktivní, 
neefektivní, což je problém 
zjm. v obcích na hranicích 
krajů. Některé služby nejsou 
v jiných krajích poskytovány 
vůbec, některé jsou časově 
omezeny, např. jen na 2 dny, 
některé se různě cení podle 
příslušnosti klienta k tomu 
kterému kraji - byť by klienti 
byli i v jednom zařízení - 
pomohlo by celostátní 
sjednocení (i formulářů) a 
nastavení - cituji: "sloučit 
služby poskytující podobné 
úkony" - klient chodí a 
vyplňuje různé formuláře - 
bylo by to i ekonomicky 
úspornější 

  Beze změny Podle zákona č. 108 / 
2006 nemůže sociální 
služba odmítnout klienta 
kvůli bydlišti, zrovna tak 
jako nemůže požadovat 
odlišnou výši úhrady za 
vlastní službu (nikoliv 
např. dopravu). 
 
Ve Zlínském kraji je 
pilotně ověřováno sdílení 
některých informací u 
žadatelů o pobytové 
služby pro seniory. 
Rozšíření této praxe je 
limitováno zákonem na 
ochranu osobních údajů. 
 
Systém v ČR není 
uživatelsky příjemný. 
Inspirací může být polský 
nebo nizozemský model, 
ve kterém se sociální 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

šetření, zprostředkování 
služby a její financování 
odehrává na jednom 
místě. 
 
Spolupráci se sousedními 
ORP (a tím i kraji) se 
věnuje bod 7.1.3.5 

19 PhDr. Eva 
Šindelářová 

eva.sindelarova@ 
post.cz 

 - není zabezpečena péče o 
náhlou indispozici, nemoc 
pečující osoby (v textu termín 
"atakovací") - jak tedy 
konkrétně Region s 
okamžitou potřebou péče 
pomůže? Žije pečující osoba v 
jistotě nebo v napětí? 

  Zapracováno 
 
7.4.4.5 Zavedení 
konceptu Nouzového 
plánu péče do podpory 
pečujících osob 

 

Máte pravdu, pečující 
žije v napětí, např. 
Nouzový plán péče na 
www.pecujdoma.cz 
může posílit pocit 
bezpečí. Zařazeno jako 
nový cíl 7.4.4.5 

20 PhDr. Eva 
Šindelářová 

eva.sindelarova@ 
post.cz 

 - konkrétní kasuistiku řešit v 
místě, nepřipustit např. 
odkazování na dojíždění do 
téhož typu zařízení do jiného 
města / kraje (aniž by to byl 
kapacitní problém) - kde si 
mají na rozdíl od domovské 
obce poradit. Zjm. když je 
neumístění letitý problém, 
požadováno od 
podzimu 2018. Efektivita 
propojení informací o 
problému? 

  Bez změny Za dostupnost sociálních 
služeb odpovídá Zlínský 
kraj, kterému jsou 
podněty opakovaně 
předávány. Pracovníci 
KÚZK mají informace o 
potřebách obyvatel 
regionu k dispozici. 

21 PhDr. Eva 
Šindelářová 

eva.sindelarova@ 
post.cz 

 ZÁVĚR JE OPĚT NOTORIETOU: 
Víc než projekty je 
POTŘEBA  AKTIVNÍ OSOBY, 
KTERÁ SE UJME ŘEŠENÍ.  

  Beze změny Viz řádek 16 

22 
 

Edita 
Podešvová 

edita.podesvova@ 
gmail.com 

 mám problém s užíváním 
slova handicap jako rovného 
se souslovím zdravotní 
postižení...  

 
handicap je znevýhodnění, které ale 
může mít mnoho příčin vč. nízkých 
příjmů, věku... celý KPSS je pro 

Beze změny Slovo „hendikep“ je 
použito 2x ve SWOT 
analýze, kde může mít 
širší význam, a dále v 

http://www.pecujdoma.cz/
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

handicapované lidi, akorát každý má to 
znevýhodnění trochu jiné 

jednom citátu a v cíli 
7.4.4.4, kde je z kontextu 
patrné, že jde o osoby se 
zdravotním postižením. 

23 Edita 
Podešvová 

edita.podesvova@ 
gmail.com 

 mám pocit, že je prac. 
skupina lidí v krizi a nouzi na 
různých místech 
pojmenovaná jinak, myslím 
že osoby ohrožené soc. 
vyloučením, což jsme 
nicméně bohužel my 
uživatelé služeb všichni (ale 
nevím to jistě) 

  Beze změny Pracovní skupina se 
historicky jmenuje „Lidé 
v krizi a nouzi“, nový plán 
pracuje s oblastmi 
podpory, které svým 
pojmenováním navazují 
na SPRSS Zlínského kraje. 
 
Ano, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 
mohou být i osoby 
nenacházející se „v krizi a 
nouzi.“ Je tedy širší. Žel 
pracujeme se zaužívanou 
terminologií. 

24 Edita 
Podešvová 

edita.podesvova@ 
gmail.com 

6 budeš ještě dopisovat nějaký 
úvod, ve kterém představíš, 
co to vlastně je za dokument, 
proč je členěný, jak je 
členěný atd.?  Je to 
komunitní plán, ale ten 
"doopravdický" plán je až od 
str. 63, tak jestli nestojí za to 
čtenáři říct, že nejdřív je 
vysvětlení, co je KPSS, pak že 
je souhrn toho, z čeho plán 
vznikl (že je to doklad, že není 
ad hoc nahozený) a že teda 
plán do budoucna je ta 
Strategická část (která by 
teoreticky měla jít vyhodit 
jako samostatný dokument 
pro veřejnost) - logika 

  Zapracováno 
 
Jako bod 1 Úvod byl 
zapracován text, 
krátce představující 
obsah dokumentu. 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

dotazu: jsem důchodce, který 
čte, že úředníci sesmolili plán 
soc. služeb, tak se chci 
podívat, co ti úředníci 
naplánovali, má to 83 
stránek, začátku moc 
nerozumím, pak jsou tam 
nějaké tabulky, které 
nechápu, tak to se na to 
můžu... za drahé peníze zas 
úředníci seděli na zadku a 
vymýšleli blbosti, mně to 
nijak nepomůže... (kdyby mi 
ale někdo řekl: vydržte, dědo, 
vydržte a jestli chcete vědět, 
jaké služby budou pro seniory 
nové, tak šup na str. 70 a 
dál...) 

25 Edita 
Podešvová 

edita.podesvova@ 
gmail.com 

63, 
64, 
67, 
68, 
76, 
77, 
78,  

Jiné formulace ve strategické 
části 

  Změněno dle návrhů  

26 
Edita 
Podešvová 

edita.podesvova@ 
gmail.com 

78 

7.4.4.1 Koordinace 
volnočasových aktivit pro 
osoby s mentálním 
postižením a s psychickým 
onemocněním  

Rozdělit do dvou 
samostatných 
bodů 

 

Rozděleno 
 
7.4.4.1 Koordinace 
volnočasových aktivit 
pro osoby s mentálním 
postižením 

7.4.4.2 Koordinace 
volnočasových aktivit 
pro osoby s 
psychickým 
onemocněním 
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

27 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

4 

… zastoupený Mgr. Robertem 

Stržínkem, předsedou 

představenstva 

… zastoupený Mgr. 
Robertem 
Stržínkem, 
předsedou Rady 

 Opraveno  

28 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

8 

Organizační struktura 
komunitního plánování v 
Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko: 

• Pracovní skupiny 

• Manažerský tým 

• Valná hromada 
Dobrovolného 
svazku obcí 
Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

Rada Mikroregionu 2. KPSS schvalovala Rada Mikroegionu Beze změny 

SPRSS schvaluje Valná 
hromada DSO 
Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

29 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

11 

Soulad komunitního plánu s 
cíli pro sociální služby dle 
Koncepce vývoje sociálních 
služeb ve Zlínském kraji 
2020–2030: 

 

Chybí návaznost na další strategické 
dokumenty, zejména strategické 
dokumenty mikroregionu: 
https://www.meziricsko.cz/strategicky-
plan/ 

Doplněno  

30 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

14 

Tabulka č. 2: Počet a věková 

skladba obyvatel 

Mikroregionu 1. 1. 2017 

(podle jednotlivých obcí) 

 
V úvodu je napsané dále ORP VM, 
v textu a nadpisech je to pokaždé jinak 

V následujících 
tabulkách opraveno na 
ORP Valašské Meziříčí 

 

31 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

37 

Pátá focus group (E) - skupina 
Obce mikroregionu byla 
zastoupena starosty, 
místostarosty  
a zástupci obcí mikroregionu 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko. 
Přítomna byla rovněž 
místostarostka města 
Valašské Meziříčí.  

 
Vynechat, je obsažena v první větě jako 
zástupce města 
 

Smazáno  

https://www.meziricsko.cz/strategicky-plan/
https://www.meziricsko.cz/strategicky-plan/
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Pořad. 
číslo 

Jméno/ 
organizace 

Kontakt Str. Původní text Navržený text Odůvodnění Vypořádání Odůvodnění vypořádání 

32 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

39 
Opakovat záhlaví tabulky na 
každé stránce   

Upraveno dle 
požadavku 

 

33 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

47 

V Mikroregionu 
Valašskomeziříčsko – 
Kelečsko mají poskytovatelé 
sociálních služeb výhodu 
v tom, že na úrovni obecních 
rozpočtů stačí žádat dva 
zdroje financování, a to 
město Valašské Meziříčí                        
a Mikroregion VM-K, který 
pro účely rozdělování dotací 
pro poskytovatele vytvořil 
program financování, do 
kterého je zahrnuto 13 obcí 
Mikroregionu. 

Přidat: musí žádat 
zvlášť každou obec 
nezapojenou do 
programu 
kofinancování 

 Opraveno  

34 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

48 
… město Kelč a 12 dalších 
obcí … 

13 členských obcí 
(město je také 
obec, neuvádí se 
takto zvlášť) 
 

 Opraveno  

34 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

49  … 13 ze 17 obcí … … z 18 členských 
obcí … 

 Opraveno  

35 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

49 … město Kelč Vynechat „město“  Smazáno  

36 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

49 

Každá ze zapojených obcí 
přispívá do společného 
rozpočtu částkou 100 Kč / 
občana / rok 

Na základě 
principu příspěvku 
ve výši … 

 Opraveno  

37 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

49 
Město Valašské Meziříčí 
vyhlašuje vlastní dotační 
program. 

Vynechat, je 
uvedeno 
v předchozí 
kapitole 

 Smazáno  

38 
Ing. Helena 
Dobešová 

dobesova.mikroregion@ 
gmail.com 

49 

1. kolo hodnotitelské komise 
(1 člena / zapojenou obec + 1 
zástupce MVM-K) 

1-2 
Mohou být i dva vždy tak, aby celkový 
počet hlasů byl lichý 

Doplněno  
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