VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z VEŘEJNÉHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ (2.ČÁST)
k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, včetně příloh, Akční plán 2018 a doplňující kapitola Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Termín pro zaslání připomínek byl od 30. 4 do 10. 5 2018.
Pořadové
číslo
připomínky

Název/jméno
připomínkující
organizace/subjektu

Název
dokumentu

Připomínkovaný dokument
Číslo
podkapitoly

Číslo kapitoly

Původní znění
připomínkovaného
textu

Číslo
strany

Navrhované znění připomínkovaného textu

1 KÚZK - SOC

Akční plán pro rok 2019

2 KÚZK - SOC

Akční plán pro rok 2019

V rámci celého dokumentu došlo k upřesnění názvů pro
Střednědobé plány a Akční plány a roků platnosti těchto
dokumentů
V rámci celého dokumentu došlo k upřesnění o jakou síť
sociálních služeb se jedná. Je všude jasně uvedeno jestli se
jedná o Základní síť, Dočasnou síť nebo Zásobník

3 KÚZK - SOC

Akční plán pro rok 2019

Popis a zdůvodnění
připomínky

forma
připomínky

závěr

zdůvodnění

Formální úprava beze
formální
změny obsahu textu.

akceptováno

nutnost upřesnění terminologie
a sjednocení pojmů

Formální úprava beze
formální
změny obsahu textu.

akceptováno

nutnost upřesnění terminologie
a sjednocení pojmů

V rámci celého dokumentu došlo k upřesnění textaci vět. Byl Formální úprava beze
formální
upřesněn význam informací pro lepší pochopení významu.
změny obsahu textu.

akceptováno

nutnost upřesnění významu
textací.

Formální úprava beze
formální
změny obsahu textu.

akceptováno

nutnost upřesnění terminologie
a sjednocení pojmů

Doplnění nového
textu

věcná

akceptováno

Bylo doplněno složení Týmu pro dohodu dle schválených
Doplnění nového
zásad jednání Týmu pro dohodu a 4 členy s poradním hlasem textu

věcná

akceptováno

V rámci celého dokumentu došlo u tabulek ke zpřesnění
komentářů - doplnění poskytovatele, názvu a druhu sociální
služby. Dále sjednoceno číslování opatření a částí Akčního
plánu pro rok 2019, struktura pomlček, velkých a malých
písmem, zkratek, upřesnění časů (minulý x současný x
budoucí), formát čísel, upřesnění SO ORP
Byla doplněna informace co je obsahem jednotlivých kapitol
Akčního plánu pro rok 2019

4 KÚZK - SOC

Akční plán pro rok 2019

5 KÚZK - SOC

AP 2019

úvod

6 KÚZK - SOC

AP 2019

7 KÚZK - SOC

AP 2019

1.1 Organizační zajištění
2.2 Strategické dokumenty
Zlínského kraje

10

Upraven název kapitoly a doplněný dokument Strategie
rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020

Doplnění nového
textu

věcná

akceptováno

8 KÚZK - SOC

AP 2019

3.5 Cílové skupiny

26

Upřesněn cíl jednání pracovních skupin SO ORP ve vztahu k
priorizaci potřeb a priorizaci rozvojových záměrů.

Upřesnění stávajícího
věcná
textu

akceptováno

AP 2019

5.1 Systémové priority pro
období 2016 – 2018

50

Doplnění popisu práce se systémovými prioritami pro období Doplnění nového
2016 - 2018 a 2019 - 2021, resp. 2019
textu

věcná

akceptováno

Aktualizace
Byl přepracován text kapitoly 6 a to v definicích sítí, jejích
stávajícího a
zdrojů financování a práce se sítěmi. Byl doplněn Postup pro
doplnění nového
vstup do Základní sítě a Dočasné sítě.
textu.

věcná

akceptováno

Byl přepracován text kapitoly 7 o aktualizaci sítí a byla
doplněna informace k hodnocení sociálních služeb a k
postupu, pokud sociální služba nebude zahájena v
plánovaném termínu.

věcná

akceptováno

věcná

akceptováno

Chybějící číslování

věcná

akceptováno

Doplnění chybějících informací.

9 KÚZK - SOC

10 KÚZK - SOC

11 KÚZK - SOC

12 KÚZK - SOC

13 KÚZK - SOC

AP 2019

6 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROK
2019

AP 2019

7.1 Rozvojové záměry
poskytovatelů sociálních
služeb Zlínského kraje

AP 2019

7.4.5 Financování
mimořádných situací

AP 2019

8 Závěr

6

55

59

Bylo doplněno číslování pro podkapitolu
75

77

Byl doplněn nový text v závěru o informaci k novému
střednědobému plánu

Aktualizace
stávajícího a
doplnění nového
textu.
Aktualizace
stávajícího a
doplnění nového
textu.
Aktualizace
stávajícího a
doplnění nového
textu.

Zlepšení přehlednosti
dokumentu
Sjednocení Zásad jednání Týmu
pro dohodu a Akčního plánu pro
rok 2019
Na základě připomínky Odboru
strategického rozvoje.
Přesnější popis cíle jednání.
Zlepšení přehlednosti kapitoly a
vysvětlení postupu práce se
systémovými prioritami
Pro srozumitelnost pro
poskytovatele sociálních služeb
bylo nutné aktualizovat definice
sítí a práce s nimi a doplnit
informace pro vstup do sítě.
Obsahově nedošlo ke změně.
Pro srozumitelnost pro
poskytovatele sociálních služeb
bylo nutné aktualizovat stávající
text a sladit jej s novou kapitolou
SPRSS. Obsahově nedošlo ke
změně.

Pořadové
číslo
připomínky

Název/jméno
připomínkující
organizace/subjektu

14 KÚZK - SOC

15 KÚZK - SOC

16 KÚZK - SOC

Název
dokumentu

SPRSS

SPRSS

SPRSS

Připomínkovaný dokument
Číslo
Číslo kapitoly
podkapitoly
Nová kapitola
Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období
2016 – 2019
Nová kapitola
Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období
2016 – 2019

Nová kapitola
Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období
2016 – 2019

Původní znění
připomínkovaného
textu

Číslo
strany

Navrhované znění připomínkovaného textu
V rámci celého dokumentu došlo k upřesnění názvů pro
Střednědobé plány a Akční plány a roků platnosti těchto
dokumentů

forma
připomínky

závěr

zdůvodnění

Formální úprava beze
formální
změny obsahu textu.

akceptováno

nutnost upřesnění terminologie
a sjednocení pojmů

V rámci celého dokumentu došlo k formální úpravě struktury
pomlček, velkých a malých písmem, zkratek, upřesnění časů Formální úprava beze
formální
(minulý x současný x budoucí), formát čísel, upřesnění SO
změny obsahu textu.
ORP, názvů odborů, terminologie pracovních skupin

akceptováno

nutnost upřesnění terminologie
a sjednocení pojmů

akceptováno

Na základě připomínky byl Návrh
principu pro vyřazení sociálních
služeb ze sítě (od roku 2019
včetně) vypuštěn a bude
vypracován prováděcí
dokument, kterým toto téma
podrobněji rozpracuje. Změna se
týká Akčního plánu pro rok 2019
i nové kapitoly Střednědobého
plánu pro období 2016-2019.

Byla doplněna informace k postupu, pokud sociální služba
nebude zahájena v plánovaném termínu.

4

Popis a zdůvodnění
připomínky

Aktualizace
stávajícího a
doplnění nového
textu.

věcná

