FORMULÁŘ K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2014-2016 (dále jen SP)
text připomínky
název/číslo odstavce/upřesnění, které (co všechno podle Vás v uvedené části
stránka
části se připomínka týká/případně
chybí, stručná, jasná formulace nového
kopie dané části
znění/návrhu)

Poznámka autorky

Vyjádření k poznámce

9

1.1.

Minimálně 1x za dva měsíce námět na
článek do novin, zveřejněné články v
novinách Prahy 10.

Na stránkách Novin P10 zřídit jakousi
poradnu pro otázky v oblasti sociální a
zdravotní, ne všichni lidé, hlavně ne ti staří
Systém zveřejňování informací ze sociální
mají přístup ke stránkám sociálního
oblasti v novinách Prahy 10 budeme v rámci
portálu…tj. formou kladení konkrétního
KPSS v roce 2015 řešit.
dotazu od konkrétního klienta (fiktivní
osoba) sdělíte věci, které se té které cílové
skupiny nejvíc dotýkají.
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1.3.

Počet pravidelných kontrol portálu.

Některé odkazy končí na nefunkčních
stránkách, nebo na formálních nic
neříkajících oznámeních.

1.4.

Opětovné vyhazování peněz!!!! Něco ve
Nerozumíme. Vhodnost pokračování v
Externí dodavatel katalogu sociálních stylu „místopráce“…my za to bereme
aktualizaci katalogu vždy řešíme na
a návazných služeb.
plat, ale dáme to vyrobit někomu
pracovních skupinách KPSS.
dalšímu, nejlépe kamarádovi….
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3.2.

Rozdělovat finanční prostředky v
návaznosti na schválené priority
komunitního plánování sociálních
služeb

Potřebujeme upřesnit. Pracovníci průběžně
kontrolují aktuálnost informací a platnost
odkazů.

Hodnocení grantových žádostí probíhá v
souladu se zásadami, které schvaluje
Jak toho dosáhnete? Nezáviská odborná Zastupitelstvo MČ Praha 10. Odbor sociální
hodnotí soulad projektů a služeb se
komise?
schválenými prioritami komunitního
plánování sociálních a návazných služeb.

Doporučuji, přečíst:
si:http://mariauhrinova.blog.idnes.cz/c/
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6.9.

Projekt Městské části Praha 10 „Podpora
395035/Je-obcan-50-menecennyOba příspěvky jsme si prostudovali. Přesto
nezaměstnaných osob 50+ při
jsme přesvědčeni, že na projekt, který
jedinec.html nebo
začleňování na trh práce v oblasti
http://mariauhrinova.blog.idnes.cz/c/39 realizuje MČ Praha 10 se toto nevztahuje.
sociálních služeb“

5418/Otevreny-dopis-odbornikum-veveci-50.html

Lidé, označování jako sociální případy,
znevýhodněné osoby atd. nejsou
většinou ve své situaci svým vlastním
přičiněním,proto se přimlouvám za
osobní a velmi individuální přístup.

Zpracovala dne 7. 1. 2015
Bc. Linda Zákorová
koordinátorka KPSS

Sociální práce s osobami v nepříznivé
sociální situaci je vždy vedena individálně, a
to s ohledem na jejich potřeby.

