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6. Komunitní plán péče ORP Ústecko materiál k procesu konzultací. 

  
Proces konzultací a evidence připomínek občanů k Návrhu 6. Komunitního 
plánu péče ORP Ústecko  
 
Pravidla vedení procesu konzultací: 

1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování 
materiálu a podání připomínky. 

2. Konzultačním 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 mít písemnou formu a musí být podány na 
připomínkovacím formuláři. 

5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat poštou na Odbor kultury, sportu 
a sociálních služeb, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem, 400 01 nebo odeslat elektronicky na polesny@ckpul.cz 

6. Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly. 
Všechny došlé připomínky budou evidovány v knize připomínek.  

7. Připomínky budou vypořádány v organizační struktuře komunitního plánování – 
jednotlivé Koordinační skupiny, Manažerský tým  

8. Vypořádání připomínek bude zveřejněno a stane se přílohou (součástí) komunitního 
plánu. 
 

 
Samotný proces konzultací s širokou veřejností bude probíhat od 20. 9. do 25. 
9. 2018 
 

Proces konzultací bude probíhat ve spolupráci s poskytovateli služeb v ORP Ústecko. Všichni 
poskytovatelé budou mít k dispozici Návrh 6. Komunitního plánu péče a připomínkovací 
dotazníky v elektronické verzi a případně písemné. 
Proces konzultací bude probíhat prostřednictvím setkání s uživateli služeb, politiky a dalšími 
aktéry procesů komunitního plánování na území ORP Ústecko. 
Návrh 6. Komunitního plánu péče, bude zaslán všem zastupitelům města, včetně 
zastupitelům všech obvodů, starostům obcí v ORP Ústecko, vedoucím jednotlivých odborů 
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v elektronické verzi, manažerům všech Koordinačních skupin, všem členům Koordinačních 
skupin 
 
V tištěné verzi bude materiál dostupný na následujících kontaktních místech: 

1. Informační středisko města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem. 
2. Úřad práce Ústí nad Labem, Dvořákova 16 (informační hala, zelená budova) 
3. Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8a (vstupní hala) 
4. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, U Radnice 
5. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 
6. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 
7. U jednotlivých poskytovatelů služeb ve městě Ústí nad Labem 

 
Materiál bude k dispozici v elektronické verzi, společně s elektronickým připomínkovacím 
dotazníkem na webových stránkách: www.usti-nad-labem.cz a na webových stránkách 
obcí na území ORP Ústecko. 
Pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte: 
Michal Polesný, Telefon: 603879688, Email: polesny@ckpul.cz 
Bližší konzultace k jednotlivým oblastem sociální pomoci poskytnou manažeři zodpovědní 
za jednotlivé cílové skupiny: 
 

 
Název koordinační skupiny a 

jméno manažera 
 

Kontakt na manažera KS 

KS – děti, mládež a rodina 
Mgr. Michaela Svojanovská 

e-mail:  
m.svojanovska@dcul.cz  

KS –  ohrožení užíváním návykových 
látek a dalšími formami 
závislostního chování 
PhDr. Josef  Radimecký, MSc., PhD. 

e-mail: 
radimecky@adiktologie.cz 

KS – sociálně vyloučení a 
dlouhodobě nezaměstnané 
Mgr. Dagmar Francová 

e-mail: 
francova@socialniagentura.cz 
 

KS - mentálně postižení  
Mgr. Vendula Veselá 

e-mail:  
usp_vse@volny.cz  

KS - sociální krize  
Bc. Zuzana Lešková 

e-mail:  
spirala.cki@volny.cz 

KS - zdravotně postižení  
Mgr. Nikol Aková 

e-mail: 
nicol.akova@tyfloservis.cz 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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mailto:francova@socialniagentura.cz
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KS - senioři  

Ing. Jaroslav Marek 

Domov pro seniory Krásné 

Březno, p. o. 

e-mail: reditel@dpskb.cz  

KS - duševně nemocní  
Bc. Lenka Kocourková 

e-mail: 
kocourkova@fokuslabe.cz 

KS – prorodinná politika 
Mgr. Soňa Mudrochová 

e-mail:  
sona.mudrochova@gmail.com 
 

 
 

 
 

Zpracoval: tým vedení zpracování KP ORP 
Ústecko 

 

mailto:reditel@dpskb.cz
mailto:kocourkova@fokuslabe.cz
mailto:sona.mudrochova@gmail.com

