
 

 

PŘIPOMÍNKOVÝ LIST 
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 5 na rok 2019 

Autor připomínek: Natalia Stehnejová, vedoucí pobočky Praha 13, Integrační centrum Praha o.p.s. 

Název priority/opatření/upřesnění 
části, které se připomínka týká 

Předmět dodatku 
(Co všechno podle Vás v dokumentu 

chybí, stručná, jasná formulace 
včetně návrhu na doplnění/úpravu) 

Poznámky 
(argumenty aj.) 

Zpracování připomínky 

Str. 5, Priorita č. 2 – 1x 
Priorita č. 1, 1.1 – 1x, 2.1 – 1x 
Priorita č. 2  - 1x, Opatření 2.1 – 1x 

Str. 6: Priorita č. 1, Opatření 1.1 – 2x, 
Opatření 1.2 – 1x 

 
Str. 7: Opatření 1.2 – 1x, Popis opatření 
– 1x, Plánované aktivity pro rok 2019 – 
1x, Opatření 1.3, Popis opatření – 1x 

Str. 8: Priorita č. 2 – 1x, Opatření 2.1 – 
2x, Popis opatření – 1x, 

 
Str. 10: Opatření 2.5, Popis opatření – 1x 
 
Str. 11: Opatření 3.1, Popis opatření – 
1x, Opatření 3.2, Popis opatření – 1x 
 
Str. 12: Opatření 3.4, Výstup opatření – 
1x,  
 
 
 

 
Termín „občan“ nezahrnuje 
obyvatele Prahy 5 s DP, PP a TP atd. 
Navrhujeme nahradit termín 20x 
použity v dokumentu za vhodnou 
alternativu. 

 
Alternativní termíny: 
 
obyvatelé, osoby hlášené/registrované 

Připomínka byla přijata částečně   
 
Znění „priorit a opatření“ bylo 
odsouhlaseno po březnovém 
připomínkovém řízení Radou MČ P5 
dne 18. 4. 2018. Nelze proto měnit 
jejich text.  
 
V navrhovaném popisu opatření 
1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 3.1 bylo 
nahrazeno slovo občan slovem 
obyvatel. 
 
V navrhovaných plánovaných 
aktivitách opatření 1.2 bylo 
nahrazeno slovo občan slovem 
obyvatel. 
 
V navrhovaném popisu opatření 3.2 
bylo slovo občan doplněno slovem 
obyvatel. 
 
V navrhovaném výstupu opatření 
3.4 bylo slovo občan doplněno 
slovem obyvatel. 
 



 

 

Str. 14: Opatření 3.8, Plánované aktivity 
pro rok 2019 
 

Na základě „Aktualizované Koncepci 
hl. m. Prahy pro oblast integrace 
cizinců“ navrhujeme rozšířit 
plánované aktivity pro rok 2019 o 
bod e) v následujícím znění: 
zajištění informovanosti obyvatel - 
cizinců o dostupnosti sociálních a 
souvisejících služeb v Praze 5   

 Připomínka byla přijata  
Plánované aktivity opatření 3.8 byly 
doplněny „zajistit předávání 
informací cizincům o dostupnosti 
sociálních a souvisejících služeb 
prostřednictvím letáků na 
nástěnkách OSO, článků na webu 
KPSS, prezentací poskytovatelů na 
Dnu neziskových organizací apod. „ 

Str. 14: Opatření 3.8, Výstup opatření Jako výstupní opatření pro výše 
zmíněnou aktivitu navrhujeme: 
zprostředkování informací o 
dostupnosti služeb v českém jazyce 
a v příslušných jazykových mutacích 
migrantů 

Navrhujeme tyto jazykové mutace: 
anglický, ruský, ukrajinský, vietnamský 

Připomínka byla přijata  
Výstup opatření 3.8 byl doplněn 
„zprostředkování informací o 
dostupnosti sociálních a 
souvisejících služeb pro cizince“ 

 


