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 Str. název/ odstavec/ 
upřesnění části, které 

se připomínka týká 

Text připomínky 
(Co všechno podle Vás v uvedené části 

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

Poznámky 
(argumenty aj.) 

Zpracování připomínky 

13 Opatření 3.4 Podpora 

bydlení osob v nepříznivé 

sociální situaci 

 

Do popisu opatření přidat uživatele 

návykových látek, nebo 

spolupracující klienty služeb pro 

uživatele návykových látek 

Klienti služeb tohoto typu jsou dlouhodobě 

opomíjeni, přestože jsou mezi nimi lidé zcela 

kompetentní k prosperitě, osobnímu růstu a 

uzdravení, pokud budou mít kde bydlet. 

připomínka nebyla přijata – v popisu 

opatření jsou uvedeny „ osoby 

různého věku, zdravotního stavu i 

sociální situace“ bez ohledu na druh 

sociální služby, které jsou klienty 

13 Opatření 3.5 Podpora 

zaměstnávání osob 

znevýhodněných na trhu 

práce 

 

Do popisu opatření přidat uživatele 

návykových látek, nebo 

spolupracující klienty služeb pro 

uživatele návykových látek 

Klienti služeb tohoto typu jsou dlouhodobě 

opomíjeni, přestože jsou mezi nimi lidé zcela 

kompetentní k prosperitě, osobnímu růstu a 

uzdravení, pokud budou mít kde bydlet. 

 

připomínka byla přijata – došlo 

k doplnění textu v popisu opatření 

11 Opatření 2.6 Podpora a 

spolupráce při pořádání 

akcí pro veřejnost, b), c) 

 

Do Plánované aktivity pro rok 2022 

přidat celorepublikovou, 

celopražskou a obvodní komunitní 

akci ZMJ 2022, Zažít město jinak, 

která je velmi oblíbená, s hojnou 

aktivní účastí i návštěvností 

místních občanů 

ZMJ se velmi osvědčila a osvědčuje po všech 

stránkách, počínaje zábavou, přes vzdělávání, 

vzájemné seznamování, propojování se a 

navazování spolupráce lidí v lokalitě, napříč 

věkem i sociálními skupinami. 

připomínka nebyla přijata – konkrétní 

akce jsou v plánovaných aktivitách 

uvedeny v písmenu c), jedná se o akce 

pořádané MČ Praha 5, Odborem 

sociální problematiky a prevence 

kriminality 

 K plánu, jako takovému 

 

Vzhledem k dění v roce 2021 v 5. 

pražském obvodu je třeba 

zintenzivnit podporu služeb pro 

uživatele návykových látek. 

V roce 2021 čelily služby pro uživatele 

návykových látek na Praze 5 mimořádným 

tlakům, i tak obstály. Podobně, jako v roce 

2020 rozšířily nabídku specifických služeb, 

nejen souvislosti s pandemií Covid-19, 

počínaje navýšením množství a typů harm 

reduction materiálu pro ochranu zdraví klientů 

i nejširší veřejnosti, testováním a očkováním na 

Covid-19 konče. Stejně tak musely zintezivnit 

monitoring, komunitní a preventivní práci 

v okolí kontaktních center i v lokalitě. 

 

připomínka nebyla přijata – podpora 

služeb pro uživatele návykových látek 

je řešena na krajské úrovni HMP 


