
 

 

Vyhodnocení připomínkovacího řízení 

autor Strana/priorita/opa
tření 

Připomínka  A / Z Vypořádání 

Domov pro seniory 

Černá Hora 

68/2/2.1. 

cíl. sk. Senioři 

Kapacita domova pro seniory Černá Hora – 

Domov se zvláštním režimem je 135 lůžek 

 

A 

 

bude zapracováno 

Mgr. Bendová 76/1/1.1. 

83/3/3.2. 

cíl. sk. OZP 

Realizátorem aktivit je i Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí ČR, klub 

Blansko (ARPZPD ČR) 

 

A 

 

bude zapracováno 

Liga vozíčkářů 

Mgr. Chladová 

77/1/1.2. 

cíl. sk. OZP 

Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou jsou 

zde i zaměstnavatelé, mělo by v dopadu na 

cílovou skupinu být i např. zvýšení 

informovanosti zaměstnavatelů o 

podmínkách a výhodách zaměstnávání OZP 

a v aktivitách např. poskytování poradenství 

pro zaměstnavatele.  

 

 

A 

 

 

bude doplněno 

Liga vozíčkářů 

Mgr. Chladová 

79/2/2.1 

cíl. sk. OZP 

Toto opatření může Liga realizovat 

prostřednictvím osobní asistence, ale zde 

uvedené aktivity nemůže naplňovat. 

 

Z 

 

V současné době je osobní asistence 

zajišťována společností Hewer.  

Město Blansko 79/2/2.1. 

cíl. sk. OZP 

Na území SO ORP Blansko je v současné 

době zajišťována i terénní služba osobní 

asistence společností Hewer, doporučujeme 

doplnit do oddílu Realizátoři a Aktivity 

 

A 

 

bude doplněno 



 

 

 

Mgr. Bendová 

88/1/1.1. 

97/4/4.2. 

98/4/4.3. 

cíl. sk. Mládež a 

rodina v krizi 

 

 

Realizátorem aktivit je také Asociace rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí ČR 

 

 

A 

 

 

bude zapracováno 

Charita 

Mgr. Bendová 

103/1/1.1. 

cíl. sk. Mládež a 

rodina v krizi 

V oblasti primární prevence působí také 

DCHB OCHB – Spona – Rodinná politika, 

Centrum cizincům. Do aktivit doplnit 

integrační akce, které jsou pořádány.  

 

A 

 

bude zapracováno 

Podané ruce 

Mgr. Kotová 

103/1/1.1. 

cíl. sk. Mládež a 

rodina v krizi 

Doporučujeme jako realizátory doplnit 

Městskou policii Blansko a Pedagogicko 

psychologickou poradnu Blansko, kteří se 

primární prevencí dlouhodobě zabývají.  

 

A 

 

bude zapracováno 

Město Blansko 106/3/zdůvodnění 

priority, cíl. sk.  

OOSV 

Doporučujeme upravit text poslední věty: v 

rámci SO ORP absentuje azylové bydlení pro 

ženy a muže bez dětí, krizové ubytování... 

 

A 

 

bude zapracováno 

A – připomínka akceptována, bude zapracována 

Z – připomínka zamítnuta 


