Formulář vypořádání připomínek ke SCLLD MAS "Přiďte pobejt!" 2021+

Č.

Organizace, jméno

Strana, kapitola, odstavec
Připomínka
...

1. - 15. 4. 2021

Způsob vypořádání

1

str.11, písm.G

Navrhuji opravit z "Jilemnická nemocnice navíc s vazbou na Gymnázium a Střední odbornou školu, Jilemnice (obor zdravotní
sestra)" na "MMN, a.s. - nemocnice Jilemnice navíc s vazbou na Gamnázium, Střední odbornou školu a Střední
OPRAVENO
zdravotnickou školu (obor praktická sestra a akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář ).

2

str.12, písm.H

souvisí s H, chybí zmínka o Oblastní charitě a Domácí péči, která významně napomáhá v péči zejména o imobilní a
gerontologické pacienty a to jak v místě jejich bydliště, tak v doměch s pečovatelskou službou. Navrhuji doplnit zmínku o
chybějící domácí hospicové péči, nejbližší domácí hospic je Duha ve Vrchlabí a Domácí hospic 14 pomocníků v Semilech.
Mají přesah do území MAS, ale z kapacitních důvodů jsou služby těchto hospiců na teritoriu MAS omezené. Podporu těchto
DOPLNĚNO
zařízení na území MAS by bylo velmi dobré do budoucna podpořit. Viz Specifický cíl PÉČE O ZDRAVÍ A DOSTUPNÉ SLUŽBY V
SOCIÁLNÍ OBLASTI naplňuje vize Strategie Libereckého kraje..."Pečující osoby mají dostatečnou podporu profesionálních
organizací, včetně poradenství a odlehčovacích služeb."

3

chybí

Možná jsem přehlédl, ale chybí podpora rodiny, vzdělávacích programů, přednášek, sociální a právní pomoci, poradenské
činnosti. Zejména v "postcovidovém" období v letech 2021 - 2027 bude podpora rodinného života vč. soužití generací,
velmi potřebná.

Částečně DOPLNĚNO do
Rozvojových potřeb F a H

opravit kutlurní za kulturní

OPRAVENO (strana 39)

4
5
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Lukostřelecký klub str. 31
ARNI - Valteřice, z.s.
4.1., str. 43
Petr Maralík

navrhuji nahradit zákon č. 89/2021 (což je zákon o zdravotnických prostředcích) zákonem č.89/2012 (NOZ)

OPRAVENO

str. 46,

Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD, výchozí stav v roce 2019 je 0, přičemž v minulosti již byly podpořeny projekty
Ano, jedná se o nové
z těchto definovaných oblastí. Je to myšleno jako "nová startovací čára"?
programové období, proto
je stanovena výchozí
hodnota indikátorů na 0

7

bod 5, str. 47

Čestnému prohlášení moc nerozumím, proč je podepsáno "Krakonošův ranč – hospodářské družstvo"

8

Ing. Martin Šnorbert Pečující MAS

Chybí vyjádření směřování provázání vzdělávání s místními podniky (stipendijní programy, podnikatelské inkubátory, aj.)

Koncepční část SCLLD bude
schvalovat nejvyšší orgán
MAS - Valná hromada.
Podpisem bude pověřen
předseda spolku, jímž je
Krakonošův ranč hospodářské družstvo, ve
výkonu funkce zastupuje
paní Alena Šedá.
Zahrnuto v oblastech 1.
Prosperující MAS, 4. Pečující
MAS, 6. Chytrá MAS
(rozvojové potřeby: A, F)

