
 

Stránka 1 z 3 
 
 

 

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 18.4.2018 v malé zasedací místnosti MěÚ  v Mnichově Hradišti od 16,30 do 18,00 

hodin. 
 
 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise, členy 
obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání by neměly být zveřejněny před 
konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 
Přítomni: Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Jaroslava Lochmanová, Bc. Kamila Sedláková, Bc. Renata Venclová,  
                Bc. Josef Záhora, Bc. Stanislava Picková, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Petr Novák  
Omluveni:  MUDr. Dagmar Karásková   
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Informace ke zdravotně postiženým dětem versus dobrovolné sbírky v našem městě 

a okolí (J. Záhora) 
2. Sociálně slabé rodiny s dětmi a pomoc jim v našem městě a okolí (S. Picková) 
3. Informace k poskytovatelům sociálních služeb, kterým byly poníženy dotace či 

zamítnuty (J. Záhora) 
4. Práce nízkoprahového zařízení v našem městě a okolí (J. Záhora) 

 
 

1. Informace ke zdravotně postiženým dětem versus dobrovolné sbírky v našem městě a okolí 

 
Bc. Záhora – v Mnichově Hradišti jsou známy dvě děti (Davídek K. a Honzík H.). Obě děti navštěvují speciální 
školku v Turnově. V minulé době bylo zjištěno, že jedna rodina (Davídka K) si za příspěvek z dobrovolné sbírky 
zorganizovala rodinnou dovolenou, což tehdy vedlo k negativnímu pohledu veřejnosti na dobrovolné sbírky. 
Další projekt bylo vystoupení skupiny TAPTAP, loni na sousedských slavnostech, při kterém proběhla sbírka 
rovněž na tyto dvě děti. Sbírka měla být ještě pro jedno dítě z Mnichova Hradiště, ale rodiče dítěte odmítli. 
J. Záhora dále sdělil, že pokud konkrétní rodiče požádají pomoc přes odbor sociálních věcí a zdravotnictví, řeší 
se žádost individuálně. 
Dále J.Záhora odpovídal na dotaz ohledně nevidomého dítěte, které má být v péči organizace Ranná péče. Dle 
jeho sdělení tato organizace nespolupracuje s  OSVZ a nepodává relevantní informace, proto vůbec není 
známo, zda skutečně takové dítě v našem městě je a kolik je mu let. 
 
Mgr. Šeflová – podala informaci, že v současné době mají již obě děti (Davídek i Honzík) transparentní účty. 
Dále uvedla, že byla oslovena firmou, která by chtěla finančně podpořit zdravotně postižené děti v Mnichově 
Hradišti, proto je důležité vědět, konkrétní jména dětí. 
 
 
 Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 
 

2. Sociálně slabé rodiny s dětmi a pomoc jim v našem městě a okolí 

 
Bc. Picková – jmenovitě pracovnice OSPOD neregistrují žádné sociálně slabé rodiny. OSZV vlastní tzv. krizový 
byt, který lze zapůjčit v nutném případě. Při zapůjčení se sepisuje Smlouva o zápůjčce. Byt se průběžně využívá, 
právě nyní se vyprázdnil. Další pomocí je Úřad práce v Mnichově Hradišti. Tam lze zažádat o dávky hmotné 
nouze (na bydlení, stravování), dále příspěvek na školní pomůcky, lyžařský výcvik aj.  
OSPOD spolupracuje s pomáhajícími organizacemi, předává kontakty rodinám nebo jim schůzku domluví. 
LUMA – materiální potravinové balíky, doprovázení na ÚP 
CHARITA – drogistické balíčky pro rodiny s dětmi 
RESPONDEO – domácí násilí 
NÁRUČ – pomoc psychologa 
LAXUS – výchovné poradenství (přes paní Koškovou S) 
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Mgr. Razáková – na jejich škole rovněž podchycují děti se sociální  problématikou a komunikují s rodinami, ÚP, 
OSPOD. 
 
Mgr. Šeflová – souhlasí s vyhledáváním problémových dětí a hlavně apeluje na spolupráci mezi školami a 
orgány OSPOD. Na okresní soud se většinou dostávají již vyhrocené situace, kde soud již musí konat a pak 
následují dohledy soudu. Ne všechny, ale spousta situací se dá řešit a pracovat s dětmi a rodiči na úrovni 
OSPOD. 
 
Bc. Záhora – zdůraznil, že je potřeba, aby vedení škol nepřehlíželo zameškanou docházku u dětí. Některým 
dětem neomluvené hodiny omlouvají rodiče či dokonce se setkal s případem, že neomluvené hodiny omluvil 
dětský lékař. Je potřeba, aby tyto případy byly vedením škol hlášeny na OSPOD- sociální kurátorce. 
Dále sdělil, že od loňského roku, kdy byla na ZŠ v našem městě provalena šikana, se zlepšila spolupráce 
OSPODu s výchovnými poradci škol.  
 
Bc. Lochmanová – navrhla, že by bylo vhodné, aby městská policie dohlížela a kontrolovala děti, které se 
v dopoledních hodinách pohybují po městě (záškoláctví). 
 
Bc. Záhora – navrhoval, aby kamerový systém, který má městská policie byl nastaven na podloubí na náměstí. 
S tímto souhlasili i ostatní členové komise. 
 
Mgr. Šeflová – podala návrh, aby asistenti městské policie kromě přechodů mohli kontrolovat i děti před 
školami, které kouří. Dále sdělila, že kontrola na přechodech je v pořádku, ale aby tato činnost nebyla 
kontraproduktivní. Tím myslela, že ne na všech přechodech jsou asistenti policie a děti se hlavně musí učit, 
rozhlížet  na přechodu, ne spoléhat na asistenta. 
 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 

3. Informace k poskytovatelům sociálních služeb, kterým byly poníženy dotace či zamítnuty 

 
Bc. Záhora – poskytovatelé, kteří dostali příspěvek od města na poskytování služby, mají smlouvy podepsané, 
některé smlouvy se ještě nevrátily zpět  tzn., že tito  poskytovatelé,  zatím nemají vyplacené příspěvky od města. 
Ti, co dostali méně, se neozvali. Ti co nedostali vůbec příspěvek, se rovněž neozvali. Poskytovatelé, kteří 
ovšem nedostali příspěvek žádný, tak s nimi nebyla spolupráce ze strany města ani ze strany organizace. 
Bc. Sedláková – informuje, že dle středočeského kraje neprobíhá spolupráce obcí s krajem dle jejich představ 
ohledně informací o dostatečném pokrytí sociálních služeb v jednotlivých oblastech. Není spokojená 
s výsledkem vyjádření kraje, že Malyra – poskytovatel sociální služby nebude zařazen do sítě poskytovatelů. 
Proto budou vyvolávány další jednání. Rovněž Malyra požaduje zařazení do sítě poskytovatelů bez nároku na 
finance, odlehčovací službu, kterou provozují ve Veselé v domě Ludmila. Pokud by k zařazení došlo, mohli by 
čerpat finance z MASSek.  
Bc. Záhora – J. Záhora i pan starosta při osobním jednání na kraji měli potvrzenou informaci, že pokud paní 
Sedláková přeřadí 1-2 úvazky ze služby Spokojený domov do služby Malyra, bude Malyra zařazena do sítě 
poskytovatelů. J. Záhora považuje odmítnutí paní Sedlákové za velkou chybu. Pro tuto chvíli nemá OSVZ další 
prostor pro jednání na kraji ohledně Malyry – poskytovatele sociální služby. 
 

 
      Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
 
 

4. Práce nízkoprahového zařízení v našem městě a okolí 

   
Bc. Záhora –  Dne17.4.proběhla návštěva pana Pavlíčka, zástupce analyticko - výzkumného týmu z Laxusu na 
OSVZ. Pan Pavlíček informoval, že dávají dohromady výstupnou zprávu pro město Mnichovo Hradiště. Probíhá 
šetření v,,cajku“, místní klub pro mládež. Terénní pracovníci Laxusu plánují vystoupení z anonymity mezi 
mládež. Byli rovněž ve zdejších školách. Tvoří dotazníky, které chtějí rozdat mezi mládeží, cca 1000 
respondentů. 
Bc, Záhora zatím práci analyticko – výzkumného týmu hodnotí jako pozitivní, dosud v našem městě nikdo takto 
s mládeží nepracoval. Výsledky, ale ukáží víc. 
Mgr. Razáková – potvrzuje, že i u nich ve speciální škole pracovníci Laxusu byli a komunikovali s paní 
ředitelkou. 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení   



 

Stránka 3 z 3 
 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 18. 4. 2018 
Schválil: Mgr. Šeflová Vendula        Dne:    22.5.2018 
Rozesláno:                                 Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


