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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 29.5.2019 ve velké 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: Bc. Josef Záhora, Bc. Stanislava Picková, Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Petr Novák, 

Bc. Jitka Bechyňová, Mgr. Gabriela Luková –Sittová, Vladimíra Havránková  
Nepřítomni:  Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Jaroslava Lochmanová. 
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Akce k podzimnímu Týdnu sociálních služeb (P. Novák) 

2. Aktualizace webu www.socialnisluzbyvmh.cz  ( P. Novák) 
3. Ostatní 

 
 

 
 

1. Akce k podzimnímu Týdnu sociálních služeb 

 
Mgr. Novák všechny přítomné seznámil s návrhem, jak by bylo možné propagovat v našem městě Týden 
sociálních služeb, který by se měl uskutečnit na podzim tohoto roku. Cílem této akce bude zlepšit informovanost 
veřejnosti o sociálních službách v našem městě a propojit jednotlivé poskytovatele služeb v našem regionu. 
Zatím přislíbili účast ředitel Josef Mlčoch za Domov Pod Skalami Kurovodice  a paní Vladimíra Havránková za 
Charitu Litoměřice, která zároveň přislíbila, že bude informovat zástupce Denního centra Jizera, zda by měli 
zájem se do akce také zapojit. 
Dále hovořila Bc. Sedláková – její představa za Spokojený domov a Malyru, poskytovatele sociálních služeb, by 
byla taková, že každý poskytovatel by vytvořil jakýsi banner nebo nástěnku, kde by byly základní informace o 
službě. Tyto nástěnky by byly vystaveny u jednotlivých poskytovatelů, zároveň pokud by poskytovatel vymyslel 
nějakou akci, je to možné. Spokojený domov, poskytovatel sociálních služeb by s touto akcí spojil i jejich oslavu 
20. výročí založení a zároveň by tento den bylo i zahájením Týdnu sociálních služeb. Plánovaný den je 
27.9.2019. Poskytovatel Modrý Kámen, domov pro seniory by naopak ukončil akci Týden sociálních služeb akcí, 
která by se konala v jejich domově dne 23.10.2019. Mezi těmito termíny mohou mít prostor ostatní 
poskytovatelé, pokud by chtěli zorganizovat nějakou akci. 
Bc. Záhora přislíbil, že osloví všechny poskytovatele v našem městě, zda mají zájem se zapojit do této akce. 
Rovněž přislíbil záštitu města. 
Styčnou osobou pro veškeré informace a organizační záležitosti bude Mgr. Petr Novák.  
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 
 

2. Aktualizace webu www.socialnisluzbyvmh.cz 

 
Mgr. Novák po domluvě s vedoucím OSVZ Mnichovo Hradiště pracuje na aktualizaci webových stránek sociální 
služby v Mnichově Hradišti. Zatím je aktualizace ve fázi pracovní verze, kromě aktualizace kontaktů na 
jednotlivé poskytovatele budou přidány i nejčastější otázky a odpovědi, aby dostala prostor i široká veřejnost. 
Mgr. Novák si myslí, že web by mohl být v provozu od podzimu letošního roku. Náklady na roční provoz 
webových stránek odhaduje na 1 500,-kč/rok. 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
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3. Ostatní 

   
Bc. Záhora požádal všechny přítomné, zda mají v našem městě nějakou bližší zkušenost  při práci s rodiči a jejich 
dětmi autisty. V poslední době je tato otázka v našem městě aktuální a OSVZ by chtělo podniknout nějaké kroky na 
pomoc těmto rodinám. Nyní komunikujeme s organizací Nautis, která by byla ochotna uskutečnit v našem městě 
přednášky či workshopy, kde bychom chtěli umožnit setkání rodičů a odborníků, kteří se zabývají problémem 
autismu nebo doma mají dítě s touto diagnozou. 
Mgr. Luková – Sittová uvedla, že jako školní psycholog na ZŠ v Sokolovské ul. pracuje s dětmi s diagnozou autismu 
či podobnými a má kontakty do FN Motol na odborníky, kteří provádějí diagnostiku autismu.  V  Mnichově Hradišti 
jsou nyní plně vytížení, ale i přesto je možnost předat kontakt na paní Lukovou – Sittovou rodičům, kteří s tímto 
problémem potřebují pomoci. 
Mgr. Razáková uvedla, že i oni na základní škole v ulici Švermova, provádějí diagnostiku, ale rovněž mají plně 
vytíženou kapacitu. Souhlasí a pozitivně hodnotí možnost města Mnichovo Hradiště s uspořádáním přednášky či 
workshopu pro veřejnost či rodiče autistických dětí, kterých je v našem městě více. S propagací o uskutečnění akce 
ráda pomůže. 
 
 
 Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 30. 5. 2019 
Schválil: Bc. Josef Záhora                Dne: 31. 5. 2019     
Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


