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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 25.9.2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ  v Mnichově Hradišti od 16,30 do 17,00 

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

 

PROGRAM:  

 
 1. Měsíc sociálních služeb v Mn. Hradišti (P. Novák) 

2. Ostatní 
 
 

 
 

1. Měsíc sociálních služeb v Mnichově Hradišti 

 
Mgr. Novák seznámil všechny přítomné členy s programem Měsíc sociálních služeb v našem městě. Tato akce 
začíná 26.9. v DPS MH, kde představí svoji službu poskytovatel sociálních služeb Diecézní charita Litoměřice a 
Denní centrum Jizera. V následujících dnech se představí poskytovatel sociálních služeb Spokojený domov a 
několik akcí jako besedy či hudební vystoupení jsou připraveny v Domově pro seniory Modrý Kámen. Srdečně 
jsou zváni zaměstnanci, klienti i široká veřejnost. Plakáty s programem máme dostupné na webových stránkách 
města, plakátových plochách a sociálních sítích. 
Dále Mgr. Novák pozval členy komise na akci ke dni výročí Domova Modrý Kámen, která se uskuteční dne 
23.10. Tato akce je pouze pro zvané hosty, proto je vhodné potvrdit svoji účast. 
 
 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 
 

2. Ostatní  
Bc. Záhora informoval všechny přítomné o občanském sdružení Klára pomáhá, které podporuje rodiny pečující 
o zdravotně znevýhodněné osoby. Tuto službu jako město zatím neplánujeme finančně podpořit, ale je možné 
předat případným zájemcům kontakt na vedoucí koordinátorku libereckého kraje. 
Dále Bc. Záhora informoval o zřízení zázemí pro práci nízkoprahového centra pro děti a mládež v prostorách 
bývalé ševcovny na náměstí v Mnichově Hradišti (zezadu prodejny COOP). Zatím probíhají přípravné práce pro 
vybudování sociálního zázemí a ostatní úpravy.  Službu bude zajišťovat sdružení Semiramis z Mladé Boleslavi. 
 
Bc. Picková informovala přítomné o spolupráci OSVZ Mnichovo Hradiště s potravinovou bankou v Praze. Zatím 
využíváme potravinovou pomoc pro matku samoživitelku se třemi dětmi, ale pokud by bylo potřeba pomoci i 
někomu dalšímu je možné se na OSVZ obrátit. Máme v DPS připravenou nevyužitou místnost, kde můžeme 
suché a trvanlivé potraviny z potravinové banky skladovat. 
 
Mgr. Novák informoval, že stále pracuje na webu sociálních služeb města Mnichovo Hradiště. Má za to, že do 
konce letošního roku by stránky mohly být přístupné pro veřejnost. 
 
Bc. Lochmanová informovala, že v Lysé nad Labem bude letos sběrné místo projektu krabice od bot. Pokud 
někdo ví o nějaké rodině s dětmi, pro kterou by bylo vhodné využít tento způsob nadělení dárků, je možné paní 
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Lochmanové předat seznam s věkem dítěte a pohlaví. Z předchozích let pořádání této akce vyplynulo, že byla 
poptávka po krabicích pro věkovou skupinu 10-17 let a naopak převis dárkových krabic pro menší děti. 
 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Stanislava Picková        Dne : 30. 9. 2019 
Schválil: Bc. Josef Záhora                Dne: 30. 9. 2019     
Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


