Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti
konané dne 24.11.2021 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Mnichově Hradišti od 17,00 do 18,15
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. Stanislava Picková, Mgr. Vendula Šeflová, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Petr Novák,
Vladimíra Havránková. Bc. Kamila Sedláková, Bc. Renata Poláková, DiS., Bc. Jaroslava Lochmanová
Omluveni: Bc. Jitka Bechyňová. Mgr. Gabriela Luková - Sittová

PROGRAM:
1. Informace o změnách členů komise ROASOC
Bc. Picková představila novou členku komise ROASOC doporučenou Radou města, paní Bc. Renatu Polákovou,
novou ředitelku Domova pro seniory Modrý Kámen. Dále sdělila členům odvolání předsedy komise Bc. Josefa
Záhoru a jmenovaného Radou města nového předsedu komise paní Mgr. Vendulu Šeflovou. Bc. Poláková se
krátce členům komise představila.
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení

2. Informace o organizaci LUMA
Bc. Picková krátce pohovořila o důvodu proč byla Radou města organizaci LUMA přidělena dotace ve výši 10 000,kč. Členové komise Radě města nedoporučovali přidělení finanční částky. Přidělení dotace bylo zdůvodněno
nutností udržitelnosti 3 sociálních služeb v Komunitním centru Mnichovo Hradiště, které zajišťuje LUMA. Zatím
nemáme žádnou organizaci, která by měla zaregistrované 3 služby na adrese v komunitním centru. Respondeo má
na Hradiště zaregistrované pouze 2 služby, třetí službu má z projektu MPSV. Organizace si zkoušela zaregistrovat i
třetí službu, ale bohužel na kraji neúspěšně.
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení

3.

Žádost PN Kosmonosy o finanční podporu

Všem členům komise byl předložen dopis, který zaslala PN Kosmonosy, kde žádají finanční podporu na sociální
aktivity. PN Kosmonosy má zřizovatele MZ, členové komise mají za to, že dopis je moc obecný. Možná by se dalo
zvážit nějakou finanční pomoc, pokud by bylo zažádáno na konkrétní akci. Po stránce oborné je s nemocnicí dobrá
spolupráce, ale jedná se o zdravotnické zařízení a není ani jisté, zda by se mohly finance čerpat ze sociálního
fondu.
Všichni členové komise se vyjádřili proti k finanční podpoře PN Kosmonosy.
Usnesení: Komise nedoporučuje Radě města finanční podporu PN Kosmonosy
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4.

Pomoc rodičům samoživitelům

Mgr. Šeflová uvedla, že se v poslední době zejména v zaměstnání setkává při rozchodu rodičů, se situací, kdy rodič
samoživitel bývá na hranici chudoby (př. nemá dostatek oblečení pro děti, pomůcek pro děti ad). Žádá o vyjádření
ostatních členů, jak tuto situaci řešit. Nabídnuta spolupráce ostatních členů komise – Charita může dodat
drogistické balíčky, oblečení, ostatní členové se mohou také zapojit při řešení konkrétní situace, OSVZ má
uskladněné nějaké povlečení ad. Členové se domluvili, že pokud taková situace bude potřeba řešit, nejprve ji
probereme v komisi a dáme další kontakty dle uvážení.

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení

5. Ostatní
Mgr. Novák informoval všechny přítomné, že i nadále spravuje web www.socialnisluzbyvmh.cz. Pokud bude
potřeba zveřejnit nějakou aktualitu, je možné se na něho obrátit.
Bc. Poláková informovala i situaci kolem koronaviru v Modrém kameni. Návštěvy jsou povoleny 2x týdně (PO a ST).
Protiepidemiologická opatření hlídají již ve vrátnici. Všichni příbuzní klientů jsou informováni o průběhu návštěv.
Mgr. Novák pozval všechny přítomné na křest knihy Jiřího Flekny, který proběhne 9.12.2021 na radnici v Bakově
nad Jizerou (pokud nebude akce zrušena z důvodu Covidu).
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení

Zapsala:Bc. Stanislava Picková
Schválila: Mgr. Vendula Šeflová
Rozesláno:

Dne : 24 11. 2021
Dne: 01.12.2021
Dne:

Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.
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