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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 19.1.2022  ve velké zasedací místnosti MěÚ v Mnichově Hradišti od 16,00 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. Stanislava Picková, Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Jaroslava Lochmanová, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. 

Petr Novák, Mgr. Gabriela Luková –Sittová  - online 
Omluveni : Bc. Kamila Sedláková, Vladimíra Havránková, Bc. Jitka Bechyňová, Bc. Renata Poláková, DiS. 
 
   
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Návrh na rozdělení Individuální dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 
2022 
 
 

 
 

1. Návrh rozdělení individuální dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022 
 
Před zahájením komise se připojila online paní Mgr. Gabriela Luková – Sittová. Bc. Picková předložila všem 
přítomným žádosti jednotlivých poskytovatelů o finanční podporu a seznámila je s částkou na finanční podporu 
pro letošní rok. Celkem bylo do sociální oblasti pro poskytovatele sociálních služeb uvolněno z rozpočtu města 
na rok 2022 1 865 000,-Kč. Oproti loňskému roku byla finanční částka navýšena o 136 000,-Kč.  
Byla předložena tabulka s rozpočtem pro jednotlivé poskytovatele a jejich požadované částky. Počet 
poskytovatelů o finanční podporu byl stejný jako v loňském roce. 
 
 Diecézní charita Litoměřice požadovala částku 1 059 980,-Kč. S organizací je dlouhodobě dobrá 
spolupráce, loni poskytli službu 112 klientům v rozsahu 5 619 h. Práci v přímé péči zajišťuje 6 pečovatelek v 
úvazku 5,75. Poskytují terénní pečovatelskou službu. Návrh komise byl 800 000,-Kč.  
Další poskytovatel v našem městě je Spokojený domov o.p.s. , který nabízí terénní pečovatelskou službu a 
službu osobní asistence. Požadavek na výši jejich dotace byl 400 000,-Kč. Loni v rámci pečovatelské služby 
poskytli službu 8 klientům v rozsahu 415 hodin , službu osobní asistence 3 klientům v rozsahu 300 hodin. 
V přímé péči pracují 3 pečovatelky v úvazku 1,00. Členy komise byla navržená částka 200 000,-Kč. 
Malyra, s.r.o. je poskytovatel, který v Domě Ludmila ve Veselé poskytuje službu osobní asistence a dále 
odlehčovací službu, která je zaměřená na podporu pečujících osob. Služba osobní asistence pomáhá osobám 
s postižením, aby mohli vést plnohodnotný život ve vlastní domácím prostředí za pomoci asistenta. Požadavek 
organizace na výši dotace byl 200 000,-Kč. Členové komise doporučili Radě města schválit částku 150 000,-
Kč. 
Denní centrum Jizera poskytuje službu v DPS Mnichovo Hradiště. Je dostupné všem seniorům a osobám 
se zdravotním, tělesným aj. postižením. Pro. klienty jsou určeny aktivizační a vzdělávací programy. Vstup je 
bezplatný. Organizace požaduje 50 000,-Kč. Komise doporučuje částku 50 000,-Kč. 
Domov pro seniory Modrý Kámen je příspěvková organizace Středočeského krajského úřadu. Jedná se o 
pobytovou službu, kde jsou umísťováni klienti z celého středočeského kraje včetně Mnichova Hradiště. Domov 
Modrý Kámen je rozdělen na domov pro seniory a domov se zvláštní režimem. Domov požadoval výši dotace 
100 000,-Kč. Členové komise navrhli částku 30 000,-Kč. 
 
Další požadované a navržené finanční částky se týkají sociální oblasti, kde organizace spolupracují s rodinami 
a jejich dětmi, ohroženou a rizikovou mládeží, pěstounství a náhradní rodinné péče. 

      Laxus je organizace, která v našem městě zajišťuje odborné poradenské služby pro rizikovou a ohroženou   
      mládež a jejich rodinám. Spolupracuje se školami a OSPOD. Hlavním cílem jejich projektu je prevence rozvoje   
      rizikového chování u dětí a mladistvých, odstranění závislostí chování resp. jeho zmírnění na nejnižší možnou 
      úroveň. Službu v MH zajišťují 2 sociální pracovníci - 36 hodin měsíčně. Požadavek organizace na finanční  
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podporu byl 160 000,-Kč. Členové komise navrhli částku 130 000,-Kč. 
Semiramis – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Toto zařízení nabízí ambulantní i terénní formu pro děti a 
mladistvé ve věku 6-22 let, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací. Napomáhá k jejich funkčnímu 
začlenění do občanské společnosti a úspěšné orientaci v ní. Dále nabízí prostor a bezpečné alternativy k jejich 
často rizikovému způsobu trávení volného času. Podporuje tak růst zdravé osobnosti. Výše požadované dotace 
byla 300 000,-Kč. Členové komise navrhli částku 263 500,-Kč. 
Druhou službou, kterou Semiramis v Mnichově Hradišti poskytuje je terénní program zaměřený na protidrogovou 
prevenci. Organizace také zajišťuje primární prevenci ve školách. Poskytují sociální a adiktologické služby osobám 
užívající drogy za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Klienty vedou 
a motivují ke změně životního stylu. Službu poskytují 2 terénní pracovníci 1x týdně 3 hodiny. Požadovaná částka ze 
strany poskytovatele byla 66 500,-Kč. Členové komise navrhli částku 66 500,-Kč. 
Organizace Náruč působí v Mnichově Hradišti ve volnočasovém klubu. Kromě provázení pěstounů a spolupráce s 
orgánem SPOD – náhradní rodinná péče, ve volnočasové centru organizuje komplexní programy pro rodiny s 
dětmi, školení zaměřené na prevenci (zdravý vývoj, zdravé vztahy v rodině, funkčnost rodiny ad.). Pro letošní rok 
organizace Náruč požadovala 72 600,-Kč. Členové komise navrhli částku 72 600,-Kč.  
Respondeo je organizace, která aktivně spolupracuje s orgánem SPOD v oblasti pomoci ohroženým rodinám. 
Jejich pracovníci navštěvují rodiny v domácnosti, pomáhají při řešení situací, které v rodině nastávají.  Loni 
spolupracovali v Mnichově Hradišti s 8 rodinami, kde bylo 15 dětí, poskytli 245 konzultací. Zajišťují i potravinovou 
pomoc, dle možnosti i materiální. Respondeo požadovalo na letošní rok finanční částku ve výši 95 000,-Kč. 
Členové komise navrhli částku 95 000,-Kč.  Tato organizace poskytuje dlouhodobě v našem městě službu 
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí v terénu i ambulantně. Letos poprvé zažádali o příspěvek na službu 
20 000,-Kč. Členové komise podpořili a navrhli i na tuto službu částku 20 000,-Kč. 
Organizace LUMA působí v našem městě v komunitním centru. Má zaregistrované 3 služby – podpora rodiny, 
odborné sociální poradenství, terénní program. Zajišťují potravinovou pomoc, dle možností i materiální pomoc. Pro 
letošní rok organizace požadovala 70 000,-Kč. Členové komise navrhli částku 20 000,-Kč. 
 
Dále domluveny termíny setkání komise ROASOC na rok 2022 – 20.4. a 21.9.2022 v 16,30 hodin. 

  
 
 
Usnesení: : Komise doporučuje Radě města, aby schválila navržené částky dotace pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2020 tak, jak je uvedeno v  zápisu komise. 
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 20. 1. 2022 
Schválil: Mgr. Šeflová Vendula         Dne: 25. 1. 2022     
Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


