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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 21.09.2022  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. Stanislava Picková, Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Jaroslava Lochmanová, Mgr. Petr Novák, Bc. Kamila 

Sedláková, Vladimíra Havránková. 
Omluveni: Bc. Jitka Bechyňová, Bc. Renata Poláková, DiS. Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Gabriela Luková –Sittová  

   
 

 
PROGRAM:  
 

 1. Zhodnocení práce Komise pro rodinu a sociální záležitosti za uplynulé volební 
období 2018 – 2022. 

2. Ostatní 
 

1. Mgr. Šeflová hodnotila práci komise pro rodinu a sociální záležitosti jako velmi přínosnou 
zejména při rozdělování individuální dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
působících   v našem městě. Vyjádřila se pozitivně k tomu, že komise má možnost se 
spolupodílet na návrhu jednotlivých finančních částek, které poskytovatele požadují, 
protože má možnost blíže se seznamovat s poskytovanými službami jednotlivých 
poskytovatelů. Dále Mgr. Šeflová uvedla, že setkávání komise v období covidu bylo 
omezené pouze na důležité body jednání nebo formou online přenosu. Připomněla 
každoroční týden sociálních služeb, kdy jednotliví poskytovatelé organizují pro veřejnost 
dny otevřených dveří a blíže seznamují veřejnost se svými službami. Web sociálních 
služeb v Mnichově Hradišti hodnotí jako přehledný a dostupný pro širokou veřejnost. 
Poděkovala Mgr. Novákovi za jeho aktualizaci a vedení.  
Na závěr Mgr. Šeflová uvedla, že dle jejího názoru, setkávání Komise pro rodinu a 
sociální záležitosti má pro město smysl, zejména v dnešní době, kdy sociální nejistoty 
občanů stále narůstají a doporučuje, aby tato komise byla zachována i pro další období. 
Komise si vytyčila případné cíle a úkoly na další volební období včetně setkání 
poskytovatelů a pozvání odboru IKH.  
 
Závěr: informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 

2. Bc. Sedláková představuje spolupráci jejich organizace s vedením jiných obcí v rámci 
komunitního plánování a doporučuje vzor komunitního plánování v Železném Brodě. 
Jedná se o pravidelné setkávání jednotlivých poskytovatelů, kde si ujasňují potřeby 
jednotlivých služeb pro město a vzájemně se seznamují i s dalšími návaznými službami. 
p. Havránková informovala přítomné o využívání výcvikového pokoje. Zájemcům se 
věnují individuálně. Za měsíc poskytují rady cca 3-4 pečujícím osobám z našeho okolí i 
např. z Mladé Boleslavi. 
 
Závěr: informace vzaty na vědomí bez usnesení 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 23.09.2022 
Schválil: Mgr. Šeflová Vendula         Dne: 26.09.2022    Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


