
 

 

Zápis z Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 

 

1. zasedání dne 12. 2. 2015 

 

MÚ Mníšek pod Brdy 

 

Začátek: 18:00 hod  Konec: 20:10 hod 

 

Přítomni: Šárka Slavíková Klímová, Jiřina Romová, Rudolfína Voleská, Marie Janů, Alexandra 

Malá, Iva Zemancová 

 

Omluveni: Daniela Hrdinové 

 

Hosté: D. Páterová, místostarostka (zúčastnila se bodů 1 až 4) 

M. Vilímovský, zastupitel (zúčastnil se bodu 2., částečně bodu 3, 4) 

 

 

2. Schválený program: 

 

1. Představení členů komise 

2. sociální situace občana  

3. Humanitární účet/fond pro občany Mníšek pod Brdy 

4. příspěvek domu U Lípy 

5. plán činnosti komise 

6. dotaz občana předložený panem Jeřábkem 

7. různé 

 

Pro 6 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 

1. Proběhlo krátké představení členek komise. 

 

2. Sociální situace občana: 

 

Jednání obsahovalo údaje o konkrétním občanovi, které podléhají zákonu o ochraně osobních dat. 

Obsah jednání nemůže být zveřejněn. 

 

3. Humanitární účet/fond 

 

Pí Slavíková seznámila s možností vzniku humanitárního účtu v rámci rozpočtu města. Město by 

vyhradilo prostředky na adresnou, jednorázovou finanční pomoc pro občany města, která by byla 

udělena dle předem jasně stanovených kritérií a která by byla určena na přesnou věc nebo službu 

pro žadatele. Žádosti by doporučovala komise ke schválení radě, o příspěvku by rozhodovala rada. 

Jako příklad a základ pro mníšecký příspěvek byla komise seznámena s kritérii města Roztok. 

Proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že taková pomoc tu měla být již dávno (pí Malá).  

 

Návrh usnesení: Komise navrhuje radě vyčlenit v rozpočtu města pro rok 2015 finance na 

adresnou, jednorázovou pomoc občanům města, která by byla určena na žádanou věci či 

službu. Jestliže rada bude souhlasit, komise zpracuje podmínky a kritéria pro získání 
příspěvku.  

Pro: 6  Proti  0 zdržel se 0 



 

 

 

4. Požadavek domova U Lípy na finanční příspěvek pro občana. 

Jednání obsahovalo údaje o konkrétním občanovi, které podléhají zákonu o ochraně osobních dat. 

Obsah jednání nemůže být zveřejněn. 

 

5. Plán činnosti komise 
Komise se chce věnovat následujícím okruhům. Priority a timing bude předmětem jednání dalšího 

zasedání komise: 

A. Přehled sociálních služeb v Mníšku, jejich vyhodnocení, vytipování chybějících a návrh řešení. 

Při monitoringu služeb se komise dohodla využít např. veřejných setkání se seniory, s rodiči s 

dětmi, které komise zorganizuje.  

 

B. Pozvání si na komisi zástupce sociální sféry v Mníšku pod Brdy: domov důchodců, 

poskytovatelé sociálních služeb, Magdaléna, o. p. s. apod. 

 

C. Spolupráce s odborem sociálních věcí MÚ Černošice, pod který naše město spadá, nastavení 
podmínek fungující součinnosti. Zjištění podmínek pro sociální pracovnici, který by působila přímo 

v našem městě. 

 

D. Cílová pomoc občanům Mníšku pod Brdy a uvolnění prostředků na nákup služeb, věcí, o které 
občané zažádají. 

 

E. Možnost vzniku nízkoprahového zařízení pro větší děti a mladistvé. Komise se shodla, že takové 
zařízení je v Mníšku potřebné. Vzhledem k tomu, že Magdaléna, o. p. s. provozuje nízkoprahová 
zařízení, komise chce zjistit podmínky možné spolupráce. 

 

Úkol: Předsedkyně pozve na příští zasedání komise zástupce Magdaleny, o. p. s. k tématu 

nízkoprahového zařízení v Mníšku. 

 

F. Vytipování dotačních programů a výzev různých úrovní (evropské, národní, krajské fondy, 

nadační fondy) z oblastí rodinné a sociální politiky, do kterých by se město mohlo zapojit. 

 

G. Navrhnout možnosti integrace vyloučených skupin (seniorů, rodin s postiženými dětmi) do 

života města.  

 

6. Podnět pana Jeřábka, dotaz občana 

Pí Voleská seznámila komisi s institutem opatrovníka, která připraví návrh odpovědi na další 
komisi. Proběhla diskuse, na které se komise shodla, že nelze předjímat události, které ještě 
nenastaly, proto nemůžeme přesně odpovědět na konkrétní dotazy např. Ohledně umístnění 
dotčených občanů.  

Úkol: Pí Voleská vypracuje návrh odpovědi na dotaz pana Jeřábka v obecné rovině. Pí 
Romová zjistí, zda má město někoho v opatrovnictví. 

 

 

Další zasedání se uskuteční 17. 3. od 19 h na MÚ. 

Zasedání skončilo 20:10 h 

 

Zapsala Šárka Slavíková Klímová 

Ověřila: Alexandra Malá 


