Zpráva pro jednání RM KH dne: 10. 4. 2019
Číslo materiálu: 7/1
Komise pro sociální záležitosti
Komise:
27.3.2019
Datum:
RNDr. Otruba, Klára Kocmanová, Ing. Daczická, Ing. Hudcová, Bc. Nováková,
Přítomni:
Mgr. et Bc. Březina, PhDr. Válková, pí. Bártlová, Ing. Lacina, Ing. Kuklová,
Bc. Čermák
Omluveni:

místostarostka Mgr. Bc. Silvia Doušová, Bc. Šlesingr, pí. Hlavatá

Neomluveni:

-

Hosté:
Člen ZM:
Příští jednání:

Ing. Daczická, RNDr. Otruba
24.4.2019, 29.5.2019, 26.6.2019 vždy od 15:30

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 27.3.2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
Program jednání včetně krátkého komentáře:
1. Stanovení termínů zasedání komise.
24.4.2019, 29.5.2019, 26.6.2019 vždy od 15:30
2. Pravidla hodnocení žádostí o dotace a granty
Komise konstatuje, že současné hodnocení žádostí o dotace a granty není dobře nastaveno. Souhlasí
s externími hodnotiteli, kteří by měli být alespoň dva. Vyvstala otázka priorit města a celkové
přepracování hodnotících kritérií. Předsedkyně komise nadefinuje požadavky na externího
hodnotitele pro výběrové řízení. Ing. Kuklová žádá o sdílení dokumentu, návrhu hodnocení, který je
inspirovaný kritérii používanými v Ústí nad Labem - ostatní členové budou moci vkládat
připomínky. Tento dokument bude komisí na příštím zasedání dopracován.
3. Informace o akci „Odborná sekce sociálních pracovníků“
Ing. Hudcová informovala, že v GASK se uskutečnila dne 18.3.2019 akce „Odborná sekce
sociálních pracovníků“, pořadatelem byla Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, zastoupená
předsedkyní Odb. sekce sociálních pracovníků pro Středočeský kraj, paní Mgr. Marií Bílkovou, DiS.
V diskusi komise zaznělo, že kromě Ing. Hudcové nebyl nikdo z přítomných o akci informován,
proč?
4. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb
Tuto akci bude pořádat organizace LCC Domácí péče, s.r.o.. Členové komise s tímto prudce
nesouhlasí, dle jejich názoru by takovou akci mělo pořádat město Kutná Hora a to nejlépe ve
Spolkovém domě. Členové komise si dali za úkol zjistit volné termíny ve Spolkovém domě a to dva

dny do konce tohoto roku. Zaznělo, že veletrhu pořádaného výše jmenovanou organizací se prý
neúčastní všichni poskytovatelé sociálních služeb. Sociální komise chce pořádat veletrh sociálních
služeb pod záštitou města Kutná Hora.
Zápis byl dán členům komise pro sociální záležitosti k doplnění a schválení před vlastním
předložením.
Zápis ověřila předsedkyně komise PhDr. Válková.
zápis vyhotovil
Bc. Marián Šlesingr, DiS. v. r.
tajemník komise pro sociální záležitosti
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

