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Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na I. pololetí roku 2019 (V. volební období): 
 
 
 
I.   jednání: čtvrtek 24. ledna 2019od 13:30 hodin, KÚÚK 

- Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení 
- Projektový záměr „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“ (dále jen „POSOSUK 3“). 

Projektový záměr s předpokládanými náklady 500 mil. Kč z výzvy č. 5 z OP Z_Průběžná výzva 
pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie 
rozvoje sociálních služeb 
 

 
II. jednání: čtvrtek 28. února 2019 od 13:30 hodin, KÚÚK 

-  Ústecký krajský plán vyrovnávání  příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

   2015 – 2020 – informace o plnění plánu  

- Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – přepočet dotace 

na rok 2019 

- Aktualizace Metodiky síťování sociálních služeb v Ústeckém kraji 

 

 
III.  jednání: čtvrtek 25. dubna 2019 od 13:30 hodin, KÚÚK 

-  Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhlášení  
 
 
IV.  jednání: čtvrtek 20. června 2019 od 13:30 hodin, KÚÚK 

-  Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji –  kapacity na rok 2020 
-  Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ – 
   vyhlášení 
-  Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ – 
   vyhlášení 
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných  aktivit 2020“ – vyhlášení 
-  Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – 

vyhodnocení 

 

V průběhu I. pololetí 2019 je plánováno jedno výjezdní zasedání Výboru pro sociální věci, bezpečnost 
a sociálně vyloučené lokality (DOZP Ústí nad Labem, p.o.). 
 
Tento návrh Plánu práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL  ZÚK) na I. pololetí roku 2019 (V. volební období) byl 
projednán na jednání  Výboru SVBSVL ZÚK dne 6.12.2018. 
 
 
 
Ing. Bc. Dominik Hanko 
předseda Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 


