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Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2019 (V. volební období): 
 
 
 
I.   jednání: čtvrtek 5. září 2019 od 13:30 hodin, KÚÚK 

- Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2020 
 

 
II. jednání: čtvrtek 17. října 2019 od 13:30 hodin, KÚÚK 

- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program“ 
– vyhodnocení  

-  Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ – 
   Vyhodnocení 
- Korekce vyrovnávací platby poskytovatelů sociálních služeb 

 

 
III.  jednání: čtvrtek 5. prosince 2019 od 13:30 hodin, KÚÚK 

- Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019 – 2021 - vyhodnocení roku 2019 
- Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji – vyhodnocení roku 2019,  kapacity na 

rok 2020 a aktualizace základní a rozvojové sítě pro rok 2020 
- Strategický dokument „Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi 

Ústeckého kraje“ – vyhodnocení roku 2019 
- Informace o plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 

2015–2019,  vyhodnocení roku  2019 
- Schválení Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2020 - 2023 
- Informace o plnění opatření v rámci Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 

2017 – 2021 – vyhodnocení roku 2019 
- Vyhodnocení činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 

Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2019 
- Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva    

Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na I. pololetí roku 2020 (V. volební období) 
 

 
 
 
Tento návrh Plánu práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL  ZÚK) na II. pololetí roku 2019 (V. volební období) byl 
projednán na jednání Výboru SVBSVL ZÚK dne 20. června 2019. 
 
 
 
Ing. Bc. Dominik Hanko 
předseda Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality  


