
                                                                                                                                                                  Příloha č. 1 
 

 
Plán práce jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje na I. pololetí roku 2020: 
 
 
I.   jednání: čtvrtek 23. ledna 2020 od 13:00 hodin, KÚÚK 

- Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“ (dále jen „POSOSUK 3“) 
- Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení 
- Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s 

přechodem na vysílací standard DVB-T2“ – vyhlášení  
 
 
II. jednání: čtvrtek 5. března 2020 od 13:00 hodin, KÚÚK 

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

2015 – 2020 – informace o plnění plánu za rok 2019 

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

2021 – 2025 
- Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – přepočet dotace 

na rok 2020 

- Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2020–2023  
 

 
III. jednání: čtvrtek 16. dubna 2020 od 13:00 hodin, KÚÚK 

- Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhlášení 
- Výjezdní zasedání výboru v p.o. zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální  

 
 
 

IV. jednání: čtvrtek 18. června 2020 od 13:00 hodin, KÚÚK 
- Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji – kapacity na rok 2021, aktualizace 

základní a rozvojové sítě sociálních služeb od 1. 7.2020 
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý dotační program“ – 

vyhlášení 
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ – 

vyhlášení 
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných  aktivit 2021“ – vyhlášení 
- Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení 
- Plán práce na II. pololetí 2020 

 
 
 
 
 
Tento návrh plánu práce jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje na I. pololetí roku 2020 byl projednán na jednání Výboru SVBSVL ZÚK 
dne 5. prosince 2019. 
 
 
 
Ing. Bc. Dominik Hanko 
předseda Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality  


