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Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na I. pololetí roku 2020 (VI. volební období): 
 
 
 
I.   jednání: středa 20. ledna 2021 od 13:00 hodin, KÚÚK 

- Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ – vyhodnocení 
- Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – přepočet dotace 

na rok 2021 

 
II. jednání: středa 10. února 2021 od 13:00 hodin, KÚÚK 

-   Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných  aktivit 2021“ – vyhlášení 

- Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“ 
 
III.  jednání: středa 21. dubna 2021 od 13:00 hodin, KÚÚK 

-   Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2020 
-   Ústecký krajský plán vyrovnávání  příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

    2015 – 2020 – informace o plnění plánu za rok 2020 

 
IV.  jednání: středa 16. června 2021 od 13:00 hodin, KÚÚK 
 -  Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji– kapacity na rok 2021; Základní a 

Rozvojová síť od 1. 7. 2021 
-  Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 - malý dotační program“ 
– 
   vyhlášení 
-  Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“ – 
   Vyhlášení 

- Plán práce a harmonogram jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené 
lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí roku 2021   

 
 

Do programu jednání výboru budou vždy doplněny body z Plánu činnosti výboru na 

období 2020-2024, navržených členy výboru na jednotlivých jednání.   

 

 

 

V průběhu I. pololetí 2021 je plánováno jedno výjezdní zasedání Výboru pro sociální věci, bezpečnost 
a sociálně vyloučené lokality dle rozhodnutí výboru. 
 
Tento návrh Plánu práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL  ZÚK) na I. pololetí roku 2021 (VI. volební období) byl 
projednán na jednání Výboru SVBSVL ZÚK dne 9. prosince 2020. 
 
Schváleno Usnesením č. 005/1VSVBSVL/2020 dne 9. 12. 2020 
 
Drahomíra Karasová 
předsedkyně Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 


