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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Mgr. Dušan Rejl
sociálních věcí,
15.12.2020
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
zdravotnictví
Řídící skupina KPSS
RM_2017-204/4, RM_2018-502/10, RM_2018-1197/22
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
změny ve složení Řídící skupiny procesu komunitního plánování
sociálních služeb na území města Trutnova dle předloženého návrhu.
-

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Datum: 10.12.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Na základě usnesení Rady města Trutnova RM_2016-1036/19 ze dne 10.10.2016 byl formálně zahájen proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), a to za účelem zpracovávání a naplňování střednědobých plánů v dané oblasti. Impulsem k tomuto kroku bylo uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem o
zajištění „Podpory procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na
území Trutnova“.
V této souvislosti RM následně schválila organizační strukturu celého procesu, jejíž nedílnou součástí je také
Řídící skupina KPSS jako poradní orgán místostarosty města a garanta procesu. Ve složení Řídící skupiny
KPSS docházelo od samého počátku k personálním změnám, a to jak na jednotlivých pozicích, tak i v počtu
členů tohoto orgánu.
Aktuálně tvoří Řídící skupinu KPSS 2 členové Rady města Trutnova (oba místostarostové), 4 vedoucí pracovních skupin procesu (PS), vedoucí Odboru SVŠZ MěÚ a koordinátor pro plánování sociálních služeb.
Navrhované změny jsou na pozicích:
 vedoucí PS „Senioři“ (namísto paní Ireny Vondráčkové, bývalé ředitelky Domova pro seniory Trutnov,
je navrhováno jmenovat Bc. Reginu Sýkorovou, která je vedoucí pečovatelské služby Oblastní charity
Trutnov),
 vedoucí PS „Sociálně vyloučení“ (namísto Mgr. Lucie Havrdové, DiS., bývalé ředitelky Mostu k životu
Trutnov, je navrhováno jmenovat Mgr. Moniku Hillebrandovou, stávající ředitelku této příspěvkové organizace města),
 vedoucí PS „Zdravotně postižení a duševně nemocní“ (po mateřské a rodičovské dovolené je navrhováno tuto pozici opět obsadit Mgr. Lucií Skalskou, vedoucí Stacionáře a CDZ RIAPS Trutnov, a to
místo dlouhodobě nemocné Mgr. Dagmar Tmějové ze stejné služby RIAPS),
 koordinátor plánování sociálních služeb (se skončením pracovního poměru Mgr. Adély Cupákové, DiS
byla tato pracovní pozice na Odboru SVŠZ MěÚ po několika měsících znovu obsazena Mgr. Kateřinou
Blinkovou, kterou je navrhováno jmenovat také novou členkou Řídící skupiny KPSS).
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Výše uvedené návrhy personálních změn vyplývají ze snahy docílit co nejpestřejšího zastoupení v Řídící
skupině KPSS, tj. stávající a nově navrhovaní členové jsou z řad volených zástupců města, Odboru SVŠZ
MěÚ, příspěvkových organizací města a kraje i neziskového sektoru.
Navrhované kompletní složení Řídící skupiny KPSS:
 Mgr. Tomáš Eichler (místostarosta města Trutnova - předseda ŘS KPSS),
 Mgr. Tomáš Hendrych (místostarosta města Trutnova),
 Bc. Margita Hosmanová (vedoucí odd. SPOD Odboru SVŠZ MěÚ - vedoucí PS „Rodiny s dětmi“),
 Bc. Regina Sýkorová (vedoucí pečovatelské služby Oblastní charity Trutnov - vedoucí PS „Senioři“),
 Mgr. Lucie Skalská (vedoucí Stacionáře a CDZ RIAPS – vedoucí PS „ZP a duševně nemocní“),
 Mgr. Monika Hillebrandová (ředitelka Mostu k životu Trutnov - vedoucí PS „Sociálně vyloučení“),
 Mgr. Dušan Rejl (vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ),
 Mgr. Kateřina Blinková (koordinátorka plánování sociálních služeb).

