
Zápis z 8. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 15. 12. 2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Bc. 
Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Mgr. Zora Machartová 
Omluveni: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a 
cestovní ruch, Bc. Lenka Bobvošová, Ing. Petra Vokasová 
Hosté: Bc. Kateřina Marcinková – koordinátorka KPSS regionu Liberec 
 
 
Program jednání: 
 

1. Komunitní plánování sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu 
Liberec – aktuální informace 

2. Tematický a časový plán jednání komise na I. pololetí roku 2016 
3. Různé 

 
 
 

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosta. Představila novou členku komise Mgr. Zoru 
Machartovou, kterou jmenovala rada města po odstoupení MUDr. Petera Hromádky. 
 
 
K bodu 1 
 
MUDr. Absolonová předala slovo Bc. Marcinkové, aby podala aktuální informace ke 
Komunitnímu plánování sociálních služeb a služeb sociálních charakteru v regionu Liberec:  
 
• Komunitní plán sociálních služeb a sociálního charakteru v regionu Liberec je nyní 

schválen na období let 2014 – 2016, z důvodu plánovaných změn a aktivit města v roce 
2016 (pravděpodobné navázání spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, tvorba 
základní sítě sociálních služeb města Liberec) se předpokládá prodloužit jeho platnost o 1 
rok tj. do roku 2017 a pak zpracovat nový s již zapracovanými změnami a aktuálními 
informacemi 

• Řídící pracovní skupina KPSS se schází pravidelně každý měsíc, v I. pololetí roku 2015 
řešila zejména financování sociálních služeb (vyhlášení výzvy, hodnocení žádostí, návrh 
na přidělení jednotlivých dotací), dále projednávala a připomínkovala zpracované analýzy 
(Analýzu SVL a Dílčí analýzy SS), na jednání ŘPS se představili také noví poskytovatelé 
sociálních služeb – Generace (dětské krizové centrum) a Anděl strážný (tísňová péče) 

• pracovních skupin je 6, scházejí se minimálně 1 x za 2 měsíce, některé i každý měsíc 
• PS pro zdravotně znevýhodněné – manažerem je paní Kateřina Šretrová, v současné době 

má 20 členů, skupina řeší nedostatečnou kapacitu chráněného bydlení, zejména pro osoby 
s psychickými problémy, další problematickou skupinou jsou stárnoucí rodiče s mentálně 
postiženými dospělými dětmi 
Mgr. Machartová: v rámci IPRÚ má město požadavek na výstavbu 100 „sociálních“ bytů, 
pro psychicky nemocné by do budoucna měly vzniknout Centra duševního zdraví (dle 
vzorů západních modelů), na jejichž financování by se podílelo jak město, kraj, tak i MZ, 
na LK vznikla pracovní skupina, která má nadefinovat a zmapovat potřeby této cílové 
skupiny 



• PS pro duševní zdraví – manažerem je paní Eliška Pokorná, členkou je ředitelka o.p.s. 
Fokus Liberec PhDr. Jana Horáková, která se aktivně zabývá problematikou již 
zmíněných Center duševního zdraví a je členkou pracovní skupiny při LK 

• PS senioři – manažerem je paní Jana Urbanová, úspěchem a splněním jednoho z cílů této 
skupiny je otevření domova se zvláštním režimem Vila Vitae, který provozuje organizace 
Rodina24 – cílovou skupinou jsou lidé s různými druhy demencí již od 45 let věku, dále 
pak od ledna 2016 otevření lůžkového kamenného hospice v ul. U Sirotčince v Liberci, 
informace o otevření domova pro seniory Anavita v Jablonci nad Nisou 

• PS pro osoby ohrožené závislostmi – manažerem je paní Olga Merglová, informace o 
setkání zástupců organizací, které pracují se závislými osobami na drogách a 
patologickém hráčství v březnu 2015 a o AT semináři, který uspořádal LK na téma 
problematika zaměstnávání lidí se závislostmi a jejich uplatnění na trhu práce 

• PS pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, 
cizince a národností menšiny – manažerem je pan Lukáš Průcha, hlavním tématem roku 
2015 byla práce nad zavedením systému prostupného bydlení, byla ustanovena pracovní 
skupina, která se již 2 x sešla, do systému již „vstoupili“ 3 klienti, informace o problému 
s pitnou vodou na ubytovně v Ještědské ulici v létě roku 2015 – řešilo humanitní oddělení, 
správně by měl řešit zejména odbor sociální péče 
Proběhla diskuze na téma problému součinnosti (spolupráce, sdílení informací) odboru 
sociální péče MML jak s pracovníky NNO, tak s komisí či dalšími spolupracujícími 
subjekty – MUDr. Absolonová bude o této skutečnosti informovat tajemníka MML Ing. 
Fadrhonce, členové komise jí zašlou případné podněty 

• PS pro děti a mládež – manažerem je pan Petr Hampacher, skupina v současné době řeší 
své nastavení a případné rozdělení (registrovaní a neregistrovaní poskytovatelé) 

• ve financování sociálních služeb došlo v roce 2015 k zásadním změnám – přechod 
z MPSV na kraje, základní síť, pověření, vyrovnávací platby, LK požaduje od obcí 
vydefinovat rozvoj služeb 

• v rámci výzvy roku 2015 byly přijaty žádosti na 49 služeb, 41 z nich bylo podpořeno 
• MUDr. Absolonová: připomínka k úrovni webových stránek města směrem k sociální 

oblasti, velmi pěkně zpracované je mají např. v Plzni 
 
 
K bodu 2 
 
MUDr. Absolonová navrhla, aby se zasedání komise konalo jako obvykle každé 3. úterý 
v měsíci od 16.00 hodin. 
 
USNESENÍ KZS č. 12/2015 
 
Členové komise jednomyslně schválili časový plán jednání komise zdravotní a sociální na I. 
pololetí roku 2016 takto: 
 
 
19. 1. 2016 od 16.00 hodin – Městská policie Liberec -  operační pracoviště městského 
    kamerového dohlížecího systému, budova „Uranu“  
    
16. 2. 2016 od 16.00 hodin – lůžkový hospic v ul. U Sirotčince 
 
15. 3. 2016 od 16.00 hodin – základní síť sociálních služeb města Liberec –   
    zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 



 
19. 4. 2016 od 16.00 hodin  - aktuální informace o fungování systému prostupného bydlení 
       - zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice 
 
17. 5. 2016 od 16.00 hodin – Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec – 
    aktuální informace - zasedací místnost č. 110 v I. patře  
    historické budovy radnice 
 
21. 6. 2016 od 16.00 hodin - rezerva 
 
Předpokládaná doba jednání komise byla stanovena max. na 90 minut. 
 
 
K bodu 3 
 
MUDr. Absolonová závěrem informovala o: 
• SML si podalo žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 3.2 Sociální 

začleňování a boj s chudobou) na projekt Sociální informační centrum Liberec 
• SML si podalo přihlášku do výběrového řízení v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám, který jako partner zajišťuje Agentura pro sociální začleňování 
• při SML je zřízena pracovní skupina pro hazard – proběhla diskuze 
• dotaz na kamery na parkovištích u prodejen Albert a Globus – ještě nejsou, probíhá jednání 
• Bc. Poruba informoval o aktuálním stavu přípravy Plánu prevence kriminality města – předfinální 

verze bude členům komise zaslána, 3 nové projekty: 1) pořízení lehkých mobilních kamer 2) 
Senior v ohrožení – kurz pro subjekty pracující se seniory 3) Varovné značení rizikových 
parkovišť, odevzdání finální verze se o 1 měsíc prodloužilo 

• aktuální informace k problematice „šmejdů“  
• informace o proběhlé akci 1. 12. 2015 - nestandardní byznys a jeho vliv na komunální politiku v 

hledáčku protikorupčních organizací 
• navázání spolupráce SML se soukromými ubytovnami – zapojení se do systému prostupného 

bydlení, statut sociálně zodpovědná ubytovna 
• Bc. Teplá informovala o chystané novele zákona o sociálních službách, která by měla platit od 

ledna 2017 – definice nepříznivé sociální situace, změny standardů kvality, registrace na dobu 
určitou, specifika vzdělávání inspektorů sociálních služeb, § 52 – sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 

 
 
- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 19. 1. 2016 od 16.00 

hodin v prostorách Městské policie Liberec na téma kamerový systém  
- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
V Liberci 17. 12. 2015 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 


