
Zápis z 3. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 19. 5. 2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lenka Bobvošová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. 
Lukáš Poruba, Bc. Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Ing. Petra Vokasová 
 
Omluveni: MUDr. Peter Hromádka, Jana Urbanová, Eva Chlupáčová, Ing. Stanislav Jäger 
 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Ing. Jiří Lauerman – zástupce LB plán, s.r.o., Petr Hampacher – předseda ŘPS, Olga 
Merglová, Eliška Pokorná, Bc. Kateřina Šretrová, Bc. Kateřina Marcinková 
 
Program jednání: 
 

1. Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec – projednání 
pracovní verze za účasti zástupců zpracovatele - společnosti LB plán, s.r.o. 

2. Různé  
 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise, členy řídící pracovní skupiny komunitního plánování a další 
hosty. Poté předala slovo Ing. Lauermanovi, aby podal bližší informace k prezentaci, kterou 
všichni zúčastnění obdrželi již před zasedáním. 
 
K bodu 1 
 
Ing. Lauerman popsal formou prezentace aktuální stav zpracování dílčích analýz sociálních 
služeb na území statutárního města Liberec a sdělil, že smyslem společného setkání je 
možnost doplnění požadavků, sdělení podnětů či připomínek. Poté proběhla diskuze: 
- obtížně zjistitelná skutečná potřebnost služeb – údaje se získávají od poskytovatelů, jsou 

využívána demografická data, data od ÚP, dojde k oslovení manažerů jednotlivých 
pracovních skupin, s šetřením přímo v terénu se nepočítá 

- vysvětleny připomínky ke grafu na str. 7 
- požadavek rozšíření o delší časový výhled  
- analýza = zmapování současné situace, např. absence nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež v určitých částech města, apod. 
- nutnost pracovat i s daty a údaji od poskytovatelů, kteří nejsou zapojeni do komunitního 

plánování 
- ideální variantou by byl dlouhodobý benchmarking potřebnosti služeb – nedostatek času 
- požadavek doplnit srovnání situace s jinými krajskými městy 
- uvést služby, které v Liberci zcela chybí a v jiných městech úspěšně fungují 
 
Dle časového harmonogramu zpracování analýzy by měl být dokument hotov a předán 
koncem června 2015. Členové komise a členové ŘPS kompletní materiál obdrží. 
 
 
 
 
 
 



 
 
USNESENÍ  KZS č. 6/2015 
 
Členové komise zdravotní a sociální vzali aktuální stav zpracování dílčích analýz sociálních 
služeb na území statutárního města Liberec na vědomí.  
 
Prezentace tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
K bodu 2 
 
- nebyla diskuze 
- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 16. 6. 2015 od 16.00 

hodin v zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Liberec“ 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
V Liberci 21. 5. 2015 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 


