
Zápis z 4. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 16. 6. 2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Bc. 
Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Ing. Petra Vokasová 
 
Omluveni: Bc. Lenka Bobvošová, MUDr. Peter Hromádka,  
 
Hosté: Mgr. Barbora Šolková 
 
Program jednání: 
 

1. Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberec 
2. Různé  

 
 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosta. Poté předala slovo Mgr. Šolkové, která zpracování 
analýzu vyloučených lokalit. Pracovní verze analýzy byla členům komise zaslána před 
jednáním, aby měli možnost se s ní předběžně seznámit. 
 
K bodu 1 
 
Mgr. Barbora Šolková představila současnou podobu vypracovávané analýzy. Zpracování 
analýzy bylo zadáno s cílem zmapovat a popsat vyloučené lokality v Liberci a místa, kde 
hrozí, že vyloučená lokalita vznikne. Dalším cílem bylo porovnání situace s rokem 2013, kdy 
byla analýza libereckých vyloučených lokalit součástí obsáhlejší studie.  
 
Mgr. Šolková shrnula zásadní zjištění, nejvýraznější problémy a vývoj situace: 
 
- zvyšuje se počet vyplácených dávek hmotné nouze a zároveň i míra zneužívání dávek 
- existuje značná migrace osoby ve vyloučených lokalitách i velká migrace z jiných měst do 
Liberce zejména z Frýdlantska a Tanvaldska 
- v Liberci je každý měsíc vyplaceno na dávkách hmotné nouze cca 14 milionů korun 
- vzhledem ke snaze zpřísnit vyplácení dávek na ubytovny se problém přesouvá do jiných 
typů bydlení – hostely, podnájmy atp. 
- Liberec nemá rozsáhlé vyloučené lokality, spíše se jedná o jednotlivé domy; odhadem žije 
v 15 domech s problematickou situací (za vyloučenou lokalitu lze označit cca 7 z nich) 380 
osob včetně dětí 
- oproti situaci v roce 2013 se mění složení obyvatel vyloučených lokalit; dochází např. 
k nárůstu počtu seniorů žijících na ubytovnách 
- dochází k nárůstu počtu osob bez přístřeší (v roce 2013 se uvádělo 17 osob, v roce 2015 již 
170 osob); velkými (nebo více problematickými) skupinami osob bez přístřeší jsou mladí 
drogově závislí, duševně nemocní, mnoho osob bez přístřeší nejsou liberečtí občané 
-sociálním vyloučením ve městě je ohroženo 6-7% obyvatel 
-sociální služby jsou poddimenzovány 
-na závěr materiálu jsou uvedena konkrétní doporučení pro zlepšení situace 
 
 



Termín pro vypracování konečné podoby analýzy je stanoven na 25. 6. 2015. Členové komise 
mohou případné dotazy či připomínky zasílat do pátku 19. 6. 2015. 
 
 
USNESENÍ  KZS č. 7/2015 
 
Členové komise zdravotní a sociální vzali pracovní verzi analýzy sociálně vyloučených 
lokalit a ubytoven na území města Liberec na vědomí.  
 
Prezentace tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
K bodu 2 
 
- nebyla diskuze 
- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v září 2015 – termín i téma 

jednání budou upřesněny 
- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
V Liberci 17. 6. 2015 
Zapsala: Jaroslava Nývltová 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 


