
Zápis z 5. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 16. 5. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Mgr. Zora Machartová, Mgr. 
Zuzana Palečková, Bc. Lenka Bobvošová, Jana Zobínová, Ing. Petra Vokasová 
Omluveni: Bc. Martina Teplá, Lukáš Průcha 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu, Bc. 
Kateřina Marcinková – koordinátorka komunitního plánování, Mgr. Ladislav Krajčík – ředitel 
Městské policie Liberec, Jiří Peřina – strážník MP – okrsek Pavlovice 

Program jednání:  

1. Příprava nového Komunitního plánu – Bc. Kateřina Marcinková  
2. Městská policie Liberec – strážník okrsku Pavlovice p. Jiří Peřina - informace o 

„spolupráci“ s místními bezdomovci  
3. Různé  

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo Bc. Marcinkové, aby podala 
aktuální informace k přípravě nového Komunitního plánu. 

K bodu 1  

Bc. Kateřina Marcinková – koordinátorka komunitního plánování: 
 
- platnost stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v 

regionu Liberec končí v prosinci 2017   
- nový Komunitní plán na roky 2018 – 2022 bude pro město SML pořizovat Centrum komunitní 

práce Ústí nad Labem (CKP), které jako jediné z oslovených organizací podalo nabídku  
- ve středu 29.3 2017 se konalo velké úvodní setkání se zástupci libereckých organizací, které 

by měly v rámci pracovních skupin na procesu tvorby spolupracovat 
- dále se 6 pracovních skupin bude scházet 1x měsíčně až do listopadu, kdy by měl být nový 

KP schválen 
- nový KP bude obsahovat i tzv. rozvojové záměry sociálních a ostatních služeb na pět let 

dopředu � důležité jak pro financování prostřednictvím krajské sítě služeb, tak z rozpočtu 
města 

- úkol: na listopadové (říjnové) zasedání komise pozvat p. Polesného z CKP, aby nový 
Komunitní plán představil – zajistí Bc. Marcinková 

 
Diskuze: 

- nedostatečná kapacita chráněného bydlení pro duševně nemocné a zdravotně postižené občany 
- novela zákona o sociálních službách – přísnější pravidla 
- náměstek PhDr. Ivan Langr navštívil primáře oddělení psychiatrie KNL MUDr. Honse, Ph.D., 

za účelem řešení nedostatku ambulantních psychiatrů v Liberci � problém vzniká u VZP – ruší 
výběrová řízení, nepodepisuje smlouvy 
 
K bodu 2  
Úvodem MUDr. Absolonová podala informace o tzv. kontejnerovém bydlení pro bezdomovce 
na území Prahy 9 a předala slovo zástupcům Městské policie Liberec. 



Bc. Poruba: v Liberci nyní navázal „spolupráci“ s 2 bezdomovci p. Peřina z okrsku Pavlovice 
a s 1 bezdomovcem p. Jaworski z okrsku Centrum 
Mgr. Krajčík: v současné době je v Liberci cca 100 bezdomovců, z toho 30 přímo v centru, 
polovina z nich není z Liberce, MP se jim snaží pomáhat společně s organizací Naděje 
p. Peřina: v okolí cyklostezky se zdržovali bezdomovci, kteří nedodržovali veřejný pořádek 
(alkohol, nepořádek, drogy), v rámci zlepšení situace navázána spolupráci s 2 z nich, kteří měli 
zájem pomáhat a okolí cyklostezky uklízet, likvidace černé skládky, p. Peřina jim pomáhá se 
zajištěním pytlů na odpadky, s pořízením nářadí (od Komunitních prací), o bydlení v buňce by 
měli zájem 
Mgr. Machartová: při zajištění jídla možnost využití služeb Potravinové banky, příp. obědy ze 
školních kuchyní 
Mgr. Krajčík: pomoc určitě ano, ale musí se snažit i oni, je důležité zařídit jim doklady, příp. 
nějaké dávky, vše nemůže zajišťovat strážník, bylo by dobré, aby jim pomohl terénní pracovník 
Bc. Bobvošová: předala kontakt na službu terénních programů organizace D.R.A.K. 
Mgr. Palečková: buňky nejsou systémovým řešením, jsou vhodné opravdu jen pro malou část 
bezdomovců, cílem by mělo být najít si vlastní byt, dle jejího názoru bezdomovců přibývá 
Mgr. Machartová: na cyklostezce je málo košů (4 ks), na konci problém s vývozem – MUDr. 
Absolonová bude informovat Ing. Vinaře 
 
Diskuze: 
- Mgr. Machartová upozornila na „ghetto“ pod Arénou, kde se zdržuje velký počet 

bezdomovců, odpadky dávají do pytlů – zajištění odvozu FCC? 
- Mgr. Krajčík – bezdomovci migrují, vždy zůstanou chvíli na jednom místě, poté, co si 

někdo stěžuje, se přemístí jinam, chybí terénní pracovníci 
 
Závěr:  SML může pomoci se zajištěním pytlů na odpadky a nářadí, nutná spolupráce 
s terénními pracovníky při pořízení dokladů a dávek, Úřad práce – společensky účelná místa 

 
K bodu 3 – Různé 
 
• Mgr. Machartová: napsat článek o práci komise zdravotní a sociální do Libereckého 

zpravodaje – zajistí MUDr. Absolonová 
• využití objektu v Zeyrově ulici pro Centrum duševního zdraví � pro LK není nyní potřebné 
• náměstek PhDr. Ivan Langr podal aktuální informace o situaci objektu, ve kterém sídlí 

azylový dům pro muže Speramus a který patří LK 
• seznam problematických míst pro vozíčkáře  
• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 13. 6. 2017 od 16.00 hodin 

v prostorách Vazební věznice Liberec, DŮLEŽITÉ: při vstupu do VV předkládá osoba 
platný průkaz totožnosti (OP, PAS, ŘP), do vazební věznice není povoleno vnášení 
záznamových zařízení, bez povolení ředitele vazební věznice; pro osoby bez služebního 
dosahu není povolen telefon, ukládá se do trezoru při příchodu do VV (služební dosah má 
Policie, GIBS, soudce), při příchodu do VV se prochází rámem jako na letišti, vše kovové 
píská a musí se odložit - signalizace na pásek, náramek, hodinky, mince v kapse…., rámem 
se prochází opakovaně, dokud nepřestane pískat - vhodným oblečením se urychlí průchod 
rámem 

• pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 

V Liberci 22. 5. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise  


