
Zápis z 8. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 17. 10. 2017 

Přítomni: Lukáš Průcha, Mgr. Zora Machartová, Bc. Martina Teplá, Bc. Lenka Bobvošová 
Omluveni: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu, MUDr. 
Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Mgr. Zuzana Palečková 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová 
Hosté: Michal Polesný – Centrum komunitní práce Ústí nad Labem 

Program jednání:  

1. Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých statutárního města Liberec na 
období 2018 - 2022 

2. Různé  

K bodu 1  

Zasedání komise zdravotní a sociální se konalo společně s jednáním Řídicí pracovní skupiny 
komunitního plánování. Z důvodu nepřítomnosti předsedkyně komise MUDr. Absolonové 
zahájil zasedání místopředseda komise p. Lukáš Průcha, který přivítal přítomné členy komise a 
hosty. Poté předal slovo p. Polesnému, aby představil celý proces přípravy nového komunitního 
plánu a aby přítomné seznámil s jeho obsahem.  

p. Michal Polesný – Centrum komunitní práce Ústí nad Labem: 

− nový komunitní plán se začal zpracovávat v březnu roku 2017, od 2. 10. do 10. 10. 2017 
probíhal proces konzultací (přijato 26 připomínek), v listopadu 2017 by nový komunitní 
plán mělo schválit zastupitelstvo města 

− na přípravě se podíleli členové pracovních skupin, členové Řídicí pracovní skupiny, 
zástupci poskytovatelů služeb, zástupci uživatelů služeb, zástupci neziskových organizací 
a zástupci zadavatelů – samosprávy a státní správy 

− komunitní plán je vytvořen pro 6 oblastí cílových skupin a jednu společnou pro všechny 
skupiny: 
• oblast péče o seniory 
• oblast péče o zdravotně znevýhodněné 
• oblast péče o děti a mládež a rodinu 
• oblast péče o osoby ohrožené závislostmi 
• oblast péče o osoby sociálně vyloučené 
• oblast péče o duševní zdraví 
• oblast společných a přesahujících cílů 

− každá oblast má pak 3 – 4 cíle, první cíl je vždy udržení stávajících služeb, druhý cíl je 
zvýšení stávajících kapacit, třetí cíl je vznik nových služeb a čtvrtým cílem je rozvoj služeb 
aktivizačních, navazujících, apod. 

− každý cíl má pak své opatření, kde jsou uvedeny i odborné odhady ročních nákladů na 
jednotlivé služby a předpokládané zdroje financování 

− v současné době má návrh komunitního plánu 128 stran, přibude ještě krátká a jednoduchá 
sociodemografická analýza, přílohu by měly tvořit formuláře akčního plánu na daný rok, 
formulář popisu změny opatření v příslušném roce a formulář priorit akčního plánu 

 



 
Závěrem proběhla diskuze. 
 
Bc. Teplá: 

- bude zpracována zkrácená verze pro laickou veřejnost? – záleží na dohodě se SML, 
zkrácená verze má většinou formát A4 (přeložený), možná je i elektronická verze na 
webu města 

- upřesnit pojem malé a velké financování z KÚLK 
- zdrojem financí u domovů pro seniory jsou určitě i zdravotní pojišťovny 

 
p. Průcha: 

− požadavek na větší provázanost práce Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
a Řídicí pracovní skupiny KP  � lepší přenos informací směrem k radě města, např. 2 
x ročně společné jednání 

 
 
Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec nebyla v usnášeníschopném stavu, přítomní 
členové komise zdravotní a sociální byli seznámeni s Návrhem Komunitního plánu sociálních 
služeb a služeb jim blízkých statutárního města Liberec na období 2018 – 2022 a neměli 
zásadních připomínek. 
 

K bodu 2 - Různé 

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 21. 11. 2017 od 16.00 hodin 
v I. patře historické budovy radnice v zasedací místnosti č. 110  na téma Bezbariérovost 
v Liberci – problematická místa pro vozíčkáře, pozvánku s časovým předstihem zašle 
tajemnice komise 

V Liberci 18. 10. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřil: Lukáš Průcha, v.r. – místopředseda komise  


