
Zápis ze 7. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 19.6.2018 

 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Bc. Lukáš Průcha, 
Mgr. Zuzana Palečková 
Omluveni: Mgr. Zora Machartová, Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Martina Teplá 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová 
 
Program jednání:  

1) Aktuální stav problematiky řešené na komisi v letech 2015-2018 
2) Různé 

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Informovala o tom, že je třeba revidovat postup plnění 
usnesení a doporučení komise k problematice řešené v letech 2015-2018. Dále uvedla, že 
k řešeným oblastem se za statutární město Liberec před jednáním komise vyjádřil PhDr. Ivan 
Langr – náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu, jehož doplnila vedoucí 
oddělení humanitního – Bc. Dana Morcová.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Aktuální stav problematiky řešené na komisi v letech 2015-2018 
 

Prostupné bydlení - aktuální stav:  

 PhDr. Langr – náměstek primátora: 
- průběžně umisťujeme klienty (27x), stejně jako v režimu Housing First (8x). Oba 

systémy fungují, ale mít víc bytů, bylo by to lepší. Je nutné především nepodcenit 
sociální práci zabydlených, to si chceme hlídat našimi novými terénními pracovníky z 
projektu, protože na některé služby není úplně spoleh (hlavně v režimu HF, který je 
časově mnohem náročnější)  

Bc. Poruba: 
- připomenul potenciální funkci domovníka, na kterou doporučuje p. Ruszó 

Bc. Průcha – ČVT:  
- aktuálně se mění metodika PB a HF, která bude více přehledná  

Mgr. Palečková: 
- chybí přehledné informace na webu města o systému PB 

 
Aktuální stav ubytoven - zda fungují všechny zmíněné v Analýze sociálně vyloučených 
lokalit a ubytoven na území města Liberce, resp. zda je něco nového: 

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
 – dle dostupných informací byla uzavřena ubytovna Sluníčko ve Vratislavicích, KHS 
uvažuje nad uzávěrou ubytoven Centrum a Kotelna (epidemie štěnic). Pokud je zavřou 
najednou, bude situace problematická. Zatím to KHS řeší s provozovateli. Stavební úřad 
dále řeší Urbanovy objekty ve Vojanovce a ve Vesci (nejsou ale v režimu ubytoven) 



z pohledu technického stavu. Do budoucna dojde s největší pravděpodobností také 
k uzávěře Ještědské z důvodu zamýšlené rekonstrukce objektu novým majitelem. 
Obecně se ubytovny v Liberci začínají orientovat spíše na dělníky a sezónní 
zaměstnance. 

 
Členové komise nejsou přesvědčeni o tom, že ubytovna Sluníčko je mimo provoz.  
  
Analýza sociálně vyloučených  lokalit a ubytoven na území města Liberce – zda byla další 
aktualizace k verzi Mgr. Báry Šolkové  

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
- průběžná analýza pak byla ještě v roce 2016 při zpracovávání Strategického plánu sociálního 
začleňování, nyní chystáme tzv. exit strategii, která shrne vše podstatné za tři roky dozadu 
a navrhne nová opatření. Ale známe realitu z praxe (pravidelné obchůzky terénu, dotazníkové 
šetření HF aj.) – sociálně - vyloučené lokality nepřibývají, situace je stabilizovaná.  
 
Mgr. Palečková:  

- je nutné zohlednit novou situaci danou novelou zákona o hmotné nouzi, neboť je zde  
potenciální riziko navýšení počtu lidí ohrožených chudobou a následné odebírání dětí 
jejich rodičům 

 
Pracovní skupina pro problematiku uprchlíků - zda vůbec funguje, zda je co řešit: 

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
- není vůbec co řešit, uprchlíci se SML, resp. ORP Liberec prakticky zcela vyhýbají. 
Jako téma je řešeno v rámci Rady pro národnostní menšiny při Komunitním středisku 
Kontakt a situaci rovněž monitoruje koordinátor pro národnostní menšiny a cizince 
z KULK, jinak dle výše uvedeného. Při Regionální stálé konferenci LK vznikla nově 
skupina pro sociální začleňování.  
 

Národnostní menšiny  

Bez připomínek a poznámek 

Měla být revize funkce protidrogového a romského poradce, jaký je nyní aktuální stav: 

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
-  funkci romského poradce vykonává pan Lukáš Jirotka, pracovník humanitního 

oddělení, který je současně manažerem Agentury pro sociální začleňování. Národnostní 
menšiny jsou projednávány v rámci Rady pod KS Kontakt. Specificky za SML děláme 
hlavně romskou menšinu, kde kontinuálně podporujeme (finančně i morálně) její 
institucionální zastoupení v rámci Asociace romských představitelů LK a oběma 
organizacím pomáháme s jejich akcemi. V tom vidím hlavní smysl práce dovnitř 
komunity. Ostatní menšiny jsou naprosto bez problémů. Drogovou problematiku za 
SML monitoruje Katka Marcinková, která je manažerkou komunitního plánování 
a v dané věci komunikuje s Advaitou a Mostem k Naději. Obě organizace jsou rovněž 
podporovány z rozpočtu města.  Katka také spolupracuje s krajskou protidrogovou 
koordinátorkou. Toto téma je řešeno i v pracovních skupinách Lokálního partnerství 
a komunitního plánování. 



Doporučeno, aby PO města měly rozpočtovou položku na finanční spoluúčast při 
podávání dotací: 

 
PhDr. Langr – náměstek primátora: 

- Ano, v roce 2018 jsme realizovali u školských PO, velké PO si umějí akce pokrýt 
v rámci běžného příspěvku, režim bude pokračovat dál. 
 
 

Plán prevence kriminality MP: 

Komise doporučuje, aby i v případě nerealizování projektu Mapy kriminality cestou MV byla 
tato aktivita podporována SML. 

 

Při investičních akcích města by měla být zohledněna bezpečnostní situace, MP by se měla 
vyjadřovat jako další odbory magistrátu: 

PhDr. Langr – náměstek primátora:  
– to asi nefunguje 
 
Komise doporučuje, aby toto bylo znovu aktivováno.  
 
 
Šmejdi - aktuální stav: 

PhDr. Langr – náměstek primátora:  
– nejsou žádní 
 
Komise zcela nesouhlasí - původní akce město opustily, ale šmejdi mění taktiku, je nutno dále 
monitorovat nové typy akcí např. Obec občanům apod. 
 
 
Bezpečností situace -Globus, Albert - vedení města mělo jednat s vedením objektů: 

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
- jednal s nimi pan primátor, výsledek mi není znám 

 
Komise konstatuje, že změna situace parkování v obou lokalitách vedla k poklesu ukradených 
aut. 
 

 
DPMLJ - aktuální stav s vymáháním dluhů černých pasažérů, zvl. mezi sociálně 
ohroženými jedinci: 

PhDr. Langr – náměstek primátora:  
– to se zaseklo, proběhlo několik jednání s DPMLJ a ČvT, ale bez výsledku 
 
V posledním roce není nový případ, kdy byly zadrženy neplatící děti a následně vymáháno. 
Komise žádá nové informace z DPMLJ cestou vedení města.  



 
Potravinová, nábytková banka, charitní šatník – aktuální informace:  

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
 - potravinovou banku a charitní šatník podporujeme z financí SML, nábytková banka se teprve 
chystá. Je tam nabídka dvou subjektů, ale vázne to na sestavení racionálního rozpočtu. Před 
měsícem a půl proběhlo společné jednání s náměstkem Svobodou na KÚLK (projekt podporují 
obě samosprávy), na tahu je nyní žadatel dotace. Sledujeme průběžně v rámci naplňování 
strategie pro začleňování s ASZ 
 

Centrum Protěž – služba asistovaný kontakt: 

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
 – dostali letos dotaci 100 tisíc Kč na AK, předpokládáme i budoucí finanční podporu SML 
 
Zřízení SIC - aktuální stav: 

 
PhDr. Langr – náměstek primátora: 
 – aktuálně se předělává žádost, budeme žádat potřetí a snad naposledy, více se zaměříme 
na podporu bydlení 
 
Kontejnerové bydlení pro bezdomovce: 

PhDr. Langr – náměstek primátora: 
 – záměr nebude realizován, nezájem na odborech MML, které potřebujeme k součinnosti  
 
Bezbariérovost ve městě - aktuální stav mapování a potřebných úprav: 

PhDr. Langr – náměstek primátora:  
– centrum je již kompletně zmapováno, nyní předáváme na odbor správy veřejného majetku 
k postupné realizaci nápravných opatření 
 
Komise se dotazuje, zda budou mapovány i další lokality na území města viz zápisy 
předchozích komisí. 

 

Nové body, diskutované přímo na komisi: 

 

Komunitní lednice: 

Akce nepokračuje. 

Lokalita Fügnerova:  

- v lokalitě jsou umístěny 2 nové kamery MP, stoupla také aktivita PČR 
-  subjektivně je vnímáno zlepšení celkového stavu i atmosféry v lokalitě  
- dle členů komise nikdo neslyšel „hlášení“ o monitorování v lokalitě – jaký je aktuální 

stav?  



- V lokalitě Fügnerova je nejspíše 24 hodin bezplatný přístup na wifi. Vzhledem k tomu, 
že je lokalita oblíbena záškoláky, lze nastavit wifi tak, že bude pro jedno IP jen na 1 
hod/24 hodin ??? – dotaz na vedení města, funguje to tak i v jiných městech..  

Asistenti prevence kriminality:  

- v rámci projektu SML byly přijaty prozatím 4 osoby na pozici APK, které monitorují 
stav ve vybraných lokalitách území města (např. Fügnerova, Vesec, Doubí, Vojanova 
aj.) 

- spolupracují s MP, PČR i kontaktními sociálními pracovníky SML (humanitního 
oddělení – pan Medek apod.)  

- celkový počet APK dle projektu 5 osob 
- jaká je realita práce skupiny v Doubí a Vesci? 

 

 

2) Různé 
- Komise doporučuje, aby si KS Kontakt nechalo zaregistrovat sociální službu 

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
- Další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční dne 18.9.2018 v 16:00 hodin 

ve druhém patře historické budovy radnice v zasedací místnosti č. 202, pozvánku 
i s tématem zašle s časovým předstihem tajemnice komise.  

 

 

V Liberci dne 9.7.2018 

Zapsala: Dana Morcová, vedoucí oddělení humanitního 

Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 


