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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                        (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

Místo jednání: MCU Koloseum, o.p.s. 

Datum/čas.: 10. 02. 2020, od 14.00 hodin  

 

Přítomni: 

P. Kuntošová, A. Kejzarová, A. Sochůrková, E. Těšínská, A. Zápotocká, M. Urbanová, M. Ježková, 

L. Bobvošová, D. Tomašová, J. Čonka, K. Ježková, L. Boučková, M. Teplá, J. Kovaříková, D. 

Romová, K. Šrétrová 

 

Omluveni: V Koubová, M. Jonášová, R. Šedivá, A. Tvrdá, V. Ptáček, E. Homolková, P. Jirků, V. 

Borkovcová, Z. Zahrádková, J. Pikeš 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace z řídící pracovní skupin 

3. Různé, diskuze 

 

Ad. 1) Úvod  

P. Teplá přivítala přítomné a poděkovala za možnost využití prostor organizace MCU Koloseum, 

o.p.s. a předložila program jednání.  

Paní Zápotocká krátce představila organizaci a služby, které organizace nabízí – stravování (obědy 

buď v místě nebo dováží), chráněné dílny (keramická dílna, montáž drobných předmětů, IT), osobní 

asistence (převážně senioři), absolvovali v roce 2019 3 kontroly KÚLK (dotace + registrace), 

možnost zajištění občerstvení na různé akce.  

 

Ad. 2) Informace z řídící pracovní skupiny 

P. Teplá informovala o proběhlém jednání řídící pracovní skupiny dne 05. 02. 2020 a předala slovo 

paní Sochůrkové, která předala informace z jednání řídící pracovní skupiny:  

 

Návrh pravidel financování sociálních služeb 

Proběhla úprava pravidel tak, aby byly dostatečně finančně ohodnoceny služby, které SML považuje 

za prioritní. Alokovaná částka tak bude rozdělena do dvou programů, kdy: 

o Program A – bude zaměřen na podporu služeb dle stanovených priorit SML na daný rok 

(azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra) 

o Program B – bude zaměřen na podporu ostatních sociálních služeb dle ZSS a které nejsou 

zařazené do programu A. 

 

Seznam služeb podporovaných v rámci programu A je součástí Výzvy pro podání žádostí o dotaci z 

rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na 

příslušný rok, kterou schvaluje zastupitelstvo města. 

 

Postup výpočtu výše přiznané dotace bude pro oba programy stejný. Také žádost je pro všechny 

žadatele stejná, služby budou do programů rozděleny až při administrativní kontrole žádostí. 
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Na návrh členů ŘPS bylo dále do pravidel zaneseno, že výše poskytnuté dotace bude tvořit maximálně 

30 % celkových nákladů na službu. Důležitá je výše úvazků pracovníků v přímé péči + kritéria města.  

 

Došlo také k úpravě/zjednodušení žádosti o dotaci např. u druhů služeb změněny názvy cílových 

skupin, u povinných příloh přidána Akreditace pro poskytovatele služeb v oblasti oddlužení (u služby 

OSP), zjednodušení v položkách provozních a osobních nákladů. 

 

Úprava kritérií: zvýhodněny služby akreditovaného dluhového odborného sociálního poradenství a 

služby, které nevybírají úhradu za poskytování od klientů.  

 

Alokovaná částka: 7 000 000,-, návrh rozpočtu schválen dne 12. 12. Zastupitelstvem města Liberce.  

Schválení pravidel proběhne v únoru 2020. 

 

P. Teplá všem členům pracovní skupiny rozešle nový mustr žádosti, stanovená kritéria. Výzva 

k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Liberec na podporu financování sociálních služeb 

poskytovaných na území města Liberec na rok 2020 bude předložena ke schválení na únorovém 

jednání zastupitelstva města.   

 

Dále p. Sochůrková informovala o vyhlášení dotačním titulu Fondu zdraví a prevence, kde mají 

možnost na své aktivity čerpat finanční prostředky i organizace, které nejsou registrovanými 

poskytovateli sociálních služeb nebo nejsou v základní síti soc. služeb. Termín podávání žádostí do 

fondu zdraví a prevence 5.3. - 20.3.2020.  

P. Teplá pošle všem odkaz na webové stránky města Liberec, kde je výzva tohoto fondu zveřejněna.  

 

Nově budou žádosti o dotace podávány prostřednictvím portálu Grantys. Dne 24. 2. 2020 od 16.00 

hodin v zasedání místnosti č. 11 proběhne školení k podávání žádostí do portálu Grantys.  

 

 

Aktualizace Komunitního plánu na rok 2020 

Jednotlivé pracovní skupiny by se měli vyjádřit k plnění jednotlivých cílů a opatření. P. Sochůrková 

se členy pracovní skupiny projednala cíle oblasti osob se zdravotním postižením, které jsou uvedena 

v platné komunitním plánu.  

 

Proběhla diskuze nad využitím Liebiegova paláce, kam se po rekonstrukci bude stěhovat Komunitní 

středisko Kontakt, příspěvková organizace. P. Teplá se pokusí zajistit přehled organizací, které by 

měli společně s Kontaktem využívat tyto prostory.  

 

 

Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+, 

Probíhá zpracovávání nové Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2021+, kdy v roce 2020 

bude probíhat analytická a návrhová Strategie. V průběhu roku 2020 se budou scházet jednotlivé 

pracovní skupiny: 

P1 VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST: 

P1.1 Vzdělávání 

P1.2 Podnikání, věda, výzkum, inovace  

 

P2 SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST: 

P2.1 Sociální oblast 

P2.2 Zdraví 

P2.3 Bezpečnost  
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P3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA: 

P3.1 Kvalita života 

P3.2 Bydlení  

P3.3 Urbanismus a veřejný prostor 

P3.4 Dopravní infrastruktura 

P3.5 Technická infrastruktura 

P3.6 Životní prostředí 

P3.7 Kvalitní veřejná správa 

 

P4 KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH: 

P4.1. Kultura 

P4.2 Sport 

P4.3 Volnočasové aktivity 

P4.4 Cestovní ruch  

 

Azylový dům pro matky s dětmi  

Dne 10.12.2019 proběhlo slavnostní otevření. Provoz od 1.1.2020, je zde 22 lůžek z toho 10 pro ženy 

(volná kapacita) a 12 pro rodiny s dětmi (beznadějně obsazena), doba pobytu max. na 1 rok. 

Provozuje Organizace Návrat o.p.s., vedoucí služby a zároveň vedoucí sociální pracovnice je Mgr. 

Pavla Haklová, tel. 484 800 234, email: socialni.rodiny@opsnavrat.cz 

 

Sociální byty realizované z projektu IPRÚ  

Dokončen objekt Žitavská 393/6, Liberec, k dispozici 11 bytů, dne 6.1.2020 proběhly prohlídky 

těchto bytů, kde bylo vydáno 53 žádostí. 25 bylo doručeno úřadu a je nyní zprocesováváno.  

Další byty by měli být cca do roka.  

 

Alokace IPRÚ na sociální podnikání – informace, že byly vráceny z Prahy – zkusit prověřit.  

 

Komunitní centrum v ulici 5. května  

Aktivitu paní, která zde otevřela komunitní centrum bez registrace sociální služby, magistrát města 

prověřil, řeší krajský úřad LK – zkusit prověřit stanovisko KÚLK.   

V současné chvíli je centrum zavřené.  

 

P. Sochůrková informovala, že krajský úřad bude vyhlašovat termíny pro rozvojové plána na rok 

2021. Do dalšího jednání pracovní skupiny členové rozmyslí, pokud nějaké mají musí být v souladu 

s komunitním plánem. 

 

Ad. 3) Různé, diskuze  

Novela ZSS  

P. Teplá informovala, že je ukončeno meziresortní připomínkové řízení, negativní ohlas 

navrhované novely.  

P. Kejzarová informovala, že paní Hanzlíková, která se novele na MPSV mimo jiné také věnovala 

a vystoupila se svým příspěvkem na konferenci organizace Klára pomáhá na MPSV nepracuje. 

 

V rámci diskuze byla projednána skutečnost, že je mezi námi spousta osob se zrakovým postižením, 

kteří řídí, přestože by s ohledem na své zrakové omezení řídit vůbec neměli. K zamyšlení, jak v tomto 

případě postupovat, abychom neporušili citlivé údaje, a přitom neohrozili ostatní obyvatele, účastníky 

silničního provozu.  

 

P. Bobvošová informovala o veletrhu Integra 2020v rakouském Welsu. Veletrh je zaměřen na 

nabídku výrobků, vybavení a služeb pro handicapované osoby a seniory. V průběhu veletrhu se 

odehrává řada zajímavých přednášek a prezentací nejrůznějších firem. 

mailto:socialni.rodiny@opsnavrat.cz
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P. Bobvošová dále informovala o projektu „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a 

sociálním vyloučením“, který od ledna 2020 realizuje Státní ústav národního zdraví Vratislavice nad 

Nisou. Jednou z aktivit projektu je cvičení na míčích, které bude od 20.2.2020 do 25.6.2020 každý 

čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin probíhat v tělocvičně organizace D.R.A.K. , Oblačná 450/1, Liberec. 

Cvičení je zdarma. 

 

P. Teplá poděkovala všem za účast a ukončila jednání.  

 

Termín příštího jednání: 27. 4. 2020 od 14:00 hodin, v prostorách organizace Centrum pro 

zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.  

 

Další terminy jednání pracovní skupiny:   

pondělí 8.6.2020 

pondělí 7.9.2020 

pondělí 19. 10. 2020 

pondělí 14.12.2020 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 


