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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                                                             (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

Místo jednání: MCU Koloseum Liberec 

Datum/čas.: 15. 11. 2021, od 14.00 hodin  

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace z Centra bydlení Liberec  

3. Informace z organizací  

4. Různé, diskuze 

 

Ad 1) Úvod 

P. Teplá přivítala přítomné, zahájila jednání a poděkovala za možnost využití prostor MCU 

Koloseum. Přivítala paní Daďourkovou, zájemkyni z řad veřejnosti o členku pracovní skupiny  

a předala slovo panu Chocholovi, vedoucímu Centra bydlení Liberec. 

 

Ad 2) Informace z Centra bydlení  

P. Chochola předal informace o projektu Centra bydlení Liberec členům pracovní skupiny 

(představení projektu je přílohou zápisu). Centrum bydlení sídlí na adrese Na Bídě 564/12, Liberec, 

web:www.liberec.cz/cbl. Otevírací doba je, vzhledem k aktuální pandemické situaci, pouze po 

telefonickém objednání 

 

Kontakty na pracovníky Centra bydlení:  

Mgr. Martin Chochola vedoucí Centra bydlení chochola.martin@magistat.liberec.cz 770 157 755 

Bc. Medek Vladimír 
vedoucí kontaktní sociální 

pracovník medek.vladimir@magistrat.liberec.cz 773 772 688 

Beková Kateřina kontaktní sociální pracovník bekova.katerina@magistrat.liberec.cz 773 772 687 

Benešová Lucie kontaktní sociální pracovník benesova.lucie@magistrat.liberec.cz 778 766 418 

Bc. Šlajch Petra kontaktní sociální pracovník slajch.petra@magistrat.liberec.cz 775 855 347 

Bc. Honcová Miroslava koordinátor honcova.miroslava@magistrat.liberec.cz 602 248 831 

 

Prvotní je registrace se zájemcem o bydlení (cca 45 minut osobní pohovor), podrobně se zhodnotí 

situaci žadatele, aby se vyhodnotila možná rizika, je tím pádem více informací o žadateli, než mělo 

město při předchozím způsobu přidělování bytů. Komunikují s žadatelem od podání žádosti až po 

nabídku bytu + komunikace s případnými poskytovateli sociálních služeb. 

Zprostředkovávají potravinovou pomoc především pro bezdomovce, se kterými následně navazují 

kontakt pro ev. přidělení bytu v rámci housing-first. 

Nutno dodržet podmínky MMR při využívání bytů – nutné dokumenty pro poskytovatele dotace.  

 

Vzhledem k pilotní projektu sbírají podněty k fungování systému bydlení. 

http://www.liberec.cz/cbl
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Dle schválených Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec jsou sociální 

byty děleny do těchto kategorií (pravidla tvoří přílohu zápisu):  

1. sociální byty standardního typu 

2. startovací byty 

3. pro příjmově vymezené osoby 

4. s věcně usměrňovaným nájemným 

5. byty zvláštního určení – bezbariérové/ upravitelné 

6. byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou 

7. vstupní byty 

8. sociální byty realizované v rámci IPRÚ 

 

Dělení dle Centra bydlení:  

Prevence ztráty bydlení – zvládá sám, 

Individuální podpora – ukáže-li se během přípravy že je nutná dopomoc  

Housing-first – domluveno předem podmínky  

 

Dne 15.11.2021 byly v radě města přidělovány byty v ulici Orlí (bytový dům E, celkem 12 bytů o 

velikosti 3kk a 1kk) a Proboštská (bytový dům C, celkem 10 bytů o velikosti 2kk a 1kk).  

 

Následně proběhla diskuze členů pracovní skupiny především nad možností „povinné“ dopomoci 

sociální služby, je-li prokazatelné, že situaci klient sám nezvládá. Dále proběhla diskuze nad cílovou 

skupinou senioři (vdovci), je těžké ověřit, zda jsou opravdu v nouzi nebo, zda hledají pouze levné 

bydlení. Problematická je také komunikace s neslyšícími.  

     

 

Ad 3) Informace z organizací 

P. Kejzarová (Klára pomáhá)  

Informovala o konferenci k rodinné politice SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA 

pořádané Libereckým krajem dne 26.11.2021 – vzhledem k pandemické situaci je formou on-line 

 

Dále informovala o připravovaném akci Týdny pro neziskový sektor v Krajské vědecké knihovně 

v Liberci v únoru v 2022, konkrétně od 3.2.2022 do 3.3.2022, zahájení vernisáží 3.2.2022 v 17:00 

hodin. Tato aktivita probíhala dříve v režii ANNOLK (p. Květa Morávková), letos je spolupráce 

Libereckého kraje a organizace ADRA. V krajské knihovně v Liberci bude vyčleněno celé patro.   

Nabídka členům skupiny k prezentaci své činnosti v rámci tohoto týdne, přednášek apod. Zájemci 

mohou kontaktovat paní Kejzarovou.   

 

P. Teplá informovala o zájemkyni o členství v pracovní skupině z řad veřejnosti. Člen pracovní 

skupiny je zástupce poskytovatele, zadavatele a uživatele služeb v sociální oblasti v regionu Liberec, 

který se dobrovolně účastní jednání pracovní skupiny. Členem může být i kdokoliv z veřejnosti, kdo 

projeví zájem účastnit se aktivně procesu Komunitního plánování v sociální oblasti. Nového člena 

skupiny schvalují členové na svém jednání hlasováním, přijetím nadpoloviční většinou přítomných 

členů. Zájemce o členství se zúčastní jednání skupiny minimálně 1x jako host. Teprve na dalším 

jednání skupina hlasuje o jeho přijetí. Host je osoba, kterou na jednání pracovní skupiny zve manažer 

pracovní skupiny. O přijetí paní Daďourkové bude pracovní skupina hlasovat na svém dalším jednání.  

 

Požádala paní Daďourkovou o představení se – ráda by pomohla pečujícím např. portál s informacemi 

pro pečující; příspěvek pro pečující aj. 

 

https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/socialni-byty/1-socialni-byty-standardniho-typu.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/socialni-byty/startovaci-byt.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/socialni-byty/byty-pro-prijmove-vymezene-osoby.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/socialni-byty/byty-vecne-usmernovanym-najemnym.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/socialni-byty/byty-zvlastniho-urceni-bezbarierove-upravitelne.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/socialni-byty/byty-zvlastniho-urceni-domy-pecovatelskou-sluzbou.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/socialni-byty/vstupni-byty.html
https://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/resim-bydleni/byty/a-socialni-byty/8-socialni-byty-realizovane-ramci-ipru.html
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Ad 4) Různé, diskuze 

P. Teplá požádala členy o případné náměty k řešení a poděkovala všem za účast.  

 

 

Termín příštího jednání: 20. 12. 2021 od 14:00 hodin, místo bude upřesněno, ev. dle aktuální 

pandemické situace proběhlo on-line.  

 

 

Zapsala: Martina Teplá 


