Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné
(dále jen PS ZZ)

Místo jednání:
Datum/čas.:

Jedličkův ústav, příspěvková organizace
17. 6. 2019, od 14.00 hodin

Přítomni:
Krobová J. (CZP LK)
Tvrdá A. (ELVA HELP)
Homolková E. (Jedličkův ústav)
Ptáček V. (Jedličkův ústav)
Kejzarová Al. (Klára pomáhá)
Sochůrková A. (MML)
Těšínská E. (MML)
Urbanová M. (NRZP ČR)
Oslejová D. (Rytmus)

Dechťarová A. (Rytmus)
Vápeníková J. (Sdružení tělesně postižených)
Zahrádková Z. (Sdružení tělesně postižených)
Romová D. (SONS)
Bobková P. (Tichý svět)
Pecháčková B. (TyfloCentrum)
K. Šretrová (Tyfloservis)

Omluveni: L. Bobvošová, L. Boučková, V. Borkovcová, V. Koubová, P. Kuntošová, H. Málková,
R. Šedivá, M. Teplá, E. Zemanová
Program jednání:
1. Úvod
2. Informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování
3. Informace z aktuálního dění v sociální oblasti
4. Různé, diskuze
Ad. 1) Úvod
P. Šrétrová přivítala přítomné a poděkovala za možnost využití prostor Jedličkova ústavu,
příspěvková organizace a předala slovo řediteli ke stručnému představení organizace či prohlídce
organizace
Ad. 2) Informace o činnosti Agentury pro sociální začleňování
P. Šrétrová předala slovo panu Martinu Chocholovi, lokálnímu konzultantovi Agentury pro sociální
začleňování (dále jen Agentura). Společně se zápisem bude členům zaslána stručná informace o
činnosti Agentury, kterou zpracoval pan Chochola.
Ad. 3) Informace z aktuálního dění v sociální oblasti
Dotace z rozpočtu města na financování sociálních služeb poskytovaných na území města
Liberec v roce 2019
P. Šrétrová informovala o vyhlášeném dotačním řízení Statutárního města Liberec v oblasti
financování sociálních služeb na rok 2019. V rámci vyhlášené výzvy bylo možné do 23.4. 2019 do
16.00 hodin podat žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2019.
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O dotaci požádalo celkem 33 organizací na 52 služeb. Oproti roku 2018 si zažádalo o dotaci navíc 11
služeb, 2 služby, které žádaly v roce 2018 si letos žádost nepodaly, 1 žádost byla vyřazena pro
administrativní nesoulad.
Požadavky v rámci žádostí činily 12.644.281 Kč, alokovaná částka na tento dotační titul činila
6.000.000 Kč, tedy muselo dojít ke krácení požadavků. Materiál byl projednán radou města dne
4.6.2019 a bude schvalován zastupitelstvem města dne 27.6.2019.
P. Sochůrková přednesla další harmonogram. Po schválení bude probíhat administrace smluv a
následně výplata finančních prostředků
Fond zdraví a prevence na rok 2019
P. Šrétrová informovala, že dotace byly schváleny na květnovém zasedání zastupitelstva města, tj.
30. 5. 2019. Nyní bude probíhat administrace smluv a následně zaslány finanční prostředky.
Dofinancování poskytovatelů v roce 2019
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje obdržel v dubnu 2019 sedmnáct
individuálních žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje od poskytovatelů sociálních služeb jako
např. Centrum LIRA, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraj, Fokus Liberec, Hospic sv.
Zdislavy, Návrat … Zastupitelstvu Libereckého kraje bude na červnové zasedání předložen materiál
o poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci dotačního
řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019, v úhrnném objemu 6.650.926,- Kč těmto
poskytovatelům. Jedná se o finanční prostředky z vratek dotace MPSV za rok 2018.
Červnové zastupitelstvo kraje bude taktéž na svém červnovém zasedání schvalovat žádost o dotaci z
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v rámci řádného kola dotačního řízení MPSV pro kraje na
podporu sociálních služeb v roce 2020 (žádost musí být odeslána do 31.7.2019). Liberecký kraj bude
pro rok 2020 žádat částku 997.286.217 Kč. Jedná se o optimální návrh dotace kraje pro všechny
zařazené sociální služby do krajské Základní sítě sociálních služeb.
Informace budu na webových stránkách kraje. Dne 5. 8. 2019 bude známo směrné číslo, odbor ho
zveřejní na webových stránkách
Je třeba sledovat webové stránky Libereckého kraje.
Ad. 4) Různé, diskuze
Informace k Liebiegově paláci přednesla paní Sochůrková
Buona Strada – čtvrtek 20.6.2019 od 10.00 do 17.00 hodin Den otevřených dveří denního
stacionáře pro seniory Villa Toscana, Venušina 544/6, Liberec
- Jedličkův ústav – čtvrtek 20.6.2019 od 14.00 hodin Zahradní slavnost
- Občanské sdružení D.R.A.K – čtvrtek 20.6.2019 od 10.00 do 16.00 hodin „D.R.A.K.ův den
s medvědem“
-

Termín příštího jednání: 16. 9. 2019 od 14:00 hodin, v prostorách CENTRA PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
Vyhodnocení dotazů z minulého setkání
Témata, dotazy, úkoly
vznikající sociální byty v ulici Americká,
vlastník nemovitosti firma IMMO SP, z.s.,
Brno – na rekonstrukci objektu je čerpána
dotace z MMR, IROP projekt „Sociální
byty_IMMO SP – má zde vzniknout 8
bytových jednotek, které budou sloužit jako
sociální byty

Řešení
Vyjádření Mgr. Langra: Město v roce 2016
souhlasilo se realizací projektu „Sociální byty
IMMO SP“ a vydalo souhlasné stanovisko
s projektem předkládaným do 35. výzvy IROP
„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality“ MMR pro specifický cíl 2.1 a jeho
realizací na území obce, mělo by se jednat o
rekonstrukci bytového domu a jeho přestavbu 2

diskuze nad množstvím statistických výkazů
sbírajících vesměs podobné informace
v různých systémech (OKsystém, KISSOS,
výkaz V1-01) a možnému propojení těchto
systému – p. Teplá prověří možnost
propojení OKsystému a KISSOS
p.Šrétrová připomněla, že přetrvává problém
s ozvučením semaforů v centru města
(Šaldovo náměstí)
p. Bobvošová informovala o chybějící
zpětné vazbě z města ke zpracované
pocitové mapě, kterou sdružení zpracovalo –
požadavek, aby byly řešeny připomínky
k bezbariérovosti
p. Bobvošová dále uvedla, že chybí nabídka
volnočasových aktivit pro dospělé s
handicapem
p. Málková informovala o aktivitě osob se
zdravotním postižením, kteří chtějí založit
zapsaný spolek, aby mohli získávat finanční
prostředky na volnočasové aktivity,
znovuobnovit ples vozíčkářů,
dalším tématem byla chybějící bezbariérová
doprava v Liberci – je velká poptávka,
nabídka chybí nebo jsou dlouhé čekací lhůty
(Taxík Maxík)
vznesen podnět na zvýšení prestiže povolání
sociální pracovník - M. Teplá prověří, jak je
naplňován v rámci Střednědobého plánu
rozvoje Libereckého kraje, kde je uveden
jako jedna z aktivit

na dům s 8 byty pro osoby v nepřiznivé
sociální situaci, pro dostupné a důstojné
ubytování jednotlivců a rodin s nezletilými
dětmi. Spolek by měl navázat spolupráci
s organizací D.R.A.K. a libereckou pobočkou
Naděje. Město bude situaci monitorovat.
P. Teplá dne 8. 4. 2019 projednala s p.
Maříkovou a p. Tůmou, který uvedl, že ti, co
pracují se Cygnusem mohou data stáhnout a
pak nahrát do OKsystému a KISSOSu.
Vzhledem k tomu, že není jasné, jaká bude
budoucnost operačních programů na MPSV
nelze nyní cokoli vyjednávat.
Projednáno s Mgr. Langrem, který
informoval, že je nutné řešit s panem
Novotným.
V případě nefunkčnosti ozvučení je třeba
kontaktovat pana Milana Bendu z oddělení
technické s právy odboru správy veřejného
majetku, tel.485 243 882 a je nutné uvést
konkrétní problém a číslo stožáru. 1x za půl
roku je prováděna kontrola tlačítek a vadná
jsou vyměněna. Je nutné podržet tlačítkok
Podpora ano, ale není dostatek finančních
prostředků.

Projednáno s Mgr. Langrem, podpora, ale
nedostatek finančních prostředků.
P. Teplá bude informovat na dalším setkání
pracovní skupiny.

Zapsala: Kateřina Šrétrová
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