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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                        (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

 

Místo jednání: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. 

Datum/čas.: 18. 9. 2019, od 14.00 hodin  

 

Přítomni:  

Kovaříková (Amelie) 

Koubová V. (Arcus) 

Krobová J.  (CZP LK) 

Šedivá R. (ČUN) 

Tvrdá A. (ELVA HELP) 

Homolková E.(Jedličkův ústav) 

Kejzarová A. (Klára pomáhá) 

Zápotocká A. (MCU Koloseum) 

Ježková M. (NRZP ČR) 

Bobvošová L. (D.R.A.K.) 

Oslejová D. (Rytmus) 

Teplá M. (Sarema) 

Vápeníková J (Sdružení tělesně postižených) 

Zahrádková Z. (Sdružení tělesně postižených) 

Bobková P. (Tichý svět) 

K. Šretrová (Tyfloservis) 

 

 

Omluveni: V. Borkovcová, L. Boučková, P. Jirků, A. Kejzarová, P.Kuntošová, B. Pecháčková, V. 

Ptáček, D. Romová, A. Sochůrková, K. Šrétrová, E. Těšínská, A. Zápotocká 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace z aktuálního dění v sociální oblasti  

3. Informace z řídící pracovní skupiny 

4. Různé, diskuze 

 

Ad. 1) Úvod  

P. Teplá přivítala přítomné a poděkovala za možnost využití prostor Centra pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje a předala slovo p. Jonášové ke stručnému představení organizace.  

 

Ad. 2) Informace z aktuálního dění v sociální oblasti 

Dotace z rozpočtu města na financování sociálních služeb poskytovaných na území města 

Liberec v roce 2019 

Proběhlo dotační řízení Statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb na 

území města Liberec na rok 2019. V rámci vyhlášené výzvy do 23.4. 2019 podalo žádost 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 schvalován zastupitelstvem města dne 27.6.2019. Následně proběhla administrace smluv 

a výplata finančních prostředků. 

 

Fond zdraví a prevence na rok 2019 

Návrh na přidělení dotací schválilo zastupitelstvo města 30. 5. 2019, dále proběhla administrace 

smluv a výplata finančních prostředky. 
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Dofinancování poskytovatelů v roce 2019 

Liberecký kraj obdržel od MPSV dne 19. 7. 2019 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na r. 2019, ve kterém je deklarováno, že kraji je přiznána 

neinvestiční dotace na podporu dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji ve výši 

41.400.000 Kč.  Celkově tedy v roce 2019 kraj dostává dotaci z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu ve výši 667.558.925 Kč. 

 

V rámci mimořádného dotačního kola obdržel Liberecký kraj žádosti celkem od 63 poskytovatelů na 

106 služeb v celkovém požadavku (při přepočteném podílu působnosti v Libereckém kraji) 

129.436.621 Kč. Z počtu 106 služeb bylo podáno 69 žádostí na služby sociální péče, 29 žádostí na 

služby sociální prevence a 8 žádostí na odborné sociální poradenství. 

 

V rámci hodnocení kritérií se vyskytlo množství chyb a nedostatků, mezi které patřilo:  

- nadhodnocení žádostí v důsledku uvedení vyššího počtu pracovníků v přímé péči než uvádí 

Základní síť sociálních služeb na rok 2019,  

- uvedení chybného požadavku nejen na dofinancování, ale na celý rozpočet služeb na rok 

2019.  

 

Tím, že došlo k dofinancování kraje, resp. sociálních služeb, v roce 2019 hlavně z důvodu navyšování 

mezd a platů v sociálních službách, kraj podpořil na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb 

primárně úvazky pracovníků, které zahrnuje Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na rok 

2019. 

 

Zastupitelstvo Libereckého kraje bude návrh schvalovat na svém jednání dne 24.9.2019.  

 

Ad. 3) Informace z řídící pracovní skupiny 

Dotační fond z rozpočtu města Liberec – aktualizace statutu + kritérií 

Město Liberec připravuje aktualizaci pravidel dotačního fondu - dojde ke změně sjednocení statusu 

dotačního fondu a budou stanovena kritéria podle jednotlivých dotačních programů. 

 

Formální podmínky by zůstaly stejné: registrace, pověření, ZS SS LK, služba je poskytována na 

území města Liberce, člen komunitního plánování, bezdlužnost, nesmí žádat PO, … 

 

Alokovaná částka bude rozdělena na 2 položky: kritéria a úvazky (ty by měly mít vyšší % podíl), 

součet těchto dvou položek bude tvořit výši celkové dotace 

 

Hodnotící kritéria zohledňují druhy služeb, cílové skupiny a zda je sociální služba poskytována za 

úhradu či nikoliv.  

 

Dále bude možnost stanovení preferencí na daný rok, návrh preferencí by připravila ŘPS, schvaloval 

by je Výbor pro sociální věci a bezpečnost. 

 

Členům pracovní skupiny byl představen příklad hodnotících kritérií (aktuální podoba převzata od 

KÚ) + přidána 2 kritéria za město Liberec. Dále byli informováni, že bude diskutováno, zda bude i 

nadále požadováno dokládání položkového rozpočtu či zda by nestačilo pouze rozdělení na osobní a 

provozní náklady. Další diskuse proběhne kolem maximální výše dotace, v současné chvíli je 

stanovena na 500.000 Kč (Liberecký kraj stanovil výši na 350.000 Kč). 

V žádostech žadatelé budou uvádět počet úvazků v síti LK a bude nutné, aby služby vyčíslili počet 

pracovních úvazků pracovníků v přímé péči pouze na město Liberec. 

 

V rámci rychlé diskuse bylo konstatováno, že ve výčtu služeb u hodnotících kritérií chybí terénní 

programy. P. Teplá všem členům pracovní skupiny návrh kritérií zpracovaný pracovníky magistrátu 

k připomínkování. 
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Dále p. Teplá zašle členům pracovní skupiny tabulku pro sběr dat pro město Liberec. Tabulku 

potřebuje město, aby mělo představu, jak by se pohybovaly výše dotací u jednotlivých organizací a 

zda navrhovaný systém tak bude akceptovatelný. Tabulka se týká pouze těch služeb, které splňují 

podmínky pro přidělení dotace v dotačním titulu. 

 

GDPR 

Na webových stránkách v sekci Komunitní plánování  https://www.liberec.cz/cz/prakticke-

informace/komunitni-planovani/pracovni-skupina-pro-zdravotne-znevyhodnene/seznam-clenu/ jsou 

uvedeny kontakty na jednotlivé organizace a členy pracovní skupiny.  

Pokud bychom i nadále trvali na tom, že zde chceme být jmenovitě uvedeni, musíme vyplnit souhlas 

se zpracováním osobních údajů.  

P. Teplá předkládá návrh na zveřejnění pouze názvu organizace, obecného kontaktu, ev. popisu 

zaměření a odkazu na webové stránky – tento přehled by byl snazší pro orientaci veřejnosti a 

aktualizaci údajů.  

Členové pracovní skupiny se shodli na tomto návrhu, tedy na zveřejnění názvu organizace a obecného 

kontaktu.  

 

Centrum bydlení Liberec 

Projekt neprošel přes hodnotící komisi, na základě připomínek hodnotící komise bude přepracován 

a opětovně podán v rámci OP zaměstnanost (výzva 052 Podpora sociálního začleňování v SVL). 

Podání žádosti by mělo proběhnout dokonce roku 2019, realizace od příštího roku, konec 2022. 

 

Azylový dům pro matky s dětmi  

Organizace Návrat podala žádost o zařazení do sítě LK, začátek poskytování služeb by měl být od 

1. 1. 2020. 

 

Agentura pro sociální začleňování  

Spolupráce na komunitním plánování v Liberci  

Podepsáno memorandum o spolupráci s městem Jablonec nad Nisou 

 

P. Teplá dále informovala, že proběhla schůzka p. Pavla Svobody, náměstka resortu sociálních věcí, 

se starosty obcí s rozšířenou působností, kde byla řešena nutnost komunitního plánování sociálních 

služeb, a především jejich financování, tedy, aby se i obce podílely na financování těchto služeb. Dne 

11.12.2019 proběhne porada starostů všech obcí Libereckého kraje, kde bude pan náměstek a jeho 

resort prezentovat informace ze sociální oblasti a také tento požadavek na obce.  

 

Ad. 4) Různé, diskuse 

- MCU Koloseum – v pátek 27. 9. 2019 od 10.00 do 14.00 hodinou proběhne v Koloseu osvětová 

vzdělávací akce zaměřená na předcházení chorobám srdce SVĚTOVÝ DEN SRDCE. 

Akce pod patronací Světové zdravotnické organizace a záštitou náměstka hejtmana Libereckého 

kraje pana MUDr. Přemysla Sobotky návštěvníkům představí, jak se zachovat, když jsou 

přímými svědky selhání srdce, jak předcházet srdečním chorobám, seznámí s technikou 

záchranářů pro práci při výjezdech v terénu. 

- Rytmus Liberec – v úterý 1.10.2019 ve 14.00 hodin 15. leté výročí – následně pak bude v České 

Lípě, Semilech  

- Sdruženě tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s. - rekondiční pobyt ve Starých Splavech, vánoční 

víkend ve starých splavech od 1.12.-3.12.2019 

- prestiž sociální práce – pokusit se zapracovat jako aktivitu do Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb 

 

Termín příštího jednání: 25. 11. 2019 od 14:00 hodin, v prostorách organizace Rytmus Liberec, 

o.p.s. 

 

 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/pracovni-skupina-pro-zdravotne-znevyhodnene/seznam-clenu/
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/pracovni-skupina-pro-zdravotne-znevyhodnene/seznam-clenu/
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Vyhodnocení dotazů z minulého setkání  

Témata, dotazy, úkoly Řešení 

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 

 

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 

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. 

diskuse 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. 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.  

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 

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 tlačítko. 

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,  

Podpora ano, ale není dostatek finančních 

prostředků. 

dalším tématem byla chybějící bezbariérová 

doprava v Liberci – je velká poptávka, 

nabídka chybí nebo jsou dlouhé čekací lhůty 

(Taxík Maxík)  

Projednáno s Mgr. Langrem, podpora, ale 

nedostatek finančních prostředků.  

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 

P. Teplá informovala, že telefonicky jednala 

ve věci s p. Tůmou, tato aktivita nyní ve 

Střednědobém plánu rozvoje Libereckého 

kraje není.  

 

Zapsala: Martina Teplá 


