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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                                                             (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

 

Místo jednání: on-line forma 

Datum/čas.: 20. 12. 2021, od 14.00 hodin  

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace z řídicí pracovní skupiny  

3. Informace z organizací  

4. Různé, diskuze 

 

 

Ad 1) Úvod 

P. Teplá přivítala přítomné, zahájila jednání. Přivítala paní Motyčkovou ze spolku Motyčkovic klika, která 

požádala o představení činnosti spolku.  

 

Ad 2) Informace z řídící pracovní skupiny  

Představení činnosti spolku Motyčkovic klika, z. s. 

• Hostem na jednání byla paní Motyčková, předsedkyně spolku Motyčkovic klika, která představila 

činnost spolku (kontakty: tel. 604 873, https://www.motyckovicklika.cz/) 

• Spolek v Liberci působí již 15 let a nabízí mnoho variant pro volnočasové vyžití všech věkových 

kategorií. Nejvíce je však zaměřen na osobnostní rozvoj dětí, jejich potenciálu, talentu, dovedností a 

zájmů. Tyto aspekty se prolínají do veškeré naší práce s dětmi (víkendy, tábory, kroužky, workshopy). 

• Parta astronautů - podpůrná skupina pro rodiče a děti s různými neuro-vývojovými poruchami, setkání 

probíhají jednou měsíčně 

• Programy pro MŠ a ZŠ – on-line programy, výlety s přespáním, návštěva pokoje Láryfáry - relaxační, 

poznávací a interaktivní aktivity). 

• Projekt s norským partnerem „Být spolu“ – sociálně rehabilitační metody pro děti s PAS a duševním 

onemocněním. 

- Zaměřeno na destigmatizaci 

- Školení pedagogů a asistentů 

- 1. 2. 2022 – plánovaná konference 

• Nabídka účasti na jednotlivých pracovních skupinách, které budou mít zájem o prezentaci činnosti 

spolku a případnou spolupráci. 

 
P. Teplá předala informace z řídící pracovní skupiny města Liberec, která proběhla dne 15.12.2021 on-line formou 

 

Informace ze SML 

• Komunitní plán 2023 – 2027 

-  Osloveno 5 potenciálních zpracovatelů 

-  Nabídka předložena pouze jedním, a to společností Fly&Go, s. r. o. 

-  Host, pan Benda, za zpracovatelskou společnost představil představu o podobě komunitního  

 plánu a harmonogram práce na dokumentu. 

-  Aktuálně probíhá zpracování sociodynamické analýzy, která by měla být hotova do konce   

 ledna, dále proběhne vyhodnocení aktuálního KP. 
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-  V ideálním případě by od 1. 2. probíhala spolupráce na tvorbě KP s jednotlivými pracovními   

 skupinami, kdy by se zástupce zpracovatele v prvním pololetí roku 2022 účastnil dvou jednání   

 každé ze skupin. 

-  Prosba paní Merglové na zpracovatele – setkání skupin ideálně naplánovat až od března nebo   

 dubna (leden a únor jsou pro poskytovatele administrativně a časově velmi náročné –  

 zpracovávání žádostí, vyúčtování dotací apod.) 

-  Úkol pro manažery pracovních skupin: naplánovat dvě setkání skupin do června 2022 a  

 termíny zaslat e-mailem paní Sochůrkové, je nutné počítat s časovou dotací cca 2 hodiny na 

setkání.  

 

• Fond zdraví a prevence 

- Do jednání zastupitelstva města 16. 12. navrženo obnovení Fondu zdraví a prevence (zápis bude 

doplněn po jednání ZM) 

 

• Převod příspěvkových organizací 

- Smlouvy schváleny oběma zastupitelstvy 

- ZOO + Botanická zahrada -> Liberecký kraj 

- DS Františkov a DS Vratislavice -> město Liberec 

 

• Harmonogram dotačního titulu 2022 

- Vyhlášení v radě města 8. 2. 2022, v zastupitelstvu města 24. 2. 2022 

- Zveřejnění na úřední desce 1. 3. – 31. 5. 2022 

- Příjem žádostí 4. 4. – 18. 4. 2022 

- Schválení v radě města 17. 5. 2022, zastupitelstvu města 26. 5. 2022 

 

• Termíny setkání ŘPS v roce 2022 - návrh 

- 19. 1., 16. 3., 18. 5., 31. 8., 19.10. a 14.12. 

 

Informace z KÚ 

▪ Analýza rizik 

- Poděkování poskytovatelům, kteří se zapojili do zpracování analýzy 

- Materiál zatím stažen z jednání výboru zastupitelstva kraje (dokument bude připomínkován) 

- Až bude k dispozici finální verze, bude rozeslána poskytovatelům 

- Na základě analýzy je plánován vznik nové metodiky pro poskytovatele sociálních služeb 

- Vznik několika pracovních skupin – pravděpodobně rozdělení na péčové a preventivní služby a 

ekonomické ukazatele 

Cíl 1. Všem srozumitelná metodika pro poskytovatele sociálních služeb a zjednodušený a 

transparentní systém vykazování indikátorů. 

Popis cíle Kvalitní a srozumitelná metodika pro poskytovatele sociálních služeb, a to včetně 

indikátorů, které budou transparentně využity ke kontrole a plánování na úrovni kraje i 

obcí. Zpracování metodiky a indikátorů probíhá za účasti plánovačů z obcí a zástupců 

poskytovatelů v partnerském duchu. Vykazují se pouze smysluplná data, která se využívají. 

Zbytečně se nezvyšuje administrativní zátěž poskytovatelů sociálních služeb. 

Opatření 1.1 

Opatření 1.2 

Opatření 1.3 

Opatření 1.4 

Sestavení pracovních skupin, aktualizace metodiky a zjednodušení nastavených indikátorů  

Úprava KISSOS podle Aktualizované metodiky (indikátorů) a zpřístupnění indikátorů 

všem aktérům plánování sociálních služeb a koncepčním pracovníkům kraje i obcí 

Personální zajištění – zkušený metodik LK na plný úvazek 

Vzdělávání plánovačů, poskytovatelů a dalších aktérů 

- Výzva pro poskytovatele, kteří se budou chtít účastnit jednání k metodice. 

- Paní Sochůrková rozešle poskytovatelům finální podobu analýzy během ledna/února 2022 
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▪ Individuální projekty MPSV 

- Termín vyhlášení v půlce 2022 

- Realizace do 06/2028 

- Podpořeno bude 7 druhů služeb: azylové domy, domy na půl cesty, osobní asistence, podpora 

samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, intervenční centra 

- Zatím nejsou upřesněny cílové skupiny 

- Podpora by měla být zahájena od konce roku 2022 

 

▪ Rozvojové záměry 2023 

- Od obcí budou shromažďovány, zatím však není jasné, zda budou krajem postoupeny 

 

 

Ad 3) Informace z organizací  

P. Kejzarová (Klára pomáhá)  

Připomněla připravovanou 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.   

 

L. Bobvošová (občanské sdružení D.R.A.K) 

Diskuze nad chybějícím bydlením pro vozíčkáře a služby DPS pro osoby mladší 65 let. 

Informovala o spolupráci Speramu, Naděje a občanského sdružení D.R.A.K. 

 

A. Zápotocká (MCU Koloseum) 

Informovala o semináři pro poskytovatele sociálních služeb. Cca 1/3 asistentek bez očkování covid-19, od 

kdy má být platnost vyhlášky.  

 

P. Bobková (Tichý svět) 

Uvádí, že vyhláška asi nebude schválena.  

 

A Dechťarová (Rytmus Liberec) 

Informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na sociálního pracovníka pro Semily, Turnov a Liberec.  

 

Ad 4)  Různé, diskuze 

Paní Teplá požádala o schválení termínů setkání pracovní skupiny v roce 2022 

Měsíc PS ZZ ŘPS hodina 

leden  07.02.2022 19.01.2022 14:00 

Březen 21.03.2022 16.03.2022 14:00 

Květen 23.05.2022 18.05.2022 14:00 

Srpen 05.09.2022 31.08.2022 14:00 

Říjen 24.10.2022 19.10.2022 14:00 

Prosinec 19.12.2022 14.12.2022 14:00 

 

Paní Teplá poděkovala všem za účast a spolupráci, popřála pohodové vánoční svátky a vše nejlepší v novém 

roce.  

 

Termín příštího jednání: 07. 02. 2022 od 14:00 hodin, místo bude upřesněno, ev. dle aktuální 

pandemické situace proběhne on-line formou.  

 

Zapsala: Martina Teplá 


