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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                                                             (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

 

Místo jednání: MCU Koloseum Liberec 

Datum/čas.: 24. 10. 2022, od 14.00 hodin  

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Stanovení cílů a opatření v rámci přípravy nového komunitního plánu   

3. Informace z řídicí pracovní skupiny, Libereckého kraje aj. 

4. Různé, diskuze 

 

Ad 1) Úvod 

P. Teplá přivítala přítomné, zahájila jednání a poděkovala za možnost využít prostory MCU Koloseum.  

Přednesla program a požádala o ev. doplnění.  

 

Ad 2) Stanovení cílů a opatření v rámci přípravy nového komunitního plánu   

P. Teplá předala slovo p. Machové:  

- sbírají se připomínky k návrhové části nového komunitního plánu 

- akční plán = každoroční aktualizace   

- cílem dnešního projednání je stanovení cíle za pracovní skupinu – vizi, co chceme a stanovit si opatření  

  (buď jeden obecný nebo více cílů) 

- diskuze pracovní skupiny:  

  - sociální a bezbariérové bydlení jak pro vozíčkáře, tak pro seniory nebo lidi s handicapem,  

  - bytová politika 

  - využití bytů dle skutečných potřeb – diskuze nad využitím bytů např. v ulici Nad Sokolovnou 

  - bezbariérové město včetně noclehárny  

  - podnět na zřízení koordinátora sociálních služeb 

 

- cíle 

1) zajištění bydlení včetně krizového  

2) síť dostupných sociálních služeb 

3) individuální doprava – svozová (víkendy, večery) 

4) bezbariérovost chodníky, komunikace 

5) systém péče o děti a pečující (služby pro děti nejsou, zaměstnanost pečujících, odlehčovací služby,  

     nabídka služeb apod.) 

 

- následovala diskuze a podněty:  

   - Komunikace nad bezbariérovostí v rámci komunikace sluchově postižených. 

   - Podnět na vznik letáku dle cílových skupin. 

   - Diskuze nad tím, jak zjistit potřebnost služby: 

     Návrh – zjistit zpětnou vazbu od pečujících, co by potřebovali, jaké jsou budoucí požadavky 

   - lékařská posudková služba – přetrvávající problém 

   - příspěvek na péči – je možnost požádat o hmotnou nouzi 

   - manuál veřejnosti prostoru – nenaplňuje bezbariérovost 
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MCU Koloseum informuje o individuální přepravě jako fakultativní službě 

 

 

Ad 3) Informace z řídící pracovní skupiny  

P. Teplá a p. Sochůrková předaly informace z řídící pracovní skupiny města Liberec, která proběhla dne 

19. 10. 2022 

 

Nový Komunitní plán města Liberec  

- Září/říjen – revize návrhové části jednotlivými PS 

- Listopad – druhé velké setkání pracovních skupin 

- Listopad/prosinec – předložení finálního dokumentu k připomínkování 

- Leden 2023 – předložení dokumentu ke schválení orgánům města (RM, výbor, ZM) 

- V rámci tvorby nového Komunitního plánu služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec pro 

období let 2023 – 2027 proběhne setkání pracovních skupin v malém sále v Lidových sadech 

v termínech 1.11.2022 od 13.00 hodin 

 

APK III a CBL II 

- na konci října se dozvíme výsledky formálního hodnocení 

- Projekt na domovníky – bude podán do konce října, případná realizace by začala od 01/23 

 

DS Františkov 

- město připravuje rozvojový záměr k rozšíření kapacit DS Františkov – přístavba zařízení se službou 

DZR, probíhají setkání pracovní skupiny (odbor SK+SR+vedení DS Františkov), aktuálně ve fázi 

stanovování kapacit (ideálně 50 a více lůžek), bude vypsáno VŘ na projektanty 

 

Uprchlíci z Ukrajiny 

- do LK přichází cca 150 osob týdně, ubývají ubytovací kapacity (penziony apod. s ohledem na 

nacházející sezónu, a hlavně drahé energie) 

- Evidován vysoký nárůst osob bez přístřeší (včetně osob s UA) – požadavek na náhradní řešení 

ubytování v souvislosti s nadcházející zimou -> varianty budou řešeny s odborem sociální péče 

 

Informace z KÚLK 

- Vzdělávání pro Koordinátory komunitního plánování na území Libereckého kraje. Celkem v listopadu 

a prosinci proběhnou 3 semináře zaměřené na:  

1) Efektivitu v sociálních službách a sítích sociálních služeb,  

2) Stanovení potřebných kapacit v sítích a dostupnost služeb a   

3) Zjištění potřeb klientů sociálních služeb ve vazbě na analýzu potřeb na úrovni ORP/kraje. 

- Semináře by měly vést k ujednocení terminologie, revizi stávajícího systému, stanovení postupu 

vstupu a výstupu do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 

- Zveřejněna aktualizovaná síť na rok 2023 (https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-

sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023) 

 
 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023
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- Zveřejněna také metodika pro poskytovatele na rok 2023 (https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-

rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/metodicka-podpora-a-rozvoj-kvality-socialnich-

sluzeb/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-v-lk/metodika-pro-poskytovatele-socialnich-

sluzeb-2021-aktualizace-pro-rok-2023, přílohou je tabulka optimálního podílu spolufinancování, 

přehled indikátorů) 

- Transformace Dětského centra Liberec (p.o. kraje) – v návaznosti na transformační plán bude DC nově 

poskytovat i sociální službu – sociální rehabilitace na území ORP Liberec (2,0 úvazky) – již zařazeno 

v nové síti 

 

Paní Teplá připomněla: 

- akci Milostivé léto (probíhá od 1.9.2022 do 30.11.2022) 

- možnost podat žádost o finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží 

na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb 

pro rok 2023 bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu od 17. 10. do 16. 11. 2022, 

prostřednictvím OKsystému 

- informovala, že Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje projednal a Zastupitelstvo 

Libereckého kraje bude schvalovat 25.10.2022 poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu 

Libereckého kraje v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb (spolufinancování) na 

rok 2023, jejichž služby jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2021–2023 

– aktualizace pro rok 2023 v úhrnném objemu 30.000.000 Kč 

 

 

Ad 4) Různé, diskuze. 

 

Termín příštího jednání: 19.12.2022 od 14.00 hodin v MCU Koloseum.  

 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 
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