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Zápis z jednání 

 

Místo jednání:  historická radnice, 1. patro, kancelář č. 110   

Datum/čas.:        17. 10. 2018 

Přítomni:        Zlata Adamcová, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Dana Morcová, 

Olga Merglová, Vlasta Pavlů, Kateřina Šretrová, Jana Urbanová, Adéla 

Sochůrková 

Omluveni:      Jana Horáková, Monika Musilová, Lukáš Průcha 

 

Program jednání: 

1. Úvod  

2. Informace z Krajského úřadu a Úřadu práce 

3. Informace ze SML  

4. Informace z jednotlivých pracovních skupin  

5. Diskuze 

  

Ad. 2) Informace z Krajského úřadu LK a Úřadu práce 

Dne 16. 10. 2018 se konala na Krajském úřadě Libereckého kraje Koordinační skupina pro 

plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, kde byla projednávána tato témata:  

1. Základní síť sociálních služeb 2018 – 2020 – aktualizace pro rok 2019 

2. Koncept sítě – rozšíření kapacit, podněty obcí, záměry KULK aj. 

3. Akční plán 2019 

4. Spolufinancování sociálních služeb obcemi – připravované změny 

5. Individuální projekty kraje 

6. Závěr – volná diskuze 

 

Vybrané informace z KÚLK k výše uvedenému:  

- prioritou kraje jsou sociální služby pro osoby se specifickými potřebami, pro osoby 

s vysokou mírou podpory (III. a IV. stupeň příspěvku na péči) a sociální služby pro 

přímou péči (pečovatelská služba a osobní asistence), 

- z celkového množství požadavků na transformaci krajské sítě bylo definováno celkem 

13 výzev, 

- podány 4 nové žádosti o zařazení do sítě, 
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- Domov důchodců Velké Hamry – vnitřní transformace, lůžka se zvláštním režimem, 

věková hranice osob s duševním onemocněním snížena na 40 let, 

- KÚLK bude požadovat snížení věkové hranice osob s duševním onemocněním 

i u dalších zařízení tohoto typu na území kraje,  

- Domov Potoky – JIPRO Cash s.r.o. – bude projednáno v orgánech kraje, je zde 

nesoulad s výzvou KÚLK, služba rovněž nenaplňuje materiálně-technické standardy,  

- Pampeliška – domov pro osoby se zvláštním režimem, působnost Česká Lípa (Stráž 

pod Ralskem), cílovou skupinou jsou osoby s neurodegenerativním onemocněním, 

osoby s kumulací problémů, osoby bez přístřeší, bez nároku na důchod, nízkopříjmové 

osoby s potřebou 24h. péče, do tohoto zařízení budou přijímány osoby na základě 

sociálního šetření poskytovatele, obce a kraje, umístění na dobu určitou s cílem 

aktivizace klienta, je zde předpoklad spolufinancování zařízení obcemi, jejichž klienti 

budou služby zařízení využívat,  

- schválení krajské sítě plánováno v listopadu 2018, následně budou obce krajem 

vyrozuměny,  

- nutné spolufinancování obcí (i II. typu) u NZDM a SAS, 

- vznik krizových lůžek v zařízeních Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, Domově 

důchodců Rokytnice nad Jizerou a Domově Jablonec nad Nisou,  

- Diakonie Dubá – MPSV nezařadilo do službu do sítě B, proto bude potřeba ponížit 

kapacitu nebo změnu cílové skupiny služby,  

- ORP by měla koordinovat proces plánování sociálních služeb i finančně, pokud 

nebudou obce spolufinancovat sociální služby, bude krajská síť uzavřena a pověřovat 

budou sami obce v rámci své sítě,  

- v roce 2019 dojde znovu k vyhlášení výzev na PAS (ČL), SAS (nad 10 let), odlehčovací 

služba Tanvald, 

- výzva o zařazení do sítě na r. 2020 bude pouze dle specifických požadavků 

a dlouhodobého výhledu,  
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- akční plán – cílen na transformaci sociálních služeb příspěvkových organizací kraje, 

služby PAS, osoby s psychiatrickou diagnózou, rozšíření služeb domácí péče, 

nízkopříjmové osoby,  

- v říjnu 2018 proběhne připomínkování akčního plánu KÚLK,  

- aktuálně je v připomínkovacím řízení také Metodika pro obecní samosprávy k procesu 

spolufinancování sociálních služeb v rámci sítě Libereckého kraje, jednání k výkladu 

se uskuteční dne 28. 11. 2018 na KÚLK,  

- KISSOS – žádosti o změnu přístupu u nových zaměstnanců služeb podávat k paní 

Slánské,  

- Projekty KÚLK – podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením, projekt 

na podporu systému financování sociálních služeb (KISSOS, vzdělávání pracovníků 

obcí) 

 

Ad. 3) Informace ze SML 

 

 Tři žádosti organizací o zařazení sociální služby do základní sítě libereckého kraje 

se týkaly území města Liberce: 

 

a) Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi (Návrat, o. p. s.) - v současné 

době probíhá rekonstrukce budovy, zahájení provozu je plánováno na duben 

2019, zatím ale tato služba není registrována a není stanoveno, kolik lůžek 

bude k dispozici (22?) 

b) Denní stacionář (Buona Strada) 

c) Dům se zvláštním režimem (JIPROcash/ Domov potoky) – město Liberec 

se zařazením této nové služby nesouhlasí (Rada města dne 2. 10., č. usnesení 

1131/2018) a i LK se prozatím staví nesouhlasně (neplní materiálně-

technické standardy a převyšují počet požadovaných lůžek), avšak konečné 

stanovisko zatím LK nevydal 
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 Rozvojové záměry organizací 

Žádosti o Vyjádření obce jednotlivé organizace zasílaly na základě výzvy LK. Celkem 

o Vyjádření obce zažádalo 7 organizací na 12 sociálních služeb. 

ADVAITA  

- odborné sociální poradenství – zvýšení úvazku o 1,00 (z 2,15 na 3,15) 

- služby následné péče - – zvýšení úvazku o 0,5 (1, 95 na 2, 45) 

Člověk v tísni 

 - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – zvýšení o 1,00 úvazku (z 2,00 na 3,00) 

- odborné sociální poradenství – navýšení personálních kapacit o 1, 15 úvazku 

 

Diakonie Beránek  

- Pečovatelská služba – navýšení personálních kapacit o 0,85 úvazku 

Rodina24  

– Domov se zvláštním režimem - navýšení počtu lůžek z 24 na 32 

Most k naději 

 - Terénní programy sociální prevence - navýšení personální kapacity o 0,33 úvazku, aby tak 

dosáhla celkového počtu 2, 00 úvazky 

- Dům na půl cesty - navýšení stávající kapacity ze 7 na 10 lůžek 

 

TyfloCentrum 

 - Sociální rehabilitace - navýšení personální kapacity o 0,55 úvazku 

- Průvodcovské a předčítatelské služby - snížení stávajících úvazků, a to o 0,28 úvazku (z 0, 68 

na 0,4) 
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- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. post. - snížení stávajících úvazků, a to 

o 0,47 úvazku (z 1, 62 na 1,15) 

 

JIPRO-CASH s.r.o./ Domov Potoky 

 - viz výše 

 

 Schválení poskytnutí účelové dotace na projekt Dům humanity Liberec 

provozovaný organizací Most k naději, z. s. – město se podílelo na spolufinancování 

projektu stejně jako LK 2,5 % z celkové dotace. Výše dotace tedy činila necelých 

557 000,- 

 

 SML uzavřelo smlouvu o spolupráci s Potravinovou bankou libereckého kraje – 

spolupráce je založena na bezplatné dodávce potravin, které Potravinová banka městu 

poskytne 

 

 Vyhlášení Fondu zdraví a prevence a dotačního titulu pro poskytovatele sociálních 

služeb na území města Liberce – předpokládaný termín vyhlášení je do konce tohoto 

roku 

 

 Probíhající projekty:  

a) projekt Sociálního bydlení, v jehož rámci probíhá rekonstrukce domů soc. 

bydlení 

b) již zmíněný Azylový dům 

c) Housing First – přidávání dalších bytů a práce na nové metodice 

d) příprava nové koncepce sociálního bydlení SML - realizování projektu 

Centrum bydlení Liberec 

e) projekt asistentů prevence kriminality 
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 Akční plán 2019 

- termín zaslání finálních verzí je 16. 11. 

- diskuze nad případnými obtížemi s vyplňováním  

 

 Žádost o zaslání zápisů ze schůzek KP a aktuálních kontaktů z jednotlivých pracovních 

skupin – obnova informací dostupných na webových stránkách města 

 

 

 

 

Ad. 4) Informace z pracovních skupin 

• Pracovní skupina pro děti a mládež – poslední jednání proběhlo 12. 9. 2018.  

Hlavním bodem jednání bylo předání informací z ŘPS a diskuze nad Akčním plánem 

pro rok 2019. Skupina si také na jednání stanovila Akčním plánem požadovanou 

prioritu, a to udržitelnost stávajících služeb a rozvoj služeb, které zajišťují krizovou 

pomoc pro rodiny s dětmi. 

 

• Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi - měla jednání dne 27. 9. 2018. 

Zástupci organizace Most k naději seznámili zbytek skupiny s procesem stěhování 

organizace do nových prostor v souvislosti s realizovaným projektem Dům humanity. 

Při jednání o Akčním plánu skupina předběžně stanovila prioritu skupiny, kterou je 

udržení stávající sítě sociálních služeb a posílení programů primární prevence. 

 

• Pracovní skupina pro seniory – poslední setkání proběhlo 13. 9. V úvodu jednání paní 

Stará ze sdružení TULIPAN představila aktuálně probíhající projekt S podporou k lepší 

péči. V rámci skupiny zástupci jednotlivých organizací řešili konkrétní klienty a práci 

s nimi. Hlavním bodem programu byl Akční plán 2019, kdy se zástupci museli shodnout 

na jednotném vykazování požadovaných informací. Dále proběhla úprava nepřesných 

údajů v Akčním plánu vycházejícího z Komunitního plánu 2018-2022 a stanovení 

priority. 
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• Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné – jednání se uskutečnilo dne 3. 9. 

Hlavním bodem jednání bylo předání informací z ŘPS a tvorba Akčního plánu 2019. 

Zástupci organizací se během jednání shodli na potřebnosti sociálního bydlení 

a rozšíření stávajících kapacit sociálního bydlení.  

 

• Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi 

a bez přístřeší, cizince a národností menšiny – jednala 10. 9. Zástupci Centra pro 

integraci cizinců představili projekt Čeština pro děti (10-14 let). Hlavním bodem jednání 

byla diskuze nad Akčním plánem a vyplňování potřebných údajů. 

 

 

Další jednání ŘPS je naplánováno na středu 5. 12. 2018 od 14:00 hod. 

 

Zapsala:  Adéla Sochůrková 


