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Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  on-line forma 

Datum/čas.:        14. 10. 2020 

 

Program jednání: 

Informace ze SML 

a) Koronavirus 

 

 Vzhledem k situaci ohledně pandemie koronaviru a vládním nařízením byla 

zrušena většina plánovaných setkání pracovních skupin komunitního plánování, 

která se měla konat v druhé polovině září a v říjnu. Ještě před vyhlášením 

nouzového stavu se sešly PS duševní zdraví a PS děti a mládež. Komunikace mezi 

členy PS funguje elektronicky. 

 Magistrát města Liberce má dle vládního nařízení pro veřejnost otevřeno pět hodin, 

dva dny v týdnu: pondělí a středa 8:00 - 10:30 a 14:30 - 17:00, od 19. 10. se 

veřejnost musí předem telefonicky objednat. 

 Obnovena činnost krizového štábu města. 

 Rovněž obnovena činnost PS COVID-19/bezpřístřeší, monitoring služeb 

pracujících s touto CS proběhl naposledy 12. 10. 2020:    

 - Služby jsou po materiální stránce pro své pracovníky vybaveny, naopak stále 

některým ubytovnám hygienické prostředky schází. Problémem u azylových domů 

jsou stále karanténní místnosti, které není možné z důvodu plných kapacit zajistit. 

Oproti tomu ubytovny karanténní místnosti mají a nebudou tyto místnosti 

obsazovat. Distribuci textilních roušek na základě požadavků zajistili terénní 

pracovníci města. Požadavek na textilní roušky je nově 520 ks (z toho 120ks 

dětské). Aktuálně nikdo nepotvrdil, že by měl klienta s Covid-19.  
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- Naděje DC + noclehárna Kateřinky - po materiální stránce jsou zajištěni, 

mají zásobu roušek, dezinfekcí, rukavic, noclehárna Kateřinky má plné 

kapacity -> není karanténní, v případě nutnosti využijí pro své klienty 

společenskou místnost.  

- Azylové domy (Široká + Věkova) - materiální zásoby mají, karanténní 

místnost na AD Věkova z důvodu plných kapacit nelze zřídit, na AD Široká 

jsou jen místnosti s více lůžky, také není možná, zbývají 2 volná místa v AD 

Široká. 

- Azylové domy OCHL (sv. Anny a sv. Moniky) - 100 ks látkových roušek 

by potřebovali pro dospělé a 50ks pro děti, problém karanténní místnost z 

důvodu plných kapacit. 

- Most k naději (K-centrum + DPC) - K-centrum je na krizový režim 

připravené, služby budou fungovat i pro pozitivní klienty na COVID-19, jen 

se přizpůsobí systém práce s takovým klientem, personál má dostatek 

ochranných pomůcek, pro potřeby DPC je i možnost zřídit v objektu 

karanténní místnost. 

 

 Obnovena krizová linka pro občany Liberce (Komunitní středisko Kontakt), 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/krizove-linky-pro-seniory-

opet-provozu.html . 

 

 V případě uzavření škol je za ORP Liberec pro výkon péče o děti do 10 let věku určena 

ZŠ a MŠ Barvířská. K 14. 10. 2020 se týká dětí, jejichž zákonní zástupci jsou 

zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, 

orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 

zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/krizove-linky-pro-seniory-opet-provozu.html
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/krizove-linky-pro-seniory-opet-provozu.html
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sociální práce na krajských a obecních úřadech, podle zákona č. 108/2006 Sb., sociální 

pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými a 

nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez 

ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

Kontakt: druzina.barvirska@seznam.cz – telefon 778 761 347. 

 

 Pokud u některé sociální služby nastane problém s provozem a fungováním služby 

v souvislosti s režimovými opatřeními nebo s personálními důvody (nařízená 

karanténa, OČR), bylo by dobré o této skutečnosti informovat oddělení humanitní 

(485 244 981) nebo přímo pana Jirotku (485 244 965). 

 

b) Projekt Asistenti prevence kriminality II. 

 

 Projekt byl schválen hodnotící komisí MPSV. Účelem projektu je navýšení 

počtu asistentů prevence kriminality ze stávajících 5 na 10. 

 Hlavním cílem projektu je pomocí aktivit asistentů prevence kriminality (dále 

jen APK) snížit riziko kriminality, zvýšit a zlepšit pocit bezpečí ve vybraných 

lokalitách Liberce. Součástí cíle je budování důvěry mezi lidmi ze sociálně 

vyloučených lokalit (jak občany sociálně vyloučenými, tak sociálním 

vyloučením přímo ohroženými) a majoritou a posilování mediační role APK 

během projektu. Dalším úkolem je snížení míry vandalismu a zvýšení prevence 

drobné kriminality ve veřejném prostředí, zejména u stanic městské hromadné 

dopravy, v parcích, na dětských hřištích, v okolí nemovitostí i v sociálně 

vyloučených lokalitách. Posílení městské policie Liberec o APK by mělo vést k 

celkovému snížení latentní kriminality a přestupkové činnosti a k posílení 

občanů ve vnímání pocitu bezpečí ve městě. Sekundárním cílem je zaměstnání 

APK z řad osob cílové skupiny. 
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 Do konce roku 2020 by měla proběhnout výběrová řízení a pozice by tak měly 

být obsazeny. 

 

c) Projekt Centrum bydlení Liberec 

 

 Projekt byl schválen hodnotící komisí MPSV. Smyslem projektu je zlepšit celý 

systém pomocí pilotáže kontaktního centra, aplikací nového procesu žádání o 

byt, procesu zabydlování a prevence ztráty bydlení. Dalším cílem CBL jsou 

koordinační aktivity v rámci obce, spolupráce s vnějšími aktéry a zvýšení 

dostupnosti bydlení pro CS. Všeobecným cílem projektu je vytvořit systém 

propojení oblasti bydlení a sociálního bydlení, který bude pro CS 

zprostředkovávat komplexní podporu na jednom místě. CBL by mělo nabídnout 

ucelený systém intervencí tak, aby úspěšně umísťovalo klienty z CS na trhu s 

bydlením a současně i zajistilo, že si svoje bydlení pokud možno udrží. CBL 

bude složeno celkem z 6 pracovníků (manažer centra, koordinátor, metodik a tři 

kontaktní sociální pracovníci).  

 Aktuálně probíhá výběr vhodných prostor pro funkci CBL (sídlo nebude 

v budově magistrátu). 

 Otevření CBL pro veřejnost se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. 

 

d) Situace na ubytovně Mydlák (Františkov) 

 

 Desinsekce ubytovny proběhla v červnu, obyvatelé ubytovny buď využili přespání u 

známých či příbuzných, případně jim bylo ze strany majitele nabídnuto dočasné 

náhradní ubytování. Nebyl tak nutný zásah MML. 
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e) Strategie rozvoje SML 2021+ 

 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-

rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/ 

 

 Setkání pracovních skupin byla zrušena. Připomínkování návrhů cílů a opatření probíhá 

v elektronické podobě. Připomínky musí členové odeslat nejpozději do 19. 10. Potřebné 

dokumenty a informace jsou dostupné na: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-

projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/pracovni-

skupiny/p2-socialni-oblast-zdravotnictvi-bezpecnost/  

 

f) Taxík Maxík 

 Rada města Liberec dne 13. 10. 2020 schválila prodloužení doby realizace projektu 

"Taxík Maxík", jehož nositelem je Komunitní středisko Kontakt. Realizace projektu je 

prodloužena do roku 2025. V rámci tohoto projektu je zajištěna přeprava 

znevýhodněných osob po městě Liberci. Cílovou skupinou jsou lidé starší 70 let a 

držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Cena za osobu a jednu jízdu bude nově činit 50 Kč. 

Služba je k dispozici v pracovní dny v časech 7.00-11.00 hodin a 13.00-17.00 hodin. 

Dispečink je v provozu po-pá, 8.00-17.00 hodin. Od března 2021 bude uveden do 

provozu nový automobil zn. Citroën Berlingo. 

 

g) Agentura pro sociální začleňování 

 Proběhl monitoring u služeb, které jsou součástí projektů OPZ. Na základě setkání se 

službami byly vytvořeny monitorovací dotazníky, které služby vyplní. Výstupy 

monitoringů: průběžné sledování naplňování SPSZ a Tematických akčních plánů, 

průběžné sledování počtu podpořených osob dle oblastí (dluhy, bydlení, sociální práce, 

zaměstnanost), průběžné sledování naplňování priorit a opatření, průběžná reflexe 

úspěšnosti ze strany realizátorů, rozvoj služby a konkrétních pracovníků a případná 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/pracovni-skupiny/p2-socialni-oblast-zdravotnictvi-bezpecnost/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/pracovni-skupiny/p2-socialni-oblast-zdravotnictvi-bezpecnost/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/pracovni-skupiny/p2-socialni-oblast-zdravotnictvi-bezpecnost/
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udržitelnost. Výstupem monitoringu budou i podklady pro tvorbu nového Strategického 

plánu sociálního začleňování. 

 

 

Příští jednání ŘPS je naplánováno na 9. 12. 2020. 

 

 

 
 

Zapsala: Adéla Sochůrková      Ověřila: Pavlína Háková 


