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  Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  historická radnice, místnost č. 209 

Datum/čas:      18. 5. 2022 

Přítomni: Jana Horáková, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Dana Morcová, 

Vlasta Pavlů, Martina Teplá, Jana Urbanová 

Hosté: Olga Škochová (ONplan lab, s. r. o.) + Markéta Sabáčková, Martin Benda 

(Komunitní plán SML) 

Omluveni: Zlata Adamcová, Olga Merglová, Lukáš Průcha 

 

Program jednání: 

1)  Evropské hlavní město kultury 2028 - informace o aktuálním stavu a dalším 

postupu 

 

 Hosty na jednání byly paní Olga Škochová, odbornice na kulturní plánování 

měst, která s městem spolupracuje na přihlášce pro Evropské hlavní město 

kultury 2028 (EHMK 2028) a paní Markéta Sabáčková, manažerka kandidatury. 

 Právě probíhá sběr informací pro případné projekty. 

 Prezentace podoby přihlášky – bariéry marginalizovaných skupin (podrobný 

popis a návrhy na řešení různých bariér ve smyslu fyzických, psychických, ale i 

společenských či personálních). 

 Tento dokument je možné na vyžádání získat od p. Sochůrkové. 

 Členové odsouhlasili přednesený návrh. 

 Součástí přihlášky je i návrh na vznik analýzy bariérovosti veřejných prostor 

(jak pro vozíčkáře, tak i pro matky s kočárky). V minulosti byla podobná 

analýza mobility za Liberec zpracována, její výstupy byly předány 

kompetentnímu odboru (odbor správy veřejného majetku), není přehled o tom, 

zda a jak se s touto analýzou pracuje. 

 Dle členů ŘPS není nutné ve věci přihlášky specificky přistupovat ke skupině 

LGBT. 
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 Návrh na přehodnocení výstupu některých pracovních skupin ohledně uznání 

nákladů na vstupné na kulturní akce ve vyúčtování dotací spíše na to, aby se 

volné vstupenky nabízely organizacím. 

 Zástupci města na podnět pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné zajistí, 

aby na DPMLJ šlo upozornění na chování řidičů k vozíčkářům. 

 Dále se opakují stížnosti i na bariérovost Domu kultury Liberec – zde však 

narážíme na to, že budova patří soukromníkovi. 

 Informace ohledně dokumentárního projektu paní Theodory Remundové – 

zaměřen na cizince a menšiny v Liberci. 

 

2) Nový komunitní plán 2023 – 2027 - informace o aktuálním stavu a dalším postupu 

 Proběhlo první kolo všech pracovních skupin, v průběhu května proběhnou druhá 

setkání. Na prvním jednání byla pozornost zaměřena především na potřebnost a 

mapování potřeb klientů z pohledu služeb. Druhá jednání budou zaměřena na case 

management a běžný život. 

 Na pracovní setkání dále navážou rozhovory s vytipovanými zástupci zadavatelů, 

v průběhu léta dále proběhnou fokusní setkání se zástupci některých cílových skupin. 

Veřejnost bude oslovena prostřednictvím osadních výborů, jelikož na městě není dobrá 

zkušenost se zapojováním veřejnosti do anket, je zde malá návratnost dotazníků. 

 Během podzimu je cílem naplánovat alespoň jedno velké setkání všech služeb a 

politické reprezentace města. 

 Součástí plánu bude i ekonomická analýza, nebude se však jednat o vyčerpávající 

přehled, vzhledem k dynamice procesu by analýza v průběhu platnosti plánu 

nepředstavovala skutečnost. Cílem je pružný dokument, se kterým se bude průběžně 

pracovat. 

 Analytická část by měla být především zřetelná pro politickou reprezentaci. 
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 Harmonogram jednání pracovních skupin k práci na novém komunitním plánu: 

 

- Aktualizovaný harmonogram a další informace k tvorbě KP zde: 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 1. Jednání 2. jednání 

Pracovní skupina pro osoby 

a rodiny ohrožené sociálním 

vyloučením 

21. 2. (13:00, místnost č. 11) 2. 5. (13:30, radnice, místnost č. 10) 

Pracovní skupina pro duševní zdraví 22. 3. (13:00, Fokus) 24. 5. (13:00. Fokus) 

Pracovní skupina pro děti a mládež 6. 4. (9:00, Uran) 25. 5. (9:00, Maják Plus) 

Pracovní skupina pro seniory 12. 4. (13:00, DPS Krejčího) 26. 5. (13:00, DPS Krejčího) 

Pracovní skupina pro osoby 

ohrožené závislostmi 

11. 4. (13:00, Advaita) 27. 5. (9:00, Advaita) 

Pracovní skupina pro zdravotně 

znevýhodněné 

21. 3. (14:00, radnice, místnost č. 

11) 

23. 5. (14:00, MCU Koloseum)  

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/
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3) Informace ze SML 

Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022 

 Celkem obdrženo 56 žádostí od 32 poskytovatelů, 

 Celkový požadavek na 15.824.229 Kč. 

 Rozděleno 7.000.000 Kč mezi 31 poskytovatelů a 54 služeb (2 žádosti od jednoho 

poskytovatele vyřazeny z dalšího hodnocení z důvodu nedodržení termínu podání 

žádosti) 

 

Fond zdraví a prevence 

 Zaevidováno 44 žádostí v systému Grantys a z toho 8 žádostí pro administrativní 

nesoulad vyřazeno, 

 Celkový požadavek na 1.445.000 Kč, 

 4.1 Program Prevence civilizačních chorob a podpora zdravého životního stylu - 

25 žádostí (3 vyřazeny), požadováno 918 000,- 

 4.2 Primární prevence rizikových jevů – 7 žádostí (2 vyřazeny), požadováno 

219.000,- 

 4.3 Program prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování – 11 žádostí (3 

vyřazeny), požadováno 308.000,- 

 Dne 17. 5. 2022 souhlasila RM s navýšením alokovaných prostředků o 400.000,-, musí 

schválit ZM, celková částka by v případě schválení činila 900.000,- 

 Konkrétní rozdělení finančních prostředků mezi žadatele navrhne výbor dne 24. 5. 
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Humanitární pomoc pro ukrajinské uprchlíky 

 Materiální sbírka v budově Uranu, 1. patro – do konce května ve stejném režimu (5 dní 

v týdnu), pak pravděpodobně omezení. 

 Stále trvající výpomoc od Advaity (2x týdně) a Tulipanu (5x týdně). 

 Potravinová banka každý den vozí pečivo a zeleninu. 

 Pro pomoc přichází 70 – 100 osob denně. 

 Nyní pouze pro ORP Liberec, většina ostatních ORP bohužel situaci nijak neřeší. 

 Nejvíce chybí hygiena, kočárky, potraviny. 

 V sobotu 21. 5. sbírka potravin v obchodech Albert v OC Nisa a na Tržním náměstí. 

 Ukrajinští Romové – 57 osob do LK, z toho v LBC ubytováno 8 (Lidové sady), odbor 

sociální péče v průběhu příštího týdne provede sociální šetření. 

 

4) Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2023 

 Proběhlo on-line jednání plánovačů SS za obce s Mgr. Tůmou. 

 Na kraj přijato celkem 27 RZ z 8 ORP. 

 Některé RZ obcí oddělení rozvoje a financování SS nedoporučilo ke schválení, 

obhajoby těchto RZ zařazeny do materiálu k jednání rady kraje. 

 Některé RZ obcí oddělení rozvoje a financování SS nedoporučilo ke schválení, 

obhajoby těchto RZ od jednotlivých obcí zařazeny do materiálu k jednání rady kraje 

(ORP Liberec se týkaly 3 RZ, z toho 1 Liberce a 2 Osečné). 

 Proběhne on-line jednání s ASZ + LK + žadateli dne 19. 5. ohledně projektů OPZ+, za 

Liberec 18 projektových záměrů (z toho 3 sociální služby – SAS pro rodiny s dětmi). 

 Podmínkou je následné zařazení kapacit těchto projektů do krajské sítě, pokud by toto 

kraj požadoval, je nutné za město Liberec změnit způsob přidělování dotací, jelikož by 

se služby staly neufinancovatelnými. 
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5) Diskuze 

 Dotaz paní Urbanové, zda město žádalo do programu na investice do městských 

objektů? (například DPS Burianova – zejména koupelny a kuchyňské linky jsou po 

cca 10 letech provozu ve špatném stavu). 

 Po domluvě zašle paní Urbanová oficiální požadavek na vedoucího odboru Mgr. 

Kalouse, který dále postoupí na odbor majetkové správy, případně na odbor 

strategického rozvoje a dotací. 

 V neděli 5. 6. 2022 se na náměstí Dr. E. Beneše bude od 9:00 do 15:00 konat 

Mistrovství ČR vodicích psů. 

 Fokus Liberec otevře ve svých prostorách psychiatrickou ambulanci (předběžný 

termín je od 1. 7. 2022), která bude spadat pod rezort zdravotnictví (aktuálně probíhá 

registrace odbornosti). 

 

 

 

 

 

Příští setkání se uskuteční 31. 8. od 14:00 v místnosti č. 209 historické budovy radnice. 

 

 

 

 

 

        Zapsala: Adéla Sochůrková 


