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Zápis z jednání 
 

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

Datum/čas.:        3. 6. 2020 

Přítomni:        Zlata Adamcová, Pavlína Háková, Adéla Sochůrková, Vlasta Pavlů, Lukáš 

Průcha, Martina Teplá, Jana Urbanová, Lukáš Ron (host) 

Omluveni:      Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Olga Merglová, Jana Horáková 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace ze SML 

3. Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

4. Informace z úřadu práce a pracovních skupin 

 

 

Ad. 2) Informace ze SML 

a) Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb 

 

Výše dotací schválena ZM dne 28. 5. 2020, usnesením č. 125/2020, schválené výše 

dotací lze nalézt na: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-

projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html  

 

 Během prázdnin budou zástupci služeb vyzváni k podpisu smluv. 

o Program A – zaměřen na podporu služeb dle stanovených priorit SML na rok 2020 

(Azylové domy, Domy na půl cesty, Nízkoprahová denní centra) 

- alokovaná částka zde byla 1.000.000 Kč 

- žádost podaly 2 organizace na 3 služby 

 

o Program B – zaměřen na podporu ostatních sociálních služeb dle ZSS a které nejsou 

zařazené do programu A 

- alokovaná částka zde byla 6.000.000 Kč 

- zažádalo 30 organizací na 48 služeb 

 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html
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 celkový požadavek byl poskytovateli vyčíslen na 13.572.227 Kč 

 

 v případě, že výše vypočtené dotace přesahovala výši požadavku dané služby či 

maximální dotaci ve výši 350.000 Kč, byla zbývající částka znovu stejným 

principem přerozdělena mezi ostatní služby – 3 kola výpočtu 

 u 11 služeb bylo vyhověno požadavku 

 

b) Koronavirus 

 

Distribuce ochranných pomůcek mezi sociální služby: 

 

-11 088 nanofiltrů 

-7000 litrů desinfekce (ORP) 

-965 roušek 

-80 štítů 

-CS osob bez přístřeší: 

31 balíčků jídla 

35 platíček vitamínů 

1895 roušek:   roušky rozdané lidem bez domova: 575 ks/115 lidí 

roušky rozdané v SVL: 250 ks 

roušky rozdané na ubytovny: 470 ks 

roušky doručené do K-centra: 600 ks 

 

c) Fond zdraví a prevence 

Na základě rozhodnutí ZM ze dne 28. 5. SML snižuje své výdaje v souvislosti se 

snížením sdílených daní a dalších příjmů z důvodu ekonomických následků 

koronavirové krize. Alokované finanční prostředky Fondu zdraví a prevence, 

Fondu vzdělávání a Ekofondu nebudou žadatelům vyplaceny. U Kulturního a 

Sportovního fondu byly alokované částky poníženy o 50 %. 

 

d) Situace na ubytovně Mydlák (Františkov) 

Ubytovna, kterou provozuje soukromník, je již několik měsíců zasažena štěnicemi, 

Krajská hygienická stanice v březnu nařídila kompletní desinsekci – cca 20 osob mělo 

přespat v DC Naděje, kvůli pandemii se desinsekce se svolením KHS odložila na červen 
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-> kvůli zavedeným ochranným opatřením není Naděje již schopna prostory poskytnout, 

město žádnými prostory nedisponuje. Je pravděpodobné, že provozovatel ubytovnu na 

cca 24 hodin zavře bez možnosti náhradního ubytování -> pomoc jednotlivým osobám 

formou spolupráce s odborem sociální péče a terénními sociálními pracovníky, případně 

NNO. Celkem se jedná o cca 60 osob včetně dětí, zhruba polovina má možnost přespat 

u známých nebo příbuzných. 

Na základě diskuze k tomuto bodu vyplynul požadavek na ověření možnosti využít 

dávku Mimořádné okamžité pomoci pro všechny dotčené osoby. 

 

e) Domov pro seniory Liberec 

Dne 17. 3. 2020 RM schválila projektový záměr k vybudování nového DS v městské 

části Rochlice (křižovatka ul. Krejčího a Pod Sadem míru). 

Poskytovány by zde měly být dvě služby: DS (30 lůžek) a DZR (20 lůžek), partnerem 

projektu bude CZaSP, p. o. Výstavba by měla být spolufinancována evropskými 

dotacemi IROP, ITI. Předpokládané náklady jsou zatím vyčísleny na 55.000.000 Kč. 

Žádost o dotaci se bude podávat koncem roku 2021. Poskytování služeb by mělo být 

zahájeno k 1. 1. 2024. 

 

f) Tematické akční plány 

 Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020-2022 

- schválen v lednu 2020 

- na TAP navazují dva projekty, jejichž nositeli jsou NNO 

Člověk v tísni a Občanské sdružení D.R.A.K, zaměřující se 

na dluhovou problematiku. Oba projekty byly hodnotící 

komisí schváleny, jeden z projektů byl ohodnocen téměř 

plným počtem bodů. 

 Tematický akční plán pro oblast bydlení, bezpečnosti a občanského soužití Liberec 

2020-2022 

- schválen v květnu 2020 
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- stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů na 

území obce, slouží zároveň jako opěrný dokument při čerpání 

dotací z národních a evropských zdrojů pro statutární město 

Liberec a další instituce a organizace na území města 

- na tento TAP je navázána alokace na projekty Centrum 

bydlení Liberec (CBL) a navazující projekt Asistentů 

prevence kriminality (APK) v celkové výši 23 mil. Kč 

- u APK se jedná o navýšení o 5,0 úvazků (celkem na 10,0) 

- projekt CBL si klade za cíl částečně procesně zjednodušit a 

zpřehlednit systém přidělování městských bytů, na straně 

druhé má přinést odborné hledisko do depistáží a case 

managementu v bytové nouzi a sociálním bydlení v Liberci 

- Oba projekty budou zaslány na hodnocení v červnu, během 

léta budou k dispozici výsledky 

 

g) Strategie rozvoje SML 2021+ 

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

rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/ 

 

Jednání nad analytickou částí Strategie proběhne 24. 6. v čase 15:00 – 18:30, jedná se o 

společné setkání všech PS v Lidových sadech. Aktuálně je hotová SWOT analýza za 

sociální oblast, zdraví a bezpečnost, ta bude sdružována do jedné za celou skupinu P2. 

Po 15. 6. bude SWOT analýza k dispozici na webu – informace s žádostí o další 

distribuci bude zaslána manažerům pracovních skupin. Připomínky se budou 

vypořádávat 24. 6. na setkání (písemné připomínkování už proběhlo), pokud tedy 

bude chtít někdo SWOT analýzu doplnit, je nutné, aby se osobně zúčastnil jednání. 

V případě nejasností lze kontaktovat M. Chocholu (martin.gogol@centrum.cz) 

z projektového týmu. 

 

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/
mailto:martin.gogol@centrum.cz
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h) Aktualizace komunitního plánu – Akční plán 2020 

Probíhá zpracování, bude zaslán každé PS zvlášť k připomínkování, následně bude 

zveřejněn na stránkách města. 

 

i) Statut ŘPS a Jednací řád Pracovních skupin 

Během července/srpna bude členům ŘPS zaslán k odsouhlasení, poté bude předloženo 

RM ke schválení. 

 

Ad. 3) Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

a) Na pozici koordinátorky střednědobého plánu nastoupila Ing. Martina Semrádová. 

b) Nový Střednědobý plán na období let 2021 - 2023 bude schválen Radou LK 

v červnu. Vzhledem k mimořádné situaci neprobíhala nad přípravou žádná jednání, 

plán tak vychází z minulého, který byl aktualizován Akčními plány, z dostupných 

analýz a strategií. 

c) Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2021 - odbor sociální péče ve spolupráci 

s odborem školství a sociálních věcí úspěšně odeslal požadavky o rozšíření 

stávajících kapacit služeb do ZSSS LK za ORP Liberec. Vyhověno bylo pouze 

požadavkům, které byly v plném souladu s Komunitním plánem služeb v sociální 

oblasti. Téměř všechny požadavky ORP Liberec KÚLK přijal a jsou zahrnuty 

v příloze Střednědobého plánu. 

 

Ad. 4) Informace z Úřadu práce a pracovních skupin  

 ASZ – pan Ron informoval členy o chystaném monitoringu u služeb, které jsou součástí 

projektů OPZ. Monitoring bude probíhat v červenci a srpnu. Výstupem monitoringu 

budou mimo jiné i podklady pro tvorbu nového Strategického plánu sociálního 

začleňování. Dále byla podána informace ohledně nového systému setkávání 

pracovních skupin, které spadaly pod záštitu ASZ, a to ve formě jedné hlavní pracovní 
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skupiny (PS pro sociálně vyloučené osoby). Z jednání skupiny vzejdou „průřezová 

témata“, která budou řešena nad rámec členů skupiny a budou přesahovat i do jiných 

PS organizovaných městem, potažmo ASZ. 

 Úřad práce – úřad stále funguje ve velmi omezeném režimu, pro veřejnost je budova 

uzavřena. Klienti, kteří řeší neodkladnou záležitost, se musí předem objednat. Většina 

komunikace probíhá elektronicky. Do standardního režimu by se měl úřad vrátit od  

1. 7. Dopady koronaviru jsou již zřetelné na vzrůstajícím počtu nezaměstnaných, i 

v následujících měsících se očekává strmý nárůst. 

 PS pro seniory – Plánované setkání pracovní skupiny bylo zrušeno, další setkání se koná 

dne 24. 9. Paní Urbanová pochválila zaměstnance CZaSP za výkon a spolupráci během 

pandemie. 

 PS pro soc. vyloučené – většina organizací již funguje ve standardním režimu. Za 

dluhové poradny předal pan Průcha informaci, že se v důsledku krize na ně obrací stále 

noví klienti s žádostí o pomoc. 

 PS pro zdravotně znevýhodněné - paní Teplá informovala skupinu o snížení dotací 

poskytovaných KÚLK. V průběhu měsíce května probíhalo dotační řízení na 

předfinancování SS na rok 2021, nyní se žádosti zpracovávají. MPSV vyhlásilo 

mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19, 

příjem žádostí je stanoven na termín od 27. 5. 20201 do 12. 6. 2020. Plánované setkání 

pracovní skupiny bylo zrušeno, další setkání se koná dne 8. 6. 

 

 

Příští jednání ŘPS je naplánováno na 26. 8. 2020. 

 

 

 
 

Zapsala: Adéla Sochůrková      Ověřila: Pavlína Háková 


