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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  budova Uran, Liberec 
Datum/čas.:      1. 12. 2022 
Přítomni:        Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Hana Koubková (zastoupena 

František Sehoř, Romana Lakomá, Adéla Sochůrková, Jiří Simeth (v 
zastoupení p. Horáková), Ivana Storchová, Ivana Sulovská, Eva 
Heckelová 

Host:                 Jindra Korečková – Dětské centrum Liberec 
Omluveni:         Lenka Tešnarová, Světla Baštová, Jan Molnár, Barbora Pecháčková, 

Daniel Boš  
 

Program jednání:  

1.    Úvod  
2.    Informace z MML  
3.    Informace ze služeb 
 
 
Ad.1) 
 
Přivítání členů pracovní skupiny. Seznámení s programem jednání.  
 
 
Ad. 2) 

 Informace z MML 
Po volbách nové vedení i struktura na MML.  

 

Vznikne nový odbor: Sociální a bytová politika, kdy bude navýšení o 3 pracovníky 

– nyní probíhá výběrové řízení. Toto oddělení má dva náměstky: paní Teplá (sociální 

oblast) a pan Hruška (bydlení). 
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MML má schválené projekty: 

a)  CBL3, který vyšel od ledna 2023, dojde k navýšení úvazů i agendy a tím by 
měla být zajištěna kratší doba pro registraci a provedení šetření. 

b) Asistenti prevence kriminality – navýšení úvazků 
c) Domovníci – v rámci projektu bude nová pozice „domovník“ pro správu nových 

městských budov – dohled, práce s nájemníky – mělo by jich být šest. 
d) AMINA – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a bude poskytována na 

území města Liberec. http://www.amina-nrp.cz/novinky.php 
 

- Informace od pana Dufka, který nabízí možnost nárazového využití prostor 
v Liebiegově paláci, kam se stěhuje KONTAKT. Je zde možnost krátkodobého 
pronájmu například pro ambulantní programy. Bude vytvořen sdílený kalendář, 
kde se mohou zájemci registrovat.  

 

- Informace k problematice mládeže na území města Liberec: 
 
Pohybují se zde dětské gangy, které napadají jednotlivce. Došlo již k několika 
útokům, které byly zveřejněné i na sociálních sítích. Policie reaguje zvýšením 
počtu kontrol nočních klubů. Nejproblematičtější je klub Amigos (Soukenné 
nám.), kde dochází k častým potyčkám mezi Ukrajinci a Čechy.  
Velký problém je s látkami Kratom a nikotinovými sáčky – očekáváme změnu 
v legislativě, kdy již nebudou mládeži volně dostupné. 
 
Problémy jsou i s ukrajinskou mládeží, která by měla chodit na střední školy, 
ale vzhledem ke špatné češtině nebyli tito studenti přijati. Nově se uvažuje o 
úlevách pro přijetí na SŠ, aby se netoulali po městě… 

 

- Komunitní plán: 
 

o Nyní připomínkují v rámci města a členům PS bude zaslán 
k připomínkování začátkem roku 2023 

o Schůzka v únoru se bude týkat tvorby Akčního plánu na rok 2023 a 2024 
o Promyslete si rozvojové záměry apod. 
o Schvalovat se KP bude v únoru 2023 

 

 

http://www.amina-nrp.cz/novinky.php
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Ad.3) Diskuze, informace ze služeb 
 
Představení služeb Dětského centra Liberec, která se chce stát členem PS: 

- Jako host přišla paní ředitelka Mgr. Jindřiška Korečková, ředitelka 
- Dětský domov je určený dětem do tří let, ale vzhledem k plánované transformaci 

bude ukončena tato činnost pravděpodobně na jaře 2024 
 

Další služby, které nabízí:  

- Oční ambulance 
- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Paprsek 
- Dětská skupina 
- Nově od 1. ledna 2023 mají zaregistrovánu sociální službu: Sociální 

rehabilitace, která bude poskytovat podporu rodinám dětí s hendikepem (nebo 
pokud mají samy rodiče nějaké hendikep) formou ambulantní i terénní. 

- Dále by měl být v původních prostorech dětského domova vybudován Denní 
stacionář (cílová skupina se zatím mapuje a bude upřesněna) 

 

Charita Liberec – pan Sehoř 

Chtějí nabídnout Etopedické speciálně pedagogické poradenství, zařízení sociálně 

právní ochrany dětí. Zatím se pracuje na know-how, hledají se prostory. 

Aktivita by byla založena na práci s rodinou i jednotlivcem a mohli by ji využít jak klienti 

azylového domu, tak i neklienti. Nejednalo by se o sociální službu, měla by to být 

aktivita nízkonákladová a vzniknout by mohla v průběhu roku 2023. 

Informace k možnosti zapojení klientů do MMA klubu v Orlí ulici 

(https://www.mmaliberec.cz/#kontakty). Již nyní využívají klienti azylového domu, kdy 

dochází do tohoto zařízení zdarma a smysluplně využívají volný čas. Určeno pro děti 

ve věku 8 – 12 let. Klub nelze úplně zahltit, v případě zájmu kontaktujte pana Sehoře. 

Chodí sem i dospělí – dobrá zkušenost z Domu na půl cesty, kdy klienti také chodí do 

tohoto klubu. 

 

 

https://www.mmaliberec.cz/#kontakty
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Dům na půl cesty – paní Horáková 

Mají stále plno, ale vznikají tři nová lůžka. Předala skupině nové letáčky. 

Člověk v tísni – paní Heckelová 

Mapují situaci v OC Forum, kde spolu pracují a měli schůzku s ostrahou centra. 

Domluvili se na spolupráci, kdy tito zaměstnanci mohou odkázat na jejich služby 

případné „problémové“ jedince. Pokud si všimnou dětí, mladistvých, kteří více kradou 

nebo se jinak negativně projevují, mohou se spojit s organizací a společně motivovat 

tyto jedince ke spolupráci s Člověkem v tísni. Snaží se tedy více pokrývat terén. 

Setkání pracovníků s klienty probíhá i ve městě apod. 

Účastní se akce Férový fotbal. Tato iniciativa pro děti ze znevýhodněného prostředí. 

Nově budou působit i v Libereckém kraji. Prostřednictvím fotbalu posilují sociálně 

kompetence dětí. Člověk v tísni již má svůj tým. Je možné se také připojit do této 

iniciativy – více informací: https://www.fotbal.je/  

Organizace by ráda, po vzoru nízkoprahu Nového Boru, zavedla terén ve školách. 

Zatím by působili v jedné škole, 1x v týdnu. Chtějí zkusit v rámci projektu.  

 

Termín dalších pracovních skupin pro rok 2023:  

16. 2. 2023 – 9:00 budova Uranu (bude se týkat Akčního plánu na rok 2023 a 2024) 

20. 4. 2023 – 9:00 Déčko Liberec (Švermova 32, Liberec) 

http://dos.net/poradenstvi/kontakt/  

14. 9. 2023 – 9:00 Klub Vesmír Člověk v tísni (Chrastavská 266/16, Liberec) 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/liberec/nizkoprahove-kluby  

30. 11. 2023 – 9:00 místo bude upřesněno v průběhu roku  

 

 

Zapsala:  Kateřina Jírová 

https://www.fotbal.je/
http://dos.net/poradenstvi/kontakt/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/liberec/nizkoprahove-kluby

