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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  1. máje 108, Liberec 3, 2. patro, zasedací místnost č. 17  

Datum/čas.:         5. 3. 2020 

Přítomni:        Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Ivana Storchová, Romana Lakomá, Lenka 

Tešnarová, Světla Baštová, Ivana Sulovská, Hana Koubková, Jiří Simeth, 

Adéla Sochůrková 

Hosté:                    Karin Novotná, Hana Drličková 

Omluveni: Jan Molnár  

 

Program jednání:  

1.    Úvod  

2.    Informace z Řídící skupiny SML, aktualizace Akčního plánu 2020  

3.    Představení SAS Hermiona a jejich služeb, Maják+ o.p.s. 

4.    Diskuse, závěr 

 

Ad. 2) 

 Informace z řídící pracovní skupiny SML 

 

Dotační fond pro registrované sociální služby: 

Výzva k podávání žádostí bude na úřední desce zveřejněna od 4. 3. 2020 a příjem 

žádostí bude probíhat v termínu 6. – 20. 4. 2020.  

 

 Návrh jednotlivých výší dotací by pak měl být schválen na květnovém 

zastupitelstvu (28. 5. 2020).  

 

Do programu A) jsou pro rok 2020 zařazeny tyto služby: § 57 – Azylové domy, § 

58 – Domy na půl cesty, § 61 – Nízkoprahová denní centra. 

 

  1 mil. Kč rozdělen pro program A a 6 mil. Kč pro program B.  

 

 Veškeré potřebné dokumenty včetně vyhlášení, pravidel a žádosti dostupné: 

 

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
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html
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Fond zdraví a prevence: 

- Vyhlášeny výzvy k podání žádostí do 4 dílčích fondů SML - příjem žádostí v 

termínu 5. – 20. 3., nový statut, kritéria, podávání přes systém Grantys, proběhlo 

školení… 

 

Další informace: 

Paní Sochůrková nás informovala o vzniklé situaci v Liberci, kdy v ulici 5. května bylo 

provozováno jakési centrum, kde se scházeli lidé se závislostí, dluhovými problémy apod. a 

paní jim chtěla pomáhat, například půjčovala peníze. Ostatní členové se také vyjádřili svými 

zkušenostmi a snad již toto centrum nefunguje. Bohužel nešlo o sociální službu, tudíž nebyla 

možná žádná kontrola ze strany města. 

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – celková kapacita je 22 lůžek (10 pro ženy a 12 pro 

rodiny s dětmi) a doba pobytu je možná maximálně 1 rok. Lůžka pro rodiny jsou již plně 

obsazena, pro ženy je několik lůžek neobsazených. Služba je plně personálně pokryta, vedoucí 

služby je paní Pavla Haklová, na kterou je možné se ohledně této služby obracet. 

Probíhá Strategie rozvoje SML 2021+, harmonogram je možný ke stažení: 

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

statutarniho-mesta-liberec-2021/ 

Pokus služby uvažují o změny kapacit na rok 2021 je nutné své rozvojové záměry probrat 

s paní Sochůrkovou. Město se k těmto záměrům musí vyjádřit a nelze zajistit, že jej podpoří. 

Akční plán - aktualizace: 

Formou diskuze proběhla aktualizace a kontrola Akčního plánu 2020 – bude zaslán 

prostřednictvím emailu k revizi a schválení. 

 

 

 

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/
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Ad. 3) 

Centrum pro integraci cizinců nám představilo svou novou službu pro rodiny s dětmi - 

Hermiona, kterou poskytují od května 2019 na území města. Tato organizace zde působí již od 

roku 2014. Poskytují mimo jiné sociální poradenství pro lidi s migrační minulostí. Mají 

k dispozici letáčky v různých jazycích (ruština, ukrajinština, angličtina atd.) Poskytují také 

kurzy češtiny pro dospělé – úplní začátečníci.  

Více informací: http://www.cicpraha.org/cs/hermiona-pro-rodiny-s-detmi.html 

 

Maják+ o. p. s. 

Dochází k reorganizaci a nízkoprahové zařízení bude dále fungovat pod tímto názvem a to od 

1. dubna 2020. 

 

Paní Koubková se na skupině zmínila o možnosti projektu Aktivně do práce a zde je odkaz: 

https://www.bfz.cz/vzdelavani-a-prace/projekty-verejne-zakazky/liberecky-kraj/aktivne-do-prace-

do-62021/ 

 

 

 

Další jednání je naplánováno na 14. 5. 2020 od 9:00 hod., místo jednání: Déčko Liberec, 

http://d-os.net/o-nas/kontakty  

 

 

Zapsala:  Kateřina Jírová 

     

http://www.cicpraha.org/cs/hermiona-pro-rodiny-s-detmi.html
https://www.bfz.cz/vzdelavani-a-prace/projekty-verejne-zakazky/liberecky-kraj/aktivne-do-prace-do-62021/
https://www.bfz.cz/vzdelavani-a-prace/projekty-verejne-zakazky/liberecky-kraj/aktivne-do-prace-do-62021/
http://d-os.net/o-nas/kontakty

