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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  prostory organiace Most k naději – Felberova ulice  
Datum/čas.:         18. 9. 2019 
Přítomni:        Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Světla Baštová, Adéla Sochůrková, Ivana 

Sulovská, Jiří Simeth, Jan Molnár 
 
Omluveni: Barbora Pecháčková, Ludmila Guzýová – Lakomá Romana, Hana Koubková, Ivana 

Storchová, Tešnarová Lenka 
 

Program jednání:  

1.    Úvod  
2.    Informace s ŘPS 
3.    Organizační záležitosti (termíny a místa dalších setkání, frekvence setkání) 
4.    Diskuze 
 
Ad. 2) 

 Informace z ŘPS 
 

Tématem jednání ŘPS v září bylo stanovení nových pravidel ohledně poskytnutí dotace registrovaným 

sociálním službám. Jedná se o změnu systému výpočtu výše dotace. Částka zatím zůstává na 6 mil. Kč, 

ale bude rozdělována na základě kritérií (převzato z úřadu Libereckého kraje – bodový systém) a výše 

úvazků v přímé péči. Zatím je toto jednání v procesu a není znám přesný vzorec k výpočtu. 

Některým členům pracovní skupiny Děti a mládež bude emailem zaslána tabulka od paní Jírové ohledně 

informací k působnosti a úvazkům služby. Prosíme o její vyplnění a zaslání zpět do 26. 9. 2019 

GDPR  

Na webových stránkách města Liberec jsou uvedeny kontakty na všechny členy a manažery pracovních 

skupin. V rámci nařízení GDPR je potřeba, aby manažer skupiny dal písemný souhlas se zveřejněním 

údajů na tomto webu. Ostatní členové mají možnost určit, které údaje mohou být o jejich osobě na 

webu zveřejněné. 

Po dohodě přítomných členů PS Děti a mládež jsme se domluvili, že nám bude na email rozeslán 

formulář s vyjádřením souhlasu o uveřejnění informací – prosím Vás o jeho vyplnění a zaslání zpět na 

email nebo ho můžete přinést na naši další pracovní skupinu. 
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MML stále spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování a snaží se najít témata ke spolupráci 

v jednotlivých skupinách. Místní lokální konzultant se bude účastnit jednání ŘPS. 

Centrum bydlení Liberec  

Projekt nebyl schválen. Bude se podávat znovu, do jiné programu. Konec projektu je v roce 2020. 

Azylový dům pro rodiny s dětmi 

Nyní je v procesu registrace služby. Služba by měla být spuštěna k 1. lednu 2020 

 
Ad. 3) 

Hostem jednání byl pan Mgr. Jan Molnár z Majáku, který by měl zájem o schválení členství v naší 

pracovní skupině. Informoval nás o programech organizace. Novinkou byla informace o plánovaném 

rozdělení organizace Maják na dvě části, kdy jedna se bude věnovat službám pro školy a prevenci, 

druhá část bude provozovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 

Maják a Most k naději nás informovali o společném projektu: „Mýtus zvaný jehla“ 

- Jedná se o projekt o pohozených stříkačkách, který v sobě skrývá tři hlavní aktivity 
- Distribuce letáčků, kde jsou informace o postupu, když stříkačku najdu atd. 
- Natočení videa, spotů, které budou šířeny během října (webové stránky, youtube apod.) 
- Pořádají semináře a besedy pro Mateřská centra, školy, rodiče – pro tento rok již kapacita naplněa 
- Od ledna 2020 by měla být možnost dalších přednášek pro veřejnost 
- Pokud budete mít zájem o letáčky, můžete pana Molnára kontaktovat a domluvit se na jejich převzetí 

 

Informace z Centra Kašpar 

- Informace o poskytovaných službách, cílových skupinách – podrobnější informace na webových 
stránkách: https://www.centrum-kaspar.cz/ 

- Pomoc při hledání zaměstnání v Liberci i Jablonci 
- Teambuildingové akce pro organizace – podpora pracovního týmu 
- Pravidla komunikace, pracovní pohovory, sociální audit – služby pro organizace, které chtějí zlepšit tyto 

oblasti ve svých týmech 
- Akce „Tašková kampaň“, která proběhne 23.11. v Lázních Liberec 

Ušité tašky od klientů, co kus to originál. Jedná se o benefiční akci.  

 

 

 

 

 

 

https://www.centrum-kaspar.cz/
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Termín další schůzky pracovní skupiny:  
 

 12. 12. – Centrum Protěž, Palachova 504/7, Liberec – 9:00 hod 
 

Tímto bych chtěla mnohokrát poděkovat za poskytnutí prostor dnešnímu hostiteli, organizaci Most 

k naději a zároveň paní Jiráňové za možnost uspořádání dalšího setkání v prostorech Centra Protěž. 

Děkuji. 

Ad. 4) 

Diskuze 

Skupinu velmi trápí přístup Statutárního města Liberec k financování sociálních služeb. Z této diskuze 

vnikl požadavek k sepsání podnětu na jednání ŘPS, který přednese na dalším jednání této skupiny paní 

Jírová. Tento dopis je samostatnou přílohou zápisu. Žádám Vás tímto o připomínkování a doplnění 

dopisu tak, abychom měli možnost ovlivnit směr uvažování vedení města o sociálních službách, které 

zde působí.  

Největším problémem je výše celkové částky, kterou město Liberec přerozděluje a to 6 mil. Kč, která 

je již řadu let stejná. Nezohledňuje navyšování mezd a dalších provozních nákladů organizací, které 

nemají jiné příjmy (jsou poskytované bezplatně) a mnohdy hospodaří s velmi napjatým rozpočtem. 

Dalším bodem bylo jednání o potřebnosti pracovních skupin, které ve svém důsledku nemají žádnou 

pravomoc, a jejich doporučení mnohdy není bráno vážně. Potřeba vytvářet komunitní plán a scházet 

se pravidelně na pracovních schůzkách zabírá mnoho času, který by mohl být věnován klientům… 

 

Příloha: 

Dopis pro Řídící pracovní skupinu města Liberec 

 

 

 
 
 

Zapsala:  Kateřina Jírová 
     


