
 

 

Setkání pracovní skupiny pro seniory – 30.1.2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

 

Program: 

 Hosté: zástupkyně SeneCury  SeniorCentrum Liberec, s.r.o.– představení činnosti a 

seznámení s ostatními členy PS 

 Jednohlasné schválení nového člena PS dle jednacího řádu – MCU Koloseum, o.p.s. 

v zastoupení paní Anny Zápotocké  

 Informace z ŘPS: 

o Představen nový návrh pravidel financování sociálních služeb SML od roku 

2020, maximální výše podpory bude 30% z celkových způsobilých výdajů, 

alokovaná částka – 7 000 000,- Kč 

o Představení služby tísňové péče – Anděl Strážný, z.ú. 

o Informace Agentury pro sociální začleňování – bude stálým hostem v ŘPS, 

v roce 2020 budou zorganizovány cca 3 setkání na různá témata, kterých se 

budou moci účastnit zástupci jednotlivých organizací. 

o Strategie rozvoje SML 2021+- je možné se hlásit o členství v jednotlivých 

skupinách, za rok proběhne 6 setkání, v případě zájmu o zapojení do procesu 

kontaktovat Moniku Kumstovou, kumstova.monika@magistrat.liberec.cz, tel: 

485 243 505. Dokument by měl být schválen v 6/2021 

o Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – slavnostní otevření 10.12.2019, 

provoz od 2.1.2020 - 22 lůžek: 10 pro ženy, 12 pro rodiny s dětmi, doba pobytu 

max. 1 rok 

o Seniorská ombudsmanka – KSK Liberec, nejčastější řešené problémy - 

bydlení, sousedské vztahy, sociální oblast. Provozní doba 2x měsíčně 

o Sociální byty realizované v rámci IPRÚ – ulice Žitavská, 11 bytů, prohlídka  

proběhla 6.1., žádosti podány 

 

 Aktualizace základní sítě stávajících sociálních služeb poskytovaných na území SML, 

potřeba navýšení stávajících služeb u některých poskytovatelů ss dle požadavků a 

neuspokojených žádostí o danou službu. Nutné dodržet procesní postup pro změny 

v základní síti.  

 

 Diskuze:  

o výměna informací a zkušeností s vyplňováním závěrečné zprávy o poskytování 

sociální služby – KISSOS, 



o možnost individuálního odkoupení polohovacích lůžek z nemocnice Liberec, 

kontakt pošle členům p. Svoboda,  

o jednotliví členové by přivítali rozšíření dopravy pro seniory a osoby s tělesným 

postižením, poptávka značně převyšuje nabídku 

o aktualizace kontaktů jednotlivých členů PS 

o Harmonogram schůzek na rok 2020: 

- 30.1. 

- 5.3. 

- 14.5. 

- 24. 9. 

- 12.11. 

 

 

Zapsala: Jana Urbanová 

 

 


