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Zápis z jednání 
 

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

Datum/čas.:        5. 2. 2020 

Přítomni:        Zlata Adamcová, Jana Horáková, Pavlína Háková, Kateřina Jírová, Pavel 

Kalous, Ivan Langr, Olga Merglová, Adéla Sochůrková, Lukáš Průcha, Jana 

Urbanová, Lukáš Ron (host) 

Omluveni:      Vlasta Pavlů, Martina Teplá 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Návrh pravidel financování sociálních služeb od roku 2020 

3. Návrh vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o dotaci na rok 2020 

4. Informace ze SML 

5. Informace z úřadu práce a pracovních skupin 

 

 

Ad. 2) Návrh pravidel financování sociálních služeb 

 Proběhla úprava pravidel tak, aby byly dostatečně finančně ohodnoceny služby, které 

SML považuje za prioritní. Alokovaná částka tak bude rozdělena do dvou programů, 

kdy: 

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

daný rok 

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

které nejsou zařazené do programu A. 

 

 Seznam služeb podporovaných v rámci programu A je součástí Výzvy pro podání 

žádostí o dotaci z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb 

poskytovaných na území města Liberec na příslušný rok, kterou schvaluje zastupitelstvo 

města. 

 Postup výpočtu výše přiznané dotace bude pro oba programy stejný. Také žádost je pro 

všechny žadatele stejná, služby budou do programů rozděleny až při administrativní 

kontrole žádostí. 

 Na návrh členů ŘPS bylo dále do pravidel zaneseno, že výše poskytnuté dotace bude 

tvořit maximálně 30 % celkových nákladů na službu. 

 Žádost: u druhů služeb změněny názvy cílových skupin, u povinných příloh přidána 

Akreditace pro poskytovatele služeb v oblasti oddlužení (u služby OSP) 
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Ad. 3) Návrh vyhlášení Výzvy pro podávání žádostí o dotaci na rok 2020 

 Členové byli seznámeni s navrhovaným harmonogramem dotací, kdy 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 

 Navrhovaný podíl úvazky:kritéria na rok 2020 činí 70:30, alokovaná částka je pak 

rozdělena na 1.000.000 Kč pro program A a 6.000.000 Kč pro program B. 

 Kritéria zůstávají v podobě, ve které byly diskutovány během minulého jednání ŘPS. 

 

 S návrhem pravidel a vyhlášení souhlasili všichni přítomní členové ŘPS. Materiál bude 

předložen RM dne 18. 2., následně Výboru pro sociální věci a bezpečnost a schvalovat 

by jej mělo ZM dne 27. 2. 

 

 

Ad. 4) Informace ze SML 

 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. 

 

 Sociální byty realizované v rámci IPRÚ - ul. Žitavská, 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/resim-bydleni/byty/a-socialni-byty/8-

socialni-byty-realizovane-ramci-ipru.html 

- Během prohlídky celkem rozdáno 53 žádostí, zaevidováno 

jich bylo 25 (splnění podmínek, dodání úplných žádostí 

včetně příloh, apod.) 

- Přidělení všech bytů bude schvalovat RM dne 18. 2. 2020 

 

 

 Reforma psychiatrické péče – koncem ledna proběhlo setkání zástupců obcí a kraje 

v PN Kosmonosy – informace o transformaci nemocnice a aktuálních požadavcích 

reformy 

- Hlavním požadavkem je zkrácení doby pobytu pacientů v PN 

a rozvoj péče ve vlastním soc. prostředí klientů (ambulantní 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/resim-bydleni/byty/a-socialni-byty/8-socialni-byty-realizovane-ramci-ipru.html
https://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/resim-bydleni/byty/a-socialni-byty/8-socialni-byty-realizovane-ramci-ipru.html
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péče-Centra duševního zdraví, adiktologické ambulance, 

denní stacionáře, pomoc pečovatelské služby apod.) 

- http://www.reformapsychiatrie.cz/ 

- https://zitdoma.cz/ 

 

 Strategie rozvoje SML 2021+ - některé termíny setkávání externích pracovních skupin 

jsou v kolizi s jednáním ŘPS, návrhem je nechat naplánované termíny jednání ŘPS 

neměnné, případně bude jednání zkráceno nebo zrušeno.  

- Harmonogram tvorby strategie ke stažení zde: 

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

projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-

mesta-liberec-2021/  

 

 Komunitní centrum v ulici 5. května – zástupce Agentury pro sociální začleňování 

informoval členy o provozování dobročinné činnosti fyzickou osobou (pomoc lidem 

žijících na ulici, placení prohlídek u lékařů, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení) 

- Provedena kontrola ze strany MML – odborem správním a 

živnostenským, který o provozovatelce uvádí: „Za tuto 

činnost nevybírala žádné finanční prostředky a nečerpala 

žádnou dotaci. Dle jejího vyjádření bohužel neví jak 

postupovat, aby vše bylo v souladu s právními předpisy v ČR. 

Vzhledem k tomu, že nebyly naplněny všechny znaky 

živnosti dle ustanovení § 2  zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, v platném znění, nelze tento 

případ klasifikovat jako porušení živnostenského zákona. 

-  dále bude provozovatelka předvolána na KÚLK k podání 

vysvětlení a prověření okolností, zda se jedná 

o neregistrovanou SS. 

 

 2. kolo výzev pro zařazení služby do sítě LK – v termínu 1. – 29. 2. 2020, za Liberec 

jsou vyhlášeny výzvy na tyto služby: Chráněné bydlení – 1,35 úvazku, 3 lůžka, NZDM 

(Ruprechtice) – 2,5 úvazku, věk. kategorie 6-26 let, NZDM – 0,5 úvazku, věk. kategorie 

6-26 let 

 

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

5. – 20. 3., nový statut, kritéria, podávání přes systém Grantys, pro žadatele proběhne 

školení dne 24. 2. od 16:00 v místnosti č. 11, loňští žadatelé budou na školení pozváni 

i prostřednictvím e-mailu. 

 

http://www.reformapsychiatrie.cz/
https://zitdoma.cz/
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/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/
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 Aktualizace komunitního plánu – Akční plán 2020 – aktualizace probíhá 

za spolupráce jednotlivých PS na jejich jednání + součástí jednání je i zjišťování 

rozvojových záměrů služeb na rok 2021. 

 

Ad. 4) Informace z Úřadu práce a pracovních skupin  

 ASZ – pan Ron informoval členy o práci na revizi Strategického plánu sociálního 

začleňování a o tvorbě analytické části. 

 

 Úřad práce – paní Adamcová podala informaci ohledně nového informačního 

ekonomického systému (EKIS), na který postupně přecházejí všechny pobočky ÚP. 

Dále upozornila na mírné stoupání procenta nezaměstnanosti. 

 

 PS děti a mládež – paní Jírová upozornila na nespokojenost PS s propojeností 

komunitního plánování a financování sociálních služeb. Díky nižšímu počtu členů PS 

jsou jednání využita zároveň k návštěvě a představení jedné ze zúčastněných organizací. 

 

 PS duševní zdraví – paní Horáková informovala skupinu o dokončování nového 

malokapacitního DZR, který vzniká z bývalého komunitního bydlení organizace Fokus. 

Plánovaná kapacita je 9 lůžek, personální zajištění pak 9 zaměstnanců. Pokud projekt 

projde všemi schvalovacími orgány, zahájení činnosti je plánováno na červenec 2020. 

Dále byli členové upozorněni na problém s nedostatkem psychiatrů, kdy v Liberci jsou 

pouze 3 psychiatrické ambulance a většina psychiatrů již dosáhla důchodového věku a 

není, kdo by je nahradil. Pan náměstek Langr v této věci potvrdil trvání nabídky 

spolupráce ze strany města (např. formou dotace či pronájmu městského bytu). 

 

 PS závislosti – organizace Most k naději dokončuje realizaci Domu humanity v Jablonci 

nad Nisou. Na posledním jednání skupiny také zástupci Mostu k naději zmínili stále 

zvyšující se agresivitu klientů vůči ostatním klientům nebo vůči pracovníkům 

organizace. Organizace ADVAITA rozšířila cílovou skupinu u služeb ambulantního 

poradenství o děti a dorost do 18 let. Rozšíření se týká měst Liberce, Jablonce, Turnova, 

České Lípy a Frýdlantu. U této CS rovněž řeší pracovníci jak látkové tak i nelátkové 

závislosti. Od roku 2021 bude ADVAITA usilovat o zařazení nově vzniklých 

pracovních úvazků do ZSSS LK. Na jednání PS byla provedena aktualizace 

Komunitního plánu na rok 2020. 
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 PS pro seniory – na jednání PS členové diskutovali o různých způsobech vykazování a 

zbytečnosti některých požadovaných údajů. O účast ve skupině projevila zájem 

soukromá organizace Senecura, která provozuje službu Domov seniorů a DZR. CZaSP 

informovalo o získání certifikace k poskytování domácí péče. Na jednání PS byla 

provedena aktualizace Komunitního plánu na rok 2020. 

 

 PS pro soc. vyloučené – pan Průcha informoval o rozšíření stávající PS, ke kterému 

dojde díky sloučení skupiny komunitního plánování a skupin, které se doposud 

setkávaly pod záštitou ASZ. Cílem by mělo být zefektivnění spolupráce mezi 

zúčastněnými organizacemi s dalšími orgány veřejné správy. Nový způsob setkávání je 

naplánován od února. Skupina také nadefinuje „průřezová témata“, která budou řešena 

nad rámec členů skupiny a budou přesahovat i do jiných PS organizovaných městem, 

potažmo ASZ. Na jednání PS byla provedena aktualizace Komunitního plánu na rok 

2020. 

 

 

Příští jednání ŘPS je naplánováno na 22. 4. 2020. 

 

 

 
 

Zapsala: Adéla Sochůrková      Ověřila: Pavlína Háková 


