Pracovní setkání skupiny pro cizince, národností menšiny a osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
21. červen 2021, 14:00 hod, – online

Témata setkání:
1. Informace od členů skupiny
2. Analýza dopadů změny v základní síti

Přítomni:
Průcha, Strouhal, Jirotka, Ron, Fialová, Beneš, Kaprasová, Límová, Prade, Brůžek, Ráčková,
Raulímová, Sehoř, Sochůrková












Bílý kruh bezpečí. I po návratu k běžným pracovním postupům zachovali možnost online
poradenství pro oběti trestných činů. Jinak pracují v běžném režimu.
Most k Naději. Novinkou je otevření k-centra v Jablonci nad Nisou.
Návrat. Byla nám představena nová sociální pracovnice. Jinak pracují v běžném režimu.
Občas je nějaké volné místo pro ženy. Pro muže je volných míst více.
OCHL. Zvládají i práci se seniory, neměli nikoho nakaženého. Nedostává se finančních
prostředků pro charitní šatní a tak hrozí jeho uzavření ke konci roku.
PMS. Pracují v plném režimu, tak jako během celé pandemie.
Naděje. Nemají žádné novinky. Vše běží tak jak má.
CPIC. Přešli z online režimu na osobní setkávání. Začínají se rozbíhat kurzy Českého
jazyka. V České Lípě a okolí řeší specifické problémy Mongolské komunity.
Rozkoš bez rizika. Jejich služby jsou již bez omezení. Začínají více spolupracovat
s azylovými domy, kde bydlí jejich klienti a klientky.
Město Liberec. Došlo k revizi sociálně vyloučených lokalit. Výsledkem bude nová zpráva
o SVL v Liberci. Řeší smlouvy ohledně financování s poskytovateli.
CPI. Jejich činnost je beze změny. Došlo u nich k personální obměně.








Liberecký kraj. Zpracovává se strategie sociálního začleňování, která by měla být hotová
do konce roku.
ASZ. Řeší se další spolupráce s městem Liberec a revize dočasné spolupráce. Probíhají
pracovní skupiny, třeba na dluhovou problematiku. Také upozorňují na novou zprávu o
SVL v Liberci.
ČvT. Pracujeme asi se 100 dětmi v doučování, ve 40 rodinách je zapůjčena technika. TP a
dluhové poradenství mají plné kapacity. Přestěhování NZDM na ulici Chrastavská.
Romodrom. Mají program brexit, který pomáhá lidem, kteří se dostanou do potíží
ohledně brexitu.
Potravinová banka. Dojde k rozšíření do celé budovy na adrese Pionýrů. Dále provozují i
nábytkovou banku.
Na základě zpráv o možnosti uzavření základní sítě služeb vzniká analýza dopadů
takového to rozhodnutí. V pracovní skupině jsou plánovači za ORP a poskytovatelé, kteří
se tam přihlásili. Skupina vznikla živelně na základě jiné pracovní skupiny. Na KÚ to má
na starosti paní Semrádová. Jednotlivé ORP by se měli sejít na pracovních skupinách a
diskutovat o problému. Paní Sochůrková informuje, že i v Liberci se něco podobného
chystá. Je potřeba vyřešit, který odbor to bude mít na starosti.
Prozatím se ve skupině mluví o situaci, kdy by se síť pro rok 2023 uzavřela. Nicméně
zabývali jsme se i možností síť revidovat. Robert Prade Informuje o zvýšení finančního
příspěvku na služby ze strany LK. A mělo by se jednat i dofinancování ze strany MPSV.

Zpracoval: Lukáš Průcha

