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Zápis z 2. jednání  

Tematické pracovní skupiny SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Liberec 

Liberec, 4.5.2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka - SML 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Kateřina Marcinková - SML 

Robert Prade – Návrat 

Michaela Krejčová – Centrum LIRA 

Lenka Bobvošová – D.R.A.K. 

Darina Kuntová – MCU Koloseum 

Veronika Vokálová – Bílý kruh bezpečí 

Andrea Šťastná – Romodrom 

Radek Šandor – Romodrom 

Radek Adamec – Naděje 

Ludmila Žánová – Déčko Liberec 

 

Nepřítomni: 

Petr Hampacher – Maják 

Pavla Molnárová – Maják 

Jiří Tůma - Krajský úřad Libereckého kraje 

Lukáš Ron – Most k naději 

Jiří Simeth – Most k naději 

František Schoř – Oblastní Charita Liberec 

David Adameček – ADVAITA 

Růžena Bergmanová – Fokus 

Jana Horáková – Fokus 

Jitka Marečková – Centrum Generace 

Hana Kragová – Dolmen 

Jana Pokorná – Dolmen 

Klára Topolová – Rozkoš bez rizika 

Petra Břeňová - Foreigners 

Lukáš Průcha – Člověk v tísni 
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Úvod:  

P. Pech zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast sociální služby, přivítal účastníky a krátce 

je seznámil s prací na prvním jednání pracovní skupiny pro oblast bezpečnost a postupném tvořením 

analýzy potřeb a z ní vycházející tabulky priorit. Předal slovo M. Hamplovi.  

M. Hampl převzal slovo a omluvil nepřítomné. Dotázal se zúčastněných, zda mají připomínky k analýze 

potřeb. Paní Bobvošová za o.s. D.R.A.K. se omluvila s tím, že jejich připomínkování k analýze potřeb 

dodají v dalším týdnu. Pan Hampl představil vytvořenou tabulku priorit a vysvětlil, že se z ní bude 

vycházet v návrhové části strategického plánu sociálního začleňování a přítomné členy poprosil o 

diskuzi k jednotlivým bodům a společné vytváření specifických cílů/kroků k naplňování cílů. Také 

připomněl, že je třeba dosáhnout konsenzu u jednotlivých bodů a při rozporu o případném hlasování, 

kde rozhoduje většina z přítomných. 

 

Otevřená diskuze:  

V diskuzi se začal projednávat priorita 5.3. Účelně a efektivně bránit rozvoji dluhové problematiky a 

sociálního vyloučení a její specifické kroky 5.3.1.1. Posílit kapacity poradny Déčko alespoň o 0,5 

úvazku OSP, tak aby služba byla zajištěna 4 dny v týdnu. 5.3.1.2. Vybudovat bezbariérové přístupy do 

poradny. 5.3.1.3. Rozšíření OSP na dluhy pro CS, která má nízké kompetence řešit svou dluhovou 

situaci 5.3.1.4. Zajistit kurzy finanční gramotnosti pro X osob X cílové skupiny, proškolit také sociální a 

terénní pracovníky jednotlivých organizací, 5.3.1.5 Zajistit lepší informovanost/informační kampaň 

v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství zacílenou na cílovou skupinu ohrožených 

sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené. S diskuze vyplynulo, že by mělo dojít ke 

konkrétnímu definování služby v jednotlivých krocích. V bodu 5.3.1.5. došlo k diskuzi o informování 

veřejnosti, a jakým způsobem by se mohlo zapojit ze své pozice SML. Na příští pracovní schůzi bude 

toto téma znovu otevřeno L. Jirotka, zjistí možnosti a názor pana Langra k tématu.  

  

Dále se projednával cíl 5.2.1. Udržet sociálně aktivizační služby v kvalitě a rozsahu, tak aby službou bylo 

zasaženo minimálně 80 rodin. Cíl byl pozměněn a upřesněn.  

Pokračovalo se prioritou 5.1. Efektivně snižovat rozvoj závislostí a rizikového užívání OPL. Snižovat 

rozvoj sociálně-patologických jevů u dětí, mládeže dospělých a jejího hlavního cíle 5.1.1. V Liberci jsou 

funkční programy prevence zmírňující dopady problematiky užívání drog a dalších látkových i 

nelátkových závislostí. U bodu 5.1.1.5. Zdravotní služby budou poskytovány také terénní formou – 

pojízdná ambulance. V diskuzi zastoupených organizací vyplynula velká potřebnost této služby. Na 

příští pracovní skupině bude toto téma znovu otevřeno. ASZ zjistí dotační tituly z MZČR pro tuto službu.  
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Závěrem byl diskutován termín na další pracovní skupiny na 25.5. a 22.6.  

Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl 

6.5.2016 

kontakty:  

Lukáš Jirotka – jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 965, mob. 775 426 420 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 
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