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Zápis z 1. jednání  

Tematické pracovní skupiny SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Liberec 

Liberec, 11.4.2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech – Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Barbara Halířová - Agentura pro sociální začleňování 

Václav Strouhal – Krajský úřad Libereckého kraje 

Jiří Tůma - Krajský úřad Libereckého kraje 

Kateřina Marcinková - SML 

Lukáš Ron – Most k naději 

Jiří Simeth – Most k naději 

David Adameček – ADVAITA 

Robert Prade – Návrat 

František Schoř – Oblastní Charita Liberec 

Růžena Bergmanová – Fokus 

Jana Horáková – Fokus 

Hana Kragová – Dolmen 

Jana Pokorná – Dolmen 

Jitka Marečková – Centrum Generace 

Lucie Holá – Centrum LIRA 

Kateřina Jírová – Centrum LIRA 

Michaela Krejčová – Centrum LIRA 

Lenka Bobvošová – D.R.A.K. 

Hana Hasoňová – MCU Koloseum 

Klára Topolová – Rozkoš bez rizika 

Lukáš Průcha – Člověk v tísni 

Veronika Vokálová – Bílý kruh bezpečí 

Andrea Šťastná – Romodrom 

Radek Šandor – Romodrom 

Pavel Matějka – Naděje 

Ludmila Žánová – Déčko Liberec 

Petra Břeňová - Foreigners 

 

Nepřítomni: 

Petr Hampacher – Maják 
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Pavla Molnárová – Maják 

 

 

Úvod:  

P.Pech zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast sociálních služeb, přivítal účastníky a 

krátce uvedl systém spolupráce APSZ a SML. Všichni účastníci byli požádáni o krátké představení. 

Pavel Pech poté prezentoval nástin analýzy potřeb a bariér jako podkladový materiál ke zpracování 

návrhové části Strategického plánu. Členové skupiny postupně projednali všechny navrhované části 

analýzy a v diskuzi upravili a doplnili jednotlivé body. 

 

Informace a diskuse k jednotlivým bodům:  

Dostupnost a zázemí volnočasových aktivit a sociálních služeb pro děti a mládež 

L. Bobvošová upozorňuje na dlouhodobě chybějící dostupnost volnočasových aktivit pro 

handicapované děti (tělesná, psychická i kombinovaná postižení). Uvádí potřebnost pro cca 30 dětí. 

L.Průcha potvrzuje, že chybí bezbariérové přístupy do NZDM. 

V následné diskusi o cílových skupinách upřesňuje P.Pech možnosti ASZ a nutnost zmapování cílové 

skupiny handicapovaných/ sociálně vyloučených klientů. 

Byla vznesena připomínka/žádost o vyhrazení samostatné Pracovní skupiny pro zdravotně 

znevýhodněné osoby. P.Pech v reakci znovu upřesňuje systém fungování KPSVL a podpory ASZ a 

hovoří o možných cílových skupinách. Tato skupina nebude samostatně vyčleněna, v analýze potřeb 

bude definována jako samostatná potřeba. Operační programy v rámci KPSVL jsou cílené na osoby 

ohrožené sociálním vyloučením a chudobou; nicméně například v rámci IROP lze například investovat 

obecně do sociálních služeb. Je možné rovněž sledovat otevřené výzvy OPZ. Cílová skupina osob 

zdravotně znevýhodněných tak nemusí být vyloučena ze strategického plánování. 

K. Marcinková navrhla představení KPSVL na pracovní skupině KPSS pro zdravotně postižené 

Podpora rodinám se zdravotně postiženými dětmi 

Centrum LIRA, z.ú. poskytuje službu raná péče a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 

(poruchy autistického spektra) od raného věku do 10 let. V rámci sociálně-aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi s PAS jsou realizovány programy přímé práce s dětmi, programy pro rodiče a programy 

pro celé rodiny. Programy přímé práce s dětmi zahrnují kromě individuálních a skupinových nácviků 

také nácvik sportovních aktivit ve skupinách, výtvarný a kreativní kroužek a herní skupiny. Všechny 

aktivity jsou realizovány pro klientské rodiny.  

Služby pro tuto cílovou skupinu zajišťuje také Jedličkův ústav. Pro děti v rodinách, ale tato služba 

chybí. Navazující služby zajišťuje Sdružení rodičů a přátel se zdravotním postižením. 

Zajistit dostupnost ambulantních a terénních služeb sociální prevence a sociálního a dluhového 

poradenství v celé lokalitě; eliminovat rozvoj dluhové problematiky a sociálního vyloučení obecně 

Nezadlužovat se, být bezdlužný 
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V souvislosti s tímto tématem je diskutován zejména status a zařazení terénních pracovníků SML. 

K.Marcinková upřesňuje jejich kompetence a vymezení pole jejich působnosti. 

Zástupci jednotlivých sdružení informují o počtech pracovníků/ klientů a nabízených terénních 

službách. 

L.Žánová informuje o poskytování dluhového poradenství v Déčku Liberec. Je identifikována potřeba 

posílení kapacit a zřízení bezbariérového přístupu.  

V návazné diskusi je zdůrazněna potřeba snižování prahu pro tuto službu u klientů, kteří nemají 

kompetence k řešení dluhové problematiky. 

 

Eliminovat rozvoj závislostí (včetně nelátkové) a rizikového užívání OPL; eliminovat rozvoj zdravotních 

a sociálních patologií s tímto spojených 

Zástupci NNO představují služby poskytované v souvislosti s eliminací rozvoje závislostí. Je 

diskutována problematika duálních diagnóz a potřeba jejich řešení ve všech formách služeb.  

Je upozorněno na potřebu snížení prahu dostupnosti u azylového bydlení pro osoby závislé na OPL a 

jejich možné zařazení do systému prostupného bydlení.  

SML připravilo vyhlášku upravující vznik nových heren na území města, není však potvrzeno zda bude 

předložena ke schválení.  

 

Závěrem byl diskutován termín, který bude upřesněn v pozvánce na další jednání PS. 

 

Zapsali: Miroslav Hampl, Pavel Pech 

15.4.2016 

kontakty:  

Pavel Pech – pech.pavel@vlada.cz, tel. 702129837 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 

mailto:hampl.miroslav@vlada.cz

