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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                                                             (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

 

Místo jednání: MCU Koloseum Liberec 

Datum/čas.: 07. 02. 2022, od 14.00 hodin  

 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Schválení zájemkyně o členství  

3. Informace z řídicí pracovní skupiny  

4. Informace z organizací  

5. Různé, diskuze 

 

 

Ad 1) Úvod 

P. Teplá přivítala přítomné, zahájila jednání a poděkovala za možnost využít prostory MCU Koloseum.  

Přednesla změnu programu a podala vysvětlení k žádosti o účast na jednání pracovní skupiny p. Olgy 

Griffiths – má zájem o účast na jednáních ke komunitnímu plánování. 

 

 

Ad 2) Schválení zájemkyně o členství  

P. Teplá požádala členy pracovní skupiny o hlasování o přijetí paní Ivany Daďourkové za členku pracovní 

skupiny.  Paní Daďourková byla osobně přítomna na jednání PS dne 15.11.2021, kde se představila. 

 

P. Teplá připomíná, že dle statutu je člen pracovní skupiny zástupce poskytovatele, zadavatele a uživatele 

služeb v sociální oblasti v regionu Liberec, který se dobrovolně účastní jednání pracovní skupiny. Členem 

může být i kdokoliv z veřejnosti, kdo projeví zájem účastnit se aktivně procesu Komunitního plánování 

v sociální oblasti. Nového člena skupiny schvalují členové na svém jednání hlasováním, přijetím 

nadpoloviční většinou přítomných členů. Zájemce o členství se zúčastní jednání skupiny minimálně 1x jako 

host. Teprve na dalším jednání skupina hlasuje o jeho přijetí.   

 

Výsledek hlasování – všichni přítomní členové jsou PRO.  

 

 

Ad 3) Informace z řídící pracovní skupiny  
P. Teplá a p. Sochůrková předaly informace z řídící pracovní skupiny města Liberec, která proběhla dne 19. 01. 2022 

 

Představení spolupráce na přihlášce pro Evropské hlavní město kultury 2028 

- Hostem na jednání byla paní Olga Škochová, odbornice na kulturní plánování měst, která s městem 

spolupracuje na přihlášce pro Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK 2028). 

- Paní Škochová informovala o procesu kandidatury na EHMK 2028 a o požadavcích na přihlášku. 

- Součástí povinného obsahu přihlášky na Evropské hlavní město kultury je i zapojení znevýhodněných 

a marginalizovaných skupin do účasti na kulturním životě města. Město má popsat, jaká je situace a 

jak ji chce pomocí projektu zlepšit. 



   

2 

 

 

 

 

- Paní Škochová požádala manažery v této věci o spolupráci: 

▪ shromáždit hlavní potřeby a bariéry účasti na kulturním a komunitním životě na straně jejich klientů 

- jak co se týče “docházky na program” do nějaké organizace, tak co se týče vlastní seberealizace, 

např. “docházky do tvůrčího kroužku” apod. 

▪ seznam organizací, které by měly potenciálně zájem být aktivnější a zajímat se o spolupráci nebo i 

jejich nápady, které již mají 

- Na příštím jednání ŘPS budou prodiskutovány došlé podněty a další postup  

- Úkol: shromáždit hlavní potřeby a bariéry účasti na kulturním a komunitním životě na straně 

klientů SS a seznam organizací, které by měly potenciálně zájem být aktivnější a zajímat se o 

spolupráci – zajistí manažeři pracovních skupin v termínu 02/2022      

- K výše uvedenému proběhla diskuze členů skupiny s těmito výstupy:  

– bariéry – nedostatek asistentů, fyzické bariéry, finanční nedostupnost, problémy s řidiči 

(doporučení skupiny komunitního plánování pro chování řidičů DMLJ) 

 

 

Představení rozvojového záměru organizace Rytmus Liberec, o. p. s 

- Hostem ŘPS byl p. Josef Čonka, který představil záměr vzniku nové sociální služby § 43 Podpora 

samostatného bydlení pro uživatele s mentálním znevýhodněním 

- Potřebnost vzešla ze služby Sociální rehabilitace, kterou Rytmus Liberec provozuje. 

- Požadavek na 2,00 úvazky. 

- Proběhla diskuze, zda by nebylo vhodnější rozšířit působnost stávající služby Sociální rehabilitace, aby 

byly potřeby klientů naplněny v jejím rámci. 

- Aktuálně v Liberci působí dvě služby: 

Fokus – CS osoby s chronickým duševním onemocněním, 11 úvazků v síti LK, na Liberec 4,00, v roce 

2021 podpořeno 27 osob. 

Společnost Dolmen – CS osoby s mentálním postižením, 4,8 úvazků v síti LK, na Liberec 4,54, v roce 

podpořeno 16 osob. 

- Požadavek na zjištění potřebnosti služby u druhé organizace, která tuto službu pro tuto cílovou skupinu 

realizuje (Společnost Dolmen) a přehodnocení záměru (rozšíření stávající služby). 

- Zhodnocení a stanovisko k rozvojovému záměru bude vydáno na příštím jednání  ŘPS (16.3.), společně 

s ostatními rozvojovými záměry zadanými ostatními organizacemi. 

- K tématu proběhla diskuze členů pracovní skupiny. P. Dechťarová informovala o proběhlé schůzce 

s metodikem na krajském úřadu k výše uvedenému záměru – rozšíření služby z důvodu podpory 

klientů v jejich přirozeném prostředí, za účelem zvyšování osobnostních kompetencí při samostatném 

bydlení v rámci sociální rehabilitace. Požadavek na navýšení kapacity a úvazků stávající služby 

sociální rehabilitace bude uplatněn do rozvojových záměrů organizace. 

 

Informace ze SML 

Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022 

- ŘPS schválila vyhlášení v podobě z roku 2021, včetně hodnotících kritérií + bude doplněn požadavek 

na doložení potvrzení o skutečných majitelích (nově dle zákona č. 250/2000 Sb.) 

- Program A – 1.000.000,-- Kč pro služby zařazené do programu: § 57 – Azylové domy, § 58 –  

Domy na půl cesty, § 61 – Nízkoprahová denní centra 

-  Program B – 6.000.000,-- Kč ostatní služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 

- harmonogram dotačního titulu 2022 

Vyhlášení RM 08. 02. 2022 

 ZM 24. 02. 2022 

Zveřejnění na úřední desce 01. 03. – 31. 05. 2022 

Příjem žádostí 04. 04. – 18. 04. 2022 

Schválení  RM 17. 05. 2022 

ZM 26. 05. 2022 
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Fond zdraví a prevence 

- bude řešeno zastupitelstvem v únoru  

 

Sociální bydlení města Liberec 

- dokončování rekonstrukce bytového domu B (Dr. Milady Horákové č. p. 144) 

- 9 bytů, kolaudace jaro 2022 

- Proběhla diskuze členů skupiny nad bezpečím klientů v těchto domech (případ napadení klienta jinou 

osobou) – skupina navrhuje zvýšený dohled městské policie, stanovení domovního důvěrníka či jiné 

opatření.  

 

Cílová skupina sociálně vyloučení 

- proběhne další kolo očkování osob bez přístřeší, vytipováno zatím cca 15 osob, budou  opět osloveny 

služby 

- výrazné omezení služby DC Naděje od 17. 1. na cca 3 týdny (rekonstrukce sprch a   vody) 

 

Analýza rizik 

- bude projednávání ve Výboru sociálních věcí Libereckého kraje 

 

Různé 

- Paní Adamcová informovala členy o aktuálním stavu nezaměstnanosti, zatím nezaměstnanost zůstává 

na stejné úrovni jako na konci loňského roku. 

- Paní Horáková informovala členy o službě sociální rehabilitace organizace Fokus Liberec – v současné 

době je již kompletní odborný tým sociální rehabilitace. Tým jezdí do místa bydliště žadatelů, ale ne 

pouze do bytu, ale i např. do azylových domů, domů seniorů, ubytoven). 

- Dle informací z Asociace poskytovatelů SS bude v rozpočtovém provizoriu (do března 2022) probíhat 

financování sociálních služeb formou 1/6 financí. Finance by krajům měly dorazit do 10. 2. 2022. 

Doplnění informace z LK – kraj tyto finance co nejrychleji rozdělí a rozešle – materiály půjdou do ZK 

v březnu 2022 

- Paní Teplá poděkovala za účast pana Chocholy (CBL) na pracovní skupině pro zdravotně znevýhodněné, kde 

vysvětloval činnost centra 

 

P. Sochůrková připomíná zpracování úkolu s termínem 8.2.2022 - palčivá témata a strategie rozvoje. 

Rozvojové záměry na rok 2023 promyslet  

 

 

Ad 4) Informace z organizací 

Alena Kejzarová (Klára pomáhá) 

Připomněla běžící akci Týdny pro neziskový sektor, které probíhají v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

od 3.2.2022 do 3.3.2022, probíhá prezentace dobrovolnických aktivit – rozešle členům skupiny 

informativní email.  

 

Kamila Urbánková (MCU  Koloseum)  

Informovala o rozvojových aktivitách organizace – budoucí provoz automobilu pro přepravu 

seniorů aj. (požádali Konto bariéry), rozvoj celého areálu/výstavba, zmínila těžkou 

komunikaci s úřady. Dále informovala o antigenním testování, které organizace zajišťovala.   

 

Kateřina Šrétrová (Tyfloservis) 

Informovala o přetrvávajícím problému s ozvučením Šaldova náměstí pro nevidomé.  

Toto téma bylo diskutováno v pracovní skupině již v roce 2019, následně p. Teplá ve věci komunikovala 

s nám. Langrem a p. Bendou z Magistrátu města Liberec. Bude znovu řešeno.  
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Ad 5) Různé, diskuze 

Paní Teplá uvedla, že podklady pro nový komunitní plán budou se zpracovateli projednávány na pracovních 

skupinách 21.03.2022 a 23.05.2022.  

Měsíc PS ZZ ŘPS hodina 

Březen 21.03.2022 16.03.2022 14:00 

Květen 23.05.2022 18.05.2022 14:00 

Srpen 05.09.2022 31.08.2022 14:00 

Říjen 24.10.2022 19.10.2022 14:00 

Prosinec 19.12.2022 14.12.2022 14:00 

 

Termín příštího jednání: 21. 03. 2022 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 11 v přízemí historické 

budovy Magistrátu města Liberec.  

 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 


