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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                        (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

 

Místo jednání: občanské sdružení D.R.A.K 

Datum/čas.: 11. 2. 2019, od 14.00 hodin  

Přítomni:  

Kuntošová P. (Amélie) 

Krobová J.  (CZP LK) 

Šedivá R. (ČUN) 

Tvrdá A. (ELVA HELP) 

Ptáček V., Homolková E.  (Jedličkův ústav) 

Sochůrková A., Těšínská E. (MML) 

Trakalová J. (MCU KOLOSEUM) 

Málková H. (Muži a ženy) 

Ježková M (NRZP ČR) 

Bobvošová L. (D.R.A.K.) 

Borkovcová V. (ROSKA) 

Dechťarová A., Oslejová D., (Rytmus) 

Boučková L. a Teplá M. (Sarema) 

Lenková V. (Sdružení tělesně postižených 

ČL) 

Romová D. (SONS) 

Bobková P. (Tichý svět) 

Pecháčková B. (TyfloCentrum) 

Šretrová K. (Tyfloservis) 

 

 

Omluveni: V. Koubová, K. Jírová, p. Kejzarová, p. Zahrádková, p. Zemanová 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace z Řídící pracovní skupiny Komunitního plánování Liberec 

3. Informace z aktuálního dění v sociální oblasti  

4. Diskuze 

 

Ad. 1) Úvod  

P. Teplá přivítala přítomné a poděkovala paní Bobvošové za možnost využití prostor občanského 

sdružení D.R.A.K.  

 

Přednesla návrh paní Šedivé (ČUN Liberec) na projednání změny termínů schůzek pracovní skupiny, 

z důvodu kolize s pracovní skupinou KP v Jablonci nad Nisou (zpravidla vždy druhé pondělí v měsíci 

od 14.00):  

ŘPS Liberec PS ZZ Liberec PS ZZ Jablonec 

23. 1. 2019   

 11. 2. 2019 11. 2. 2019 

20. 3. 2019  11. 3. 2019 

17. 4. 2019 15. 4. 2019 8. 4. 2019 

  13. 5. 2019 

19. 6. 2019 17. 6. 2019 10. 6. 2019 

28. 8. 2019   

 16. 09. 2019 9. 9. 2019 

16. 10. 2019  14. 10. 2019 

 25. 11. 2019 11. 11. 2019 

11. 12. 2019  9. 12. 2019 

Kolidující byl prozatím pouze únorový termín pracovních skupin, bylo dojednáno, že bude ponechán 

schválený harmonogram, v případě potřeby bude na dalším jednání upraven.  
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Ad. 2) Informace z Řídící pracovní skupiny 

p. Teplá předala všem přítomným informace z jednání Řídící pracovní skupiny, která proběhla dne 

23. 1. 2019: 

 

Dotační titul 2019 (financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberce) 

- Z důvodu rozpočtového provizoria bude vyhlášení dotačního titulu předloženo na únorové 

jednání rady města a následně zastupitelstva města namísto plánované lednového  

(12. 2. 2019 bude projednán na jednání Výboru pro sociální věci a bezpečnost) 

- Rozpočet města pro rok 2019 bude předmětem jednání únorového ZM  

-  Pravidla dotačního titulu zůstávají stejná jako minulý rok, stejné zůstávají i priorizované 

skupiny: 

 

 

 

 

 

 
 

- Hlavním klíčem pro rozdělení těchto služeb byla jedinečnost sociální služby, potřebnost, 

územní působnost, a také nákladovost dané služby v regionu Liberec. 

- V případě, že celkový součet takto vypočtených dotací připadajících na podané žádosti bude 

převyšovat alokovanou částku dotace, budou tyto částky dotací dále kráceny příslušným 

poměrovým koeficientem. 

- Výše poskytnuté dotace nepřesáhne 500.000 Kč na jednu žádost. 

- Žadatelům, kteří si nepodají žádost do tohoto dotačního titulu, nebude poskytnuta 

individuální dotace na financování sociálních služeb. 

- Informace k dotačnímu řízení v roce 2018: 42 žádostí s požadavkem ve výši 10.316.118 Kč, 

konečná procenta se pohybovala mezi 4,9 % až 7,2 %, rozděleno bylo 5 998 513 Kč 

- Na řídící pracovní skupině padl návrh na přeskupení sociálních služeb v souvislosti s dotačním 

titulem na příští roky, kdy současné priorizování jednotlivých služeb pouze na základě jejich 

zaměření je pro poskytovatele nevyhovující, v budoucnu by se mělo hledět spíše na 

nákladovost a zejména na kvalitu poskytovaných služeb 

- Harmonogram administrace žádostí:  

 

Akční plán 2019 

- aktualizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti SML na období let 2018-2022 

- Pro účely města s ohledem na současné financování sociálních služeb 

- Pro účely města s ohledem na případné změny způsobu financování sociálních služeb dle 

metodiky KÚ „Metodika pro obecní samosprávy k procesu spolufinancování sociálních 

služeb v rámci sítě LK“ 

- Akční plán bude zpracováván každý rok 

- Zpracování Akčního plánu v budoucích letech proběhne prostřednictvím sdílené tabulky 

(zjednodušení administrace), většinu informací se pak SML pokusí dohledat v aplikaci 

KISSOS 

 

I. skupina 10 % z celkových nákladů na území města 

Liberec 

II. skupina 9 % z celkových nákladů na území města 

Liberec 

III. skupina 8 % z celkových nákladů na území města 

Liberec 

Příjem žádostí  Statutární město Liberec odbor školství a sociálních věcí, 

oddělení humanitní                                                                                                                               

od 8.4. – 23.4.2019 do 16.00 hodin  

Kontrola formálních 

náležitostí žádostí 

odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní 

od 24. 4. 2019 

Projednání návrhu Rada města Liberec 

červen 2019 

Schválení návrhu  Zastupitelstvo města Liberec 

27. 6. 2019 
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Plánované projekty města 

- Paní Morcová (vedoucí humanitního oddělení MML) informovala přítomné o chystaných 

změnách v problematice přidělování bytů z vlastnictví SML. V současné době je 

dokončována nová Koncepce sociálního bydlení SML 2019-2021 a probíhají připomínkovací 

fáze. Nová koncepce bude analytickým dokumentem s doporučujícími stanovisky na změnu 

pravidel, způsobu přidělování bytů a dalšími opatřeními. 

- V návaznosti na koncepci bude podán projekt Centrum bydlení Liberec. V praxi bude mít 

tento projekt podobu informačního střediska pro bydlení, které by bylo umístěno v centru 

města. Předpokládaná realizace je stanovena na podzim roku 2019. 

- Pan Mgr. Kalous dále informoval přítomné o možnosti zřízení nouzového bydlení pro osoby 

bez přístřeší na zimní období.  To bude případně dočasně zajištěno v budově v Pastýřské ulici 

(bývalého sídla organizace Most k naději). Provoz bude zajištěn ve spolupráci s dalšími 

organizacemi typu Naděje apod. 

 

Informace z Úřadu práce 

- Dle údajů Úřadu práce v Liberci dochází k postupnému zvyšování nezaměstnanosti, jehož 

příčinou je mimo jiné i hromadné propouštění zaměstnanců. Dochází také ke snižování 

podporovaných pracovních míst pro vykonávání veřejně prospěšných prací a k jejich omezení 

na dobu 6 měsíců. 

 

Ad. 3) Informace z aktuálního dění v sociální oblasti  

Vyúčtování poskytnutých dotací z Fondu zdraví a prevence v roce 2018 

- p. Teplá připomněla povinnost dodat vyúčtování za poskytnuté dotace a to do 15. 2. 2019 

 

Vyhlášení Fondu zdraví a prevence na rok 2019 

- p. Teplá připomněla vyhlášení dotačního fondu na rok 2019 - žádosti je možné podávat od  

4. 2. do 18. 2. 2019 

 

Dům humanity Liberec  

- slavnostní otevření proběhlo dne 30. 1. 2019. 

- jde o multifunkční sociální centrum, ve kterém organizace Most k naději poskytuje komplex 

protidrogových a dalších sociálních služeb (K-centrum Liberec, Terénní programy pro lidi 

ohrožené drogou, Dům na půl cesty Liberec, Program sociální prevence, Vězeňské programy) 

- nejedná se o vznik nových služeb, ale o sloučení stávajících do jedné budovy 

 

Zvýšení příspěvku na péči 

- Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR i Senát ČR schválili novelu zákon o sociálních službách, 

která navyšuje příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, pan prezident novelu podepsal 

- účinnost ode dne vyhlášení a od 1. 7. 2019 

 

Ad. 4) Diskuze 

- p. Teplá se dotázala přítomných, zda nemají povědomost o vznikajících sociálních bytech 

v ulici Americká, vlastník nemovitosti firma IMMO SP, z.s., Brno – na rekonstrukci objektu 

je čerpána dotace z MMR, IROP projekt „Sociální byty_IMMO SP – má zde vzniknout 8 

bytových jednotek, které budou sloužit jako sociální byty 

p. Bobvošová k tomuto podala informaci, že v minulosti je oslovil majitel firmy s tím, že má 

záměr vybudovat bydlení pro matky s děti  

- p. Bobvošová informovala o využívání elektronické evidence sociálních služeb eQuip od 

společnosti QUIP 

následně proběhla diskuze na množstvím statistických výkazů sbírajících vesměs podobné 

informace v různých systémech (OKsystém, KISSOS, výkaz V1-01) a možnému propojení 

těchto systému – p. Teplá prověří možnost propojení OKsystému a KISSOS 

- p. Šrétrová připomněla, že přetrvává problém s ozvučením semaforů v centru města (Šaldovo 

náměstí)  
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- p. Bobvošová informovala o chybějící zpětné vazbě z města ke zpracované pocitové mapě, 

kterou sdružení zpracovalo – požadavek, aby byly řešeny připomínky k bezbariérovosti 

- p. Bobvošová dále uvedla, že chybí nabídka volnočasových aktivit pro dospělé s handicapem 

- p. Málková informovala o aktivitě osob se zdravotním postižením, kteří chtějí založit zapsaný 

spolek, aby mohli získávat finanční prostředky na volnočasové aktivity, znovuobnovit ples 

vozíčkářů,  

- p. Lenková informovala, že jejich organizace nabízí spoustu aktivit pro osoby se zdravotním 

postižením (pravidelné i jednorázové), ale především v regionu Česká Lípa, připravují 

rekondiční bezbariérové pobyty (zašle pozvánky) 

aktuálně připravují: 13. 3. 2019 MDŽ  

                                  8. 4. - 11. 4. 2019 prodejní výstava 

                                 31. 5. 2019 Den dětí  

- dalším tématem byla chybějící bezbariérová doprava v Liberci – je velká poptávka, nabídka 

chybí nebo jsou dlouhé čekací lhůty (Taxík Maxík)  

- p. Borkovcová informovala o připravovaném Maratonu v sobotu 2. 3. 2019 

 

 

Termín příštího jednání: 15. 4. 2019 od 14:00 hodin, v prostorách Rytmus Liberec o.p.s. 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 

 


