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 Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  historická radnice, místnost č. 209 

Datum/čas:      16. 3. 2022 

Přítomni: Zlata Adamcová, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Olga Merglová, 

Dana Morcová, Vlasta Pavlů, Lukáš Průcha, Martina Teplá, Jana Urbanová 

Hosté: Olga Škochová (ONplan lab, s. r. o.) + Markéta Sabáčková, Ivana Hrubá 

(Komunitní plán SML) 

Omluveni: Jana Horáková 

 

Program jednání: 

1) Představení spolupráce na přihlášce pro Evropské hlavní město kultury 2028 

 Hosty na jednání byly paní Olga Škochová, odbornice na kulturní plánování 

měst, která s městem spolupracuje na přihlášce pro Evropské hlavní město 

kultury 2028 (EHMK 2028) a paní Markéta Sabáčková, manažerka kandidatury. 

 P. Škochová od pracovních skupin obdržela souhrnný přehled bariér z pohledu 

klientů soc. služeb v oblasti kultury. Proběhla diskuze nad jednotlivými body a 

jejich upřesnění. 

 30. 3. 2022 proběhne setkání organizací – výzva mezi kulturní organizace o 

spolupráci s organizacemi soc. služeb. 
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2) Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2023 

  

Služba dle z. 108/2006 Sb. 

Požadavek 

na 

navýšení 

o: 

Soulad s KP, opatření č: 
Stanovisko 

ŘPS 

1 

Pečovatelská služba (CS senioři, 

osoby s tělesným postižením, 

osoby se zdravotním postižením) 

9,00 
vznik poptávky v roce 

2021 
NE 

2 

Pečovatelská služba (CS senioři, 

osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s tělesným 

postižením) 

1,00 

1.1.1., str. 41 (Podpora a 

zkvalitnění pečovatelských 

služeb) 

ANO 

3 

SAS pro seniory a OZP (CS 

osoby se zdravotním postižením, 

osoby s kombinovaným 

postižením, osoby s tělesným 

postižením) 

0,50 
1.2.1., str. 51 (Navýšení 

kapacit SAS) 
NE 

4 

Denní stacionář (CS senioři, 

osoby se zdravotním postižením, 

osoby s neurodegenerativním 

onemocněním) 

1,00 

1.3.1, str. 53 (Zajištění 

nové služby Denní 

stacionář) 

ANO 

5 

K-centrum (CS osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na 

návykových látkách) 

0,50 

5.1.5, str. 147 (Zajištění 

služeb K-centra pro 

uživatele drog) 

ANO 

6 
Raná péče (CS rodiny s dětmi s 

PAS) 
1,00 

2.2.2, str. 76 (Navýšení 

kapacit Rané péče) 
ANO 

7 

Sociálně aktivizační služba pro 

rodiny s dětmi (CS rodiny s 

dětmi s PAS) 

1,00 
2.2.3, str. 76 (Navýšení 

kapacit SAS) 
ANO 

8 

Tísňová péče (senioři, osoby se 

zdravotním postižením, osoby s 

chronickým onemocněním, osoby 

s jiným zdravotním postižením) 

0,40 
1.1.6, str. 47 - Zajištění 

služeb Tísňové péče 
NE 
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9 

Sociální rehabilitace (CS osoby s 

chronickým duševním 

onemocněním, osoby s mentálním 

postižením, osoby s tělesným 

postižením, osoby s 

kombinovaným postižením) 

1,40 

2.2.1, str. 74 - Navýšení 

kapacit Sociální 

rehabilitace 

NE 

10 

Terénní programy sociální 

prevence (osoby komerčně 

zneužívané, oběti obchodu s 

lidmi, osoby, které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy) 

0,05 

4.1.3, str. 118 - Zajištění 

služeb Terénních 

programů sociální 

prevence 

NE 

11 

SAS pro rodiny s dětmi s 

migrační minulostí (CS imigranti 

a azylanti) 

0,50 
služba není v KP, bude 

zařazena do nového 
ANO 

12 
Sociálně terapeutická dílna 

(osoby s mentálním postižením) 
0,40 

6.1.3., str. 161 - Zajištění 

služeb STD 
ANO 

13 

Osobní asistence (senioři, osoby s 

kombinovaným postižením, 

osoby s mentálním postižením, 

osoby s tělesným postižením) 

2,10 
1.1.7, str. 48 - Zajištění 

služeb osobní asistence 
NE 

14 

SAS pro rodiny s dětmi (CS děti 

se zdravotní či psychiatrickou 

diagnózou) 

2,50 

6.2.5 Navýšení kapacit 

SAS pro rodiny s dětmi s 

duševním onemocněním 

NE 

15 
SAS pro rodiny s dětmi (rodiny s 

dítětem/dětmi) 
4,00 

3.1.2 a 4.1.6 Zajištění SAS 

pro rodiny s dětmi + na 

základě podnětu LK, dále 

výzkumné zprávy LUMOS 

nebo SPSZ 

ANO 

  

Sociální rehabilitace a podpora 

samostatného bydlení (CS osoby 

s chronickým duševním 

onemocněním) 

Projektový záměr LK pro služby související s reformou 

psychiatrické péče. 3,0 úvazky SR a 3,0 úvazky PSB pro celé 

území LK, na Liberec obě služby 0,5 úvazku. Projekt nepočítá 

se spoluúčastí obcí. Kapacity služeb vycházejí z 

doporučeného standardu kvality pro CDZ a odvíjí se od počtu 

obyvatel v určitém území. 
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Sociální rehabilitace (CS osoby s 

chronickým duševním 

onemocněním) 

Projektový záměr LK pro služby související s reformou 

psychiatrické péče. Jedná se o návaznost na projekt 

Komunitního centra, který končí koncem roku 2022. CS 

osoby s chronickým duš. onemocněním a osoby ZTP, v KP 

opatření přímo na poskytovatele 6.2.1, str. 164, stejně tak 

podpora komunitního centra (6.4.2). Projekt nepočítá se 

spoluúčastí obcí. 

 

3) Informace ze SML 

 Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022 

 

- Vyhlášení schváleno v ZM 24. 2. 2022 

- Příjem žádostí 4. 4. – 18. 4. 2022 
- Potřebné dokumenty na webu města: 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-

planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html 

 

 Fond zdraví a prevence 

- Vyhlášení schváleno v únorovém ZM 

- Potřebné dokumenty na webu města: https://www.liberec.cz/cz/mesto-

samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/fond-zdravi-statutarniho-mesta-

liberec.html  

- Termín pro podání žádostí: 31. 3. – 14. 4. do 14:00 hod. 

- Podávání žádostí proběhne přes portál Grantys 

 

 Humanitární pomoc pro ukrajinské uprchlíky 

 

- Materiální sbírka od 25. 3. pouze v prostorách budovy Uran, 1. patro – šatník, 

potřeby pro děti, drogerie, potravinová pomoc) 

- Aktualizovaný seznam potřebných věcí: 

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/ukoncujeme-sberne-

misto-lvt-humanitarni-pomoc-prijimame-budove-uranu.html  

- Ideálně v doprovodu pracovníka, pokud bude požadavek na větší množství věcí – 

prosíme e-mailem zaslat seznam na Lukáše Jirotku 

(jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz)  

- Personálně je sběrné místo zajištěno za pomoci Advaity, APK, členů ukrajinské 

komunity a dobrovolníků z MML 

- Denně nyní přes KACPU projde cca 500 osob, spolupracuje zde 130 dobrovolníků, 

denně 7:00 – 19:00, telefonní linka nonstop 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/fond-zdravi-statutarniho-mesta-liberec.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/fond-zdravi-statutarniho-mesta-liberec.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/fond-zdravi-statutarniho-mesta-liberec.html
https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/granty-dotace/fondy-mesta/fond-zdravi-statutarniho-mesta-liberec.html
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/ukoncujeme-sberne-misto-lvt-humanitarni-pomoc-prijimame-budove-uranu.html
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/ukoncujeme-sberne-misto-lvt-humanitarni-pomoc-prijimame-budove-uranu.html
mailto:jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz
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- Na území kraje cca 7 500 registrovaných osob, v LBC cca 3 000, očekává se dalších 

cca 13 500. Ubytování zprostředkováno cca 1 000 osobám, ostatní např. přes rodinu 

či známé 

- Povinná registrace na KACPU do 30 dnů (namísto původních 3), při změně adresy 

třeba nahlásit na cizineckou policii do 8 dnů. 

- Za prvních 14 dní poskytla Potravinová banka Libereckého kraje 10,5 tuny 

potravinové a hygienické pomoci uprchlíkům 

- Na webu ministerstva vnitra aktualizované tabulky s počty uprchlíků v obcích 

(https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx) 

- Probíhá vyčleňování kapacit služeb sociální prevence, pověřen byl pan Lukáš 

Průcha (za organizaci Člověk v tísni) – kontaktování služeb a evidence volných 

kapacit, důvodem je absence návazných informací na KACPU. Osloveny byly 

všechny preventivní služby v LK. 

- Uprchlíci mají nárok na MOP ve výši 2 700,-, dále v případě obdržení víza ke 

strpění 5 000,- (musí si požádat). S vízem také mohou pracovat bez pracovního 

povolení. 

- Školky – Komunitní středisko Kontakt zřídilo provizorní mateřské centrum, dále 

nabízí volnočasové aktivity pro děti 

- Školy – vznik adaptačních skupin 

 

 

 Kulatý stůl Homesharing – sdílená péče pro děti s autismem 

 

- zahraniční inovativní metoda v péči o děti s postižením od ledna 2022 i v ČR 

(celkem 9 organizací) 

- V LK: organizace LÍP A SPOLU, z. s. (sídlo v České Lípě), která nově zavádí tuto 

formu odlehčovací služby pro rodiny dětí s autismem v Libereckém kraji za podpory 

NF Abakus; 

- Homesharing = Hostitel (rodina či jednotlivec) si bere dítě pravidelně do péče na 

domluvenou dobu. Společně tráví čas, jdou na procházku, uvaří si oběd, hrají si. 

Večer se pak dítě vrací zpátky domů. 

- Rodiče mají čas nabrat nové síly. Děti získají nové vztahy, zkušenosti a dovednosti. 

- Hostitelům homesharing přináší radost a dobrý pocit, příležitost učit se trpělivosti a 

empatii. 

- Pro hostitele z řad laické veřejnosti je zajištěno školení a podpora od organizace. 

- V LK zatím 12 zájemců z řad rodin a stejný počet zájemců o hostitelství. 

- Více informací na: https://homesharing.cz/ a 

https://www.lipaspolu.cz/sluzby/homesharing/  

 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
https://homesharing.cz/
https://www.lipaspolu.cz/sluzby/homesharing/
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 Harmonogram jednání pracovních skupin k práci na novém komunitním plánu: 

 

- Aktualizovaný harmonogram a další informace k tvorbě KP zde: 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/  

 

 

 

4) Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

 Rozvojové záměry sociálních služeb na rok 2023 

- 7. 3. – 20. 3. – zadávání do KISSOS za obce 

- 21. 3. – 1. 4. – podávání souhrnu za ORP 

- V létě (pravděpodobně poslední týden v červenci a první týden v srpnu) bude kraj 

vypisovat kapacity – je třeba, aby se služby do vypsaných „výběrových řízení“ 

přihlásily 

 

 

Skupina 1. Jednání 2. jednání 

Pracovní skupina pro osoby 

a rodiny ohrožené sociálním 

vyloučením 

21. 2. (13:00, místnost č. 11) 2. 5. (13:30, radnice, místnost č. 10) 

Pracovní skupina pro duševní zdraví 22. 3. (13:00, Fokus) 24. 5. (13:00. Fokus) 

Pracovní skupina pro děti a mládež 6. 4. (9:00, Uran) 26. 5. (9:00, Uran) 

Pracovní skupina pro seniory 12. 4. (13:00, DPS Krejčího) 26. 5. (13:00, DPS Krejčího) 

Pracovní skupina pro osoby 

ohrožené závislostmi 

11. 4. (13:00, Advaita) 27. 5. (9:00, Advaita) 

Pracovní skupina pro zdravotně 

znevýhodněné 

21. 3. (14:00, radnice, místnost č. 

11) 

23. 5. (14:00, MCU Koloseum)  

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/
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- Vznik MAS Podještědí za sociální oblast – Hrádecko-Chrastavsko a Českodubsko 

- cílem je společné plánování SS 

- Řešení metodiky (vyplynulo z Analýzy rizik) – práce na indikátorech 

- Odchod p. Semrádové z KÚLK k začátku dubna 

 

 

 

 

 

 

Příští setkání se uskuteční 18. 5. od 14:00 v místnosti č. 209 historické budovy radnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zapsala: Adéla Sochůrková 


