
 

 

Setkání pracovní skupiny pro seniory – 25.10.2018 

 

  

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

 

Program: 

Zpráva z jednání ŘPS:  

Tři žádosti organizací o zařazení sociální služby do základní sítě libereckého kraje se 

týkaly území města Liberce: 

 Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi (Návrat, o. p. s.) - v současné době probíhá 

rekonstrukce budovy, zahájení provozu je plánováno na duben 2019, zatím ale tato 

služba není registrována a není stanoveno, kolik lůžek bude k dispozici  

 Denní stacionář (Buona Strada) 

 Dům se zvláštním režimem (JIPROcash/ Domov potoky) – město Liberec se 

zařazením této nové služby nesouhlasí (Rada města dne 2. 10., č. usnesení 1131/2018) 

a i LK se prozatím staví nesouhlasně (neplní materiálně-technické standardy a 

převyšují počet požadovaných lůžek), avšak konečné stanovisko zatím LK nevydal. 

 

Rozvojové záměry organizací 

 Celkem o Vyjádření obce zažádalo 7 organizací na 12 sociálních služeb: 

 ADVAITA  

- odborné sociální poradenství – zvýšení úvazku o 1,00 (z 2,15 na 3,15) 

- služby následné péče - – zvýšení úvazku o 0,5 (1, 95 na 2, 45) 

 Člověk v tísni 

- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – zvýšení o 1,00 úvazku (z 2,00 na 

3,00) 

- odborné sociální poradenství – navýšení personálních kapacit o 1, 15 úvazku 

 Diakonie Beránek  

- Pečovatelská služba – navýšení personálních kapacit o 0,85 úvazku 

 Rodina24  

- Domov se zvláštním režimem - navýšení počtu lůžek z 24 na 32 

 Most k naději 

- Terénní programy sociální prevence - navýšení personální kapacity o 0,33 

úvazku, aby tak dosáhla celkového počtu 2, 00 úvazky 

- Dům na půl cesty - navýšení stávající kapacity ze 7 na 10 lůžek 

 TyfloCentrum 

- Sociální rehabilitace - navýšení personální kapacity o 0,55 úvazku 

- Průvodcovské a předčítatelské služby - snížení stávajících úvazků, a to o 0,28 

úvazku (z 0, 68 na 0,4) 

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. post. - snížení 

stávajících úvazků, a to o 0,47 úvazku (z 1, 62 na 1,15) 

 JIPRO-CASH s.r.o./ Domov Potoky 

 



 Schválení poskytnutí účelové dotace na projekt Dům humanity Liberec provozovaný 

organizací Most k naději, z. s. – město se podílelo na spolufinancování projektu stejně 

jako LK 2,5 % z celkové dotace. Výše dotace tedy činila necelých 557 000,-) 

 

 SML uzavřelo smlouvu o spolupráci s Potravinovou bankou libereckého kraje – 

spolupráce je založena na bezplatné dodávce potravin, které Potravinová banka městu 

poskytne 

 

 Vyhlášení Fondu zdraví a prevence a dotačního titulu pro poskytovatele sociálních 

služeb na území města Liberce – předpokládaný termín vyhlášení je do konce tohoto 

roku 

 

 Probíhající projekty:  

 projekt Sociálního bydlení, v jehož rámci probíhá rekonstrukce domů soc. bydlení 

 již zmíněný Azylový dům 

 Housing First – přidávání dalších bytů a práce na nové metodice 

 příprava nové koncepce sociálního bydlení SML - realizování projektu Centrum 

bydlení Liberec 

 projekt asistentů prevence kriminality 

 

 Akční plán 2019 

 termín zaslání finálních verzí je 16. 11. 

 diskuze nad případnými rozdílnými názory na jednotlivé ukazatele služby 

 Doplněnou tabulku členové pracovní skupiny zašlou manažerovi do konce října 

ke zpracování. 

 Děkuji všem členům, kteří již zaslali potřebné údaje do akčního plánu, za účast a za 

podnětné a konstruktivní připomínky. 

 Diskuze proběhla na téma – sledování jednotlivých ukazatelů s ohledem na kvalitu 

poskytovaných služeb a jejich skutečná relevantnost. 

 

Přeji pohodové dny 

   

Zapsala: Jana Urbanová 

 

 


