
  
 

 
 

Pracovní setkání skupiny pro cizince, národností menšiny a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 

 
11. listopadu 2019, 15:00 hod, – MML 

 

 

Témata setkání: 
 

1. Informace z ŘPS 
2. Informace k projektům města Liberec 

3. Informace k financování sociálních služeb 
 
 

 
Přítomni:  

Lukáš Průcha, Robert Prade, Václav Strouhal, Pavel Matějka, Lukáš Jirotka, Hana Koubová, 
Adéla Sochůrková, Eva Bartoschová, Marcela Švandová, Blanka Ráčková, Gabriela Fialová    

 

 

  ŘPS: Dojde ke změně v systému dotací města Liberec. A to jak v hodnocení, tak v 
žádosti. 

o Žádost se bude posuzovat z hlediska dvou kritérií. Počtu úvazků na Liberec a 
kritérií potřebnosti. Váha bude 30% kritéria a 70% úvazky. 

o Konečná verze se bude řešit na ŘPS v prosinci. 
o Je možné ještě připomínkovat do konce listopadu. 
o Zjednodušení vyúčtování.  

 Informace z MML projekty. Informuje Lukáš Jirotka. 
o Kontaktní sociální práce Liberec. Projekt je za polovinou realizace do konce 

2020. Jedná se o 4  pracovníky. Metodik a 3 terénní pracovníky.  
o Zaměření na bydlení, a lidi bez domova na ulici, ale i další sociální skupiny.  
o Převážná část klientů jsou v rámci housing first a lidí na ulici. Řeší ztráty 

dokladů, vyřizování sociálních dávek. Klienti s diagnostikovaným problémem. 
o Spolupráce možná je. Pokud někdo potřebuje, je možné oslovit přímo 

pracovníky nebo pana Jirotku.  



o Centrum bydlení Liberec. Připravovaný projekt, který byl už jednou podán, ale 
neprošel. Chystá se nová verze. Zahrnuje vznik jednotného místa pro řešení 
bydlení. Situace klienta bude vyhodnocena a na základě toho se klient 
navážena byt, popřípadě službu. 

o Asistenti Prevence Kriminality. Do roku 2021. Pracují v něm lidé, co jsou ze 
sociálně vyloučených lokalit. Metodicky jsou řízení Městskou policií. Pracují ve 
vyloučených lokalitách. Jsou na Fügnerově. Díky nim se snížila absence ve 
škole a mají další úspěchy. Upozorňují na hledané osoby a přestupky, trestnou 
činnost. 

o Mikrotýmy. Pravidelné setkávání MP, PČR, terénní pracovník a APK. 
Dohromady se baví o situaci ve dvou lokalitách (Vápenka a Vesec).  

 Informace k financování služeb 
o Chystá se změna financování od roku 2021. 
o Přenos z krajů zpět na MPSV. MPSV dá 70% a zbytek by měl být na obcích a 

krajích. 
o Mělo by být navázáno na výkonnost pracovníků. 

 Zkušenost z nemocnicí Liberec. Předání klienta z nemocnice do azylového domu ve 
stavu, který byl žalostný. Zkusit zajistit spolupráci mezi sociálními službami a 
zdravotnickými zařízeními. Možno zapojit koordinátora zdraví, který by měl v kraji 
fungovat.  

 Zkušenost s pronikáním do komunitních plánů jiných obcí. Podporováno by mělo být 
to, co vychází z komunitních plánu obcí. V silách jednotlivých poskytovatelů služeb 
není zajistit, aby se pamatovalo na všechny cílové skupiny ve všech obcích v kraji. 
Mělo by se plánovat tak, aby obce oslovovali služby a ne naopak. Je neefektivní, aby 
vedoucí služeb žádali v každé obci o příspěvek. 
 
Příští jednání 13. 1. 2020 v 15 hodin. 
 
 

Zpracoval: Lukáš Průcha        


