Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné
(dále jen PS ZZ)

Místo jednání:
Datum/čas.:

Rytmus Liberec, o.p.s.
15. 4. 2019, od 14.00 hodin

Přítomni:
Kuntošová P. (Amélie)
Koubová V. (Arcus)
Krobová J. (CZP LK)
Šedivá R. (ČUN)
Tvrdá A. (ELVA HELP)
Kejzarová Al. (Klára pomáhá)
Sochůrková A. (MML)

Ježková M (NRZP ČR)
Oslejová D. (Rytmus)
Boučková L. a Teplá M. (Sarema)
Pikeš J. a Romová D. (SONS)
Bobková P. (Tichý svět)
Pecháčková B. (TyfloCentrum)

Omluveni: L. Bobvošová, V. Borkovcová, H. Málková, K. Šretrová, E. Homolková, V. Ptáček,
E. Zemanová
Program jednání:
1. Úvod
2. Informace z aktuálního dění v sociální oblasti
3. Informace z Řídící pracovní skupiny Komunitního plánování Liberec
4. Diskuze
Ad. 1) Úvod
P. Teplá přivítala přítomné a poděkovala za možnost využití prostor organizace Rytmu Liberec, o.p.s.
Ad. 2) Informace z aktuálního dění v sociální oblasti
Dotace z rozpočtu města na financování sociálních služeb poskytovaných na území města
Liberec v roce 2019
P. Teplá informovala o vyhlášeném dotačním řízení Statutárního města Liberec v oblasti
financování sociálních služeb na rok 2019. V rámci vyhlášené výzvy je možné od 8.4. do 23.4.
2019 do 16.00 hodin podat žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na
podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2019.
Výzvu, pravidla pro poskytování dotací a žádost je uveřejněna na webových stránkách města
Liberec v sekci Komunitní plánování:
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/novastranka-3.html
Podání žádosti je důležité, neboť po ukončení příjmu žádostí nebude žadatelům, kteří si nepodali
žádost do výše uvedeného dotačního titulu, poskytnuta individuální dotace na financování
sociálních služeb.
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Harmonogram administrace žádostí:
Příjem žádostí
Kontrola formálních
náležitostí žádostí
Projednání návrhu
Schválení návrhu

Statutární město Liberec odbor školství a sociálních věcí, oddělení
humanitní
od 8. 4. – 23. 4. 2019 do 16.00 hodin
odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní
od 24. 4. 2019
Rada města Liberec
červen 2019
Zastupitelstvo města Liberec
27. 6. 2019

Fond zdraví a prevence na rok 2019
P. Teplá informovala, že v současné době probíhá hodnocení podaných žádostí, poté bude předloženo
radě města, výboru sociálních věcí a bezpečnosti a zastupitelstvu města ke schválení.
Vyhlášení výzev na sociální začleňování Místní akční skupiny Podještědí
P. Teplá informovala o vyhlášení výzev z Operačního programu zaměstnanost prostřednictvím Místní
akční skupiny Podještědí (obce Bedřichov, Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Český Dub, Dlouhý Most,
Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janov nad Nisou, Janův
Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Proseč pod
Ještědem, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rynoltice, Světlá pod Ještědem,
Šimonovice, Všelibice, Zdislava).
V rámci vyhlášených výzev je možné od 18.2. do 10. 5. 2019 podávat žádosti na:
1) SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ:
1) Sociální služby - § 37, § 69, § 65, § 62
2) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
3) Komunitní sociální práce
4) Komunitní centra
Podrobnosti o výzvě se všemi podklady jsou k dispozici na webu:
https://www.podjestedi.eu/programovy-ramec-opz/vyzvy/aktualni/socialni-zaclenovani-3/
2) PRORODINNÁ OPATŘENÍ
1) Zařízení péče o děti zajišťující péče o děti v době mimo školní vyučování, tj. zakládání a
provozování zařízení, která doplní kapacitu stávající institucionálních forem typu školní
družiny a školní kluby)
2) Příměstské tábory
Podrobnosti o výzvě se všemi podklady jsou k dispozici na webu:
https://www.podjestedi.eu/programovy-ramec-opz/vyzvy/aktualni/prorodinna-opatreni-3/
V případě jakýchkoliv dotazů je možné kontaktovat Ing. Petra Ponikelského, tel.: 737 291 735,
e-mail: opz@podjestedi.eu. V rámci MAS poskytujeme žadatelům i konzultační podporu zdarma.
Dne 24. 4. 2019 od 9.00 hodin proběhne seminář pro žadatele, kteří připravují žádosti o finanční
podporu z výzev MAS Podještědí z programového rámce OPZ na aktivity Sociální začleňování a
Prorodinná opatření. Seminář se koná v zasedací místnosti kanceláře MAS Podještědí, Český Dub,
nám. Bedřicha Smetany 10, 1. patro.
Více zde: https://www.podjestedi.cz/news/seminar-pro-zadatele-k-vyzvam-z-opz-24-4-2019/
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Informace k hazardu v Liberci
P. Teplá informovala, že v ŘPS, radě města, výboru sociálních věcí a bezpečnosti a v zastupitelstvu
města byl projednán a schválen návrh na nepovolení dalších provozoven kasin v Liberci. V současné
chvíli je vyhláškou města Liberec určeno 7 míst/adres, kde je provozování hazardních her povoleno.
Vyhodnocení dotazů z minulého setkání
Témata, dotazy, úkoly
vznikající sociální byty 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

diskuze nad 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)
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,
dalším tématem byla chybějící bezbariérová
doprava v Liberci – je velká poptávka,
nabídka chybí nebo jsou dlouhé čekací lhůty
(Taxík Maxík)

řešení
Vyjádření Mgr. Langra: Město v roce 2016
souhlasilo se realizací projektu „Sociální byty
IMMO SP“ a vydalo souhlasné stanovisko
s projektem předkládaným do 35. výzvy IROP
„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality“ MMR pro specifický cíl 2.1 a jeho
realizací na území obce, mělo by se jednat o
rekonstrukci bytového domu a jeho přestavbu
na dům s 8 byty pro osoby v nepřiznivé
sociální situaci, pro dostupné a důstojné
ubytování jednotlivců a rodin s nezletilými
dětmi. Spolek by měl navázat spolupráci
s organizací D.R.A.K. a libereckou pobočkou
Naděje. Město bude situaci monitorovat.
P. Teplá dne 8. 4. 2019 projednala s p.
Maříkovou a p. Tůmou, který uvedl, že ti, co
pracují se Cygnusem mohou data stáhnout a
pak nahrát do OKsystému a KISSOSu.
Vzhledem k tomu, že není jasné, jaká bude
budoucnost operačních programů na MPSV
nelze nyní cokoli vyjednávat.
Projednáno s Mgr. Langrem, který
informoval, že je nutné řešit s panem
Novotným. Nezastižen, p. Teplá bude i nadále
kontaktovat.

Podpora ano, ale není dostatek finančních
prostředků.

Projednáno s Mgr. Langrem, podpora, ale
nedostatek finančních prostředků.
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Ad. 3) Informace z Řídící pracovní skupiny
P. Teplá požádala p. Sochůrkovou o předání informací z jednání Řídící pracovní skupiny, které
proběhlo dne 20. 3. 2019:
- snaha o revizi jednacího řádu a četnost setkávání pracovních skupin (jednou za dva měsíce,
vícekrát čí méněkrát)
- požadavek ze strany města Liberec je 4x ročně
Členové pracovní skupiny se shodli, že stávající systém setkávání jednou za dva měsíce je
vyhovující.
- podala informace o Agentuře pro sociální začleňování (dále jen Agentura), která má své pracovní
skupiny na území města Liberce. V rámci diskuze byl vznesen požadavek na bližší seznámení se
s činností Agentury. P. Teplá projedná s panem Martinem Chocholou, lokálním konzultantem
Agentury, účast na dalším jednání pracovní skupiny.

-

Ad. 4) Diskuze
chybí sociální pracovníci v sociálních službách – vznesen podnět na zvýšení prestiže tohoto
povolání – M. Teplá prověří, jak je naplňován v rámci Střednědobého plánu rozvoje Libereckého
kraje, kde je uveden jako jedna z aktivit
Termín příštího jednání: 17. 6. 2019 od 14:00 hodin, v prostorách CENTRA PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, 460 01 Liberec.

Zapsala: Martina Teplá
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