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

Místo jednání:
Datum/čas.:

Rytmus Liberec, o.p.s.
18. 12. 2019, od 14.00 hodin

Přítomni:
Kuntošová P. (Amélie)
Koubová V. (Arcus)
Jonášová M. (CZP LK)
Tvrdá A. (ELVA HELP)
Kejzarová A. (Klára pomáhá)
Sochůrková A. (MML)
Těšínská E. (MML)
Borkovcová V (ROSKA)

Oslejová D. (Rytmus)
Teplá M. (Sarema)
Kovaříková J. (Sdružení tělesně postižených)
Zahrádková Z. (Sdružení tělesně postižených)
Romová D. (SONS)
K. Šretrová (Tyfloservis)

Omluveni: P. Bobková, L. Bobvošová, L. Boučková, E. Homolková, M. Ježková, P. Jirků,
V. Ptáček, A. Zápotocká
Program jednání:
1. Úvod
2. Informace z řídící pracovní skupiny
3. Schválení harmonogramu jednání v roce 2020
4. Informace z aktuálního dění v sociální oblasti
5. Různé, diskuze
Ad. 1) Úvod
P. Teplá přivítala přítomné a poděkovala za možnost využití prostor organizace Rytmus Liberec,
o.p.s. a předložila upravený program – rozšíření o bod Schválení harmonogramu jednání v roce 2020.
Ad. 2) Informace z řídící pracovní skupiny
P. Teplá informovala o proběhlém jednání řídící pracovní skupiny dne 11.12.2019 a předala slovo
paní Sochůrkové:
Představení návrhu nových pravidel poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec pro
poskytovatele sociálních služeb
Členové měli možnost připomínkovat navrhované změny pravidel. Dle nově platné směrnice RM
č. 18 schválené dne 3. 12. 2019 je ve vyhlášení nutné uvést … g) maximální výši podpory pro jednoho
příjemce, a to jak v Kč, tak v % z celkových způsobilých výdajů projektu. Členové se shodli na
procentní výši 30 %. Skupina dále odsouhlasila vyškrtnutí položky členských příspěvků odborných
společností a asociací z neuznatelných nákladů.
Kritéria: zvýhodněny služby akreditovaného dluhového odborného sociálního poradenství a služby,
které nevybírají úhradu za poskytování od klientů. Několik členů navrhlo explicitně uvést i skupiny
sociálně vyloučených a rodin s dětmi.
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Žádost: zjednodušení formuláře v položkách provozních a osobních nákladů. Přidán podíl plateb
uživatelů a výpočet procentuálního vyjádření požadovaného příspěvku vzhledem k celkovému
rozpočtu služby. Dále přidány i druhy služeb a cílové skupiny služeb. Pro předcházení sporných
situací bylo navrženo, aby v žádosti byla přidána kolonka „ostatní“, kam si žadatelé uvedou cílovou
skupinu sami.
Alokovaná částka: 7 000 000,-, návrh rozpočtu schválen dne 12. 12. Zastupitelstvem města Liberce.
Schválení pravidel proběhne v únoru 2020.
Agentura pro sociální začleňování
Pan Chochola na řídící pracovní skupině informoval o přechodu Agentury pod Ministerstvo pro místní rozvoje.
Nadále bude pokračovat spolupráce s městem na komunitním plánování v Liberci. Zástupce Agentury bude
stálým hostem na ŘPS a členem pracovní skupiny pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby
v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny. Dále budou v roce 2020 zorganizována cca 3 setkání
(květen, září, listopad) nad různými průřezovými tématy (bydlení, bezpečnost, …), kterých se mohou zúčastnit
zástupci organizací dle vlastního uvážení.
Nově spolupráce na Strategie rozvoje SML 2021+, kdy v roce 2020 bude probíhat analytická a
návrhová Strategie (Strategie rozvoje Statutárního města Liberec (dále jen SR SML) byla schválena

zastupitelstvem města dne 13.12. 2007 usnesením č. 201/07 a její aktualizace byla zastupitelstvem
města schválena na jednání zastupitelstva dne 04. 09. 2014, usnesení č. 216/2014. Aktualizovaná
verze SR SML řeší časový horizont 2014–2020, a proto je zapotřebí připravit nový strategický
dokument města.)
Představitelé organizací i veřejnost se mohou hlásit o členství v externí pracovní skupině „Sociální oblast,
zdravotnictví a bezpečnost“. Za rok proběhne celkem 6 setkání pracovní skupiny. V případě zájmu zapojení
se
do
procesu
tvorby
strategie
kontaktujte
prosím
paní
Moniku
Kumstovou
(kumstova.monika@magistrat.liberec.cz, tel. 485 243 505). Dokument by pak měl být schválen ZM v červnu
2021.
V rámci diskuze bylo dojednáno, že paní Teplá pošle všem členům pracovní skupiny informace o pracovních
skupinách Strategie rozvoje SML 2021+ včetně kontaktu na paní Kumstovou.

Paní Teplá uvedla informaci od paní Palečková, že Agentura jedná o spolupráci v České Lípě
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+
Od 25.11.2019 do 18.12.2019 probíhala veřejná projednávání dokumentu v jednotlivých obcích
s rozšířenou působností Libereckého kraje.
Pracovní verze byla zveřejněna na webových stránkách LK s možností připomínkování do
18.12.2019
https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-aprogram-rozvoje-lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021/dokument
Azylový dům pro matky s dětmi
Dne 10.12.2019 proběhlo slavnostní otevření. Provoz by měl být od 1.1.2020, je zde 22 lůžek z toho
10 pro ženy a 12 pro rodiny s dětmi, doba pobytu max. na 1 rok. Provozuje Organizace Návrat
o.p.s.
V rámci diskuze bylo dojednáno, že paní Teplá pošle všem členům pracovní skupiny odkaz na webové stránky
města Liberec, kde je zveřejněna nabídka bytů a také metodika.
Paní Sochůrková doplnila, že na přímém odkazu Řeším bydlení na webových stránkách města Liberec jsou
informace k bytům.
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Sociální byty realizované z projektu IPRÚ
Dokončen objekt Žitavská 393/6, Liberec, k dispozici 11 bytů, dne 6.1.2020 od 15.30 hodin je
možné zúčastnit se prohlídky těchto bytů. Informace o velikosti a podmínkách jsou na webu SML:
https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/byty/
Další byty by měli být cca do roka.
Metodika Housing First
RM byla dne 15. 10. 2019 schválena - konkrétnější, preventivní a snaží se obsáhnout všechny oblasti
spolupráce na úrovni města, NNO a klientů
Seniorská ombudsmanka
Služba je spuštěna od 3. 4. 2019, do září proběhla konzultace s 55 objednanými klienty, nedostavilo
se 7. Nejčastěji řešené problémy: bydlení (energie, práva a povinnosti majitelů a nájemníků), sociální
oblast (dávky na bydlení, sousedské vztahy) a obecné stížnosti (nová výstavba, parkování, lékaři,…)
V rámci diskuze bylo zmíněno, že Liberecký zpravodaj není doručován do všech částí města Liberec.
Paní Teplá požádala o zpětnou vazbu k doručování zpravodaje, aby mohla předat k vyřízení, resp.
zajištění řádné donášky.
Ad. 3) Schválení harmonogramu jednání v roce 2020
P. Teplá informovala o plánovaných jednáních řídící pracovní skupiny v roce 2020: 5.2.2020,
22.4.2020, 3.6.2020, 26.8.2020, 14.10.2020 a 9.12.2020. Navrhuje uskutečnit jednání pracovní
skupiny po jednání řídící pracovní skupiny, a to v těchto termínech:
pondělí 10.2.2020
pondělí 27.4.2020
pondělí 8.6.2020
pondělí 7.9.2020
pondělí 19. 10. 2020
pondělí 14.12.2020
Pracovní skupina bere na vědomí navržené termíny jednání v časech od 14.00 hodin.
Ad 4) Informace z aktuálního dění v sociální oblasti
Předfinancování poskytovatelů sociálních služeb na rok 2020
Liberecký kraj opět přistoupil k vyhlášení dotačního řízení na předfinancování roku 2020, již
zhodnoceno, schváleno, podepsány smlouvy a vyplaceny/vypláceny finanční prostředky.
Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV
na r. 2020
Dotační řízení probíhalo od 18. 10. do 13.11. 2019
Dotační řízení MPSV
Pro organizace zařazené do programu „B“ běží termín pro podání dotací do OKsystému od 3.12.2019
do 22.12.2019.
Novela ZSS
Paní Hanzlíková z MPSV na konferenci organizace Klára pomáhá informovala o připravované
novela ZSS v prosinci 2019 měla jít do vlády, účinnost se přepokládá od 1.1.2021. V novela jsou
zahrnuti pečující a také doplnění hospicové a paliativní péče do druhu služeb.
Dále je řešeno sociálně zdravotní pomezí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.
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Ad. 4) Různé, diskuse
P. Kejzarová z organizace Klára pomáhá požádala o informace, jak funguje Potravinová a Nábytková
banka.
Paní Teplá zajistí informace, ev. styčnou osobu, aby na příští jednání skupin přišel představit činnost
a podmínky poskytování pomoi.
P. Šrétrová z organizace Tyfloservis se dotazuje na možnost přidělení bytu s pečovatelskou službou
osobám/klientům bez trvalého bydliště v Liberci.
Paní Sochůrková podává informace a odkazuje na Metodiku hospodaření s byty (odkaz na metodiku
bude členům pracovní skupiny zaslán – viz výše).
P. Tvrdá z organizace ELVA HELP informovala o projektu, kterého se v budou účastnit. Projekt

P. Teplá poděkovala všem za účast, popřála pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok a ukončila
jednání.

Termín příštího jednání: 10.2.2020 od 14:00 hodin, v prostorách organizace MCU Koloseum.

Zapsala: Martina Teplá
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