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Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  on-line forma 

Datum/čas:      25. 8. 2021 

Přítomni: Jana Horáková, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Adéla 

Sochůrková, Lukáš Průcha, Martina Teplá, Jana Urbanová, Lukáš Ron (host) 

Omluveni:     Zlata Adamcová, Pavlína Háková, Olga Merglová, Vlasta Pavlů 

 

Program jednání: 

1) Informace ze SML 

 

 Očkování osob bez přístřeší 

 Organizuje SML ve spolupráci s KÚLK, Českým červeným křížem a 

Nadějí 

 Dále osloven Azylový dům Speramus a organizace Most k naději 

 Jednodávková vakcína, dva termíny očkování (NDC Valdštejnská, 

ubytovna Kateřinky, případně Růžodol) 

 Očkování by mělo proběhnout v polovině září 

 Vycházíme ze zkušeností z Prahy 

 

 Lokální partnerství 

 V září bude představen nový návrh spolupráce SML s ASZ  

 Nové memorandum o spolupráci bude schvalovat ZM (říjen nebo 

listopad) 

 Do dubna 2022 vznikne nový Strategický plán sociálního začleňování 

 

 Nové sociální byty 

a) ulice Orlí 

 bytový dům E 
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 celkem 12 bytů 

 byty o velikosti 3kk a 1kk 

b) ulice Proboštská 

 bytový dům C 

 celkem 10 bytů 

 byty o velikosti 2kk a 1kk 

 Kolaudace obou domů proběhne v září 2021 

 Nájemní smlouvy pravděpodobně od prosince 2021 

 Výběr nájemníků – bude vyvěšeno na úřední desce, zájemci se budou registrovat 

v Centru bydlení Liberec (ulice Na Bídě 564/12) 

 V rámci projektu je plánována rekonstrukce celkem 6 domů s 57 byty (Orlí 

139/5 – Jeřáb, Proboštská 268/1 – Perštýn, M. Horákové 144/10 – Perštýn, 

Jablonecká 124/45 – Kristiánov, Dvorská 169/2 – Kristiánov, Žitavská 393/6 – 

Jeřáb) 

 

 Návrat vedoucí humanitního oddělení (odbor školství a sociálních věcí) paní Dany 

Morcové        

 

 

2) Informace z KÚ 

 

 Rozvojové záměry na rok 2022 

 Do všech pěti RZ zadaných ORP Liberec se přihlásili 

poskytovatelé 

 Aktuálně probíhá tvorba sítě pro rok 2022 

 

 3. kolo dofinancování (MPSV) 

 Krizové dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v 

případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci 

vícezdrojového financování 
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 Termín pro podání žádostí: 16. 8. – 5. 9. 

 Předfinancování SS 

 Od roku 2022 navýšení alokované částky z 10 mil. na 30 mil. 

 Podávání žádostí v termínu 11. – 17. 10. 2021 (vyplacení 

nejpozději do 20. 12.) 

 

 

3) Analýza rizik v plánování a financování sociálních služeb 

 

 Zadáno od KÚLK všem ORP v Libereckém kraji, potřeba vzniku analýzy vzešla 

z jednání výboru sociálních věcí zastupitelstva kraje 

 Pracuje se se třemi scénáři, které mohou vlivem pandemie v oblasti financování 

a plánování sociálních služeb nastat 

 Za Liberec se na analýze podílelo oddělení humanitní, oddělení sociálních 

činností, oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení kurátorské činnosti 

 Dále byla analýza zaslána k doplnění všem poskytovatelům sociálních služeb 

působících na území města Liberec, svá doplnění zaslalo 14 poskytovatelů 

 Všechny připomínky byly zapracovány 

 Finální podoba analýzy byla ŘPS odsouhlasena a zaslána na KÚLK 

 O výstupu budeme informovat 

 

 

 

 

Příští setkání se uskuteční 13. 10. od 14:00 v zasedací místnosti č. 202 v budově historické 

radnice. 

 
Zapsala: Adéla Sochůrková 


