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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  1. máje 108, Liberec 3, 2. patro, zasedací místnost č. 17  
Datum/čas.:         3. 4. 2019 
Přítomni:        Kateřina Jírová, Lenka Tešnarová (v zastoupení), Světluše Jiráňová (v zastoupení), 

Ivana Storchová, Světla Baštová, Adéla Sochůrková, Ivana Sulovská, Jiří Simeth, 
Hana Koubková, Lukáš Poruba,  Lukáš Jirotka 

 
Omluveni: Barbora Pecháčková, Ludmila Guzýová,  
 

Program jednání:  

1.    Úvod  
2.    Bezpečnost   
3.    Organizační záležitosti (termíny a místa dalších setkání, frekvence setkání) 
 
Ad. 2) 

 Téma bezpečnost ve městě 
 

Hosté: 

- Bc. Lukáš Poruba (manažer prevence kriminality) 
- Mgr. Jirotka Lukáš (manažer strategického plánování sociálního začleňování) 

 

Statutární město Liberec má vytvořený Plán prevence kriminality, který je na období tří let, poté je 

vyhodnocován a aktualizován dle potřeb. Tento plán je dostupný na stránkách Městské policie: 

https://www.liberec.cz/mestska-policie/prevence/ 

V Liberci klesla kriminalita a krádeže aut, ale přesouvá se do kyberprostoru. Ten ohrožuje děti a mládež. 

Děti se snadno mohou dostat z pozice oběti do pozice pachatele, kdy šíří například fotografie a videa, 

apod. V rámci primární prevence jsou navštěvovány školy, kde probíhají programy se zaměřením na 

kyberšikanu apod. Obecně je šikana rozšířena, ale školy moc nechtějí zavádět primární prevenci, 

protože tím vzbuzují dojem především u rodičů, že se ve škole něco takového děje. Novým projektem 

do škol je projekt: „Princezna Julie“, zaměřený na hledání pomoci v problematice šikany. 

Problémové oblasti v Liberci: 

- Fugnerova – prodej drog, zvýšený počet trestné činnosti 
- Rybníček 

https://www.liberec.cz/mestska-policie/prevence/
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- Tř. 1. Máje 
- Vesec 
- Doubí 
- Hanychov (Ještědská) 
- Zmíněny další lokality: Nové Vratislavice, Rochlice 
- Jedná se většinou o jednotlivé budovy  

 

Pokud jsou nacházeny jehly, injekční stříkačky apod. je možné kontaktovat Městskou policii na čísle 

156. 

Pomoc můžeme využít prostřednictvím „okrskářů“, kteří se pohybují v určité lokalitě. Jejich seznam a 

kontakt jsou dostupné na webových stránkách: https://www.liberec.cz/mestska-

policie/okrskari/okrskar-straznik-mezi-lidmi.html 

V Liberci je velmi malý počet strážníků. Problém s financováním i finanční odměnou pro samotné 

strážníky. Jejich současný stav je zhruba na polovině žádoucího počtu strážníků. 

Asistenti prevence kriminality: 

- Projekt Statutárního města Liberec 
- 5 asistentů  
- Spadají pod odbor školství 
- Jejich činnost koordinuje Městská policie 
- Znají sociálně vyloučené lokality a jejich problematiku 
- Terénní pracovníci 
- Mohou intervenovat přímo v problémové rodině  
- Působí také v bezdomoveckém terénu, kde předávají informace o sociálních službách, které 

mohou využít 
- Do budoucna by bylo žádoucí jejich počet rozšířit na 10 úvazků, záleží na pohledu a 

možnostech SML 
 

Kontaktní sociální práce: 

- 4 pracovníci (3 jsou sociální pracovníci + 1 metodik) 
- Sociálně vyloučené lokality 
- Financování stejné jako u APK 
- Mají také klienty městských bytů, kteří se dostanou do finančních problémů apod. 
- Spadá pod ně také pomoc v projektu Housing first – mají klienty, pomáhají jim 

 

https://www.liberec.cz/mestska-policie/okrskari/okrskar-straznik-mezi-lidmi.html
https://www.liberec.cz/mestska-policie/okrskari/okrskar-straznik-mezi-lidmi.html
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Dotaz na možnost dostupného bydlení pro rodiny s dětmi – zatím není v plánu SML. 

Nově bude k dispozici sociální bydlení v ulici Žitavská, Liberec. 

Schůzka k prostupnému bydlení bude po 20. 4. 2019 

Stížnost od členů KP – chybí pravidla při výběru klientů do projektů Housing first a prostupného 

bydlení!!! 

Mělo by vzniknout kontaktní místo pro uchazeče o bydlení: Centrum pro bydlení Liberec, kde by se 

podávaly všechny žádosti, odpadnou prohlídky bytů. Měl by být také stanoven finanční strop příjmů 

žadatelů (včetně sociálních dávek), kteří by do tohoto systému mohli vstoupit. 

Možnost bydlení v Žitavě, která má volné byty, ale musí se jednat o lidi, kteří nebudou potřebovat 

doplatek na bydlení, budou schopni si byt ufinancovat sami.  

V Liberci se objevil nový prvek a to „Pražský trend“, kdy se do města přestěhovávají senioři z Prahy, ale 

také další obyvatelé Prahy, kteří si zde pořizují tzv. víkendové byty apod. Dobré spojení mezi Prahou a 

Libercem. 

Ad. 3) 

Domlouvali jsme se, že by jednání skupiny mohla probíhat na různých místech, u poskytovatelů služby 
(poznat, jaké služby jsou poskytovány), možnost pozvání hostů k vybranému tématu, prezentace 
nových sociálních služeb apod. Pokud budete mít podněty, můžete je zasílat na email: 
katerina.jirova@centrumlira.cz  Děkuji za spolupráci. 
 
 

Došlo ke změně četnosti schůzek pracovní skupiny a shodli jsme se na dvou termínech do 
konce roku 2019: 
 
Termíny schůzek pracovní skupiny:  
 

 18. 9.  
Tato schůzka proběhne v 9:00, Dům humanity, Most k naději, Felberova 256, Liberec. 
 

 12. 12. – místo a čas bude upřesněno  
 

 
 

Zapsala:  Kateřina Jírová 
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