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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  1. máje 108, Liberec 3, 2. patro, zasedací místnost č. 17  

Datum/čas.:         31. 1. 2019 

Přítomni:        Kateřina Jírová, Lenka Tešnarová, Světluše Jiráňová, Ivana Storchová, Světla 

Baštová, Adéla Sochůrková 

Omluveni: Hana Koubková, Jiří Simeth, Barbora Pecháčková, Ludmila Guzýová, Ivana 

Sulovská  

 

Program jednání:  

1.    Úvod  

2.    Informace z Řídící skupiny SML  

3.    Pozvánky, informace od poskytovatelů, diskuze 

 

Ad. 2) 

 Informace z řídící pracovní skupiny SML 

 

Dotační fond pro registrované sociální služby: 

- Posun termínu, předběžný termín vyhlášení podávání žádostí 8. – 22. 4. 2019 

- Uzavírání smluv  - předběžný termín je srpen až září 2019 

- Pravidla zůstávají stejná ( přidělená procenta podpory dle priority skupiny, 

Skupina 1. – až 10%, Skupina 2. – až 9%, Skupina 3. až 8%. Výše procent se mění 

s počtem přijatých žádostí.  

- Maximální částka na jednu žádost stejná – 500.000,- 

 

Fond zdraví a prevence: 

- Termín pro přijímání žádostí je 4. – 18. 2. 2019 

- Maximální částka zůstává stejná: 49.000,- 

 

Individuální žádost o dotaci: 

- Je potřeba zažádat alespoň do jednoho dotačního fondu vyhlášeného SML, poté je 

možné zažádat o dofinancování prostřednictvím individuální žádosti.  
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Akční plán: 

- Nová odlehčovací služba a denní stacionář ( Buona Strada: 

https://www.buonastrada.cz/o-nas/ ) 

 

- Dům humanity – navýšení u Domu na půl cesty na 10 lůžek 

- Sdružení Tulipán – navýšení o tři lůžka 

- Domov Harcov – navýšení o tři lůžka 

 

- Od 4/2019 by měl být otevřen nový azylový dům v Ruprechticích – azylový dům pro 

ženy a rodiny s dětmi, 25 lůžek a poskytovatelem služby je Návrat, o.p.s. 

- Budova, kde sídlil Most k naději – Pastýřská ulice: SML bude poskytovat lůžka pro 

osoby bez přístřeší po dobu zimních měsíců 

 

- Centrum bydlení pro Liberec: 

 

Na podzim 2019 vznikne kontaktní místo, kde budou přijímány a kompletovány 

všechny žádosti ohledně sociálního bydlení, včetně Housing First, ale posuzování 

a přidělování bytů bude mít na starosti expertní skupina spolu s oddělením 

humanitním. Bude zaveden pořadník, již nebudou prohlídky bytů. 

 

 Pozvánky, informace od poskytovatelů, diskuze 

 

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. 

 

Další jednání je naplánováno na rok 2019, vždy od 9:00 hod., místo jednání: 1. máje 108, 

Liberec 3, 2. patro, zasedací místnost č. 17 – případně dle domluvy (bude upřesněno 

v pozvánce). 

 

Termíny schůzek pracovní skupiny:  

 3. 4. 

 29. 5. 

 18. 9. 

 6. 11. 

 12. 12. 

Zapsala:  Kateřina Jírová 
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