
Zápis z jednání pracovní skupiny P2 Sociální oblast, zdravotnictví 

a bezpečnost ze dne 12. 2. 2020 

Přítomni: 25 členů pracovní skupiny, zástupci SML – Ing. Lubor Franců, Mgr. Martin Chochola, 

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Monika Klemšová, Mgr. Monika Kumstová, Ing. Stanislava Mimrová, 

Bc. Vlasta Pavlů, Mgr. Barbara Steinzová, Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Lukáš Jirotka, Pavlína 

Háková, Mgr. Veronika Futóová. 

Program jednání: 

1. Úvodní slovo – Ludvík Zíka  

2. Představení členů pracovní skupiny 

3. Prezentace Barbary Vítkové  

4. Skupinová tvorba SWOT analýz 

5. Prezentace SWOT analýz zástupci skupin a následná diskuze 

6. Závěr jednání 

3. Prezentace Barbary Vítkové 

Barbara Vítková prezentovala stav zpracování SR SML 2021+, informace o dalším postupu a byla 

představena sekce Budoucnost Liberce na webových stránkách města. Informovala i o konání příštího 

jednání, které proběhne v době jarních prázdnin. Většina členů plánuje i tak účast na příští schůzce, 

proto zůstává datum stejné. 

4. Skupinová tvorba SWOT analýz 

Práce ve skupinách nejprve probíhala v rámci 3 vytvořených skupin, poté bylo možné přecházet mezi 

skupinami. Padl dotaz, v jakém vztahu je připravovaná SR SML 2021+ ve vztahu k platnému 

Komunitnímu plánu služeb v sociální oblasti SML 2018–2022. SR SML 2021+ je nadřazeným 

dokumentem komunitního plánu i ostatním sektorovým strategiím SML, s nimiž již bylo pracováno 

během tvorby analytické části. Definované části SWOT analýzy v ní budou tedy obecnějšího charakteru. 

Zároveň bude nová SR SML sloužit i k aktualizaci komunitního plánu.  

5. Prezentace SWOT analýz zástupci skupin a následná diskuze 

Zdravotnictví 

 Silné stránky – Návrh „kvalitní krajská nemocnice“ byl myšlen ve smyslu její slušné úrovně, 

dojde ke konkretizaci. Chybí dobrá dostupnost záchranné služby. Letecká ZS byla umístěna 

v příležitostech, došlo k doplnění mezi silné stránky.  

 Slabé stránky – Do hrozeb bude zařazena nízká kapacita v domovech pro seniory. Padl návrh 

na zařazení „absence lékařské fakulty“. Liberec je ale schopný přitahovat lékaře i z jiných 

univerzit. K „nedostatku lékařů“ bude doplněn i nedostatek zdravotnického personálu. Připsána 

bude „absence zubní pohotovosti“. Navrženo bylo zařazení nepřítomnosti odboru MML 

zaměřeného na zdravotnictví, k tomu ovšem městu schází kompetence. 

 Hrozby – V návaznosti na podnět „kvalita péče na oddělení následné péče“ byla diskutována 

i absence LDN jako slabé stránky města.  

Bezpečnost 

 Silné stránky – Šikana i přes preventivní programy na MŠ a ZŠ přetrvává – bude zařazeno mezi 

slabé stránky. Přidána bude i „spolupráce mezi resorty“ (nejen v rámci IZS) a „existence Plánu 

prevence kriminality“. 



 Slabé stránky – Padl návrh na doplnění kvality bydlení z hlediska bezpečnosti. Barbara Vítková 

uvedla, že podobné podněty budou řešeny na jednání, které proběhne 19. 2. 2020. 

Sociální oblast 

- Silné stránky – Ve SWOT je uvedena „dobrá spolupráce odboru sociální péče“. Problémem jsou 

ale roztříštěné kompetence mezi tímto odborem a odborem školství a sociálních věcí. 

- Slabé stránky – Doplněn bude „nedostatek pracovníků sociálních služeb“. Příčina problému je 

podobná jako u nedostatku zdravotních sester, kdy je k výkonu požadováno vysokoškolské 

vzdělání.  

- Hrozby – Budou zařazeny obecně „novely zákona v oblasti sociální sféry“. 

6. Závěr jednání 

 Barbara Vítková informovala o probíhajícím dotazníkovém šetření ke Strategii rozvoje SML 

2021+ a poprosila účastníky o případnou distribuci dotazníků.  

 Martin Chochola informoval o SWOT, která byla zpracována analytickým týmem. Ta bude 

zveřejněna na webových stránkách města. K ní budou následně zapracovány výstupy 

z proběhlého jednání. Kompletní SWOT analýza bude prezentována na následující schůzce. 

 

Příští termín jednání: 11. 3. 2020 

Zpracovala: Mgr. Monika Kumstová  


