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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                                                             (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

 

 

Místo jednání: MCU Koloseum Liberec 

Datum/čas.: 05. 09. 2022, od 14.00 hodin  

 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Schválení nových členů  

3. Informace z řídicí pracovní skupiny, Libereckého kraje aj. 

4. Různé, diskuze 

 

 

Ad 1) Úvod 

P. Teplá přivítala přítomné, zahájila jednání a poděkovala za možnost využít prostory MCU Koloseum.  

Přednesla program a požádala o ev. doplnění.  

 

Informovala o změně příjmení slečny Adély Sochůrkové – nově paní Machová.  

Přivítala paní Alenu Janouškovou, novou vedoucí pobočky Tichý svět. 

Informovala o nové náměstkyni ministra práce a sociálních věcí PhDr. Kateřině Sadílková, MBA. 

 

 

Ad 2) Schválení zájemců o členství  

P. Teplá požádala členy pracovní skupiny o hlasování o přijetí nových zájemců o členství:  

- paní Olgy Griffiths jakožto zástupce veřejnosti/pečujících 

- paní Kamily Mertové jakožto zástupce veřejnosti/pečujících  

- organizace APOSS Liberec, příspěvková organizace jakožto o organizace poskytující služby osobám se  

   zdravotním postižením na území města Liberce a Nové Vsi.  

- Ing. Andrea Klimečková, pracovnice oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu  

   Libereckého kraje 

 

Paní Griffiths a paní Mertová se představili na březnovém jednání pracovní skupiny, organizaci APOSS 

Liberec, příspěvková organizace, představila její ředitelka Mgr. Ivana Vodrážková na květnovém jednání 

pracovní skupiny.  

 

Nově o účast ve skupině požádala Ing. Andrea Klimečková, pracovnice oddělení sociální práce odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, která je koordinátorkou Krajského plánu pro 

vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a proto by chtěla být s námi ve větším 

kontaktu. Odkaz na krajský plán byl členům odeslán společně s pozvánkou na jednání skupiny 

(https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1082516/2020-09-07%2013:29:34.000000) 

 

 

 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1082516/2020-09-07%2013:29:34.000000
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Nového člena skupiny schvalují členové na svém jednání hlasováním, přijetím nadpoloviční většinou 

přítomných členů a proto žádá p. Teplá o hlasování ve věci přijetí výše navrhovaných osob a organizace za 

členy pracovní skupiny.  

 

Výsledek hlasování – všichni přítomní členové jsou PRO přijetí všech navrhovaných. 

 

 

Ad 3) Informace z řídící pracovní skupiny  

P. Teplá a p. Sochůrková předaly informace z řídící pracovní skupiny města Liberec, která proběhla on-

line formou dne 31.8.2022 

 

Nový Komunitní plán města Liberec  

- Červenec/srpen – proběhly rozhovory se zadavateli (p. náměstek, p. Tůma, vedoucí jednotlivých 

oddělení odboru soc. péče, p. Hoření aj.)  

- Srpen – sběr a vyhodnocení dotazníků, práce na analytické části 

- Září – velké setkání pracovních skupin, zpracování návrhové části 

- Září/říjen – revize návrhové části jednotlivými PS 

- Listopad – druhé velké setkání pracovních skupin 

- Listopad/prosinec – předložení finálního dokumentu k připomínkování 

- Leden 2023 – předložení dokumentu ke schválení orgánům města (RM, výbor, ZM) 

- Proběhlo dotazníkové šetření prostřednictvím poskytovatelů soc. služeb - 150 dokončených 

dotazníků (48,4 % ze všech návštěvníků dotazník dokončilo) 

- Nejvíce respondentů je klienty služeb OSP (49 %), terénních programů (20 %), peč. služby a osobní 

asistence. Závěry budou součástí KP. 

- Obce Šimonovice, Stráž nad Nisou, Jeřmanice, Dlouhý Most neplánují společně s Libercem, ale 

rozhodli se plánovat v rámci Místní akční skupiny Podještědí (dále jen MAS Podještědí).  

Manažerem MAS Podještědí pro komunitní plánování je Ing. Petr Ponikelský 

Členové MAS Podještědí jsou: Bedřichov, Bílá, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad 

Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janov nad Nisou, Jeřmanice, Křižany, 

Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Proseč pod Ještědem, Pulečný, Rádlo, 

Rynoltice, Světlá pod Ještědem, Stráž nad Nisou, Šimonovice, Všelibice, Zdislava 

Webové stránky MAS Podještědí https://www.podjestedi.cz/ 

 

- Komunitní plán tedy bude zahrnovat pouze území města + městského obvodu Vratislavice nad 

Nisou.  

- Proběhla diskuze nad koordinací výstupů KP Liberec a KP MAS Podještědí. 

 

- V rámci tvorby nového Komunitního plánu služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec pro 

období let 2023 – 2027 proběhnou 2 setkání pracovních skupin v malém sále v Lidových sadech 

v termínech 13.9.2022 a 1.11.2022, vždy od 16.00 hodin: 

- Účast zatím potvrdilo 53 zástupců služeb 

- Inspirováno metodou World café 

- 7 skupin, náhodně rozdělených a 7 facilitátorů (manažeři pracovních skupin, Lukáš, Adéla) 

- Facilitátor sedí na místě a zaznamenává závěry z diskuze, seznamují nové příchozí s 

dosavadními výsledky u svého stanoviště, pak následuje další diskuzní otázka, ostatní účastníci 

cirkulují 

- Finální papír se závěry všech kol (diskuzí) je předán organizátorům (podklad do KP) 

- Výstupy budou odprezentovány na setkání 1. 11.2022 

- Proběhnou 3 kola po cca 30 minutách – diskuzní otázky:  

finance a zdroje, kritéria výběru do sítě a indikátory 

 

https://www.podjestedi.cz/
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Pomoc pro ukrajinské uprchlíky 

- do LK každý den cca 50 nově příchozích 

- KACPU funguje 5 dní v týdnu – p. Klimečková informuje o aktualizaci provozní doby od září 2022 

na pouze 3 dny v týdnu  

- Městské dvě asistentky prevence kriminality pomáhají službám pracujícím s UA, nyní budou chodit 

i do lokalit spolu s pracovníku CPIC 

 

Projekty (OPZ+) 

- Město podává 2 žádosti do výzvy OPZ+ (APK III a CBL II) -> ideálně, aby navazovaly na stávající 

projekty, realizace od 11/2022 

- Žádost na nový projekt „Domovníci“ – 6 osob (domovníků) do městských domů, 1 domovník by 

měl na starosti více vchodů/domů – zde realizace ideálně od 01/2023. 

- Do výzvy OPZ+ se dále hlásí služby – zájem o provozování služby SAS pro rodiny s dětmi (4 

organizace na 9 úvazků) 

- Maximální délka trvání projektů je 36 měsíců 

- Případně nově vzniklé úvazky budou zařazeny do sítě LK pouze dočasně – pak záleží na městě, aby 

potvrdilo potřebnost -> ke konci realizace bude probíhat monitoring ze strany města a ASZ 

 

- V červenci přiděleny byty v domě v ul. Dr. M. Horákové (3x 2kk, 6x 1kk), nájemníci bydlí od srpna 

 

- Centrum aktivního života (Palác Liebig) – ukončení stavby předpokládané k 30. 9., zahájení 

realizace do 31. 5. 2023, nyní probíhá finalizace - dovybavení prostor, rozmístění služeb  

- Případné aktivity v Paláci Liebig je třeba komunikovat s Bc. Michaelem Dufkem, ředitelem 

Komunitního střediska Kontakt Liberec, p.o., email: reditel@ksk.liberec.cz, tel. 485 244 991 

 

- Na webu města zveřejněn Plán sociálního začleňování Liberec 2022 – 2027 (navázány finanční 

alokace vč. projektových 

 

Informace z úřadu práce 

- vyplácení jednorázového příspěvku na dítě 

- od 1.9.2022 do 30.11.2022 bude probíhat Milostivé léto – Člověk v tísni info 

- rezignace p. Adamcové na pozici vedoucí Oddělení zprostředkování, evidence a PvN 

- odchod ředitelky úřadu p. Sadílkové 

 

Paní Teplá informovala, že Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje projednal a 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo 30.8.2022 vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb 

na rok 2023. 

 

Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj obdrží na základě 

dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 

bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu od 17. 10. do 16. 11. 2022, prostřednictvím 

OKsystému.  

 

Liberecký kraj žádá pro rok 2023 částku 1.301.352.131 Kč. Jedná se o optimální návrh dotace kraje pro 

všechny zařazené sociální služby do krajské Základní sítě sociálních služeb. Požadavek kraje vychází ze 

skutečné nákladovosti sociálních služeb za rok 2021 a požadavku poskytovatelů sociálních služeb na rok 

2022, dále je kalkulován možný nárůst nákladovosti sociálních služeb v souvislosti s navyšováním 

odměňování profesí v sociálních službách, růst cen základních vstupů, také jsou zohledněny rozvojové 

záměry pro rok 2023. 

 

mailto:reditel@ksk.liberec.cz
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Dále informovala o dofinancování roku 2022, kdy by měl Liberecký kraj obdržet na základě Dodatku  

č. 1 k Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 navýšení 

příjmů kraje o částku 117.576.000 Kč.  

Výše přidělených finančních prostředků bude potvrzena ze strany MPSV až během měsíce září (dle 

sdělení MPSV zasedá rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 30. srpna 2022, 

následně dotační komise MPSV). Liberecký kraj následně obdrží Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022.  

Pokud by došlo ke změně alokované částky, bude nutné materiál revokovat.  

Odbor sociálních věcí přistoupil dofinancování finančních prostředků s ohledem na data získaná z 

Průběžných zpráv 2022 (podávaných v termínu 01.07.2022 – 15.07.2022 za období prvních šesti měsíců 

roku 2022). V rámci přerozdělení byl brán zřetel na zvyšování nákladů sociálních služeb v důsledku růstu 

inflace, na změnu úhradové vyhlášky (vyšší výběry od uživatelů služeb) a dále na navýšení příspěvků na 

péči pro III a IV stupeň závislosti u pobytových sociálních služeb péče. 

 

 

Ad 4) Různé, diskuze. 

Martina Teplá  

- připomněla informaci z MPSV ohledně používání aktuálního linku na registr poskytovatelů sociálních 

služeb (viz email z 9.8.2022), správný odkaz je:  

https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb 

- připomněla konání jedenáctého ročníku udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2022 pro Liberecký 

kraj (viz email z 9.8.2022). V úterý 6. 12. 2022 bude v rámci slavnostního společenského večera 

dobrovolníkům Libereckého kraje udělena cena KŘESADLO, které je symbolem naděje a vykřesané 

jiskřičky lidství. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně 

prospěšné činnosti; kdo dělá svět kolem Vás krásnějším ochotně a bez nároku na odměnu máte 

příležitost ho/ji na toto ocenění nominovat. Nominace je možné zasílat nejpozději do 30.09.2022 

elektronicky na email: dobrovolnik@ksk.liberec.cz nebo písemně na adresu Komunitního střediska 

Kontakt, p. o.  

- připomněla pozvánku paní Borkovcové z Rosky na akci „Trousíme se na Ještěd“, která se koná 

v sobotu 10.9.2022 od 10.00 hodin.  

 

 

Anna Zápotocká (MCU Koloseum) 

- informovala, že nebylo možné průběžnou zprávu od 1.7.2022 do OK systému podat – není možné 

termín prodloužit nebo stanovit jiné datum? Stejně jako u termínů podávání žádostí (prázdninové 

termíny jsou nešťastné s ohledem na čerpání dovolených) a u termínů výzev na rozšíření základní sítě  

- tanečník ze Stardance Jan Kohout tančí v MCU Koloseum od 18.00 hodin každý týden  

- informovala o akci Světový den srdce 27.9.2022 od 9.30 do 14.30 hodin, jejímž cílem je šířit povědomí, 

jak se zachovat, když jsme svědkem srdeční zástavy 

- a dále o diskuzi doc. Pirka a MUDr. Poláška a vernisáži výstavy dne 8.9.2022 

 

 

Alena Kejzarová (Klára pomáhá) 

- informovala o akci „Dobrovolnictví je radost“, která proběhne v pátek 9.9.2022 v liberecké ZOO; 

půjde o propagaci dobrovolnictví, jakožto organizované aktivity; připomenutí, že jsou tu organizace, 

které dlouhodobě pracují s dobrovolníky; seznámení s dobrovolnickou prací – leták bude zaslán 

členům pracovní skupiny 

- dále informovala o připravovaném společenském večeru neziskového sektoru, poskytovatelů a 

organizací ve čtvrtek 1.12.2022 

 

 

https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
mailto:dobrovolnik@ksk.liberec.cz
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Marcela Ježková (NRZP) 

- připomněla akci v pondělí 12.9.2022 v rámci Dne bez bariér – návštěva Zámku v Zákupech  

 

Alena Janoušková (Tichý svět)  

- pozvala na akci „Tichá tramvaj“, kterou v pondělí 12.9.2022 od 9.00 do 13.00 hodin pořádá Tichý svět 

společně s Dopravním podnikem města Liberec a Jablonec nad Nisou 

- městem pojede historická tramvaj a cílem akce je spojit svět neslyšících se světem slyšících 

 

Dále proběhla diskuze členů pracovní skupiny nad zpětnou vazbou při vkládání příloh k žádosti o 

dotaci do krajského dotačního systému. Zpětná vazba o odeslání příloh není a žadatel tedy neví, zda 

je žádost, resp. přílohy zda jsou podány správně + školení uživatelů  

 

Kamila Mertová (zástupce pečujících) 

- informovala o problémech s rozšířením dotazníku KP mezi pečující, nebyli pro ně přívětivé a tudíž 

nejsou výstupy této skupiny. To potvrdila i paní Kejzarová.  

 

 

Termín příštího jednání: 24. 10. 2022 od 14:00 hodin v MCU Koloseum a následně 19.12.2022 od 

14.00 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 


