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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                                                                             (dále jen PS ZZ) 

 

 

Místo jednání: MCU Koloseum Liberec 

Datum/čas.: 06. 09.2021, od 14.00 hodin  

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace z řídící pracovní skupiny 

3. Informace z krajského úřadu  

4. Různé, diskuze 

 

Ad 1) Úvod 

P. Teplá přivítala přítomné, zahájila jednání a poděkovala za možnost využití prostor MCU 

Koloseum. P. Zápotocká představila činnost MCU Koloseum, plány organizace do budoucna a 

požádala o představení se kolegů v pracovní skupině pro připomenutí jejich pracovního zařazení. Při 

této příležitosti paní Teplá uvítala novou pracovnici Centra pro zdravotně postižené Libereckého 

kraje p. Kateřinu Devátou. V rámci představovacího kolečka proběhla diskuze nad nedostatečnou 

nabídkou osobní asistence – vysoká poptávka, není kapacita služeb na její uspokojení.  

 

Ad 2) Informace z řídící pracovní skupiny 

P. Teplá předala informace od paní Sochůrkové z řídící pracovní skupiny města Liberec, která formou 

on-line proběhla 25. 8. 2021:  

 

Očkování osob bez přístřeší 

• Organizuje město Liberec ve spolupráci s krajským úřadem, Českým červeným křížem a Nadějí, 

dále byl 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 

• Vychází ze zkušeností z Prahy 

 

Lokální partnerství 

• V září bude představen nový návrh spolupráce města Liberec a Agentury pro sociální 

začleňování 

• Nové memorandum o spolupráci bude schvalovat zastupitelstvo města (říjen nebo listopad) 

• Do dubna 2022 vznikne nový Strategický plán sociálního začleňování 

 

Nové sociální byty 

a) ulice Orlí - bytový dům E, celkem 12 bytů o velikosti 3kk a 1kk 

b) ulice Proboštská - bytový dům C, celkem 10 bytů o velikosti 2kk a 1kk 

• Kolaudace obou domů proběhne v září 2021 

• Nájemní smlouvy pravděpodobně od prosince 2021 
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• 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) 

• Vzhledem k nové administraci žádostí přes Centrum bydlení navrhla p. Teplá účast pana 

Chocholy, vedoucí Centra, na dalším jednání pracovní skupiny – členové s tímto návrhem 

souhlasí. 

 

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

       

Ad 3) Informace z KÚ 

Rozvojové záměry na rok 2022 

• Do všech pěti rozvojových záměrů zadaných ORP Liberec se přihlásili poskytovatelé 

• Aktuálně probíhá tvorba sítě pro rok 2022 

 

Analýza rizik v plánování a financování sociálních služeb 

• Zadáno od krajského úřadu 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 – poděkování p. Sochůrkové za 

zapojení se do připomínkování  

• Všechny připomínky byly zapracovány 

• Finální podoba analýzy byla ŘPS odsouhlasena a zaslána na krajský úřad 

• O výstupu budeme informovat 

 

3. kolo dofinancování (MPSV) 

• Krizové dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v případě neobdržení dostatečné 

výše finanční podpory v rámci vícezdrojového financování 

• Termín pro podání žádostí: 16. 8. – 5. 9. 2021 

 

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.) 

 

Podání žádosti za rok 2022 z prostředků MPSV 

Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje a následně Zastupitelstvo Libereckého kraje 

projednali vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu. Žádosti bude možné podat v termínu od 18.10. do 14.11.2021 

prostřednictvím OKsystému.  
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Ad. 4) Různé, diskuse  

p. Teplá informovala o stěhování odboru sociální péče Magistrátu města Liberec z důvodu 

rekonstrukce pláště budovy Uranu do prostor budovy S-Tower, na adrese Dr. Milady Horákové 

580/7, Liberec 4. Stěhování bude probíhat od pondělí 6. 9. 2021 do pátku 24. 9. 2021. Na nové adrese 

bude od pondělí 27.9.2021. Po dobu stěhování budou pracovníci odboru občanům k dispozici 

zejména prostřednictvím telefonických a e-mailových kontaktů.  

Od 6.9. 2021 je možné kontaktovat odbor sociální péče v případě potřeby ve věcech sociálně-právní 

ochrany dětí, sociální práce a veřejného opatrovnictví na tel. číslech 733164622 (oddělení sociálně-

právní ochrany dětí), 734686251 (oddělení kurátorské činnosti), a 734396839 nebo 731190560 

(oddělení sociálních činností).  

 

Proběhla diskuze členů k budově Uranu, kde by mělo být též zázemí autobusového nádraží.  

P. Bobvošová projevila zájem o stávající buňky pro organizaci D.R.A.K, v případě jejich nevyužití.  

 

P. Kejzarová (Klára pomáhá) - otevřela téma připomínek ke Strategie sociálního začleňování 

Libereckého kraje 2021+- Ve Strategii chybí zcela pečující osoby, které těžko hledají zaměstnání 

apod. (strana 121 Strategie). Proběhla diskuze členů ke Strategii, p. Teplá pošle všem členům odkaz 

na Strategii k případnému připomínkování (termín připomínek do 10.9.2021). 

 

P. Bobvošová (D.R.A.K) -  informovala o probíhajícím projektu „S D.R.A.K.em proti chudobě“ a 

dále o spolupráci se Státním zdravotním ústavem na školeních. Dále informovala o vydání knížky 

Medvídek Nebojsa, za podpory Libereckého kraje – určeno pro organizace jejichž klienty jsou rodiče 

s dětmi do 3 let – obdrží od D.R.A.Ka zdarma knihu a hračku medvídka).  

 

P.  Dechťárová (Rytmus Liberec) - informovala o nové aktivitě bezplatných seminářů pro klienty, 

pošle p. Teplé aktuální nabídku kurzů k rozeslání členům pracovní skupiny (předat především 

rodičům). 

 

P. Havránková (ČUN) - požádala o aktuální informace/výstupy z přípravy/připomínkování Strategie 

rozvoje statutárního města Liberec 2021+. P. Teplá zjistí aktuální informace a předá členům pracovní 

skupiny.  

 

P. Teplá navrhuje pozvat na příští jednání pracovní skupiny také Bc. Barboru Matouškovou, 

regionální konzultantku pro Liberecký kraje pro reformu psychiatrické péče - členové s tímto 

návrhem souhlasí. 

 

P. Teplá požádala členy o případné náměty k řešení a poděkovala všem za účast.  

 

Termín příštího jednání: 18. 10. 2021 od 14:00 hodin v MCU Koloseum.    

 

Zapsala: Martina Teplá 


