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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                              (dále jen PS ZZ) 

 

 

Místo jednání: on-line forma 

Datum/čas.: 14. 06. 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 zahájila on-line jednání, přivítala přítomné a předala informace z řídící pracovní skupiny a 

z Libereckého kraje. 

 

Ad 2) Informace z řídící pracovní skupiny 

P. Teplá předala informace od paní Sochůrkové:  

Dotační titul města Liberec na rok 2021 

Dne 27. 5. byl zastupitelstvem schválen návrh na rozdělení dotací pro poskytovatele sociálních 

služeb. Aktuálně probíhá administrace smluv, poskytovatelé jsou postupně vyzýváni k dodání 

závazného čerpání dotace, podpis smluv je plánován od konce června.  

 

Formulář závazného čerpání dotace a seznam podpořených subjektu je uveřejněn na webu města 

Liberec  
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html 

 

Rozvojové záměry služeb na rok 2022 

Rozvojové záměry za město Liberec na rok 2022 (šest záměrů) předložené Libereckému kraji 

schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje.  

 

Analýza sociálních služeb, která reaguje na reálné riziko poklesu veřejných financí v příštích letech 

Na úrovni kraje vzniká Analýza sociálních služeb, která reaguje na reálné riziko poklesu veřejných 

financí v příštích letech. Předmětem analýzy je zhodnocení dopadu na SS v případě přistoupení k 

optimalizaci základní sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, a to z důvodu její ekonomické 

neudržitelnosti. Analýza vzniká ve spolupráci s obcemi i poskytovateli, Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb a Agenturou pro sociální začleňování (ASZ). Výsledky analýzy by měly být známy 

na podzim. Kontaktní osobou v případě dotazů je v tomto případě paní Semrádová. 

 

Revize sociálně vyloučených lokalit 

Agentura pro sociální začleňování dokončuje Revizi sociálně vyloučených lokalit, která probíhá od 

února tohoto roku. Finální podoba revize bude po jejím schválení zveřejněna na webových stránkách 

města. 
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Tematické pracovní skupiny 

Ve spolupráci s ASZ rovněž probíhají jednání tematické pracovní skupiny Dluhy. Zatím proběhla dvě 

jednání ze tří (poslední jednání je naplánováno na 24. 6.). Jedná se o otevřenou skupinu, které se 

mohou zúčastnit také všichni členové komunitního plánování. Výstupy z pracovní skupiny budou 

sloužit jako podklad pro strategické plánování v území. 

 

 

Ad 3) Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

P. Teplá předala informace z Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje:  

 

2. kolo dotačního řízení na rok 2021 

Bylo ukončeno 2. kolo dotačního řízení, které bylo určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří 

se zapojují do reformy duševního zdraví, a alokovanou částkou 27.426.728 Kč. V rámci 

mimořádného 2. kola bylo možné podat žádost o dotaci jen na vyčleněné kapacity sociálních služeb 

pro cílovou skupinu uživatelů s chronickým duševním onemocněním a/nebo s kombinovaným 

postižením v souvislosti s reformou duševního zdraví. Liberecký kraj obdržel celkem 30 žádostí na 

45 služeb v celkovém požadavku 106.563.493,- Kč. Z počtu 45 služeb bylo podáno 35 žádostí na 

služby sociální péče, 9 žádostí na služby sociální prevence a 1 žádost na služby sociálního 

poradenství. 

 

3. kolo dotačního řízení na rok 2021 

Bude vyhlášeno mimořádné 3. kolo dotačního řízení, které je určeno pro tzv. krizové dofinancování 

sociálních služeb v případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci vícezdrojového 

financování. Pro mimořádné 3. kolo dotačního řízení byl ponechán orgány kraje finanční objem ve 

výši 18.351.717 Kč. Tato částka může být navýšena o případné vratky od poskytovatelů sociálních 

služeb, kteří vrátí finanční prostředky Libereckému kraji do 31. 8. 2021. 

 

Žádost o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků dotace ze státního rozpočtu v rámci 

mimořádného 3. kola financování bude možné žadateli zpracovat a podat v termínu od 16. 8. 2021 

do 5. 9. 2021. Administrace dodatků ke smlouvám a vyplacení alokace konečným příjemcům bude 

v listopadu 2021. 

 

Podání žádosti za rok 2022 z prostředků MPSV 

Liberecký kraj bude pro rok 2022 žádat o částku 1.287.287.000 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 2020 a požadavku poskytovatelů 

sociálních služeb na rok 2021.  

Na základě vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022, budou 

moci žadatelé o finanční podporu vkládat své žádosti prostřednictvím počítačového programu v 

termínu od 11. října 2021 do 5. listopadu 2021. 

 

Program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v celkové výši 979.315 Kč 

31.5.2021 byl ukončen příjem žádostí do dotačního programu 5.1. Podpora integrace národnostních 

menšin a cizinců. Odbor sociálních věcí provedl kontrolu formálních náležitostí u 12 předložených 

projektů, všechny žádosti splnily náležitosti ve vyhlášení programu a byly dne 2. 6. 2021 předloženy 

k posouzení Odborné skupině odboru sociálních věcí a následně Komisi Rady Libereckého kraje pro 

národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, která zasedala též 2. 6. 2021.  
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Celková požadovaná výše dotace činila 986.315 Kč. Po vyhodnocení byla celková výše dotace 

upravena na 979.315 Kč. 

 

Metodika pro poskytovatele zařazené do základní sítě pro rok 2022 

Odbor sociálních věcí připravil aktualizaci metodiky, kterou budu schvalovat červnové Zastupitelstvo 

Libereckého kraje. 

 

 

Ad. 4) Různé, diskuse  

P. Teplá informuje o rozšíření vozové flotily Taxíka Maxíka, kterého provozuje Komunitní středisko 

Kontakt. Taxík Maxík slouží k přepravě seniorů a osob se držitele průkazů ZTP a ZTP/P, o tuto 

přepravu je velký zájem, který ještě vzrostl, když letos ukončil DPMLJ provozování sociálního 

automobilu. Velké poděkování patří Nadaci Charty 77 za poskytnutí daru ve výši 200.000 Kč, panu 

řediteli Dufkovi, a také zřizovateli (město Liberec). Díky tomu došlo k pořízení nového automobilu, 

stejného jako je vloni zakoupený vůz. Máme tedy jednotnou flotilu a jsme prvním městem v ČR, kde 

budou jezdit 2 Taxíci Maxíci. 

 

 

p. Dechťárová (Rytmus Liberec) 

Po koronaviru se zaměřili na jinu práci s klienty, připravují vzdělávací kurzy na různá témata – 

aktuálně např. kurz společenského chování; mají novu klubovnu („potkávačka“). Hledají 

zaměstnance na pobočku v Semilech, Jilemnici, Liberci.  

 

Dotazy členů: 

Na minulém jednání s p Zápotocká (MCU Koloseum) dotazovala na termín pro podávání žádostí o 

dotaci na rok 2022  

 

Žadatelé o finanční podporu budou moci vkládat své žádosti prostřednictvím počítačového programu 

v termínu od 11. října 2021 do 5. listopadu 2021. V případě potřeby si Liberecký kraj vyhrazuje 

právo změnit termín pro předložení žádosti. V průběhu měsíce listopadu a prosince 2021 budou 

pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje hodnotit jednotlivé žádosti o 

dotaci na rok 2022. Bude stanovena optimální výše finanční podpory pro jednotlivé služby.  

 

P. Teplá požádala členy o případné náměty k řešení.  

 

P. Teplá poděkovala všem za činnost v době pandemie, za účast na jednání i za spolupráci, a 

popřála příjemné léto, prázdniny, dovolené.  

 

Termín příštího jednání: 06. 09. 2021 od 14:00 hodin v MCU Koloseum.    

 

Termíny jednání pracovní skupiny, od 14:00 hodin 

pondělí 18. 10. 2021 

pondělí 20. 12. 2021 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 


