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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                              (dále jen PS ZZ) 

 

 

 

 

 

Místo jednání: on-line forma 

Datum/čas.: 15. 02. 2021, od 14.00 hodin  

 

P. Teplá zahájila on-line jednání, přivítala přítomné a předala informace z on-line jednání řídící 

pracovní skupiny, která proběhla dne 10. 02. 2021. 

 

Informace z řídící pracovní skupiny 

 

1) Dotační řízení města Liberec 2021  

- je připravena výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na 

podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberci na rok 2021 

- vyhlášení bude schvalovat zastupitelstvo města na svém jednání 25. 02. 2021 

- objem finančních prostředků je stejný jako v loňském roce 

- termín pro podávání žádostí 5.4. – 16.4.2021 do 12.00 hodin  

- email s informací o vyhlášení dotačního řízení bude členům pracovní skupiny zaslán  

 

- připomenutí vyúčtování dotací pro poskytovatele soc. služeb v roce 2020 - termín pro dodání je 

do 28. 2. 2021 

  

2) Krizový štáb 

- očkování v DPS – Kontakt mapuje zájemce (celkem cca 340 osob) o očkování a jejich lékaře, 

město zprostředkuje prostory a vakcíny 

- čeká se na vakcínu – pravděpodobně 20. 2. 

- přes Komunitní středisko Kontakt bude prostřednictvím hasičů zajišťován převoz imobilních 

zájemců o očkování do očkovacích center 

- pro všechny soc. služby platí nabídka ČČK Liberec o zprostředkování dobrovolníků do služeb - 

zatím žádná služba dobrovolníky nevyužila, ČČK Liberec průběžně vzdělává i dobrovolníky 

Kontaktu 

- kontakt na ČČK Liberec: Ondřej Hradec, oblastní ředitel, tel: +420 725 077 017,  

email: liberec@cervenykriz.eu  

 

3) Centrum bydlení Liberec (CBL) 

- slavnostní otevření proběhne 1. 3. 2021, kontaktní telefonní číslo: 777 511 955 (bude v provozu od 

22. 2. 2021)  

- žadatelé o byt se budou hlásit přímo v CBL, po vyhodnocení žádostí a provedení šetření budou 

úspěšní žadatelé pozváni na osobní prohlídku konkrétního bytu 

- v únoru budou zveřejněny hlášenky asi 5 volných bytů (Krajní) 

- upravená pravidla bude schvalovat RM 16. 2. 2021 

 

3) Osoby bez přístřeší  

- aktuálně tzv. „horká židle“ v DC Naděje, od úterý do pátku, včera využilo 5 osob 
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4) Fixpointy 

- nainstalovány na třídě 1. máje (u vlakového nádraží) a u Normy (chodník směrem k úřadu 

práce) 

 

5) Výzkum Sociálně vyloučených lokalit (SVL) 

- aktualizace výzkumu SVL p. B. Šolkové z roku 2015 

 

6) Seniorská ombudsmanka 

- od února nově tuto pozici zastává p. Anna Vereščáková (bývalá ředitelka Dětského centra 

Sluníčko, aktuálně je členkou Rady Seniorů ČR) 

 

Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

- rozdělení dotací na rok 2021 z rozpočtu MPSV bylo projednáno v radě kraje, dne 16.2.2021 

projednáno ve Výboru sociálních věcí a 23.2.2021 na zastupitelstvu kraje 

- v roce 2021 nedojde k otevření sítě, rozvojové záměry, které již nejsou součástí schválené 

sítě nebudou akceptován 

- rozvojové záměry obcí na rok 2022 budou pravděpodobně sbírány v březnu (dle finančních 

možností obcí a kraje). 

 

Aktuality z ÚP 

- pracují na směny, s klienty komunikace on-line, osobně pouze a za přísných hygienických 

podmínek. 

- dle předpokladu narůstá nezaměstnanost. 

 

 

Ad. 3) Různé, diskuse  

P. Bobvošová (občanské sdružení D.R.A.K.) zaslala emailem dotazy do diskuze:   

Co nám v terénu chybí:  

1) Bydlení pro osoby se zdravotním postižením - singl, které nesplňují podmínky pro DPS (věkem, 

příspěvkem na péči....) Je neúnosné, aby tito lidé žili na ubytovnách!!! (lidé jsou postižení, ale 

nepobírají příspěvek na péči) ( Lidé jsou postižení, žádají příspěvek na péči) 

2) Chybí nám podporované sociální bydlení pro osoby se ZP nejedná se o psychiatrické klienty a 

autistické klienty 

3) Práce pro osoby, které jsou ze zvláštních a pomocných škol a nemají statut osoby se zdravotním 

postižením 

- k podnětům p. Teplá i p. Sochůrková navrhují uplatnit je do připravované revize komunitního plánu  

 

p. Urbanková (NRZP) 

Dotazuje se, kdo zastává pozici koordinátora pro očkování v Libereckém kraji 

- Richter Vladimír, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, 

krajský koordinátor očkovacích center 

Telefon: 485226460, Email: vladimir.richter@kraj-lbc.cz 

 

p. Šrétrová (Tyfloservis) 

Dotazuje se na možné očkování terénních pracovníků v sociálních službách pracujících se seniory 

- Paní Teplá vznesla dotaz na možnost očkování na jednání Výboru pro sociální věci a 

bezpečnost, p. Langr uvedl, že v současné chvíli nemá žádné takové informace, posune 

dotaz dál  

 

p. Kejzarová (Klára pomáhá) 

Dotazuje se na aktuální stav projednávané Strategie rozvoj SML 
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- Paní Teplá telefonicky ověřila současný stav Strategie rozvoje města – byla dokončena 

návrhová část, v současné chvíli se zpracovávají indikátory, činnost pracovních skupin 

v rámci Strategie byla ukončena, jakmile budou zpracovány indikátory bude Strategie 

rozvoje SML představena veřejnosti 

   

P. Teplá poděkovala všem za účast. 

 

Termín příštího jednání: 26. 04. 2021 od 14:00 hodin, místo bude určeno dle aktuální 

pandemické situace.    

 

Termíny jednání pracovní skupiny, od 14:00 hodin 

pondělí 14.6.2021 

pondělí 6.9.2021 

pondělí 18.10. 2021 

pondělí 20.12.2021 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 

 


