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                                              Zápis z jednání Pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné 

                              (dále jen PS ZZ) 

 

 

Místo jednání: on-line forma 

Datum/čas.: 26. 04. 2021, od 14.00 hodin  

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace z řídící pracovní skupiny 

3. Různé, diskuze 

 

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

pracovní skupiny, která proběhla dne 17.3. 2021. 

 

Ad 2) Informace z řídící pracovní skupiny 

1) Informace ze SML 

- Očkování sociálních služeb s CS senioři - za město byl poskytnut seznam dotčených služeb 

a zájemců, očkování probíhá, služby řeší přímo s krajem. 

- Očkování ostatních sociálních služeb – probíhá v komunikaci s Krajský úřadem 

Libereckého kraje (p. Tichý). 

- PS Bydlení - snaha o propojení PS komunitního plánování a PS v rámci Lokálního 

partnerství (pod Agenturou pro sociální začleňování) – proběhlo 30.3.2021 

- Další jednání k Dluhům proběhne 29.4.2021. 

 

2) Rozvojové záměry sociálních služeb v ZS SS LK 

- Potřebnost rozvoje SS na rok 2022 hodnotila ŘPS. 

- Důvodem je předpoklad značného propadu financí z veřejných zdrojů (MPSV, kraj i obcí), 

nelze se již 100 % držet pouze Komunitního plánu. 

- Výše úvazků má také vliv na výši přidělené dotace od města. 

- Dlouhodobě se spolufinancování města pohybuje okolo cca 6 %. 

- Město zadá odsouhlasené rozvojové záměry prostřednictvím KISSOSU, posléze je musí 

odsouhlasit odbor sociální péče za ORP. Tento odbor sbírá RZ od všech obcí II. typu a 

podává souhrnný požadavek za území celého ORP. Následně je souhrnný požadavek 

odeslán v aplikaci na KÚ a tento může požadavky krátit (termín pro zadavatele sociálních 

služeb k podání rozvojových záměrů na změnu kapacity v Základní síti sociálních služeb 

Libereckého kraje 2021 – 2023 na rok 2022 je 15. března 2021 až 29. března 2021 

- Přesný termín výzvy pro poskytovatele sociálních služeb za účelem aktualizace údajů 

Základní sítě sociálních služeb LK 2021 – 2023 na rok 2022 bude stanoven v červenci 2021. 

- Celkem zasláno 13 požadavků. Odsouhlaseno 6. 

 

- P. Teplá doplňuje informaci k základní síti sociálních služeb Libereckého kraje – bylo 

projednáváno na jednání Výboru sociálních věcí zastupitelstva kraje – bude ustanovena 

pracovní skupiny k optimalizaci základní sítě z důvodu jejího udržení.  
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3) Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje 

- Požadavek ze strany KÚ na MPSV na letošní rok – 1.062.352.000 Kč, kraj obdržel 

834.268.445 Kč, z toho: 

2. kolo financování: 27 mil. Kč pro služby v souvislosti s reformou psychiatrické péče. 

cca 18 mil. Kč ponecháno v rezervě pro krizové dofinancování (po vyhodnocení průběžných 

zpráv v létě) 

zaslán požadavek o dofinancování (cca 85 mil. Kč). 

- Pravidelné schůzky koordinační skupiny k Reformě péče o duševní zdraví – CDZ v nejbližší 

době není možno v LK zrealizovat (nedostatek psychiatrů a psychiatrických sester), prioritou 

je tedy vznik multidisciplinárních týmů. 

- Personální změna na pozici vedoucího oddělení rozvoje a financování SS – místo 

Ing. Jany Maříkové (nově ředitelka ZSS Turnov) nastupuje na tuto pozici od 1. 4. 2021  

Mgr. Jiří Tůma. 

 

 

Ad. 3) Různé, diskuse  

P. Teplá shrnula informace k proběhlým či probíhajícím dotačním řízením: 

Dotační řízení města Liberec 2021  

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

- 58 služeb (+7 projekty)  

- nyní probíhá kontrola odevzdaných žádostí  

- v květnu by návrhy měly být předloženy radě a zastupitelstvu města 

 

Mimořádné dotační řízení města MPSV 2021  

mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C) – 

termín do 15.4.2021 

- výsledky jsou již uveřejněny na webu MPSV – byly zaslány do pracovní skupiny 26.4.2021 

 

mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v 

souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory 

E-ochranné pomůcky) 

- zveřejněna aktualizace výzvy s termínem podání žádostí v aplikaci OKsystém, a to od  

28.4. do 17.5.2021 

 

Dotační řízení Libereckého kraje na předfinancování roku 2021 

- připomenutí termínu pro vyúčtování této dotace do 31.5.2021 

 

On-line dotazník 

P. Teplá připomíná email od p. Tůmy ve věci možného vyplnění on-line dotazníku (zpracovatelé 

Technická univerzita Liberec + Akademie věd ČR) týkajícího se období COVID s názvem 

„Nedostatkové zdroje v době pandemie“ (podrobnější informace 

viz https://zdrojeapandemie.tul.cz/index.php/cs/). 

Výsledky výzkumu budou později zveřejněny na těchto webových stránkách. Na podzim 2021 si 

zájemci budou moci stáhnout brožuru s výsledky výzkumu, klasickými dilematy a ilustracemi. 

 

 

https://zdrojeapandemie.tul.cz/index.php/cs/
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Databáze sociálních pracovníků 

Dále uvedla informaci z newsletteru MPSV k sociální práci – tvorba databáze sociálních pracovníků 

v rámci projektu Profíci II.  Další přidanou hodnotou této databáze bude možnost zažádat si o uznání 

odborné kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka v sociálních službách, kteří 

svou odbornou kvalifikaci získali mimo Českou republiku na území jakéhokoliv členského státu EU, 

EHP a Švýcarska. Prostřednictvím Databáze bude možné podat inzerát a oslovit tak větší množství 

svých potenciálních kolegů. Spuštění Databáze se předpokládá v polovině tohoto roku a bude 

dostupná na stránkách www.mpsv.cz. www.budmeprofi.cz  nebo na fcb projektu 

www.facebook.com/budmeprofi 

  

Zřízení Domu seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace 

V souvislosti se zamýšlenou směnou ZOO Liberec a Botanické zahrady Liberec na Liberecký kraj a 

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,  a Dům Seniorů Liberec 

Františkov, příspěvková organizace na město Liberec bude zřízena nová organizace Dům seniorů 

Františkov, Liberec, příspěvková organizace.  

 

Antigenní testování 

Nové místo pro antigenní testování í MCU Koloseum Liberec  

 

Strategie rozvoje města 

V současné době probíhá její finalizace. Dne 3.5.2021 od 16.00 hodin proběhne on-line formou 

veřejné projednání tohoto dokumentu (předpokládaný konec jednání je v 18.00) kde bude 

představena konečná podoba dokumentu. 

Návrhová část dokumentu je taktéž zveřejněna na webových stránkách města mezi dokumenty ke 

stažení u jednotlivých pracovních skupin, kam se lze dostat přes rozcestník na následujícím 

odkazu: www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-

statutarniho-mesta-liberec-2021/pracovni-skupiny. 

 

Vzdělávání prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování  

p. Teplá přepošle nabídku vzdělávání od paní Sochůrkové.  
 

Dotazy členů: 

p. Zápotocká (MCU Koloseum)  

Dotazuje na termín pro podávání žádostí o dotaci na rok 2022. 

- Paní Teplá zjistí na krajském úřadě.  

 

P. Teplá poděkovala všem za účast. 

 

Termín příštího jednání: 14. 06. 2021 od 14:00 hodin, místo bude upřesněno.    

 

Termíny jednání pracovní skupiny, od 14:00 hodin 

pondělí 06. 09. 2021 

pondělí 18. 10. 2021 

pondělí 20. 12. 2021 

 

 

Zapsala: Martina Teplá 

http://www.budmeprofi.cz/
http://www.facebook.com/budmeprofi
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/pracovni-skupiny/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/pracovni-skupiny/

