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Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  on-line forma 

Datum/čas.:        10. 2. 2021 

Přítomni:        Jana Horáková, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Pavlína Háková, 

Adéla Sochůrková, Vlasta Pavlů, Lukáš Průcha, Lukáš Ron, Martina Teplá, 

Jana Urbanová 

Omluveni:      Zlata Adamcová, Olga Merglová 

 

 

Program jednání: 

1) Vyhlášení dotačního titulu na rok 2021 

 

ŘPS odsouhlasila vyhlášení dotačního titulu ve stejné podobě, v jaké byl vyhlášen i v roce 

2020, tedy: 

a) Alokovaná celková částka je 7.000.000 Kč, z toho 1.000.000 Kč je alokován pro 

prioritizované služby a 6.000.000 Kč pro ostatní služby, 

b) Prioritizované služby pro rok 2021: § 57 – Azylové domy, § 58 – Domy na půl cesty, § 

61 – Nízkoprahová denní centra. 

c) Kritéria – bodově zvýhodněny služby soc. prevence a CS osob s chronickým duševním 

onemocněním, osob s poruchami autistického spektra, u služeb soc. péče CS osob s 

kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra. 

d) Návrh bude dále předložen do RM, výboru soc. věcí a bezpečnosti a finančního výboru, 

konečný návrh by mělo schválit zastupitelstvo 25. 2. 

e) Příjem žádostí je stanoven na 5. – 16. 4. 2021 

f) Rozdělení dotací by dle harmonogramu mělo schválit ZM v květnu, od konce června 

bude probíhat proplácení smluv. 

 

2) Informace ze SML 

 

a) Koronavirus 

 Očkování v DPS – Komunitní středisko 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. 
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 Pro všechny soc. služby platí nabídka ČČK o zprostředkování 

dobrovolníků do služeb, ČČK průběžně vzdělává i dobrovolníky Kontaktu 

- zatím žádná služba dobrovolníky nevyužila 

 Kontakt: oblastní ředitel p. Hradec - +420 725 077 017, 

liberec@cervenykriz.eu 

 

b) Projekt Centrum bydlení Liberec 

 Slavnostní otevření 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 schválila RM 16. 2. 

 

c) Osoby bez přístřeší 

 Aktuálně tzv. „horká židle“ v DC Naděje, od úterý do pátku 

 

d) Výzkum SVL 

 Ve spolupráci s ASZ probíhá aktualizace výzkumu SVL B. Šolkové z r. 2015. 

 Ve výzkumu budou využita data z ÚP, jako je počet uchazečů o zaměstnání, 

informace o vyplacených dávkách atd.  

 

e) Fixpointy 

 

 Na území města Liberce jsou od začátku února umístěny 2 – u vlakového nádraží 

a u prodejny Norma, ze strany parkovacího domu Forum. 

 Kontrolu provádí jednou týdně Most k naději. 

 

f) Fond zdraví a prevence 

 Pro rok 2021 nebyl vyhlášen, vyhlášeny byly pouze 3: Ekofond, Fond kultury a 

cestovního ruchu a Sportovní fond 
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3) Aktuality z KÚ 

 

 V roce 2021 nedojde k otevření sítě, rozvojové záměry, které již nejsou součástí 

schválené sítě, nebudou akceptovány. 

 

 Rozvojové záměry obcí na rok 2022 budou pravděpodobně sbírány v březnu (dle 

finančních možností obcí a kraje), stále však bude prioritou hlavně udržení stávající sítě. 

 

 Únorové zastupitelstvo LK bude schvalovat přidělení dotací z MPSV, požadavek činil 

přes 1 mld., k rozdělení je cca 700 mil. 

 

 

4) Aktuality z ÚP 

 

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

hygienických podmínek. 

 Narůstá nezaměstnanost. 

 

 

5) Informace z PS 

 

 Požadavek na rozšíření OSP ze strany organizací Člověk v tísni a Romodrom, jedná se 

o úvazky v dluhovém poradenství, které jsou prozatím financovány z projektů. 

 

 Jednání pracovních skupin většinou probíhají on-line, některé skupiny svá setkání 

s ohledem na pandemickou situaci zrušila. 

 

 Organizace Fokus aktuálně řeší pokračování služeb, které doposud byly financovány 

z projektů, probíhají jednání s KÚ ohledně dalšího financování služeb v rámci 

psychiatrické péče. 

 

 Většina služeb z PS pro sociálně vyloučené uskutečňují on-line konzultace s klienty a 

činí opatření v souladu s nařízeními vlády. 

 

 Organizace Romodrom zahájila nový celorepublikový projekt, díky kterému pomáhají 

s návratem celkem cca 3 000 domácností z Velké Británie do ČR z důvodu Brexitu. Do 

projektu je zapojena i liberecká pobočka. 

 

Příští setkání se uskuteční 21. 4. od 14:00. 
Zapsala: Adéla Sochůrková 


