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  Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  on-line 

Datum/čas:      31. 8. 2022 

Přítomni: Jana Horáková, Kateřina Jírová, Olga Merglová, Dana Morcová, Vlasta 

Pavlů, Lukáš Průcha, Martina Teplá, Jana Urbanová 

Omluveni: Ivan Langr, Pavel Kalous 

 

Program jednání: 

1) Nový komunitní plán 2023 – 2027 - informace o aktuálním stavu a dalším postupu 

 

 Červenec/srpen – proběhly rozhovory se zadavateli (p. náměstek, p. Tůma, 

vedoucí jednotlivých oddělení odboru soc. péče, p. Hoření,…) 

 Srpen – sběr a vyhodnocení dotazníků, práce na analytické části 

 Září – velké setkání pracovních skupin, zpracování návrhové části 

 Září/říjen – revize návrhové části jednotlivými PS 

 Listopad – druhé velké setkání pracovních skupin 

 Listopad/prosinec – předložení finálního dokumentu k připomínkování 

 Leden 2023 – předložení dokumentu ke schválení orgánům města (RM, výbor, 

ZM) 

 

 V srpnu proběhlo dotazníkové šetření mezi klienty sociálních služeb, osvědčila se 

distribuce prostřednictvím poskytovatelů soc. služeb: 

o 150 dokončených dotazníků (48,4 % ze všech návštěvníků dotazník dokončilo) 

o Nejvíce respondentů je klienty služeb OSP (49 %), terénních programů (20 %), 

peč. služeb a osobní asistence 

o závěry budou součástí KP 
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 Harmonogram jednání pracovních skupin k práci na novém komunitním plánu: 

 

- Aktualizovaný harmonogram a další informace k tvorbě KP zde: 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/  

 

 

 Nový komunitní plán již nebude zahrnovat okolní obce (Šimonovice, Stráž nad Nisou, 

Jeřmanice, Dlouhý Most – již plánují společně s MAS Podještědí ve venkovském 

prostoru SO ORP Liberec). 

 Manažerem MAS pro komunitní plánování je pan Ing. Petr Ponikelský. 

 Komunitní plán tedy bude zahrnovat pouze území města + městský obvod Vratislavice. 

Skupina Podzimní termín 

Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním 

vyloučením 

19. 9. (radnice, č. 209) 

Pracovní skupina pro duševní zdraví 4. 10. (Fokus) 

Pracovní skupina pro děti a mládež 13. 10. (Uran, č. 17) 

Pracovní skupina pro seniory 22. 9. (Krejčího) 

Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi   30. 9. (Advaita)  

Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné  24. 10. (MCU Koloseum) 

Společná setkání pracovních skupin 

1. setkání 13. 9. (Lidové sady) 

2. setkání 1. 11. (Lidové sady) 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/
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2) Společné setkání pracovních skupin 

 Proběhne 13. 9. od 13 do 16 hodin v malém sále v Lidových sadech. 

 Účast zatím potvrdilo 53 zástupců služeb. 

 Hlavní program proběhne metodou inspirovanou World café (7 skupin, náhodně 

rozdělených, 7 facilitátorů (manažeři, Lukáš, Adéla). 

 Facilitátor sedí na místě a zaznamenává závěry z diskuze, seznamují nové 

příchozí s dosavadními výsledky u svého stanoviště, pak následuje další 

diskuzní otázka, ostatní účastníci cirkulují. 

 Finální papír se závěry všech kol (diskuzí) je předán organizátorům (podklad do 

KP). 

 Výstupy budou odprezentovány na dalším společném setkání 1. 11. 

 Proběhnou 3 kola po cca 30 minutách – diskuzní otázky:  

o finance a zdroje, kritéria výběru do sítě a indikátory 

 Čtyři manažeři pracovních skupin (p. Horáková, p. Merglová, p. Průcha, p. 

Teplá) potvrdili svou účast na setkání a zároveň jsou ochotni ujmout se role 

facilitátorů. Paní Jírová podá informaci o své účasti či neúčasti v následujících 

dnech. Paní Urbanová se z jednání z důvodu čerpání dovolené omlouvá. 

 

3) Informace ze SML 

Humanitární pomoc pro ukrajinské uprchlíky 

 Do LK každý den cca 50 nově příchozích. 

 KACPU aktuálně funguje 3 dny v týdnu (po, st, pá 8-16 hod.). 

 Městské dvě asistentky prevence kriminality pomáhají službám pracujícím s UA, nyní 

budou chodit i do lokalit spolu s pracovníku CPIC. 
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Projekty (OPZ+) 

 Na konci srpna byla vyhlášena výzva pro podávání projektových žádostí v rámci 

Operačního programu zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-

/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/podpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-

lokalitach-1-?inheritRedirect=false). 

 Město Liberec podává 2 žádosti do výzvy OPZ+ na pokračování stávajících projektů 

(APK III a CBL II) -> ideálně, aby navazovaly na současné projekty, tedy 

předpokládaná realizace od 11/2022. 

 Dále město bude žádat na nový projekt – „Domovníci“ – cílem je zaměstnat 6 

osob/domovníků, kteří by spravovali městské bytové domy a dohlíželi zde na pořádek 

a působili jako preventisté sociálně patologických jevů. Předpokladem je, že jeden 

domovník by měl na starosti více vchodů/domů. Realizace tohoto projektu je 

předpokládána od 1. 1. 2023. 

 Do výzvy dále mohou žádat i samotní poskytovatelé sociálních služeb – výzva zahrnuje 

možnost podpory služeb sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s cílovou 

skupinou osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Dle 

našich informací se do této výzvy chystají požádat tři poskytovatelé působící na území 

města se zájmem zřízení celkem 9 úvazků pracovníků v přímé péči. S podáním žádosti 

pomáhá Agentura pro sociální začleňování, služby dále konzultují své záměry se 

zástupci města, aby nedocházelo k překrývání působnosti služeb (zejména s ohledem na 

specifické cílové skupiny). 

 Pokud žádosti poskytovatelů sociálních služeb budou akceptovány, dojde pouze 

k dočasnému zařazení „projektových“ úvazků do krajské sítě sociálních služeb. 

Následně po ukončení realizace projektů dojde ze strany města a Agentury 

k vyhodnocení přínosu a kvality těchto služeb, na základě kterého by případně 

byly kapacity zařazeny již trvale. 

 Maximální doba realizace všech projektů podpořených z této výzvy činí 36 měsíců. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fprehled-vyzev-opz-plus%2F-%2Fasset_publisher%2FSfUza2tXdZGm%2Fcontent%2Fpodpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-%3FinheritRedirect%3Dfalse&data=05%7C01%7CLukas.Ron%40mmr.cz%7C942edc487d6d49efef7d08da87413786%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C637971011433381139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EI5fqrIDlGEsAPmrt9wCRNfldZJmFHpzXkbDe9HiRck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fprehled-vyzev-opz-plus%2F-%2Fasset_publisher%2FSfUza2tXdZGm%2Fcontent%2Fpodpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-%3FinheritRedirect%3Dfalse&data=05%7C01%7CLukas.Ron%40mmr.cz%7C942edc487d6d49efef7d08da87413786%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C637971011433381139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EI5fqrIDlGEsAPmrt9wCRNfldZJmFHpzXkbDe9HiRck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esfcr.cz%2Fprehled-vyzev-opz-plus%2F-%2Fasset_publisher%2FSfUza2tXdZGm%2Fcontent%2Fpodpora-socialniho-zaclenovani-ve-vyloucenych-lokalitach-1-%3FinheritRedirect%3Dfalse&data=05%7C01%7CLukas.Ron%40mmr.cz%7C942edc487d6d49efef7d08da87413786%7C8227f2a542384dd2baa9cb8d4f57a2e8%7C0%7C0%7C637971011433381139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EI5fqrIDlGEsAPmrt9wCRNfldZJmFHpzXkbDe9HiRck%3D&reserved=0


 
 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA 
 
 

5 
 

Další informace z města 

 V červenci byly přiděleny byty v zrekonstruovaném domě v ul. Dr. M. Horákové (3x 

2kk, 6x 1kk), nájemníci zde bydlí od srpna. 

 Centrum aktivního života - ukončení stavby předpokládané k 30. 9., zahájení realizace 

do 31. 5. 2023. Nyní probíhá finalizace dovybavení prostor, rozmístění služeb. 

 Na webu města zveřejněn Plán sociálního začleňování Liberec 2022-2027 (na tento plán 

jsou navázány finanční alokace vč. projektových) 

 

4) Informace z Krajského úřadu Libereckého kraje a Úřadu práce 

 Zastupitelstvo kraje dne 30. 8. schválilo Dofinancování sociálních služeb v roce 2022. 

Předpokládaná alokace činí 117.576.000 Kč, avšak zatím není jisté, zda tuto částku kraj 

od MPSV opravdu obdrží. V případě změny by muselo dojít k revokaci přijatého 

usnesení, jelikož usnesení obsahuje rozdělení finančních prostředků mezi konkrétní 

služby. Předpokládá se, že finální výsledek bude znám během září. 

 Dotace z prostředků MPSV na rok 2023 – podávání žádostí bude zpřístupněno v termínu 

od 17. 10. do 16. 11. 2022, LK žádá pro rok 2023 částku 1.301.352.131 Kč. 

 Úřad práce aktuálně prioritně vyřizuje vyplácení jednorázového příspěvku na dítě. 

 V termínu 1. 9. – 30. 11. 2022 bude opět probíhat akce Milostivé léto. 

 

5) Informace z pracovních skupin 

 

 Paní Teplá informovala o rozšíření skupiny pro zdravotně znevýhodněné – členy 

skupiny se nově stanou dvě pečující maminky (jakožto zástupci veřejnosti) a 

zástupce z organizace APOSS, která se doposud KP neúčastnila. 

Zároveň o členství ve skupině požádala i paní Klimečková z KÚLK, která je 

koordinátorkou Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením (https://odbor-socialni.kraj-

lbc.cz/getFile/case:show/id:1082516/2020-09-07%2013:29:34.000000). 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1082516/2020-09-07%2013:29:34.000000
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1082516/2020-09-07%2013:29:34.000000
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 Pracovní skupiny se scházejí dle schválených harmonogramů. Přehled termínů 

je dostupný na: https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-

planovani/terminy-jednani/. 

 

 

Příští setkání ŘPS se uskuteční 19. 10. od 14:00 v místnosti č. 209 historické budovy 

radnice. 

 

 

 

 

        Zapsala: Adéla Machová 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/terminy-jednani/
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/terminy-jednani/

