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Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  on-line forma 

Datum/čas.:        09. 12. 2020 

Přítomni:        Zlata Adamcová, Jana Horáková, Kateřina Jírová, Ivan Langr, Pavlína 

Háková, Olga Merglová, Adéla Sochůrková, Lukáš Průcha, Martina Teplá, 

Jana Urbanová 

Omluveni:      Pavel Kalous, Vlasta Pavlů, Lukáš Ron 

 

 

Program jednání: 

Informace ze SML 

a) Koronavirus 

 

• Většina služeb má zajištěny ochranné pomůcky i personální kapacity, 

 

• AD Speramus v karanténě do 10. 12. 2020, 

 

• Pro sociálně vyloučené v LK, kteří jsou pozitivní na Covid nebo jim je nařízena 

karanténa, je vyčleněn objekt v Zeyerově ulici (APOSS), 

 

• RM schválila dotaci ve výši 30.000 pro ČČK na kurz Pečovatel v záloze, 

 

• SML obdrželo od LK dotaci na zajištění humanitární pomoci organizacemi OS 

ČČK Liberec a KS Kontakt Liberec (276.784 Kč), další dotace předschválena 

Radou LK, v lednu bude schvalovat RM Liberec. 

 

b) Projekt Asistenti prevence kriminality II. 

 

• Ke dni 1. 12. 2020 přijati 4 noví asistenti, 

 

• projekt bude probíhat dále v nezměněném režimu. 
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c) Projekt Centrum bydlení Liberec 

 

• Od 1. 12. 2020 nové externí prostory – ul. Na Bídě 564/12, 

 

• zahájení činnosti od 1. 1. 2021, pro veřejnost v prvním čtvrtletí roku 2021, 

termín bude upřesněn, 

• nutná změna pravidel pro přidělování bytů, do té doby bude probíhat přidělování 

bytů ve stávajícím režimu. 

 

d) Fixpointy 

 

• RM dne 1. 12. 2020 s účinností od 1. 1. 2021 schválila umístění dvou Fixpointů 

na území města, 

 

• jedná se o nádoby na použitý injekční materiál, 

 

• lokality umístění: třída 1. máje (u vlakového nádraží) a ulice Blažkova (za 

parkovacím domem u OC Forum), 

 

 

• provoz a údržbu bude zajišťovat Most k naději, z. ú. 

 

e) Strategie rozvoje SML 2021+ 

 

• Na jednání všech PS dne 9. 12. bude představena návrhová část (návrh cílů a 

opatření) po zapracovaní zaslaných připomínek. 

 

• https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-

rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/ 

 

 

f) Vyúčtování dotací pro poskytovatele soc. služeb 

• Termín pro dodání je do 28. 2. 2021, příjemcům dotací bude ještě zaslán e-mail. 

 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategie-rozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/
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Aktuality z KÚ 

• Nový náměstek pro sociální věci – Mgr. Petr Tulpa. 

 

• Síť a střednědobý plán jsou na rok 2021 schváleny, kraj se bude těmito 

dokumenty řídit a případné změny budou schvalovány vždy zástupci kraje. 

 

• Některé rozvojové záměry jsou již součástí sítě, ostatní v příloze Střednědobého 

plánu (Rozvojové záměry 2020+), v roce 2021 proběhne stabilizace sítě, nelze 

však predikovat vývoj situace (vlivem pandemie zřejmě dojde k výraznému 

snížení financí). 

 

• K 31. 12. 2020 končí 2 NZDM – Lampa (Mimoň) a Sanrepo (Jablonné v 

Podještědí). 

 

• Národní ústav pro autismus, z. s. (NAUTIS) – plánují odlehčovací službu pro 

děti (lokalita Smržovka), přesná cílová skupina je v řešení, plánovaná kapacita 

je asi 5 lůžek, začátek poskytování v roce 2021. 

 

• S.O.S. Liberecký kraj (https://www.sos-lbc.cz/), Katalog sociálních služeb 

Libereckého kraje (https://socialnisluzbylk.cz/)    

 

 

Aktuality z pracovních skupin 

 

• PS duševní zdraví – Fokus: nikdo z klientů se Covidem 19 nenakazil, pouze několik 

zaměstnanců, personálně však služby dokázaly pokrýt. Od července funguje nový 

malokapacitní DZR, který je aktuálně plně obsazen. 

• PS pro děti a mládež – osobně se skupina stihla sejít pouze jednou, poté proběhlo jednání 

on-line. Služby neřešily významnější problémy v souvislosti s koronavirem, 

• PS závislosti – služby neřešily významnější problémy v souvislosti s koronavirem, 

některé ze služeb musely být omezeny. Terapeutická komunita bez nakažených. 

Potravinová banka Libereckého kraje od příštího roku začne provozovat nábytkovou 

banku. 

• PS pro sociálně vyloučené – v druhém pololetí se skupina osobně nesešla, na první 

polovinu ledna je naplánováno společné setkání s ASZ. Omezení služeb ve spojitosti 

s ochrannými opatřeními. 

• PS pro zdravotně znevýhodněné – v druhém pololetá se skupina osobně nesešla, 

proběhlo on-line jednání. 

https://www.sos-lbc.cz/
https://socialnisluzbylk.cz/
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• PS senioři – v CZaSP probíhá pravidelné testování zaměstnanců, potvrdilo se několik 

pozitivních případů, u klientů DS nepotvrzen žádný případ. 

 

 

Diskuse na téma návrhu zákona o sociálních službách a požadavek na zjištění stanoviska 

KÚLK. 

 

 

 

Termíny jednání ŘPS v roce 2021: 

 

➢ 10. 2. 

➢ 21. 4. 

➢ 9. 6. 

➢ 25. 8. 

➢ 13. 10. 

➢ 15. 12. 

 

 

Jednání se budou konat v budově historické radnice, v místnosti č. 202 od 14:00. 

 

 

 

 

 

 
 

Zapsala: Adéla Sochůrková 


