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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  on - line 
Datum/čas.:      27. 1. 2022 
Přítomni:        Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Světla Baštová, Hana Koubková, , 

Romana Lakomá, Adéla Sochůrková, Jiří Simeth (v zastoupení p. 
Doležalová), Petr Hampacher 

Omluveni:         Lenka Tešnarová Ivana Storchová, Jan Molnár, Barbora Pecháčková, 
Ivana Sulovská 

 

Program jednání:  

1.    Úvod  
2.    Informace z MML  
3.    Informace ze služeb 
 
 
Ad.1) 
 
Přivítání členů pracovní skupiny. Seznámení s programem jednání.  
 
 
Ad. 2) 

 Informace z MML 
 
 Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022 

 

- Program A – 1 000 000,-, služby zařazené do programu: § 57 – Azylové 

domy, § 58 – Domy na půl cesty, § 61 – Nízkoprahová denní centra 

- Program B – 6 000 000,-, ostatní služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 
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 Harmonogram dotačního titulu 2022  
 

o Zveřejnění na úřední desce 1. 3. – 31. 5. 2022 

o Příjem žádostí 4. 4. – 18. 4. 2022 
o Schválení RM 17. 5. 2022 (ukládání materiálů do 11. 5.) 

                        ZM 26. 5. 2022 

Kdo již v minulosti žádost podával, nemusí dokládat znovu povinné přílohy, ale všichni 

musí nově doložit potvrzení o skutečných majitelích (nově dle zákona 250/2000 Sb.) - 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 

  

 

 

 Fond zdraví a prevence – město má v plánu jeho obnovení pro rok 2022, ale 
zatím nemáme bližší informace. Hned jak budeme vědět, budeme Vás 
informovat. 

 
 

 

 

 Vznik nového komunitního plánu 
 

24. 3. a 26. 5. Proběhnou setkání naší pracovní skupiny od 9:00 hod v budově Uranu, 

v druhém patře a budeme pracovat na novém komunitním plánu.  

Prosím, počítejte s větší časovou dotací – cca 2 hodiny. 

 

 

 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
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 Představení spolupráce na přihlášce pro Evropské hlavní město kultury 
2028 

 

- Viz poslaný email od Katky Jírové 
- Součástí povinného obsahu přihlášky na Evropské hlavní město kultury je i 

zapojení znevýhodněných a marginalizovaných skupin do účasti na kulturním 
životě města. Město má popsat, jaká je situace a jak ji chce pomocí projektu 
zlepšit. 

- Naším úkolem je: shromáždit hlavní potřeby a bariéry účasti na kulturním a 
komunitním životě na straně klientů SS a seznam organizací, které by měly 
potenciálně zájem být aktivnější a zajímat se o spolupráci. 

- Pokud budete mít zájem, budete mít své náměty, připomínky nebo se budete 
chtít přímo aktivně podílet, můžete se obrátit na Adélu Sochůrkovou, která 
všechny podněty zpracuje a paní Škochové předá. 

- Za naši skupinu jsme zmínili především ekonomickou stránku, kdy klienti nemají 
dostatek financí a kultura by se mohla stát například motivací nebo odlehčením 
jejich tíživé situace. Dle Petra Hampachera a zkušeností ze zahraničí – kulturní 
příspěvkové organizace města nabízí v den konání akce volné vstupenky pro 
poskytovatele sociálních služeb a jejich klienty. 

- Bylo by potřeba doladit například financování těchto aktivit, kdy je nutný 
doprovod sociálního pracovníka (jeho vstupné, čas…). 

- Dále jsme zmínila potřebnost ze stran rodin dětí s postižením – specifické 
požadavky, chráněné prostředí – skupina dětí s PAS a dále pak další cílové 
skupiny – bezbariérovost – možnost divadelních představení, program kina atd. 
Kdy může v klidu celá rodina jít za kulturou a neobávat se, že jejich dítě bude 
rušit apod. 

- Pokud budete mít další podněty, posílejte p. Sochůrkové 
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Ad.3) Diskuze, informace ze služeb 
 
Déčko – Paní Romana Lakomá: 

Informace o konání Krajské týdny pro neziskový sektor: https://www.tynes.cz/ 

Na stránkách najdete program. Je připraveno mnoho aktivit pro celé rodiny tak, aby 

děti byly zaměstnané a rodiče mohli čerpat informace. Bude se zde prezentovat mnoho 

poskytovatelů včetně Déčka. 

 

Maják Plus – Petr Hampacher 

Od podzimu 2021 zaznamenávají, že se snižuje věk dětí, které mají problémy se 

zákonem. Jedná se o děti mladší 15 let. Spolupracují s kurátory. Situace je dopadem 

doby covidové (on-line výuka, rodiče v práci – děti samy doma aj.). 

 

Informace pro členy skupiny, že VZP poskytuje příspěvek na psychosociální 

podporu dospělým a dětem od sedmi let.  

Více informací: https://dusevnizdravi.vzp.cz/ 

 

Centrum Protěž – paní Světlana Jiráňová 

Informace k Iniciativě Pro dítě 21: www.prodite21.cz 

- Proběhla on-line schůzka, kde se mluvilo o vzniku regionálního 
interdisciplinárního týmu, který bude pracovat s problematikou, jak zlepšit práci 

s ohroženými dětmi. Budou se scházet pracovní skupiny, v případě zájmu o 

zapojení se prosím hlaste do 5. 2. 2020 na e-mail info@nidar.cz (jméno, 

pracoviště, telefon, e-mail). 
- Předáváme také záznam z videokonference 

 
Videozáznam konference:  

- http://vox.jacz.cz/data/files/1/21/2021_02_08_Konference_720.mp4 

https://www.tynes.cz/
https://dusevnizdravi.vzp.cz/
http://www.prodite21.cz/
mailto:info@nidar.cz
http://vox.jacz.cz/data/files/1/21/2021_02_08_Konference_720.mp4
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Charita Liberec – azylové domy – paní Hana Koubková 

- Úspěšně prošli inspekcí (leden 2022) 
- Aktuálně nabízí v Růžodole jeden pokoj pro maminku a dítě (dítě 

v postýlce) 
 

 

V rámci diskuze padly dvě stížnosti na Centrum Bydlení: 

Nelze se dovolat, neustálé měnění telefonního čísla a také dlouhá čekající doba na 

vyřízení požadavku. Paní Sochůrková předá informaci na Humanitním oddělení 

k řešení. 

 

 

 

 

 

Termín dalších pracovních skupin: 24. března a 26. května 2022 v budově Uranu, 

v 9:00 hod. (délka jednání cca 2 hodiny) 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Kateřina Jírová 


