KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC
PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI A MLÁDEŽ
Zápis z jednání
Místo jednání: On-line formou
Datum/čas.:
22. 10. 2020
Přítomni:
Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Ivana Storchová, Romana
Lakomá, Světla Baštová, Ivana Sulovská, Hana Koubková, Petr
Hampacher
Jan Molnár, Lenka Tešnarová, Jiří Simeth, Adéla Sochůrková
Program jednání:
1.
2.
3.

Úvod
Informace z MML, Krajského úřadu
Jednací řád

Ad.1)
Vzhledem k situaci ohledně pandemie koronaviru a vládním nařízením byla zrušena
většina plánovaných setkání pracovních skupin komunitního plánování, která se měla
konat v druhé polovině září a v říjnu. Komunikace mezi členy bude probíhat
elektronicky.

Ad. 2)
 Informace z MML, Krajského úřadu
o Magistrát města Liberce má dle vládního nařízení pro veřejnost otevřeno pět
hodin, dva dny v týdnu: pondělí a středa 8:00 - 10:30 a 14:30 - 17:00, od 19. 10.
se veřejnost musí předem telefonicky objednat.
o Obnovena činnost krizového štábu města.
o Obnovena krizová linka pro občany Liberce (Komunitní středisko Kontakt),
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/krizove-linky-prosenioryopet-provozu.html
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o V případě uzavření škol je za ORP Liberec pro výkon péče o děti do 10 let
věku určena ZŠ a MŠ Barvířská. K 14. 10. 2020 se týká dětí, jejichž zákonní
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie,
poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních
službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce
na krajských a obecních úřadech, podle zákona č. 108/2006 Sb., sociální
pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, příslušníky ozbrojených sil
nebo pedagogickými a nebo nepedagogickými pracovníky určené školy
nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo
žáky
určené
školy
nebo
školského
zařízení.
Kontakt:
druzina.barvirska@seznam.cz – telefon 778 761 347.
o Pokud u některé sociální služby nastane problém s provozem a fungováním
služby v souvislosti s režimovými opatřeními nebo s personálními důvody
(nařízená karanténa, OČR), bylo by dobré o této skutečnosti informovat
oddělení humanitní (485 244 981) nebo přímo pana Jirotku (485 244 965).
o Projekt Asistenti prevence kriminality II.
Projekt byl schválen hodnotící komisí MPSV. Účelem projektu je navýšení
počtu asistentů prevence kriminality ze stávajících 5 na 10.
Hlavním cílem projektu je pomocí aktivit asistentů prevence kriminality (dále
jen APK) snížit riziko kriminality, zvýšit a zlepšit pocit bezpečí ve vybraných
lokalitách Liberce. Součástí cíle je budování důvěry mezi lidmi ze sociálně
vyloučených lokalit (jak občany sociálně vyloučenými, tak sociálním
vyloučením přímo ohroženými) a majoritou a posilování mediační role APK
během projektu. Dalším úkolem je snížení míry vandalismu a zvýšení
prevence drobné kriminality ve veřejném prostředí, zejména u stanic
městské hromadné dopravy, v parcích, na dětských hřištích, v okolí
nemovitostí i v sociálně vyloučených lokalitách. Posílení městské policie
Liberec o APK by mělo vést k celkovému snížení latentní kriminality
a přestupkové činnosti a k posílení občanů ve vnímání pocitu bezpečí ve
městě. Sekundárním cílem je zaměstnání APK z řad osob cílové skupiny.
o Do konce roku 2020 by měla proběhnout výběrová řízení a pozice by tak
měly být obsazeny.

2

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC
PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI A MLÁDEŽ

o Schválení projektu Centrum bydlení Liberec, bude složeno ze 6
pracovníků. Aktuálně probíhá výběr vhodných prostor. Otevření pro
veřejnost se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021.
o Došlo k prodloužení projektu „Taxík Maxík“, který zajišťuje Komunitní
středisko Kontakt a to do roku 2025.
Důležité materiály pro rok 2021:
Strategie rozvoje SML 2021+
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/strategierozvoje/strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2021/

Ad. 3)
16. 10. 2020 Vám byl zaslán Jednací řád k připomínkování. Na základě zpětné vazby
jsem předala připomínku od paní Sulovské: Jednání mohou probíhat on-line formou.
Připomínka bude zapracována.
Děkuji za spolupráci.

Termín dalšího jednání je zatím domluven 3. prosince v SVP Liberec. Pošlu Vám včas
pozvánku.

Zapsala:

Kateřina Jírová
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