
  
 

 
 

Pracovní setkání skupiny pro cizince, národností menšiny a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením. 

 
13. leden 2020, 15:00 hod, – MML 

 

 

Přítomni: 
Robert Prade, Pavla Haklová, Michaela Límová, Pavel Matějka, Gabriela Fialová, Lubomír 
Brůžek, Adéla Sochůrková 
 

1) Na jednání skupiny byla provedena aktualizace Komunitního plánu služeb v sociální 
oblasti SML na období 2018-2020 pro oblast osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Souhrnné výsledky za všechny pracovní skupiny budou po zpracování představeny 
jednotlivým PS. 

 

4. OBLAST OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Cíl: Opatření 

4.1 Udržení stávající sítě sociálních 
služeb. Optimalizace služeb v cílové 
skupině 

4.1.1   Zajištění služeb Odborného sociálního 
            poradenství – společné opatření s PS děti  
            (Opatření 3.1.3) 
4.1.2   Zajištění služeb Azylových domů 
4.1.3   Zajištění služeb Terénních programů sociální 
            prevence 
4.1.4   Zajištění služeb Nocleháren 
4.1.5   Zajištění služeb Nízkoprahových denních center         
4.1.6   Zajištění sociálně aktivizačních služeb –  

společné opatření s PS děti (Opatření 3.1.2) 
4.1.7   Zajištění služeb NZDM  - společné opatření s PS 
            děti (Opatření 3.1.1) 

4.2 Rozvoj sítě služeb 4.2.1   Navýšení kapacit terénních programů sociální  
            prevence 
4.2.2   Navýšení kapacit odborného sociálního 
            poradenství s důrazem na dluhové poradenství 
            – společné opatření s PS děti (opatření 3.2.1) 



4.2.3   NZDM, rozšíření cílové skupiny dopadu –  
            společné opatření PS děti a mládež (popis  
            opatření 3.2.2) 

4.3 Vznik nových služeb 4.3.1   Vznik Azylového domu pro ženy a rodiny, 
            společné opatření s PS sociálně vyloučení 
            (opatření 3.3.2) 
4.3.2   Vznik sociálně-zdravotní služby pro sociálně 
            vyloučené a osoby bez bydlení 
4.3.3   Vznik dvou nových NZDM – společné opatření 
            s  PS děti a mládež (popis opatření 3.3.1) 

4.4 Zajištění a rozvoj dalších aktivit a 
programů pro cílovou skupinu 

4.4.1   Zajištění programu potravinová banka  
4.4.2   Prostupné zaměstnávání a využití  
            Zaměstnaneckých programů Úřadu práce;  
            zlepšit propojení sociální práce, neziskové 
            organizace, město Liberec a Úřad práce 
4.4.3   Rozvoj sociálního podnikání  
4.4.4   Zajištění volnočasových aktivit pro CS  
4.4.5   Neformální a svépomocné aktivity 
4.4.6   Podpora komunitní práce 
4.4.7   Podpora terénní práce SML  
4.4.8   Sociální bydlení – prostupné bydlení, Housing 
            first  
4.4.9   Existence možnosti bydlení pro občany s  
            nízkými vlastními příjmy či občany odkázanými 
            na pomoc systému dávek hmotné nouze,  
            zejména příspěvku na péči  
4.4.10 Rozvoj resocializačních programů 
4.4.11 Rozvoj dluhového poradenství 

 
2) Jednání se zúčastnila vedoucí služby Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi, paní 

Haklová, která službu členům PS představila. Služba je v současné době již plně 
personálně pokryta. V lednu probíhaly také pohovory s uchazeči, kapacita pro rodiny 
s dětmi je předběžně naplněna (3 bytové jednotky), naopak některá lůžka pro ženy 
zatím zůstávají neobsazena. Informace ohledně služby včetně specifikace cílových 
skupin a kontakty jsou uvedeny na: http://www.opsnavrat.cz/Zeny-a-rodiny-s-
detmi.html. Výběr vhodných klientů provádí sociální pracovnice organizace Návrat, o. 
p. s. 

 
3) Členové byli informováni ohledně záměru zapojení Agentury pro sociální začleňování 

do procesu komunitního plánování - zástupce Agentury bude stálým hostem na ŘPS a 
členem pracovní skupiny pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v 
krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny. Dále budou v roce 2020 
zorganizována cca 3 setkání (květen, září, listopad) nad různými průřezovými tématy 
(bydlení, bezpečnost, …), kterých se mohou zúčastnit zástupci organizací dle vlastního 
uvážení.  
 

http://www.opsnavrat.cz/Zeny-a-rodiny-s-detmi.html
http://www.opsnavrat.cz/Zeny-a-rodiny-s-detmi.html


4) Strategie rozvoje SML 2021+ - v roce 2020 bude probíhat analytická a návrhová část 
tvorby Strategie rozvoje SML 2021+. Představitelé organizací i veřejnost se mohou 
hlásit o členství v externí pracovní skupině "Sociální oblast, zdravotnictví a 
bezpečnost". Za rok proběhne celkem 6 setkání pracovní skupiny. V případě zájmu 
zapojení se do procesu tvorby strategie kontaktujte prosím paní Moniku Kumstovou 
(kumstova.monika@magistrat.liberec.cz, tel. 485 243 505). Dokument by pak měl být 
schválen ZM v červnu 2021. 
 
 

5) Sociální byty realizované v rámci IPRÚ 
- ul. Žitavská, k dispozici je 11 bytů o různých velikostech – od 1+kk až po 4+1. 

veškeré informace na: https://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/resim-
bydleni/byty/a-socialni-byty/8-socialni-byty-realizovane-ramci-ipru.html  

- na prohlídce bytů, která se konala 6. 1. 2020, bylo rozdáno celkem 53 žádostí, 
z toho 25 žádostí bylo přijato oddělením humanitním k dalšímu zpracování (část 
zájemců nedonesla žádost vůbec, některé byly neúplné, jiní žadatelé nesplňovali 
podmínky pro přidělení bytu).  

 
Dotazy členů PS: 

a) K sociálním bytům realizovaným v rámci IPRÚ – co vše zahrnuje podmínka 
bezdlužnosti vůči SML?  
- Ani jeden z členů domácnosti nesmí mít dluhy na poplatcích za odpady a psy, 

pokutách u městské policie nebo nájemném, pokud v minulosti bydlel 
v městském bytě. Dluhy vůči DPMLJ nejsou sledovány. 
 

b) Jakým způsobem jsou přidělovány byty v režimu Housing First? 
- Housing First je určen pro klienty, kteří nejsou přinejmenším zpočátku schopni 

fungovat bez podpory ze strany sociální služby.  
- Byty samotné nejsou označeny za HF, toto označení se týká klienta, který po 

přidělení městského bytu nepodepisuje standardní nájemní smlouvu, ale smlouvu 
v rámci HF, která má své specifické znaky (na dobu určitou 6 měsíců s možností 
prodloužení, podpis notářské doložky  

- Pokud se Tým HF dozví, že může obsadit další byt, vyzve spolupracující organizace 
k doplnění dalších vhodných klientů do žádostí. Organizace budou mít 14 dní na 
dodání svých zájemců do systému HF a prokázání minimálně 2měsíční spolupráce 
s klientem. Pokud organizace nedodají své klienty, které považují v daný okamžik 
za nejohroženější a nejvhodnější, bude vybíráno z již dříve sebraných dotazníků. 
Výběr vhodných uchazečů by měl zohledňovat zdravotní stav uchazeče, délku 
bytové nouze, aktuální bytovou situaci, závislost nebo duševní onemocnění, věk a 
počet lidí v domácnosti. Zároveň také lokalitu a umístění bytu. 

- V případě, že je klient hlasováním nadpoloviční většiny zúčastněných vybrán (a je 
vybrán i případný náhradník), Tým HF se dohodne, kdo bude jeho klíčovým 
pracovníkem. 

- Celá metodika HF je dostupná zde: 
https://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-humanitni/aktualizace-
metodiky-hf-2019.pdf 

Zpracovala: Adéla Sochůrková 
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