Pracovní setkání skupiny pro cizince, národností menšiny a osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
17. únor 2020, 14:00 hod, – MML

Témata setkání:
1. Informace k výzkumu bydlení
2. Informace k centru bydlení Liberec
3. Informace od členů skupiny
4. Informace ASZ

Přítomni:
Průcha, Strouhal, Jirotka, Šandor, Ron, Fialová, Matějka, Kaprasová, Šídová, Límová,
Drličková, Čechová, Prade, Taterová, Brůžek, Ráčková







Liberecký kraj proved sběr základních dat v oblasti bydlení. Cílem bylo základní
zmapování situace. Závěrečnou zprávu z výzkumu je možné najít na následujícím
odkazu.
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:1089688/2021-0115%2014:07:49.000000
Pan Jirotka informuje o vznikajícím centru bydlení Liberec (CBL). Bude sloužit pro oblast
bydlení v Liberci. Tedy přes něj bude procházet žádost o získání městského bytu.
V tomto smyslu se budou upravovat i pravidla pro přidělování. Zpuštění CBL je otázkou
týdnů.
Zprávy od jednotlivých členů pracovní skupiny:?
o ČvT omezili osobní kontakt s klienty v domácnostech na nezbytné schůzky.
Konzultace probíhají zejména v zázemí organizace. V rámci doučování půjčují
techniku do rodin k online výuce. Řeší jak předávat relevantní informace ohledně
očkování.

o Naděje. Pracují v běžném režimu s běžnými hygienickými opatřeními. Nové klienty
posílají na test na covid. U klientů, kde se vyskytla nemoc, využívají zařízení
v Zeyerově ulici.
o Romodrom. Také mají méně osobních schůzek. Informují o nově vznikající službě
Brexit, pro lidi vracející se z Anglie. Odhadem jde o 2000 rodin.
o CPIC. Rozšířili cílovou skupinu na všechny cizince. Klienti využívají tlumočení,
právní poradenství, kurzy češtiny. Na kurzy je bohužel menší rozpočet. Informace o
povinných kurzech pro cizince na území ČR.
o Most k naději. Taky všechny služby běží s minimálními omezeními.
o Návrat. V azylovém domě už někteří klienti nákazu měli. Jako velmi obtížné je
nošení roušek v podstatě po celý den.
o CIC. Služby běží bez omezení. Do kurzů se jim hlásí málo zájemců. I nadále probíhá
doučování.
o BKB. Zde je běžný režim a probíhají běžné kontakty s klienty.
o Rozkoš bez rizika. Jediná změna je v personálním obsazení pracovníků pro
liberecký kraj.
o Pan Ron informuje o novém programovém období cca od roku 2022. Probíhá sběr dat,
pro informaci, kam finanční prostředky směřovat.

Zpracoval: Lukáš Průcha

