
  
 

 
 

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

 
14. listopad 2022, 13:00 hod, – Radnice Liberec 

 

 

Témata setkání: 
 

1. Sdílení po službách 
 
 

 
Přítomni: Lukáš Průcha, Robert Prade, Kateřina Šádková, Lubomír Brůžek, Pavel Matějka, 

Lucie Plíšková, Michaela Kolářová, Vendula Chládková, Adéla Machová   
 

 
Dnešní setkání bylo věnované sdílení toho co se děje v organizacích pracovní skupiny. Se 
zaměřením na práci s uprchlíky, práci s lidmi, kteří se potýkají s inflací a zdražováním.  
 
Rozkoš bez rizika:  

 Na Liberecku mají větší tým, protože je po jejich službách větší poptávka. Takže už se 
nedojíždí, ale tým je stálý.  

 Nově pracují i s muži. 

 Ukrajinské uprchlíky ve svých službách nezaznamenávají. 

 Zdražení se u nich objevuje. Zejména v tom, že z některých klientek, které se 
v sexbyznysu pohybovaly pouze sezonně.  

 Problematické je testování na nemoci, jako kapavka u příbuzných, kteří jsou u nich 
pozitivně testováni. Narážejí na neochotu lékařů. 
 

Odbor sociální péče: 

 S uprchlíky pracovali spíše na začátku problému. Teď poskytují poradenství a mapují 
situaci. 

 Co se týká zdražování, tak zaznamenávají větší poptávku po potravinové pomoci. 



 Další oblastí podpory je bydlení, kdy spolupracují s CBL. Dochází na ubytovny. Ve 
spolupráci s ÚP pak za konkrétními lidmi.  
 

Romodrom 

 S uprchlíky pracují v Jestřebí, kde jsou ubytovaní lidé, kteří mají největší problémy.  

 Stejně jako ostatní zaznamenávají zvýšenou poptávku po práci s lidmi, kteří nezvládají 
platit běžný provoz domácnosti. 
 

Most k Naději 

 Bude konat testovací týden, předpokládají větší zájem o testování. 

 V rámci zdražování zaznamenávají větší poptávku po potravinové pomoci.  
 
Advaita 

 Mají stejnou činnost. Tedy s uprchlíky moc nepracují, neobracejí se na ně.  

 Ohledně zdražování zaznamenávají stejné problémy jako ostatní ve skupině.  
 
Návrat 

 S uprchlíky mizí ubytovací kapacity pro jejich klienty, kteří by se mohli přesunout na 
ubytovny. 

 Připravují projekt na podporu bydlení. 
 
Naděje 

 Noclehárna má plno už teď a to i ta v Jablonci. Jedná se tedy o nárůst zájmu o nocleh. 

 Dotaz k pojištění UA uprchlíků: 
o Uprchlíci jsou zdravotně pojištěni 150 dní. Pak se musí dostavit na ÚP. Zde 

mají několik možností. Platit si sami. Platí za ně zaměstnavatel. Pokud jsou 
OSVČ platí sami. Nebo se mohou přihlásit na ÚP jako uchazeči o zaměstnání a 
pak za ně platí stát.  

MML  

 Dochází k novému nastavení na magistrátu. Nově má sociální věci na starosti pí. 
Teplá, oblast bydlení pak pan Hruška a oblast školství pan Langr. 

 Připravuje se otevření Liebegova zámku, jako zázemí aktivit Kontaktu.  
 
ČvT 

 Připravují terénní práci s mládeží ve školách a OC. 

 Mají tým, který pracuje s uprchlíky v oblasti sociálního poradenství a vzdělávání. 

 Nárůst klientů ohledně zdražování mají stejný jako ostatní. 
 
 
  Příští jednání 16. 1.  13:30, místnost č. 209, radnice Liberec. 

 
 
 

 
 
 

Zpracoval: Lukáš Průcha   



 
      


