
  
 

 
 

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

 
19. září 2022, 13:00 hod, – Radnice Liberec 

 

 

Témata setkání: 
 

1. Nový komunitní plán 
2. Informace od členů skupiny 

 
 

 
Přítomni: Lukáš Průcha, Robert Prade, Lukáš Jirotka, Michaela Kolářová, Kateřina Šádková, 

Jan Kovář, Radek Šandor, Anna Beranová, Alena Havránková, Lubomír Brůžek, Blanka 
Ráčková, Pavel Matějka, Lucie Plíšková   

 

 
Práce na novém komunitním plánu se posunuly dál. Proběhlo první velké setkání a na něj 
bychom měli navázat. Vznikl materiál, kde jsou definované sady cílů a opatření pro jednotlivé 
skupiny i pro celek. Na základě tohoto materiálu bychom se dnes měli zabývat možností 
doplnit až 3 opatření. Zároveň bychom měli vypracovat popis cílového stavu nebo vize 
z hlediska klientů. Tedy jaký by měl být stav na konci platnosti komunitního plánu v roce 
2027. 
Proběhla diskuse nad tím, co jsou hlavní témata, která klienty z našich cílových skupin řeší. A 
co by se dalo udělat, aby je mohli dobře a efektivně řešit. Bavili  jsme se o spolupráci 
jednotlivých aktérů, zaměstnání, bydlení, míra sociálního vyloučení, brzké hranice systému, 
efektivitě služeb. Z této debaty vznikla následující definice cílového stavu:  
 
CS ví, kde získá podporu a je možné tuto podporu získat v přiměřeném čase a místě. Při 
poskytování podpory dochází ke snižování míry sociálního začleňování. Tedy cílové skupiny 
díky své aktivitě a podpoře vzdělaných pracovníků, dosahují stanovených cílů a zlepšování 
své sociální situace. Podpora klientů nekončí na brzkých hranicích systémů. Po prvotní 
intervenci existují další možnosti řešení, které jsou zájemcům dále nabízeny. Klientům jsou 



dostupné tréninkové programy v různých oblastech (bydlení, zaměstnání, dluhy …). Služby 
a programy jsou efektivní tím, že spolu spolupracují, doplňují se navzájem a navazují na 
sebe. Čerpání služby není cílem intervence, ale pouze prostředkem k dalším dostupným 
možnostem podpory. Klienti vyžadují podporu zejména v oblastech: bydlení, zaměstnání, 
závislosti, zdraví včetně duševního, zvyšování klasifikace.    
 
Dále jsme se shodli na tom, že klienti seniorského věku a klienti s psychiatrickými problémy 
mají nejmenší prostor pro řešení svých obtíží. Z důvodu nedostatečných kapacit systému. 
 
Do sady opatření navrhuje přidat bod ohledně stanovení indikátorů, které by dokázali měřit 
efektivitu práce pro tuto cílovou skupinu.  
 
Informace od členů komunitního plánování: 
Paní Horáková z Fokusu nabídka spolupráci v oblasti klientů. Kteří mají psychiatrické obtíže. 
Jedná se o možnost ambulantního psychiatrického vyšetření a další služby. Ideální je 
vyhledat příslušný kontakt na www.fokusliberec.cz. Pravděpodobně vznikne schůzka 
s některými členy skupiny, kde se  bude individuálně ladit možnost spolupráce.   
 
BKB informuje o problému návazné pomoci pro dětské oběti. Kapacity jsou naplněné a další 
nevznikají.   
Pan Jirotka za město Liberec informuje o nových projektech na centrum bydlení Liberec a 
APK.  
 
  Příští jednání 14. 11.  13:30, místnost č. 209, radnice Liberec. 

 
 
 

 
 
 

Zpracoval: Lukáš Průcha   
 
      

http://www.fokusliberec.cz/

