KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA

Zápis z jednání
Místo jednání: historická radnice, 1. patro, kancelář č. 110
Datum/čas.:
29. 8. 2018
Přítomni:
Zlata Adamcová, Jana Horáková, Kateřina Jírová, Dana Morcová, Olga
Merglová, Vlasta Pavlů, Lukáš Průcha, Kateřina Šretrová, Monika Musilová,
Jana Urbanová, Adéla Sochůrková, Kateřina Marcinková
Omluveni:
Pavel Kalous, Ivan Langr
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Informace ze SML
Informace z Krajského úřadu a Úřadu práce
Informace z pracovních skupin
Diskuze

Ad. 2) Informace ze SML


Změna
koordinátora
–
Adéla
sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 244 969

Sochůrková,

email:

 Představení akčního plánu na rok 2019
Akční plán vychází z Komunitního plánu služeb v sociální oblasti SML na období let 2018 2022 schválený Zastupitelstvem města Liberec ze dne 30. 11. 2017, č. usnesení 322/2017.
Jednotlivé pracovní skupiny jsou uvedeny v samostatných záložkách. Členové pracovních
skupin doplní počet klientů na území města Liberce a za lomítkem uvedou případně jiný údaj
(lůžka, klientohodiny apod.). Dále uvedou předpokládané náklady na služby na území města
Liberce a za lomítko je možno uvést celkové náklady na danou službu. Požadavky na město
Liberec uvedou v maximální výši 10 % nákladů na službu na území města. V případě úpravy
či změny opatření je nutné zaslat vysvětlující komentář. Nakonec pracovní skupina určí prioritu
na rok 2019. Distribuci materiálu a jeho vyplnění zajistí manažeři pracovních skupin do
stanoveného termínu 31. 10. 2018.
Z: manažeři PS, koordinátor
T: 31. 10. 2018
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Ad. 3) Informace z Krajského úřadu LK
Aktualizace Základní sítě sociálních služeb na rok 2019 bude probíhat od 17. 9. - 30. 9. 2018.
Poskytovatelé, kteří jsou aktuálně zařazeni v Základní síti, budou moci podat žádosti o
podstatnou změnu na rok 2019 v tomto termínu. Na nové sociální služby je vyhlášena konkrétní
výzva dle rozhodnutí rady kraje, tedy na konkrétní sociální služby, které kraj poptává. Ke
změnám v kapacitách vyšších jak 5% bude nutné doložit Vyjádření obce. Informace jsou
dostupné na webu Krajského úřadu LK a v programu KISSOS.

Ad. 4) Informace z pracovních skupin
•

Pracovní skupina pro duševní zdraví – organizace FOKUS Liberec pořádá
workshop, jehož cílem je vytvoření funkčního modelu spolupráce při řešení
problematiky osob s duševním onemocněním. Workshop proběhne v termínu 10. 10.
2018. Manažerka skupiny dále upozornila na chybějící psychiatrickou léčbu v Liberci.
FOKUS Liberec uvažuje o zřízení Domova se zvláštním režimem z důvodu stárnutí
klientů.

•

Pracovní skupina pro děti a mládež – poslední jednání proběhlo 9. 5. 2018. Hlavním
bodem jednání bylo předání informací z ŘPS a problematika GDPR.

•

Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi - měla jednání dne 26. 7. 2018.
Krajská protidrogová koordinátorka informovala o tvorbě Plánu protidrogové politiky
Libereckého kraje na období 2019 – 2022. Advaita, z. ú. uvažuje o zřízení léčby pro
mladistvé. V rámci přestěhování terapeutické komunity do Liberce z Nové Vsi plánuje
zřízení Denního stacionáře. Organizace Most k naději, z. s. jedná o zakoupení
nemovitosti v centru města a přestěhování všech služeb do jedné budovy (K-centrum,
Terénní programy pro lidi ohrožené drogou, Dům na půl cesty a Program sociální
prevence).

2

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA
•

Pracovní skupina pro seniory – poslední setkání proběhlo 10. 5. 2018. Hlavním bodem
byla problematika GDPR. Skupina byla dále informována o vzniku nového Domova pro
seniory SeneCura situovaném ve Vratislavicích nad Nisou. Otevřený by měl být
začátkem října letošního roku. Jedná se o soukromou službu, kde je předpokladem vyšší
finanční náročnost.

•

Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné – jednání se uskutečnilo dne 14. 5.
2018. Hlavním bodem jednání bylo předání informací z ŘPS a problematika GDPR.

•

Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi
a bez přístřeší, cizince a národností menšiny měla poslední jednání 11. 6. 2018,
během něhož Paní Límová z organizace Centrum pro integraci cizinců seznámila
pracovní skupinu s činností organizace. Dále zaměstnanec Magistrátu města Liberec
pan Jirotka seznámil členy skupiny s projektem asistentů prevence kriminality.

Další jednání ŘPS je naplánováno na středu 17. 10. 2018 od 14:00 hod.

Zapsala:

Adéla Sochůrková
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