KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA

Zápis z jednání
Místo jednání: historická radnice, 1. patro, kancelář č. 110
Datum/čas.:
11. 12. 2019
Přítomni:
Jana Horáková, Kateřina Jírová, Pavlína Háková, Pavel Kalous, Olga
Merglová, Adéla Sochůrková, Lukáš Průcha, Martina Teplá, Jana Urbanová
Martin Chochola (host), Jana Kulhánková (host)
Omluveni:
Zlata Adamcová, Ivan Langr, Vlasta Pavlů
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Návrh pravidel financování sociálních služeb od roku 2020
Představení služby tísňové péče – Anděl Strážný
Návrh propojení aktivit Agentury pro sociální začleňování s komunitním plánováním
Informace ze SML

Ad. 2) Návrh pravidel financování sociálních služeb
 Členové měli možnost připomínkovat navrhované změny pravidel. Dle nově platné
směrnice RM č. 18 schválené dne 3. 12. 2019 je ve vyhlášení nutné uvést …
g) maximální výši podpory pro jednoho příjemce a to jak v Kč, tak v % z celkových
způsobilých výdajů projektu. Členové se shodli na procentní výši 30 %. Skupina dále
odsouhlasila vyškrtnutí položky členských příspěvků odborných společností a asociací
z neuznatelných nákladů.
 Kritéria: zvýhodněny služby akreditovaného dluhového odborného sociálního
poradenství a služby, které nevybírají úhradu za poskytování od klientů. Několik členů
navrhlo explicitně uvést i skupiny sociálně vyloučených a rodin s dětmi.
 Žádost: zjednodušení formuláře v položkách provozních a osobních nákladů. Přidán
podíl plateb uživatelů a výpočet procentuálního vyjádření požadovaného příspěvku
vzhledem k celkovému rozpočtu služby. Dále přidány i druhy služeb a cílové skupiny
služeb. Pro předcházení sporných situací bylo navrženo, aby v žádosti byla přidána
kolonka „ostatní“, kam si žadatelé uvedou cílovou skupinu sami.
 Alokovaná částka: 7 000 000,-, návrh rozpočtu schválen dne 12. 12. Zastupitelstvem
města Liberce.
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Ad. 3) Představení služby tísňové péče – organizace Anděl Strážný, z. ú.
 Paní Lucie Sieberová (projektová manažerka tísňové péče) členům představila základní
činnosti organizace, různé druhy monitorovacích zařízení a nabídku služeb.
 Pro liberecké klienty organizace aktuálně nabízí monitorovací zařízení „TIPEC“
zdarma.
 https://www.andelstrazny.eu/
Ad. 4) Návrh propojení aktivit Agentury pro sociální začleňování (ASZ) s komunitním
plánováním (M. Chochola)
 Návrh ze strany ASZ a SML – 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.
 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.

Ad. 5) Informace ze SML
 Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi – slavnostní otevření 10. 12. 2019, provoz od
2. 1. 2020. K dispozici je 22 lůžek (10 pro ženy a 12 pro rodiny s dětmi) a doba pobytu
je možná maximálně 1 rok.
 Seniorská ombudsmanka - služba spuštěna 3. 4. 2019
- duben – září 2019: počet objednaných klientů 55, nedostavilo
se 7
- nejčastěji řešené problémy: bydlení (energie, práva a
povinnosti majitelů a nájemníků), sociální oblast (dávky na
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bydlení, sousedské vztahy) a obecné stížnosti (nová výstavba,
parkování, lékaři,…)
 Sociální byty realizované v rámci IPRÚ
- ul. Žitavská
- https://www.liberec.cz/cz/obcan/co-delat-kdyz/resimbydleni/byty/a-socialni-byty/8-socialni-byty-realizovaneramci-ipru.html
- Prohlídka všech 11 bytů naplánována na 6. 1. 2020
 Metodika Housing First - schválena RM 15. 10.
- konkrétnější, preventivní a snaží se obsáhnout všechny
oblasti spolupráce na úrovni města, NNO a klientů

Termíny jednání ŘPS na rok 2020:
 5. 2.
 22. 4.
 3. 6.
 26. 8.
 14. 10.
 9. 12.

Zapsala: Adéla Sochůrková

Ověřila: Pavlína Háková
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