KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA

Zápis z jednání
Místo jednání: on-line forma
Datum/čas:
17. 3. 2021
Přítomni:
Zlata Adamcová, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Pavlína Háková,
Adéla Sochůrková, Olga Merglová, Vlasta Pavlů, Lukáš Průcha, Martina
Teplá, Jana Urbanová
Omluveni:
Jana Horáková
Program jednání:
1) Informace ze SML


Očkování sociálních služeb s CS senioři:







za město jsme poskytovali seznam dotčených služeb a zájemců,
očkování probíhá, služby řeší přímo s krajem.

Očkování ostatních sociálních služeb


Původní požadavek byl vznesen z jedné PS komunitního plánování,
odtud byl požadavek předán na krizový štáb (KŠ) města. Z KŠ města
požadavek předán KŠ kraje, zatím za město nemáme bližší informace
ani pokyn k mapování zájemců.



K tomuto bodu byla podána informace ze strany p. Teplé, že v současné
době probíhá už komunikace přímo mezi KÚ a jednotlivými
poskytovateli.

PS Bydlení


Snaha o propojení PS komunitního plánování a PS v rámci Lokálního
partnerství (pod Agenturou pro sociální začleňování)



Pozvánka zaslána všem službám.



Termín: 30. 3. 2021 od 9:00, on-line - MS Teams.
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2) Rozvojové záměry sociálních služeb v ZS SS LK


Potřebnost rozvoje SS na rok 2022 hodnotila ŘPS.



Důvodem je předpoklad značného propadu financí z veřejných zdrojů (MPSV, kraj i
obcí) -> nelze se již 100 % držet pouze Komunitního plánu.



Výše úvazků má také vliv na výši přidělené dotace od města.



Dlouhodobě se spolufinancování města pohybuje okolo cca 6 %.



Město zadá odsouhlasené rozvojové záměry prostřednictvím KISSOSU, posléze je musí
odsouhlasit odbor sociální péče za ORP. Tento odbor sbírá RZ od všech obcí II. typu a
podává souhrnný požadavek za území celého ORP. Následně je souhrnný požadavek
odeslán v aplikaci na KÚ.



KÚ po zpracování požadavků vyhlásí výběrové řízení podle druhů služeb, do kterého
se budou hlásit konkrétní poskytovatelé. Ze strany KÚ mohou být požadavky z výše
uvedených důvodů dále kráceny.



Celkem zasláno 13 požadavků.



Odsouhlaseno 6.
Služba dle z. 108/2006 Sb.

požadavek na
navýšení o:

Stanovisko ŘPS

1

Denní stacionář (CS senioři)

0,5 úvazku

NESOUHLASÍ

2

Odborné sociální poradenství (Dluhové
poradenství)

2,5 úvazku

SOUHLASÍ, 1.5
ÚVAZKU

3

Odborné sociální poradenství (Dluhové
poradenství)

snížení o 0,5 úvazku

SOUHLASÍ

4

Odborné sociální poradenství (CS osoby
ohrožené závislostí)

1,75 úvazku

SOUHLASÍ

5

Terénní programy

1,0 úvazek (0,5 přesun
+ 0,5 navýšení)

NESOUHLASÍ

6

Terénní programy

0,3 úvazku

NESOUHLASÍ

7

Sociální rehabilitace (CS osoby s
chronickým duševním onemocněním)

1,5 úvazku

SOUHLASÍ, 1.0
ÚVAZKU
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Sociální rehabilitace (CS osoby se
zrakovým postižením, osoby s
kombinovaným postižením)
Pečovatelská služba (CS senioři, osoby s
chronickým onemocněním)

8
9

Osobní asistence (CS senioři, osoby se
zdravotním postižením)
Domov pro osoby se zdravotním
11 postižením (CS osoby s mentálním
postižením)
10

12 Tísňová péče
SAS pro rodiny s dětmi s migrační
13
minulostí

0,2 úvazku

NESOUHLASÍ

1 úvazek

NESOUHLASÍ

2,9 úvazku

SOUHLASÍ, 2.0
ÚVAZKY

1 lůžko a
1,25 úvazku

SOUHLASÍ

0,708 úvazku

NESOUHLASÍ

nová služba, která
funguje od r. 2019,
nejsou zatím ani v síti
LK

NESOUHLASÍ

3) Informace z KÚ


Požadavek ze strany KÚ na MPSV na letošní rok – 1.062.352.000 Kč, kraj obdržel
834.268.445 Kč, z toho:
 2. kolo financování: 27 mil. Kč Službám v souvislosti s reformou psychiatrické
péče.
 Cca 18 mil. Kč jako rezerva pro krizové dofinancování – až po vyhodnocení
průběžných zpráv v létě.
 Zaslán požadavek o dofinancování (cca 85 mil. Kč).



Pravidelné schůzky koordinační skupiny k Reformě péče o duševní zdraví – CDZ v
nejbližší době není možno v LK zrealizovat (nedostatek psychiatrů a psychiatrických
sester), prioritou je tedy vznik multidisciplinárních týmů.



Personální změna na pozici vedoucího oddělení rozvoje a financování SS – místo paní
Ing. Maříkové nastupuje na tuto pozici od 1. 4. 2021 pan Mgr. Tůma.

Příští setkání se uskuteční 10. 6. od 14:00.
Zapsala: Adéla Sochůrková
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