KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA

Zápis z jednání
Místo jednání: historická radnice, 1. patro, kancelář č. 110
Datum/čas.:
19. 6. 2019
Přítomni:
Zlata Adamcová, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, Olga Merglová,
Dana Morcová, Adéla Sochůrková, Lukáš Průcha, Jana Urbanová
Omluveni:
Jana Horáková, Martina Teplá, Vlasta Pavlů
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Informace ze SML
Změna pravidel o poskytování dotací pro poskytovatele sociálních služeb
Jednací řád (Statut ŘPS)
Diskuze

Ad. 2) Informace ze SML

 Fond zdraví a prevence
-

-

Alokovaná částka 1 700 000,64 žádostí
5 žádostí vyřazeno, jedna zrušena žadatelem
Rozděleno 1 656 300,19 projektů zařazeno do zásobníku projektů -> dotace se přidělí
v případě rozhodnutí ZM o navýšení alokace nebo i v jiných
případech navýšení disponibilních prostředků fondu
Aktuálně probíhá administrace smluv, proplacení během července

 Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019
-

Celkem přijato 52 žádostí od 32 poskytovatelů
51 žádostí od 31 poskytovatelů splnilo podmínky
Požadovaná částka byla poskytovateli vyčíslena na 12 644 281,Celková dotace vyčíslena na výši 10 286 294,1
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-

Alokovaná částka – 6 000 000,-, rozděleno celkem 5 986 083,V procentním podílu došlo ke snížení o 4, 6 % u všech skupin služeb
Návrh bude projednávat ZM dne 27. 6., výplata by měla proběhnout
během srpna-září

 Centrum bydlení Liberec
-

-

Dne 5. 6. 2019 podána žádost o dotaci na tento projekt do výzvy
IPRÚ
Červenec-srpen – hodnocení, výsledky hodnocení během srpna
Předpoklad vzniku kontaktního centra, aplikace nového procesu
podávání žádostí o byt, koordinačními aktivitami v rámci obce s
vnějšími aktéry (soc. práce, dávky, expertní podpora) a zpřístupnit
cílové skupině soukromé bydlení pomocí systematické spolupráce se
soukromým sektorem.
Předpokládané datum zahájení je 1. 10. 2019, ukončení 30. 9. 2022

 Centrum aktivního života (CAŽ)
-

Vznik polyfunkčního komunitního centra, ve kterém budou
poskytovány terénní a ambulantní služby
Dostupné služby: sociální, volnočasové, kulturní nebo výchovněvzděl., environmentální služby
Během roku 2018 byly osloveny organizace, které splňovaly
podmínky projektu
Stále je možnost rezervace místností na jednorázové nebo pravidelné
akce
Kontakt:
kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz
(Odbor
strategického rozvoje a dotací)
V září 2019 bude podána žádost, začátek poskytování služeb 01/2022
p. Průcha informoval přítomné, že ČvT zde přislíbilo poskytování
služby OSP – Dluhová poradna
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Ad. 3) Změna pravidel o poskytování dotací pro poskytovatele soc. služeb
 pan náměstek Langr shledává současná pravidla jako vhodná a transparentní, pravidla
by se tedy měnit neměla, změna by měla spočívat v jejich nastavení, které by měla určit
ŘPS
 návrhem ze strany pana náměstka je odbourání financování služby odborného
sociálního poradenství, jelikož tuto službu v určité míře vykonává každá organizace,
výjimkou by mělo být dluhové poradenství, které je v současné době velmi potřebné
 p. Průcha upozornil na problematiku rozdělení služeb, které působí jen v Liberci a které
působí i v jiných městech/obcích – je nutné tyto služby rozklíčovat a u žádostí o dotaci
požadovat informaci, jak je daná služba financována v jiných obcích a při hodnocení
žádosti k tomuto faktu přihlížet
 p. Morcová informovala přítomné o jednání s p. Sochůrkovou a p. Bartoňovou, která je
kontaktním pracovníkem spolupracujícím s KÚ – pomáhá obcím s vydefinováním
potřebnosti sociálních služeb na jejich území, sbírá data z obcí a předá je KÚ –> s tímto
problémem se potýká většina obcí, s jejichž zástupci se již p. Bartoňová setkala ->
z jednání vyplývá potřeba vytvoření jednotné metodiky KÚ pro obce pro zjištění
potřebnosti i určování nákladovosti jednotlivých služeb
 p. Merglová reagovala na sdělení pana náměstka ohledně možného snížení rozpočtu
města na sociální služby do příštích let informací o navyšování nákladů na mzdy a
navrhla snížení počtu podporovaných služeb. Nemělo by se však jednat o „vyškrtnutí“
podporovaných služeb dle zákona, ale o konkrétní poskytovatele. Dalším opatřením by
mohlo být hodnocení jednotlivých žádostí členy ŘPS, kteří by určovali, zda jsou
požadavky žadatelů adekvátní
 dle informací z Kolegia obcí (K21), které proběhlo 13. 6. 2019, by KÚ nově měl
zpřístupnit informace ze závěrečných zpráv, které do programu KISSOS zadávají
jednotlivé organizace i pro zástupce z měst a obcí. Tyto informace by se daly využít pro
hodnocení žádostí o dotaci
 p. Langr nesouhlasí s vyřazením konkrétních poskytovatelů, navrhuje skupiny
přepriorizovat a vyřadit celé skupiny služeb, dále by se měly zrevidovat požadavky
v žádostech o dotaci i v navazujícím vyúčtování
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 skupina se dohodla, že Odbor školství a sociálních věcí na příštím jednání ŘPS přednese
konkrétní návrh na změny pravidel a hodnotících kritérií, případné návrhy na změny si
na další jednání připraví i manažeři jednotlivých pracovních skupin
Ú: představení konkrétních návrhů na změnu pravidel
T: 28. 8. 2019
Zodpovídá: všichni zúčastnění zástupci SML, manažeři pracovních skupin

Ad. 4) Jednací řád (Statut ŘPS)
 koordinátorka KP informovala skupinu o režimu setkávání pracovních skupin, většina
skupin se i nadále bude setkávat jednou za dva měsíce, Pracovní skupina pro děti a
mládež přistoupila ke snížení frekvence setkávání, a to jednou za tři měsíce
 skupina přijala návrh koordinátorky na ponechání stejného množství termínů (tj. 6)
jednání ŘPS, které budou skupině pro příští rok skupině navrženy koncem roku 2019,
v případě potřeby by bylo naplánované jednání zrušeno nebo naopak svoláno
mimořádné jednání
 členové byli seznámeni s další možnou budoucí změnou jednacího řádu s ohledem na
zapojení Agentury pro sociální začleňování do procesu KP, o konkrétní podobě jedná
koordinátorka KP s lokálním konzultantem ASZ.
 Všichni přítomní členové ŘPS se domluvili na zrušení funkce předsedy ŘPS, který by
měl dle současného statutu jednat jménem ŘPS se zástupci SML. Pro zástupce SML je
však žádoucí osobně jednat se všemi členy, ne pouze s vybraným předsedou.

Další jednání Řídicí pracovní skupiny je naplánováno na 28. 8. 2019.

Zapsala: Adéla Sochůrková

Ověřila: Dana Morcová
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