KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA

Zápis z jednání
Místo jednání: historická radnice, 1. patro, kancelář č. 110
Datum/čas.:
5. 12. 2018
Přítomni:
Jana Horáková, Pavel Kalous, Dana Morcová, Olga Merglová, Vlasta Pavlů,
Lukáš Průcha, Kateřina Šretrová, Jana Urbanová, Adéla Sochůrková
Omluveni:
Zlata Adamcová, Kateřina Jírová, Ivan Langr, Monika Musilová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Ad. 2) Informace ze SML


Akční plán 2019

-

Informace sesbírané manažery PS jsou téměř kompletní, údaje od organizací, které
požadované údaje nedodaly, si vyžádá koordinátorka komunitního plánování.
Za jednotlivé pracovní skupiny data chybí od následujících poskytovatelů sociálních
služeb:

-

PS pro zdravotně znevýhodněné – Elva Help, Tichý Svět, Muži a ženy
NRZP, SONS ČR – žádají si do fondu Zdraví a prevence
PS pro děti a mládež – Člověk v tísni, Centrum Generace
PS pro sociálně vyloučené – Naděje
PS pro duševní zdraví – Tulipan, Rytmus Liberec

Z: koordinátorka komunitního plánování
T: leden 2019
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Fond zdraví a prevence:

-

Vyhlášení v lednu 2019 (schváleno Zastupitelstvem města Liberec usnesením č.
298/2018.). Příjem žádostí proběhne v první polovině února. Výzva bude v průběhu
ledna vyvěšena na úřední desce magistrátu a na webu města.

-

Hodnotitelem již nebude Komise zdravotní a sociální, ale Výbor pro sociální věci a
bezpečnost.



Předběžný
statutárního

Harmonogram
města

Liberec

dotačního
na

fondu

podporu

poskytovaného

financování

z

rozpočtu

sociálních

služeb

poskytovaných a území města Liberec:
22. 1. 2019 Rada města Liberec
31. 1. 2019 Zastupitelstvo města Liberec – v případě schválení:
Únor:
zveřejnění výzvy (zveřejnění výzvy je nutné po dobu nejméně 30 dnů před
příjmem žádostí – dle zákona 250/2000Sb., §10c)
Březen: 11. 3. - 25. 3. 2019 příjem žádostí
Duben:
hodnocení žádostí, výpočty dotací
Květen: 30. 5. 2019 Zastupitelstvo města Liberec – předložení návrhu na dotace
Červen: tvorba smluv, informační dopis pro žadatele, Závazné čerpání dotace
Červenec: výzva k podpisu smluv
Leden:



Termíny setkání ŘPS pro rok 2019:

23. 1.
20. 3.
17. 4. – Hlavní bod jednání: Schválení návrhů dotací
19. 6.
28. 8.
16. 10.
11. 12.
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Podání informací o mimořádné události:

-

Vedoucí odboru školství a sociálních věcí pan Mgr. Pavel Kalous informoval přítomné
o mimořádné události ze dne 4. 12. 2018. Z důvodu narušení statiky domu v ulici U
Kolory bylo nutné evakuovat všechny obyvatelé domu. Z celkových 31 osob město
muselo zajistit náhradní ubytování 24 osobám (z toho 12 dětem). Náhradní ubytování
postiženým zajistilo město Liberec (humanitní oddělení spolu s odborem sociální péče)
ve spolupráci s organizací ROMODROM v ubytovně Mydlák (Františkov) a v Denním
centru Naděje (Valdštejnská ulice).



Odstoupení manažerky PS pro zdravotně znevýhodněné:

-

K 31. 12. 2018 rezignuje na funkci manažerky PS pro zdravotně znevýhodněné Bc.
Kateřina Šretrová. Nahradit by jí od ledna roku 2019 měla Bc. Martina Teplá
z organizace Sarema, s. r. o. Skupina odhlasovala rezignaci paní Šretrové per rollam.
Rezignace stávající manažerky a jmenování nové bude předloženo Radě města Liberec
dne 22. 1. 2019.

Ad. 3) Informace z Krajského úřadu LK a Úřadu práce


Dne 28. 11. 2018 se konalo na Krajském úřadě Libereckého kraje jednání k představení
Metodiky pro obecní samosprávy k procesu spolufinancování sociálních služeb
v rámci sítě Libereckého kraje.



Aktualizace Akčního plánu libereckého kraje (dostupné na: https://odbor-socialni.krajlbc.cz/getFile/id:886199/lastUpdateDate:2018-11-28%2013%3A03%3A35)
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Ad. 4) Informace z pracovních skupin
•

Pracovní skupina pro duševní zdraví – skupina se naposledy sešla 13. 11. 2018.
Předmětem jednání bylo hodnocení workshopu pořádaným organizací Fokus, kterého
se zúčastnilo 80 lidí. Úspěšnost workshopu se mimo jiné prokázala i navázáním
spolupráce s Policií České republiky. Stěžejním tématem skupiny byla aktuálně
probíhající reforma psychiatrické péče. Manažerka pracovní skupiny pro duševní
zdraví dále informovala přítomné aktuálním projektu „Kvalita“, který je zaštiťován
Ministerstvem zdravotnictví a soustřeďuje se na spolupráci s psychiatrickými
nemocnicemi a vzdělávání jejich zaměstnanců.
Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi – Na svém jednání dne 29. 11.
2018 skupina jednala zejména o plánované transformaci organizace Maják, o. p. s. na 2
společnosti, a to kromě stávající podoby i na ústav.

•

Pro stále častěji se vyskytující případy závislých dětí organizace Advaita informovala o
plánovém snížení věkové hranice cílové skupiny služby odborného sociálního
poradenství na 11 let. Krajská protidrogová koordinátorka paní Pavlů pozvala všechny
zúčastněné na pravidelné setkání poskytovatelů protidrogových služeb, které se bude
konat dne 3. 4. 2019 v budově krajského úřadu.
Pracovní skupina pro seniory – Během posledního jednání skupiny konaného dne 25.
10. 2018 byl předmětem řešení Akční plán a přenos informací z ŘPS. Diskuze dále
proběhla na téma problematiky zdravotní péče vůči seniorům, kdy se stále více
organizací setkává s neochotou až nepřístojným chováním některých lékařů.

•

•

Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné – Skupina se sešla 12. 11. 2018.
Hlavním tématem byla rezignace stávající manažerky PS a nominace nové. Vzhledem
k nízké účasti (méně než polovina členů) pak svolala stávající manažerka hlasování
ohledně volby nové manažerky per rollam.
Tématem dále byl i projekt Euroklíč (http://www.eurokeycz.com/1_info.html), jehož
hlavním cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR
rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.). V návaznosti na toto
téma byly pak vznešeny připomínky k situaci v Liberci, hlavně v centru (Šaldovo
náměstí), kde kupříkladu nevidomí téměř nemají šanci bezpečně přejít – zvuková
signalizace buď zcela chybí, nebo je v různých místech nejednotná. Manažerka vidí
možné řešení v komunikaci se zástupci města.
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•

Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi
a bez přístřeší, cizince a národností menšiny – na posledním setkání, které proběhlo
dne 12. 11. 2018, řešila skupina zejména problematiku sociálně vyloučených osob
v seniorském věku, kterých stále přibývá. Toto téma plánuje skupina přenést i do jednání
v příštím roce. Předmětem diskuze skupiny bylo i dluhové poradenství a nedostatečné
personální kapacity v této službě.



Pro aktualizaci webu prosím o zaslání aktuálních kontaktů členů PS a harmonogramů
jednání skupin na rok 2019

Z: manažeři PS
T: leden 2019

Zapsala:

Adéla Sochůrková
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