Setkání pracovní skupiny pro seniory – 4.11.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
Informace z ŘPS:


V září proběhlo očkování osob bez přístřeší na vytipovaných místech jednorázovou vakcínou
Johnson & Johnson – 46 dávek.



Nové sociální byty Orlí a Proboštská – 22 bytů, Centrum bydlení Liberec v současné době
zpracovává žádosti, uchazeči musí splňovat podmínky 0,6 - 1,2 násobků průměrné měsíční
mzdy dle počtu osob užívajících domácnost. Na každý byt je alespoň 1 náhradník, nájemní
smlouvy budou od 12/2021.



Sociální bydlení- ul. Dr. M. Horákové – rekonstrukce 9 bytů – dokončení jaro 2022



Připravuje se rekonstrukce domu Dvorská, výstavba bytových domů Na Žižkově – celkem 49
bytů.



Přesun úvazku Most k naději - terénní programy bez vědomí SML z Frýdlantska na Liberec,
s KÚLK dohodnuto, že se Liberec nebude podílet na financování tohoto úvazku.



Komunitní plán 2023-2027- koncem roku 2022 končí platnost stávajícího KP, nyní se řeší
zpracovatel nového KP a předběžný harmonogram, případné nápady a podněty jsou vítány,
v příštím roce bude probíhat příprava na nový KP.



Informace z KÚ- 3. kolo dofinancování – rozděleno 77 mil. mezi 145 služeb, dofinancování
z prostředků kraje – 7 mil., Základní síť – schválena Zastupitelstvem kraje, zařazeno 246
služeb, navýšení o 48 lůžek a 17,8 pracovníků v PP.



Rada kraje schválila smlouvy k převodu DS Vratislavice a Františkov, zoologické a botanické
zahrady, musí následně schválit zastupitelstvo, převod v průběhu příštího roku.



Schválena a zveřejněna Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí
Libereckého kraje za rok 2020.



Odchod krajské protidrogové koordinátorky Mgr. Jany Pavlů k 15. 10. 2021 a
nástup nového koordinátora, pana Mgr. Aleše Lebedy.



Informace z Úřadu práce - přestěhování do nových prostor. Do konce roku se očekává
nárůst nezaměstnanosti, hlavně vzhledem k dopadům pandemie na automobilový
průmysl. Hodně zaměstnanců automobilek je zatím na překážce na straně

zaměstnavatele, otázkou však je, jak dlouho je tento stav pro zaměstnavatele
udržitelný a kdy nastane propouštění ve vyšším měřítku. Libereckou pobočkou ÚP je
vyplácena podpora v nezaměstnanosti ve výši cca 15 mil. měsíčně.
Informace PS:


Paní Zápotocká představila projekt financovaný z IROP z integrovaného nástroje IPRÚ
(Integrovaný plán rozvoje území pro souměstí Liberec-Jablonec) Rozšíření sociálního
podniku MCU KOLOSEUM, o.p.s., Projekt je zaměřen na vytvoření 6 nových
pracovních míst pro osoby OZP ve střediscích Bistro-kavárna, Šicí dílna, Zemní práce
a údržba. Spuštění rozšíření sociálního podniku se plánuje na rok 2022.



Paní Urbanová předala informaci, že bude žádat o podporu z IROP na podporu
infrastruktury pečovatelské služby a odlehčovacích služeb na nákup pomůcek pro
imobilní klienty a dvou vozidel.

Diskuze:
Pobytové služby řeší cenu celodenního stravování. Zamítnutá novela zákona o sociálních
službách i vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
ponechává cenu celodenního stravování v max výši 170,- Kč. Za tuto cenu není možné udržet
kvalitu a nutriční hodnoty stravy pro klienty. Toto se týká hlavně pobytových služeb, které
nemají vlastní kuchyni. S ohledem na strmý nárůst cen potravin a energií bude tento problém
plošný.
Někteří poskytovatelé hledají kvalitní pracovníky v sociálních službách vzhledem k nárůstu
zájmu o terénní služby.
Další navyšování kapacit služeb zařazených do základní sítě by mělo být velmi uvážlivé
s ohledem na skutečné potřeby našich spoluobčanů a zároveň na budoucí finanční situaci státu
v postcovidovém období.
V současné době probíhá 3. dávka očkování proti onemocnění Covid -19. V CZaSP je velmi
nečekaný zájem o 3. dávku, bude probíhat v listopadu ve 3 fázích.
Přeji všem krásný den a pevné zdraví

Zapsala: Jana Urbanová

