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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  Centrum Protěž, Palachova, Liberec  
Datum/čas.:         12. 12. 2019, 9:00 
Přítomni:        Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Ivana Storchová, Lakomá Romana, Tešnarová 

Lenka, Adéla Sochůrková, Ivana Sulovská, Hana Koubková 
 
Omluveni: Světla Baštová Barbora Pecháčková, Molnár Jan, Jiří Simeth 
 

Program jednání:  

1.    Úvod  
2.    Informace s ŘPS 
3.    Nová strategie města 2021+ 
4.    Organizační záležitosti (termíny a místa dalších setkání, frekvence setkání) 
5.    Diskuze 
 
Ad. 2) 

 Informace z ŘPS 
 

Podoba dotačního řízení pro registrované sociální služby na rok 2020: 

- Vyhlášení 2/2020 
- Přijímání žádostí 4/2020 
- Alokace 7 mil. 

 

Ostatní fondy budou v novém systému – budou mít jednotný statut, termín vyhlášení 1-2/2020 

Na ŘPS nebyl pan náměstek přítomný, nedošlo k předání našeho dopisu (nechtěla jsem ho nechávat 

někde ležet v kanceláři), zkusím se s ním pobavit na nějaké další skupině. 

GDPR – již není potřeba souhlasu, na webových stránkách budou jen obecné informace. 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/pracovni-skupina-pro-deti-

mladez/seznam-clenu/  

- Zde jsou vymazány jména členů (uvedení pouze obecných kontaktů). Tyto kontakty jsem ale 

bohužel nenašla Centra Generace a Centra Protěž, kde jsou jen e-maily na konkrétní osoby, 

zatím je tam nechávám. Pokud by obecný e-mail organizace neměla, řešila bych to pak 

https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/pracovni-skupina-pro-deti-mladez/seznam-clenu/
https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/komunitni-planovani/pracovni-skupina-pro-deti-mladez/seznam-clenu/
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podpisem souhlasu GDPR. Pokud pak jednotliví členové budou chtít, mohou mi napsat i obecná 

telefonní čísla, já je pak zveřejním. Sloupeček s činnostmi organizací přidám na začátku příštího 

roku (Adéla Sochůrková). Prosím o zaslání potřebných informací. 

10. 12. 2019 Slavnostní otevření azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi 

- organizace Návrat – v provozu od ledna 2020 

- je zde kapacita 22 lůžek (12 pro rodiny s dětmi, 10 pro ženy) 

- mají facebookové stránky 

 

Sociální bydlení Liberec  

Spadá pod humanitní oddělení 

K dispozici 11 bytů v ulici Žitavská, Liberec 

6. ledna 2020 prohlídka bytů pro zájemce 

Potřební informace: 

https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/byty.html 

https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/byty/ (zde budou během dnešního dne 

zveřejněny hlášenky na konkrétní byty na Žitavské s více informacemi včetně velikosti, ceny nájemného 

apod.) 

 
Ad. 3) 

Nová strategie města Liberec 2021+ 

- Tvorba nové strategie, možnost zapojení veřejnosti do procesu 
- Naší skupiny se týká oblast sociální a zdravotní 
- V příloze jsou potřebné informace 
- Byl vznesen dotaz ohledně vyhodnocení původní strategie – není známé, jestli k nějakému vyhodnocení 

došlo 
 

 

 

 

https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/byty.html
https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/uredni-deska/byty/
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Termíny dalších schůzek na rok 2020 pracovní skupiny:  
 
9. 3. – 9:00 – Zasedací místnost Uran 

14.5. – 9:00 – Déčko (http://www.d-os.net/) 

17.9. – 9:00 – Centrum Kašpar (https://www.centrum-kaspar.cz/) 

3.12. – 9:00 – SVP Králův Háj http://www.svp-lbc.cz/ 

 

Tímto bych chtěla mnohokrát poděkovat za poskytnutí prostor dnešnímu hostiteli a nabídku prostor 

od dalších na budoucí jednání. Děkuji. 

Ad. 4) 

Diskuze 

Skupina diskutovala nad tématem novely zákona o sociálních službách. 

 

Příloha: 

Zapojení veřejnosti do procesu tvorby Strategie rozvoje Statutárního města Liberec pro období 2021+ 

 

 

 
 
 

Zapsala:  Kateřina Jírová 
     

http://www.d-os.net/
https://www.centrum-kaspar.cz/
http://www.svp-lbc.cz/

