
Zápis ze 4. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 19. 4. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Jana 
Zobínová, Ing. Petra Vokasová, Mgr. Zora Machartová, Bc. Martina Teplá, Bc. Lenka 
Bobvošová, Lukáš Průcha 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní 
ruch, Ing. Jiří Lauerman – LB plán s.r.o., Mgr. Věra Skřivánková – členka Zastupitelstva 
města Liberec 
 
Program jednání: 
 

1. Příspěvek Mgr. Věry Skřivánkové, členky Zastupitelstva města Liberec 
2. Metodika sítě sociálních a dalších služeb na území statutárního města Liberec – Ing. 

Lauerman 
3. Různé 

 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty.  
 
K bodu 1 
 
Na Mgr. Skřivánkovou se obrátila maminka mentálně postižené dospělé (cca 40leté) dcery 
s dotazem, zda v Liberci existuje sdružení (skupina), ve které by se mohly osoby s tímto 
druhem postižení a v podobném věku scházet. Bc. Bobvošová doporučila Mgr. Skřivánkové 
skupinu Klika, která se schází v prostorách Komunitního střediska Kontakt a předala jí 
kontakt na její vedoucí p. Kateřinu Chalupovou. Bc. Teplá doporučila případně také prostory 
Jedličkova ústavu. 
 
K bodu 2 
 
MUDr. Absolonová předala slovo Ing. Lauermanovi, který popsal a vysvětlil předložený 
materiál, který členové komise obdrželi předem e-mailem. Materiál je shrnutím vstupů pro 
další diskusi a je nutné jej brát jako podklad pro další kroky směřující k zavedení městské sítě 
podporovaných služeb v sociální oblasti. Uvedl, že při definování sítě je možné použít 2 
možnosti přístupu. Prvním je systémově nový přístup a druhým je využití stávajících nástrojů 
a jejich postupné zpřesňování. Na základě proběhlých konzultací a posouzení rizika a přínosů 
obou variant byla zvolena druhá možnost, tzn. postupné přizpůsobení stávajících nástrojů 
Poté proběhla diskuze: 
MUDr. Absolonová: představovala si jinou formu výstupu, očekávala, že bude určen např. 
počet terénních pracovníků nebo pracovníků rané péče na 100.000 obyvatel apod., 
konkrétnější data 
PhDr. Langr: podrobnější materiál, kde by měly být popsány principy přijímání do městské 
sítě sociálních služeb vypracuje odbor školství a sociálních věcí do června 2016, k projednání 
v komisi by mohl být k dispozici v září 2016 
p. Průcha: bylo by vhodné nadefinovat podmínky vstupu a naopak i výstupu z MSSS, určit 
časové omezení, pokud nebude SML službu financovat, bude tato služba vyřazena ze základní 
sítě sociálních služeb LK 



PhDr. Langr: víceleté financování služeb ze strany SML nelze slíbit, MSSS bude umožňovat 
přístup k finančním prostředkům, nebude garantovat financování, nebude fungovat jako 
„krajská“ síť 
Ing. Lauerman: krajská síť se připravuje na 2 roky dopředu, KÚ od SML požaduje potvrzení, 
že službu na svém území chce a potřebuje 
MUDr. Absolonová: pojem unikátnost služby, např. raná péče 
Bc. Bobvošová: raná péče je poskytována dětem do 7 let věku, ale rodiče postižených dětí 
potřebují pomoc i nadále, chybí následná péče do 18 let věku 
Mgr. Machartová: péče chybí i pro postižené nad 18 let věku 
Pan Průcha zašle své připomínky Ing. Lauermanovi e-mailem. 
Od 1. 1. 2017 by mělo dojít k novele zákona č. 108/2006. Sb., o sociálních službách. 
 
K bodu 3 
� vymáhání dluhů DPMLJ - členové komise obdrželi zápis z jednání náměstka PhDr. Ivana 

Langra s ředitelem DPMLJ panem Lubošem Wejnarem za účasti paní Sanetrníkové 
z organizace Člověk v tísni a paní Ebertové na téma černí pasažéři a sociálně ohrožení 
jedinci, současně obdrželi e-mailem připomínky Bc. Bobvošové 
- MUDr. Absolonová: kolika dětí by se pořízení sociální jízdenky týkalo? – organizace 

DRAK nyní pracuje min. s 45 rodinami s postiženým dítětem, Člověk v tísni – 100 
klientů  

- je těžké vytipovat vhodné klienty → kdo bude mít nárok x kdo ne 
- Mgr. Palečková: děti z rodin na dávkách hmotné nouze 
- MUDr. Absolonová: pokud by plošně všechny děti do 15 let jezdily zdarma, 

znamenalo by to navýšení rozpočtu DPMLJ, pan náměstek PhDr. Langr se pokusí 
zjistit počet dětských jízdenek a výši navýšení rozpočtu v případě jízdy dětí zdarma 

- Mgr. Machartová: nástup pouze předními dveřmi? – v Liberci nemožné – pomalé, 
nedodržování jízdních řádů 

 
� oddělení dětské psychiatrie na Králově Háji – členové komise obdrželi informace od 

MUDr. Absolonové e-mailem 
 
� Skatepark v Barvířské ulici - způsob jeho využití a provozu – sportovní zařízení x vazba 

na sociální službu, spravuje SAJ, nové lavičky a prvky, dle informací od MP to není tak 
problémové místo 
- Mgr. Machartová: bývá často svědkem toho, že tam mladiství kouří marihuanu, dále 

upozornila na podobnou situaci v blízkém parku u kostela sv. Máří Magdalény 
- MUDr. Absolonová: má tam MP kameru? – ano, nyní nefunkční, může tam MP poslat 
častěji hlídku MP? – Bc. Poruba zkusí zařídit, pokud zůstane pod SAJ, bylo by dobré 
vybírat vstup a určit někoho, kdo se bude o areál starat 

 
� MUDr. Absolonová informovala náměstky Tomáše Kyselu a Mgr. Jana Korytáře a 

primátora Tibora Batthyányho o tom, že se při přípravě velkých investičních projektů 
zapomíná na připomínky MP směrem k bezpečnostním prvkům, bude vhodné nastavit 
účinný mechanismus připomínkování, pan náměstek PhDr. Ivan Langr bude informovat 
poradu vedení 

 
 
 
 
 



� Bezpečnostní situace na parkovištích u Alberta, Globusu – stále není dořešena 

Mgr. Machartová navrhuje medializaci informace o krádežích vozidel v této lokalitě. 
Vzhledem k tomu, že měla proběhnout jednání pana primátora T. Batthyányho, komise 
doporučuje ...viz níže a pokud nebude od vedení Alberta zaznamenána informace o 
konkrétním opatření / instalaci kamery, doporučuje komise zveřejnit informace o 
rizikovosti parkování v této lokalitě. 

USNESENÍ č. 2/2016 
Členové komise zdravotní a sociální doporučují vedení města, aby ještě jednou jednalo na 
téma „bezpečnostní situace na parkovištích“ se zástupci dotčených organizací (Albert, 
Globus) a aby o výsledku jednání komisi informovalo do konce května 2016. Informace o 
možnostech kamerových systémů organizace již od MP obdržely. 
 

� PhDr. Langr informoval o tom, že RM schválila uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s 
majitelem bytovém fondu panem Rudolfem Gabčanem – Realbyt. Cílem smluvního 
vztahu je zvýšit kapacitu tzv. prostupného bydlení ve 2. a 3. stupni (tréninkové a sociální 
bydlení) 

 
� podány informace o aktuální situaci v systému prostupného bydlení, p. Průcha opět 

konstatoval, že humanitní komise je v současné době „prosociálnější“, Mgr. Machartová 
(předsedkyně humanitní komise) podala krátké info o práci komise a způsobu posuzování 
žádostí 

 
� další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 17. 5. 2016 od 16.00 

hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec“  

 
� pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
V Liberci 21. 4. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


