
Zápis z 2. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 14. 2. 2017 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Jana Zobínová, Bc. Lenka Bobvošová, Bc. Lukáš 
Poruba, Mgr. Zora Machartová, Bc. Martina Teplá, Lukáš Průcha, Mgr. Zuzana Palečková 
Omluveni: Ing. Petra Vokasová 
Hosté: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci, Mgr. 
Lukáš Jirotka – manažer strategického plánování sociálního začleňování  

Program jednání:  

1. Strategický plán sociálního začleňování - projekty 
2. Různé  

Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty. Poté předala slovo náměstkovi primátora PhDr. 
Langrovi, aby informoval o projektech, které město Liberec připravuje v rámci Strategického 
plánu sociálního začleňování. Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) a Místní plán 
inkluze na území statutárního města Liberec na období 2016 – 2019 schválilo zastupitelstvo 
města v listopadu 2016 usnesením č. 266/2016. 

K bodu 1  

PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora: 
- SML připravuje v rámci SPSZ celkem 3 projekty 
- prvním projektem vycházejícím z Místního plánu inkluze je projekt Férové školy 

v Liberci  z OPVVV: předpoklad zapojení 22 základních škol, jejichž zřizovatelem je 
SML a 3 škol, jejichž zřizovatelem je LK, partnery projektu jsou Člověk v tísni, DDM 
Větrník, Komunitní středisko KONTAKT a EDUCA Quality, projekt je 3letý a jeho 
náklady dosahují objemu 27,8 mil. Kč, termín realizace projektu 07/2017 – 06/2020, 
projekt počítá s několika základními aktivitami: zřízení pracovního místa koordinátora 
inkluze (1/2 úvazku) a metodika asistentů na ZŠ (1/2 úvazku), prevence školní 
neúspěšnosti – doučování žáků, kariérové poradenství na školách, kluby a kroužky na 
ZŠ na podporu rozvoje gramotnosti v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje, 
workshopy pro rodiče žáků ze SVL, informační a osvětová kampaň, MUDr. 
Absolonová: požadavky na vzdělání, zkušenosti, kvalifikace? – není stanoveno, 
možno zaměstnat absolventy, příp. studenty v rámci stáží (Fond dalšího vzdělávání) 

- druhým projektem je projekt Terénní pracovníci z OPZ: v roce 2015 TP zaměstnáni 
pod Kontaktem, v roce 2016 a 2017 jsou 2 TP již zaměstnanci SML na ½ úvazek – 
finančně podpořeny z dotace Úřadu vlády, projekt z OPZ počítá se 3 TP na plný 
úvazek, TP budou mapovat situaci u lidí bez přístřeší, v ubytovnách a v sociálně 
vyloučených lokalitách a přenášet informace státní správě a poskytovatelům sociálních 
služeb, předpoklad většího zapojení TP do systému prostupného bydlení (info - v roce 
2016 se do systému zapojilo 12 klientů) 

- třetím projektem je projekt Domovníci z MV: 2 možnosti – nastěhovat domovníky do 
nových sociálních bytů nebo již do stávajících problémových, Bc. Poruba požádán o 
informace z měst, kde již tento projekt funguje (Karlovy Vary, Brno) 

 
 
 



K bodu 2 – Různé 
• MUDr. Absolonová: ve Zpravodaji již vychází články o IZS – málo čtivé, měly by být 

psány pro laiky, ne pro odborníky, zábavnější forma, MUDr. Absolonová dojedná s p. 
Poppem konkrétnější podobu článků 

• Bc. Bobvošová již cca půl roku neobdržela do schránky Zpravodaj (ul 28. října u Arény) – 
p. Háková ověří u p. Chmelíka 

• informace o organizaci Protěž - finanční problémy, možné zrušení registrace, Centrum 
Protěž bylo založeno Centrem Generace za účelem převzetí agendy sociálně-právní 
ochrany dětí, na službu asistovaného kontaktu si organizace Centrum Generace podala 
žádost o dotaci do Fondu zdraví a prevence 

• předány informace od organizace Tyfloservis a SONS, které se týkají problémů 
slabozrakých a nevidomých při pohybu v terénu na území SML – MUDr. Absolonová 
požádá o nápravu náměstka primátora p. Kyselu, organizace D.R.A.K. zpracuje podobné 
info, které se týká vozíčkářů do dalšího jednání komise 

• Bc. Bobvošová upozornila na špatný přístup k Liebiegově vile, kde si žadatelé o městský 
byt potvrzují bezdlužnost 

• Mgr. Machartová sděluje, že v celém Libereckém kraji jsou nedostatky v psychiatrické 
péči – málo lékařů, dlouhé lhůty, špatná návaznost mezi hospitalizační a následnou 
ambulantní péčí - SML řešit nemůže, vyhlásit výběrové řízení musí LK, MUDr. 
Absolonová zjistí statistické údaje za LK a další kroky ev. uskuteční náměstek PhDr. 
Langr  

• Bc. Poruba informoval o jednání bezpečnostní skupiny – bude zpracován katalog 
prevence kriminality, ve spolupráci s PČR se uskuteční kurz na téma kyberšikana, podány 
informace k projektu Bezpečná škola, který by měl být jakýmsi auditem školy směrem 
k bezpečnosti žáků, chybí akreditovaní školitelé, neakreditovaní školitelé můžou často 
nasimulovat útok v příliš brutálním provedení a tím mohou žáky zbytečně psychicky 
„vystrašit“ – PhDr. Langr bude o tomto informovat ředitele ZŠ 

• Bc. Poruba a Mgr. Jirotka závěrem informovali o projektu Kraje pro bezpečný internet, 
kde je zapojen i LK – jedná se o projekt, jehož cílem je zvýšit informovanost o rizicích 
internetu a možnostech prevence a pomoci, e-learningové kurzy jsou zaměřeny vždy na 
různé cílové skupiny (děti, senioři, sociální pracovníci, učitelé, policisté, apod.), v LK 
zapojeno málo osob – členové skupiny doporučují zvýšení propagace projektu např. 
formou příkladu dobré praxe → vytipovat vhodnou základní školu, vybrat skupinu žáků a 
učitele, které kurzy absolvují a poté o tom napsat článek do Zpravodaje, skupinu seniorů 
může oslovit Kontakt, více informací o projektu na http://kpbi.cz/  

• další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 21. 3. 2017 od 16.00 
hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma „Pomoc 
lidem s trestní minulostí v návratu do společnosti“. Pozvánku s časovým předstihem zašle 
tajemnice komise. 

V Liberci 16. 2. 2017  
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise  
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise  


