
Zápis ze 4. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 20. 3. 2018 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Bc. Martina Teplá, 
Lukáš Průcha, Mgr. Zuzana Palečková, Mgr. Zora Machartová, Bc. Lenka Bobovšová 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová  
Hosté: Bc. Jan Gabriel – ředitel Domova seniorů  Františkov, Bc. Petr Kučera – vedoucí úseku 
sociální práce Domova seniorů  Františkov 
 
Program jednání: 
 
1. Prohlídka Domova seniorů Františkov 
2. Informace o kontaktním místě České alzheimerovské společnosti 
3. Různé 

K bodu 1  

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přítomné členy komise přivítala a předala slovo řediteli Domova seniorů Františkov Bc. Janu 
Gabrielovi. 

Bc. Jan Gabriel – ředitel Domova seniorů Františkov: 

− funkci ředitele vykonává od roku 2015 
− domov je v provozu od roku 2003, kapacita domova je 200 lůžek (166 lůžek pro domov pro 

seniory a 34 lůžek pro domov se zvláštním režimem „Vážka“), domov tvoří 3 domy (Adam, 
Bára a Cilka) 

− v přízemí domu A se nachází kanceláře, zázemí pro sociální pracovnice, kavárna, 
kadeřnictví, cukrárna, pedikúra, společenská místnost 

− domov zaměstnává 4 aktivizační pracovnice, fyzioterapeuty se zatím sehnat nepodařilo 
− probíhají společné aktivity – keramika, společný tělocvik, bowling, pétanque, pěstování 

bylinek, péče o travnaté plochy a květiny, taneční 
− spolupráce se ZŠ a MŠ – zpívání na akcích, keramická dílna 
− chystá se rekonstrukce venkovní pergoly, celé zahrady a stavba altánu s ohništěm 
− projekt na rekonstrukci výtahů (70% z MPSV) 
− v objektu se nacházejí 4 hostinské pokoje pro rodiny klientů (150 Kč/noc) 
− rozpočet pro rok 2018 činí 80 mil. Kč, z toho 57 mil. tvoří platy a 6 mil. energie 
− tak jako u ostatních poskytovatelů sociálních služeb nedostatek zaměstnanců 
− probíhá jednání s městy a obcemi za účelem poskytování příspěvků za jejich občany 

umístěné v domově 
− představení vedoucího úseku sociální práce Bc. Kučery 
− předány informační materiály 

 
MUDr. Absolonová: 
− průměrná doba pobytu? � 9 měsíců – 1 rok 
− placené služby fyzioterapeuta? – velmi drahé, lepší je dlouhodobější osobní vztah, 1 x týdně 

dochází fyzioterapeut z lbc bazénu (studio Pohoda), v objektu je dokonce rehabilitační 
bazén, který ale není v provozu z důvodu vysokých nákladů  



Mgr. Palečková: 
− jaká je poptávka – 350 žádostí/1 rok, je to ale nepřesné (úmrtí, umístění do jiného zařízení) 
− kritéria přijetí – není pořadník, zohledňuje se sociální situace klienta, urgentnost, potřebnost 
 
Mgr. Machartová: 
- čekací doba? – ½ a ¾ roku 
- počet zaměstnanců – 138 
- problematika GDPR – organizace bude mít na doporučení LK pověřence 

K bodu 2  

− v domově se nachází kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, kde se poskytuje 
poradenství a konzultace pro lidi s Alzheimerovou nemocí, nebo jiným typem demence a 
jejich rodinné příslušníky 

− osobní konzultace probíhají každou středu od 14.00 – 16.00 hod po telefonické dohodě, 
poskytují zde informační materiály a sešity k procvičování paměti, testování paměti 

− v současné době snaha o větší propagaci služby – lékaři, Český rozhlas 
− MUDr. Absolonová nabídla zveřejnit informace o kontaktním místě České alzheimerovské 

společnosti v Libereckém zpravodaji  

K bodu 2 - Různé 

− Bc. Poruba: informace o „úspěších“ PČR na Fügnerce – chycena dealerka drog a osoba 
v celostátním pátrání, PČR je rozhodně aktivnější 

− Mgr. Machartová: je nutné se zaměřit na zlepšení úklidu terminálu DPMLJ 
− Bc. Bobvošová informovala o nominaci p. Olšové, p. Olžbutové a p. Plischkové na 

udělení ceny Ď http://www.cena-d.cz/nomkrajliberecky2018.html 
− Bc. Bobvošová dává ke zvážení vedení města více oceňovat pracovníky v sociálních 

službách. 
− další řádné zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 17. 4. 2018 od 

16.00 hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„domácí péče“, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 

V Liberci 22. 3. 2018 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 
 


