
Zápis z 6. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 20. 10. 2015 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Bc. 
Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Ing. Petra Vokasová 
Nepřítomni:  MUDr. Peter Hromádka 
Omluveni: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a 
cestovní ruch, Bc. Lenka Bobvošová 
Hosté: Bc. Michael Dufek – ředitel p.o. Komunitní středisko Kontakt Liberec, Bc. Veronika 
Dufková – koordinátorka pro národnostní menšiny, cizince a sociálně znevýhodněné děti a 
mládež (KSK), p. Ondrej Grajcar – pracovník monitoringu KSK, p. Ivan Bužik – pracovník 
monitoringu KSK 
 
 
Program jednání: 
 

1. Národnostní menšiny včetně romské za účasti zástupců p. o. Komunitní středisko 
Kontakt Liberec (Bc. Dufek, Bc. Dufková, p. Grajcar, p. Bužik) 

2. Různé  
 

 
Zasedání Komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přivítala přítomné členy komise a hosty.  
 
- Mgr. Palečková podala krátkou informaci k tématu sociálního bydlení – přístup housing 

first 
-  MUDr. Absolonová informovala o připravovaném návrhu Pravidel pro přidělování dotací 

– oblast podpory zdraví a prevence, zejména o oblastech podpory (prevence civilizačních 
chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu, primární prevence sociálně 
patologických jevů, prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování, protidrogová 
politika, prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy) – návrh pravidel zašle 
tajemnice komise společně se zápisem, Bc. Dufek upozornil, že je velmi důležité dořešit 
otázku, zda budou moci žádat příspěvkové organizace města 

 
USNESENÍ  KZS č. 9/2015 
 
Členové komise zdravotní a sociální Rady města Liberec doporučují vedení města, aby se 
začalo zabývat zřízením rozpočtové položky na zabezpečení finanční spoluúčasti 
příspěvkových organizací  SML sociálního a zdravotního zaměření při podávání žádostí o 
dotace z různých zdrojů (evropské fondy, nadace apod.) 
 
 
K bodu 1 
 
MUDr. Absolonová představila hosty z příspěvkové organizace SML Komunitní středisko 
Kontakt Liberec (dále jen KSK) a předala slovo řediteli Bc. Dufkovi: 
• KSK vzniklo v roce 2007, v té době mělo registrovanou sociální službu terénní programy 
• po 1,5 roce bylo poskytování služby zrušeno z důvodu nestability financování sociálních 

služeb 



• SML pro zajištění těchto služeb navázalo spolupráci s NNO Člověk v tísni a v tuto chvíli 
již neexistujícím Libereckým romským sdružením 

• v současné době KSK provozuje volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně 
vyloučeného prostředí pod vedením koordinátorky pro národnostní menšiny, cizince a 
sociálně znevýhodněné děti a mládež Bc. Dufkové a nově také monitoring sociálně 
vyloučených lokalit prostřednictvím pracovníků monitoringu p. Grajcara a p. Bužika, 
monitorovací dotazník zašle tajemnice komise spolu se zápisem 

• při KSK je zřízena také Rada pro národnostní menšiny, která se zabývá otázkami 
týkajícími se národnostních menšin a jejich příslušníků na území města, její činnost 
spočívá především v přenosu informací v rámci jednotlivých komunit a podpoře integrace 
národnostních menšin do společnosti 

• KSK se snaží podávat žádosti o dotace a granty z různých zdrojů např. projekt doučování  
 
Poté k tématu proběhla diskuze a byly zodpovězeny otázky: 
p. Grajcar – nedostatečné pokrytí „terénu“ sociálními službami, 1 sociální pracovník nemůže 
pracovat se 60 – 80 klienty, situace v SVL se zhoršuje, špatné hygienické podmínky 
Bc. Poruba – proč je Liberec pro tuto cílovou skupinu zajímavý? – anonymita velkého města, 
velký počet ubytoven, není tu příliš extremistů 
p. Bužik  - 7 členná rodina platí za neodpovídající prostory až 23 tis. Kč 
p. Průcha - špatný systém vyplácení sociálních dávek, chybí motivace, pracovat se nevyplatí 
MUDr. Absolonová – SML od ledna 2016 chystá tzv. stavební uzávěru na výstavbu nových 
ubytoven 
p. Průcha – info o výstavbě sociálních bytů ve Frýdlantě a v Novém městě pod Smrkem 
Bc. Poruba – dotaz na roli romského poradce a protidrogového koordinátora - vzhledem 
k zhoršující se situaci v Liberci by funkce romského poradce a protidrogového koordinátora 
měla být pro 100 tis. město min. 1 celý úvazek 
 
USNESENÍ  KZS č. 10/2015 
 
Členové komise zdravotní a sociální Rady města Liberec doporučují vedení města, aby 
zrevidovalo funkce romského poradce a protidrogového koordinátora – zejména výši jejich 
úvazků, zařazení pod odbor apod., vzhledem k zhoršující se situaci v oblasti romské a 
drogové problematiky na území města Liberec. 
 
 
K bodu 2 
 
• MUDr. Absolonová: dotaz na činnost pracovní skupiny pro uprchlíky, která byla založena 

na minulém zasedání komise zdravotní a sociální dne 15. 9. 2015 – skupina byla svolána 
jednou, byla zřízena kontaktní adresa uprchlik@ksk.liberec, dle informací od odboru 
cizinecké policie KŘPČR není v Liberci žádný zásadní problém, byl vytvořen návrh 
informačního letáku, dále bude skupina svolána dle potřeby 

• Bc. Poruba: v případě výskytu problémů s uprchlíky žádá o zaslání informací 
• Bc. Dufek: pomoc lze rozdělit na humanitární (jídlo, oblečení, hygienické potřeby apod.) a 

pomoc integrační, problém vidí v tom, že skupina nemůže „úkolovat“ ostatní města a obce 
– pravomoc Libereckého kraje, konečná podoba informativního letáčku není doposud 
schválena, doporučuje vydat tiskovou zprávu o zřízení této pracovní skupiny a vysvětlení, 
že se jedná hlavně o preventivní opatření, aby nevznikala zbytečná panika a obavy občanů 

 



- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 10. 11. 2015 od 16.00 
hodin v zasedací místnost č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma Dílčí 
analýza sociálních služeb na území statutárního města Liberec (LB plán, s.r.o.) a 
Program prevence kriminality (MP Liberec) 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
 
 
 
V Liberci 22. 10. 2015 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 
 
 
 


