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Zápis z jednání 

 

Místo jednání:  historická radnice, 1. patro, kancelář č. 110   

Datum/čas.:        23. 1. 2019 

Přítomni:        Zlata Adamcová, Jana Horáková, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, 

Olga Merglová, Dana Morcová, Vlasta Pavlů, Adéla Sochůrková, Martina 

Teplá, Jana Urbanová 

Omluveni:      Lukáš Průcha 

 

Program jednání: 

1. Úvod  

2. Informace ze SML  

3. Informace z Úřadu práce 

4. Informace z jednotlivých pracovních skupin  

5. Diskuze 

  

Ad. 2) Informace ze SML 

 Dotační titul 2019 (financování sociálních služeb poskytovaných na území města 

Liberce) 

- Z důvodu rozpočtového provizoria proběhne schvalovací proces Vyhlášení 

dotačního titulu v únorové radě města a na následném zastupitelstvu namísto 

plánovaném lednovém. Rozpočet města pro rok 2019 bude předmětem jednání 

únorového ZM. 

- Pravidla dotačního titulu zůstávají stejná jako minulý rok, stejné zůstávají i 

priorizované skupiny: 

 

I. skupina 10 % z celkových nákladů na území města Liberec 

II. skupina 9 % z celkových nákladů na území města Liberec 

III. skupina 8 % z celkových nákladů na území města Liberec 
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- Hlavním klíčem pro rozdělení těchto služeb byla jedinečnost sociální služby, 

potřebnost, územní působnost a v neposlední řadě nákladovost dané služby 

v regionu Liberec. 

- V případě, že celkový součet takto vypočtených dotací připadajících na podané 

žádosti bude převyšovat alokovanou částku dotace, budou tyto částky dotací dále 

kráceny příslušným poměrovým koeficientem. 

- Výše poskytnuté dotace nepřesáhne 500.000 Kč na jednu žádost. 

 

- Žadatelé budou v dokumentech týkajících se vyhlášení upozorněni na skutečnost, 

že po ukončení příjmu žádostí nebude těm, kteří si nepodali žádost do tohoto 

dotačního titulu, poskytnuta individuální dotace na financování sociálních služeb. 

 

- Srovnání s rokem 2019:  

o 42 žádostí – celková vypočtená částka činila 10 316 118, konečná procenta 

se pohybovala mezi 4,9 % až 7,2 %,  

o rozděleno bylo 5 998 513,- 

 

 Předběžný Harmonogram dotačního fondu poskytovaného z rozpočtu 

statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb 

poskytovaných na území města Liberec: 

Březen: zveřejnění výzvy 

Duben:  8. 4. - 22. 4. 2019 příjem žádostí 

Návrh na výše dotací se pokusíme předložit do květnového ZM (31. 5.), případně pak 

červnové ZM (27. 6.) 

Červenec/srpen: uzavření smluv 
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 Termíny setkání ŘPS pro rok 2019: 

 

23. 1., 20. 3., 17. 4., 19. 6., 28. 8., 16. 10., 11. 12. 

V návaznosti na termín výpočtu výše dotací bude svolána mimořádná ŘPS v květnu nebo 

v červnu. 

 

 Akční plán 2019 

 

o aktualizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti SML na období let 

2018-2022 

o Pro účely města s ohledem na současné financování sociálních služeb 

o Pro účely města s ohledem na případné změny způsobu financování sociálních 

služeb dle metodiky KÚ „Metodika pro obecní samosprávy k procesu 

spolufinancování sociálních služeb v rámci sítě LK“ 

o Akční plán bude zpracováván každý rok 

 

Seznámení ŘPS s nejzásadnějšími změnami na rok 2019, a to v oblastech 

zvýšení/snížení stávajících kapacit a vznik nových sociálních služeb. Do splněných dílčích cílů 

lze tak pro rok 2019 zařadit: 

Oblast pro seniory  

- navýšení kapacit Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (Sdružení D.R.A.K.) o 5 klientů                                                                                          

- vznik nové sociální služby Denní stacionář s kapacitou 20 klientů (Buona Strada, s. r. 

o.) 
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- zajištění Odlehčovací služby navazující na denní stacionáře s kapacitou 6 míst (Buona 

Strada, s. r. o.) – tato služba bude registrována v průběhu roku 2019 

Oblast pro zdravotně znevýhodněné 

- Změna se v této oblasti týká služby Odlehčovací služba, která nebude v roce 2019 

poskytována a o její kapacitu bude navýšena služba DOZP, ve které mohou klienti 

využívat zkrácené pobyty, které budou Odlehčovací službu nahrazovat (Jedličkův 

ústav) 

- Stejná změna se týká i služby Týdenní stacionář (taktéž Jedličkův ústav) 

- Ke zvýšení personálních kapacit do sítě sociálních služeb došlo u služeb Centrum 

sociální rehabilitace (Sarema Liberec, s. r. o.), Rané péče a Sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi (LIRA, z. ú.) 

- Česká unie neslyšících, z. ú. pro rok 2019 nebude personální kapacity Tlumočnické 

služby ČUN pro rok 2019 navyšovat. 

 

Oblast pro děti a mládež 

- Ke zvýšení personálních kapacit do sítě sociálních služeb došlo u služby Odborné 

sociální poradenství - dluhová poradna (Člověk v tísni, o. p. s.) o jeden úvazek. 

- Jako splnění dílčího cíle lze nazvat i vznik Azylového domu pro ženy a rodiny 

s kapacitou 25 lůžek (Návrat, o. p .s.), přičemž provoz bude zahájen v květnu (oproti 

plánovanému dubnu) roku 2019. 

 

Oblast pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

- Zvýšení personálních kapacit do sítě sociálních služeb zaznamenají Programy 

sociální integrace - Terénní programy poskytovatele Člověk v tísni, o. p. s. a 

Romodrom, o. p. s., a to v rámci realizace projektů EU 
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Oblast pro osoby ohrožené závislostmi 

- V této oblasti dle požadavků Komunitního plánu sociálních služeb došlo k rozvoji 

personálních kapacit u služby Terénní programy o 2 úvazky (Most k naději, z. s.) 

- K plánovanému rozšíření kapacit služeb Terapeutické komunity a Následné péče 

poskytovaných organizací Advaita, z. ú. v roce 2019 nedojde. 

- Dílčí cíl 5. 2. 4. a sice Odpovídající zázemí Terénních programů, K-centra, Domu 

na půl cesty - Dům humanity je v tomto roce splněn. Oficiální otevření Domu 

humanity proběhlo dne 30. 1. 2019.   

 

Oblast pro duševní zdraví 

- V této oblasti byly splněny požadavky Komunitního plánu sociálních služeb 

zejména v navýšení kapacit služeb Chráněného bydlení. U poskytovatele Sdružení 

TULIPAN, z. s. došlo k navýšení o celkem tři lůžka z šesti plánovaných, to samé 

pak u DH Liberec, o. p. s. Společnost Dolmen, z. ú. navýšila svou kapacitu v této 

službě o jedno lůžko z celkových 5 plánovaných. 

- Organizace Fokus Liberec, o. p. s. připravuje realizaci dílčího cíle 6. 3. 1. Zajištění 

malokapacitního Domova se zvláštním režimem. 

 

 Účast zástupce KÚ na jednáních ŘPS 

- Dle vyjádření paní Ing. Jany Maříkové, vedoucí oddělení rozvoje a financování 

sociálních služeb, bohužel není v časových možnostech pracovníků jejího oddělení 

pravidelně navštěvovat jednání ŘPS. Účast zástupce KÚ bude potvrzena 
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v případech, kdy jednání ŘPS bude mít vliv na nastavení krajské sítě sociálních 

služeb. 

 

 Plánované projekty města 

- Paní Morcová krátce informovala přítomné o chystaných změnách v problematice 

přidělování bytů z vlastnictví SML. V současné době je dokončována nová 

Koncepce sociálního bydlení SML 2019-2021 a probíhají připomínkovací fáze. 

Nová koncepce bude analytickým dokumentem s doporučujícími stanovisky na 

změnu pravidel, způsobu přidělování bytů a dalšími opatřeními. 

- V návaznosti na koncepci bude podán projekt Centrum bydlení Liberec. V praxi 

bude mít tento projekt podobu informačního střediska pro bydlení, které by bylo 

umístěno v centru města. Předpokládaná realizace je stanovena na podzim roku 

2019. 

- Pan Mgr. Kalous dále informoval přítomné o možnosti zřízení nouzového bydlení 

pro osoby bez přístřeší na zimní období. To bude případně dočasně zajištěno 

v budově v Pastýřské ulici (bývalého sídla organizace Most k naději). Provoz bude 

zajištěn ve spolupráci s dalšími organizacemi typu Naděje apod. 

 

Ad. 3) Informace z Úřadu práce 

 Dle údajů Úřadu práce v Liberci dochází k postupnému zvyšování nezaměstnanosti, 

jehož příčinou je mimo jiné i hromadné propouštění zaměstnanců. Dochází také ke 

snižování podporovaných pracovních míst pro vykonávání veřejně prospěšných prací a 

k jejich omezení na dobu 6 měsíců. 
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Ad. 4) Informace z pracovních skupin 

• Pracovní skupina pro duševní zdraví – setkání skupiny proběhlo 15. 1. 2019. 

V prosinci byli všichni členové pracovní skupiny přizváni na jednání se soudním 

znalcem doktorem Hnídkem na téma povinnosti soudního znalce při omezování 

svéprávnosti. Organizace Tulipán informovala o plánované rekonstrukci Chráněného 

bydlení v ulici Srbská v období únor 2019 - leden 2020. Prostory by měly být 

k dispozici službě CHB od dubna 2020. S ohledem na aktuální reformu psychiatrické 

péče vnímá pracovní skupina navýšení kapacit této služby nezbytné a to zejména pro 

osoby s potřebou vyšší mírou podpory. Zástupkyně společnosti Dolmen informovala o 

získání 3 bytů pro potřeby chráněného bydlení (z toho dva byty bezbariérové). 

Organizace Fokus informovala skupinu o způsobu spolupráce s psychiatrickou 

nemocnicí a o žádosti o spolupráci v PN Kosmonosy služby, které pracují s osobami 

s duševním onemocněním. 

 

• Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi – První letošní jednání má skupina 

naplánované na 31. 1. 

 

• Pracovní skupina pro seniory – Jednání skupiny proběhne po jednání ŘPS. 

 

• Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné – Jednání skupiny proběhne 11. 2. 

2019. Předmětem jednání by měla být problematika příspěvku na péči. 

 

• Pracovní skupina pro děti a mládež – Jednání skupiny proběhne 30. 1. 2019. 
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• Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi 

a bez přístřeší, cizince a národností menšiny – Jednání skupiny proběhne 11. 2. 2019. 

 

 

 

Ad. 5) Diskuze a připomínky 

- Návrh na přeskupení sociálních služeb v souvislosti s dotačním titulem na příští 

roky. Současné priorizování jednotlivých služeb pouze na základě jejich zaměření 

je pro poskytovatele nevyhovující. V budoucnu by se mělo hledět spíše na 

nákladovost a zejména na kvalitu poskytovaných služeb. 

 

- Pravidlo ohledně výše poskytnuté dotace (nesmí převyšovat 500 000,- na jednu 

službu) by mělo být odvozeno z procentuální nákladovosti služby. 

 

- Zpracování Akčního plánu v budoucích letech proběhne prostřednictvím sdílené 

tabulky (zjednodušení administrace). Většinu informací se pak SML pokusí 

dohledat v aplikaci KISSOS. 
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Zapsala: Adéla Sochůrková      Ověřila: Dana Morcová 

 


