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Zápis z 3. jednání  

Tematické pracovní skupiny SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Liberec 

Liberec, 25. 5. 2016 

 

Přítomni: 

Pavel Pech - Agentura pro sociální začleňování 

Miroslav Hampl - Agentura pro sociální začleňování 

Lukáš Jirotka - SML 

Václav Strouhal - Krajský úřad Libereckého kraje 

Kateřina Marcinková - SML 

Robert Prade - Návrat 

Michaela Krejčová - Centrum LIRA 

Lenka Bobvošová - D.R.A.K. 

Veronika Vokálová - Bílý kruh bezpečí 

Radek Šandor - Romodrom 

Jiří Simeth - Most k Naději, z.s.  

Lukáš Ron - Most k Naději, z.s. 

Jana Krobová - CZPLK 

Petr Hampacher - Maják o.p.s. 

Jana Horáková - Fokus Lbc 

Lenka Růžičková - Fokus Lbc 

Ludmila Žánová - Déčko Liberec z.s. 

Lukáš Průcha - Člověk v tísni 

František Sehoř – Oblastní charita Liberec 

David Adameček – ADVAITA, z.ú. 
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Úvod:  

M. Hampl zahájil jednání tematické pracovní skupiny pro oblast sociální služby, přivítal 

účastníky a krátce seznámil účastníky s prací na předchozích jednáních pracovní skupiny pro 

oblast sociální služby a postupném tvořením tabulky priorit.   Poděkoval za připomínky 

zúčastněných v předchozím kole připomínek. Dotázal se, zda nechce někdo doplnit nějakou 

připomínku na začátku jednání. Dále pokračoval v jednání a vysvětlil přítomným, jakým 

způsobem budeme pokračovat na tvoření tabulky priorit  a požádal přítomné o diskuzi 

k jednotlivým bodům. Připomněl potřebnost dosažení konsenzu u jednotlivých bodů a při 

rozporu o případném hlasování, kde rozhoduje většina z přítomných.  

 

Otevřená diskuze:  

Na začátku diskuze se objevily názory, na zařazení systémových řešení do strategického 

plánu. V. Strouhal je třeba posílit pozici romského koordinátora na plný úvazek na SML a 

také protidrogového koordinátora, paní Háková a ani paní Marcinková nemohou tyto funkce 

plnit při své obsáhlé agendě. Pak je to pozice spíše jen na papíře. K. Marcinková souhlasila 

s vyjádřením pana Strouhala a následně také navrhla i posílení pozice manažera komunitního 

plánování na SML, z diskuze vyplynul úkol pro ASZ, domluvit si schůzku se zástupci města. 

M. Hampl a L. Jirotka si domluví schůzku a na příští pracovní skupině budou informovat o 

jednání se zástupci SML.  

Dále pokračovala diskuze k prioritě 5.2. Efektivně snižovat rozvoj závislostí a rizikové 

užívání OPL. Snižovat rozvoj sociálně – patologických jevů u dětí, mládeže i dospělých. 

Z diskuze vyplynulo, že je nutno přeformulovat znění nebo prioritu oddělit od ostatních 

sociálních služeb. Hlavní cíl 5.2.1. V Liberci jsou od roku X posíleny a rozšířeny programy 

prevence zmiňující dopady problematiky užívání drog a dalších látkových i nelátkových 

závislostí. Těmito programy bude zasaženo X klientů ročně.  

Přešlo se ke kroku 5.2.1.1. Město Liberec má vypracované strategické dokumenty na rozvoj, 

realizaci a podporu konkrétních sociálních opatření dle potřeb CS. V diskuzi bylo navrhnuto, 

aby tento krok, byl postaven jako samostatný hlavní cíl. M. Hampl přepracuje do návrhové 

části.  

Diskuze ke kroku 5.2.1.2 Od roku 2017 zůstanou zachovány a budou nadále podporovány 

všechny poskytované služby. V případě nutnosti budou nevyhovující prostory 

rekonstruovány. (nebo jim bude zajištěno nové zázemí. Z diskuze, špatně formulovaný krok. 

Je nutno rozepsat na jednotlivé služby. Ve smyslu: služba X bude rozšířena o X pracovníků a 

podpoří X klientů ročně. U konkrétních služeb doplnit rekonstrukce nebo zajištění 

adekvátních prostor.  

Krok 5.2.1.3 V rámci struktury MML budou navýšeny pracovní úvazky terénních pracovníků 

města na 2,0. Z diskuze vyplynulo, že se přesune tento krok pod jiný hlavní cíl. ASZ 

prodiskutuje rozšíření úvazků se SML.  

Krok 5.2.1.4. Navýšit počet terénních pracovníků v sociálních službách pro osoby X cílové 

skupiny o X úvazků. Terénní prací bude ročně podpořeno X klientů. Z diskuze byl krok 
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5.2.1.4. přeformulován na Zachovat stávající počet terénních pracovníků v sociálních 

službách pro osoby z cílové skupiny uživatelé drog. Terénní prací bude ročně podpořeno 130 

klientů. Z diskuze v tabulce bude dále rozděleno na jednotlivé typy „terénu“.  

Krok 5.2.1.5. Zdravotní služby budou poskytovány také terénní formou – pojízdná ambulance 

po diskuzi, byl tento krok přeformulován na 5.2.1.5 Od roku 2017 budou zdravotní služby 

poskytovány také terénní formou – pojízdná ambulance. Úkol pro ASZ, zjistit dotační tituly 

MZČR, návaznost na zdravotní služby nebo v režimu soc. služby.  Je potřeba odlišit sanitku 

organizace Rozkoše bez rizika a ambulance pro CS osob bez domova. Např. sociálně zdravotní 

pracovník, zdravotní sestra.  

Krok 5.2.1.6. Od roku X dojde ke snížení prahu dostupnosti azylového bydlení pro osoby 

závislé na OPL, v diskuzi byl tento krok přeformulován na 5.2.1.6. Od roku 2017 osoby závislé 

na OPL mají přístup k azylovému bydlení a možnost zařazení do systému prostupného bydlení.  

Dále probíhala diskuze, ke kroku 5.2.1.7 V Liberci bude rozšířena léčba závislostí o pobytovou 

léčbu závislosti na alkoholu či hracích automatech v terapeutické komunitě. Tento krok bude 

doplněn a upraven panem D. Adamečkem z ADVAITY.  

V diskuzi se přešlo k hlavnímu cíli 5.2.2. Zajistit volnočasové aktivity pro X dětí, účinně 

předcházet jejich rizikovému chování a efektivně je řešit. Znění cíle bylo upraveno na 5.2.2. 

Zajistit poskytování sociálních služeb pro děti a mládež.  

Kroky 5.2.2.1 NZDM v Liberci navštěvuje ročně X klientů a 5.2.2.2. SML uvede do provozu 

nové NZDM s roční kapacitou X klientů ročně, byly v diskuzi upraveny o znění a sloučeny pod 

krok 5.2.2.1 Od roku 2017 fungují v Liberci 4 NZDM s okamžitou kapacitou 140 osob, které 

podpoří minimálně 280 klientů.  

Krok 5.2.2.3 Od roku X bude realizováno X pobytových víkendů a táborů pro cílovou skupinu 

dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tento krok byl přítomnými upraven na 5.2.2.2. Od 

roku 2017 bude realizováno X pobytových víkendů, příměstských táborů a táborů pro cílovou 

skupinu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. ASZ, SML a ostatní účastníci zmapují 

počty táborů a kapacity dětí.  

Krok 5.2.2.4. V centru města bude provozováno mobilní NZDM (terénní formou) při změně 

předchozích bodů, byl posunut na novou pozici a přeformulován na znění 5.2.2.3 V centru 

města bude od roku 2017 provozován NZDM terénní formou.  

Dále byla diskuze k bodu 5.2.2.5 Bude zajištěna dostupnost sociálních služeb na území MČ 

Vratislavice. Znění bylo zachováno krok byl přesunut na pozici 5.2.2.4. V diskuzi byla 

požádána ASZ, aby zjistila potřebnost a kontaktovala paní Křečkovou z úřadu městského 

obvodu Vratislavice nad Nisou.  

Dále probíhala diskuze a její závěr byl vytvořit novou prioritu s novým hlavním cílem. Znění 

priority: Efektivně snižovat sociální vyloučení dospělých osob, jednotlivců a rodin.  

Závěrem pan M. Hampl požádal přítomné o doplnění tabulek v připomínkovacím kole a 

stanovil se termín na další tematické jednání pracovní skupiny pro oblast sociální služby na 

22.6.2016. 
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Zapsali: Lukáš Jirotka, Miroslav Hampl 

25.5.2016 

kontakty:  

Lukáš Jirotka – jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 965, mob. 775 426 420 

Miroslav Hampl – hampl.miroslav@vlada.cz 
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