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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 20. 3. 2018 – společenská místnost DPS 
Žižkova 159, Nový Bor 

 
 

Přítomni : Mgr. Daniel Nerad, Staša Hajská, Zofia Doškářová, Ing. Anna Marková, Květoslava Kolčová, Romana 

Kučerová, Bc. Petra Balajková,  Štěpán Hašek, DiS., Bc. Nikola Tschertnerová, Markéta Chýlková,  Bc. Andrea 

Málková,  Daniela Vondrová 

 

Omluveni : Bc. Jarmila Kořínková, Hana Novotná, Gabriela Eugelová, Ing. Petr Máška, Věra Horáčková, Luděk 

Paprskář 

 

Hosté : Bc. Jiřina Kubáňová 

 

Program: 

 

1. Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb za rok 2017 a Plán na rok 2018 

 

D. Nerad přivítal všechny přítomné a spolu s D. Vondrovou a J. Kubáňovou prošli jednotlivá opatření obou 

dokumentů komunitního plánování, týkající se skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“. Dokumenty 

byly projednány na výjezdním zasedání koordinační skupiny komunitního plánování, které se konalo ve dnech 13.-

14.3.2018. 

 

Vyhodnocení AP za rok 2017:  
 

- Sociální služby města Nový Bor, p. o. (od 1. 2. 2017 došlo k rozšíření provozní doby pečovatelské služby o 

víkendy a svátky, Po-Ne 6:30-19:00 hod).  

- Pečovatelská služba Cvikov - rozšíření územní působnosti pečovatelské služby Cvikov do obcí Krompach, 

Kunratice, Mařenice v září 2017; práce na změně struktury poskytovaných úkonů péče – snížení počtu 

rozvážených obědů soběstačným občanům a navýšení počtu úkonů spojených s podporou péče v domácím 

prostředí – pomoc s osobní hygienou, péčí o domácnost; poskytování poradenství laickým pečujícím - 

Edukační program pro neformální pečující ČAPS. 
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- Senior centrum Nový Bor - Ambeat Health Care a.s. – domov pro seniory - podpora Libereckého kraje na 

10 lůžek, registrovaná kapacita 25 lůžek 

- Domov důchodců Sloup v Čechách - celkem 80 lůžek, z toho 60 lůžek pro seniory (muže i ženy)  a 20 lůžek 

pro osoby (pouze muže) se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo závislostí na 

alkoholu. 

- domov pro osoby se zdravotním postižením  – DOZP Mařenice (místo realizace služby Nový Bor 21 lůžek a 

Cvikov 9 lůžek) – nový název této služby je OSTARA p. o. 

 

Akční plán sociálních služeb na rok 2018: 

 

- Pečovatelská služba Cvikov – plán na rozšíření provozní doby na víkendy 

- Pečovatelská služba Kamenický Šenov – plán na rozšíření provozní doby od 6,30 do 20,00 hodin po-ne, 

příjem 1 pečovatelky a soc. pracovníka na 0,6 úvazku 

- Déčko Liberec (odborné sociální poradenství) - poradna v Novém Boru, rozšíření služeb na 5 dní v týdnu 

- Propagace sociálních služeb – byl schválen projekt v rámci MA21, propagační materiály budou na úřadech 

měst a obcí Svazku obcí Novoborska, u poskytovatelů sociálních služeb, v čekárnách lékařů, v lékárnách.  

 

2. Diskuse 

 

- A.Málková informovala, že se uskuteční schůzka s MUDr. Hodečkem, možnost pomoci při větší 

informovanosti o sociálních službách mezi lékaři. 

- D. Vondrová informovala o přípravě nové sekce na webu Novoborska, která se bude týkat oblasti sociálních 

služeb. Dále se připravuje Katalog sociálních služeb, který bude v interaktivní podobě uveřejněn rovněž na 

webu Novoborska. A. Málková navrhla, aby byla možnost výběru dle potřeby či životní situace klienta 

(např.: potřebuji pomoci s oblékáním, s úklidem, mám dluhy, špatně se pohybuji apod.).  

- D. Vondrová informovala o pravidelném zveřejňování příspěvků poskytovatelů sociálních služeb 

v Novoborském měsíčníku, příspěvky budou zveřejňovány i na webu Novoborska, případně i jednotlivých 

obcí Svazku obcí Novoborska.  

- V menších obcích- možnost využití rozhlasu pro podávání základních informací o sociálních službách. 

- P. Balajková informovala o ČAPS projektu pro neformální pečující (edukační práci s pečujícími rodinami), 

dále předala kontaktní údaje na Cvikovský spolek invalid http://klic.cvikov.cz/. 

 

 

 

V Novém Boru dne 20.3.2018 

 

Zapsala :  Daniela Vondrová 

 

http://klic.cvikov.cz/

