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Projekt „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ (reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006546) je financován 
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

 

ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 3 dne 8. 3. 2018 – zasedací místnost budovy 
„B“ MěÚ Nový Bor 

 
 

Přítomni : Bc. Jana Kučerová, nprap. Irena Šimková, Bc. Milan Boček, Bc. Dagmar Svobodová,  Mgr. Jan Vavříček, 

Krista Šulcová, Vl. Matuchová Zaspalová, Kateřina Bachtíková, Jana Janků, Pavel Grič, DiS., Daniela Vondrová 

 

Omluveni : Eva Ortová 

 

Hosté : Bc. Jiřina Kubáňová, Petra Kotešovicová, Angelika Horváthová, David Čorba 

 

Program: 

 

1. Představení nových členů 

 

J. Kučerová přivítala všechny přítomné na jednání pracovní skupiny, představila nové členy a představila jim 

dokumenty komunitního plánování : Komunitní plán sociálních služeb na období 2016-2020, ze kterého vychází 

Akční plán sociálních služeb na daný rok a poté jeho vyhodnocení. V současné době jsou dokumenty 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2017 a Akční plán na rok 2018 ve fázi připomínkování a doplňování. Tyto 

dokumenty Vám byly zaslány k prostudování. 

 

2. Představení projektu Rodiny v centru 

 

Zástupci Rodiny v centru P. Kotešovicová a A. Horváthová představili projekt „S rodinou proti dluhům“ s realizací 

od 1.1.2018 po dobu 3 let. Projekt je zaměřen na širší skupinu klientů (nemusí být jen rodina s dětmi, ale je 

zaměřena na klienty již od 15-ti let věku s vazbou na Nový Bor a okolí – bydliště, škola, zaměstnání). Rodina 

v centru v této souvislosti spolupracuje s poradnou Déčko Liberec (předávání podkladů na oddlužení a k dalšímu 

zpracování - Déčko má akreditaci na předkládání návrhů na oddlužení k soudu). V rámci projektu probíhají 

besedy s cílovými skupinami na téma finanční gramotnost – školy, úřady práce apod. Klienti mohou požádat o 

pomoc i v případě, kdy ještě nemají dluhy a nejsou v exekučním řízení, ale mají obavy, že by k tomu mohlo dojít. 

Služba je poskytována terénně i ambulantně (Purkyňova ulice naproti Čínské restauraci). 
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J. Kubáňová – spolupráce s RvC přes klienty OSPOD formou zakázky např. pro zvýšení ekonomické gramotnosti 

v rodinách, sestavování rod. rozpočtu, řešení dluhů a vše s tím související. 

J. Kučerová – dotaz, zda nejsou navýšené kapacity Déčka předimenzovány. D. Svobodová sdělila, že jde o velmi 

vyhledávanou službu, klienti z Nového Boru navštěvují poradnu dříve, než nastane velký propad. Poradnu často 

navštěvují manželé před rozvodem (návrh na insolvenci), včasným řešením problému tak nedochází k propadu 

rozvedených rodičů. 

D. Svobodová  uvedla , že poradnu  v Novém Boru navštěvují klienti z České Lípy (kde  jsou objednací lhůty 5-8 

týdnů). Česká Lípa provozuje poradnu pouze 3 hodiny týdně a tato doba je nedostačující. Paní Kubáňová uvedla , 

že  je nutné jednat s koordinátorkou KP v České Lípě, aby došlo i na jejich území k optimalizaci úvazků této služby.  

J. Kubáňová nabídla Policii ČR i Městské policii Nový Bor, že proškolí příslušníky v této oblasti, aby předávali  

alespoň základní poradenství  informace při styku s veřejností v sociální oblasti.  

  

 

 

3. Informace o službě Most k naději 

 

D. Čorba – proběhl monitoring na rozšíření terénu, zřízení detašovaného pracoviště v Novém Boru není z důvodu 

personálního obsazení možné. Stávající úvazek jsou 2 terénní pracovníci každý pátek plus 2 hodiny v úterý na 

testování klientů. Oproti minulým letům se drogová scéna neměnila, nedaří se dostat do drogových skupin a 

bytů. V roce 2017 proběhla výměna týmu, s tím souvisí menší důvěra klientů k novým pracovníkům. Vyměnilo se 

cca 9000 stříkaček na 54 klientů. Mapování terénu trvá zhruba 3 roky. Cvikov přestal tuto službu financovat, 

v r.2018 v tomto území nebude služba poskytována (město neposkytlo příspěvek na službu). Kontakty na klienty 

s marihuanou se podařilo zajistit, ale na pervitin nikoliv. Terénní službu provozuje pro cílovou skupinu 6-26 let 

NZDM Vafle. 

 

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

 

J. Kučerová prošla jednotlivá opatření AP : 

 

- Podpora prostupného bydlení – město nemá kapacitu finančních prostředků pro lokalitu Rumburských 

hrdinů, úkol trvá i v letošním roce. 

- Farní charita Česká Lípa – podaný projekt „Společně rosteme“ (aktivizace osob žijících na ubytovně 

v Severní ul.) 

- Podpora osob znevýhodněných na trhu práce (dobrovolnictví ADRA, domovy pro seniory apod.). 

- ÚP ve spolupráci s OSVZ zpracoval „Příručku první pomoci“ – informace předávat rovněž na PCŘ, MP. 

- Podpora sociálního podnikání – vyhledávají se investoři a realizátoři, úkol trvá i v letošním roce. Rodina 

v centru uvažovala o vybudování „zdravé jídelny“,  sociální podnik Minipivovar (neoficiální informace, že 

žádost o dotaci byla schválena). 

- Podpora preventivních programů na snížení kriminality – je dojednáno na ÚP, že cca od 15.3.-1.4. 2018 

bude pokračovat pracovní poměr 2 asistentů kriminality.  

- Cvikov a Kamenický Šenov – informace o preventivních programech na snížení kriminality zjistí D. 

Vondrová 
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- PCŘ – p. Boček sdělil, že do 31.3. proběhnou k tomuto tématu 4 přednášky na školách. 

- J. Vavříček – ve školách (Polevsko, Prysk, Prácheň, Cvikov) probíhají  přednášky zaměřené na přestupky 

dětí (drogy, šikana, alkohol, krádeže, sex), od 10-ti let věku se děti mohou dostat k soudnímu řízení. 

Učitelé jsou podporováni, aby přestupky dětí řešili spolu s PČR a soudem, aby si děti své jednání 

uvědomily (Nový Bor ZŠ Praktická měla o toto téma zájem, ZŠ U lesa nikoliv). 

- MP ve spolupráci s probační službou bude organizovat 26.4.2018 den s ISZ pro děti na ovále u 

cyklostezky. Ve spolupráci s Advaitou probíhají přednášky pro seniory (Boj proti šmejdům). P. Grič 

informoval o akci na toto téma, která proběhla 30.11.2017 v Galerii kulturního centra Sever ve Cvikově za 

podpory LK. Beseda byla určena pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany (množící se problémy 

spojené s uzavíráním smluv po telefonu či na ulici a cílení prodejců na skupinu seniorů a zdravotně 

znevýhodněných občanů). Výklad a odpovědi na dotazy poskytl advokát Sdružení obrany spotřebitelů – 

Asociace, z.s., Mgr. Pavel Prokop. V roce 2018 bude město Cvikov obdobnou akci rovněž pořádat. 

- J. Kučerová – problém s nízkopříjmovými klienty s duševní či jinou nemocí (nejsou ubytovací prostory), 

v tomto směru je nutná spolupráce s KÚ na zřízení a podporování ubytovacích zařízení.  

- Zprostředkování zaměstnání pro občany se zdravotním či sociálním znevýhodněním – proběhne schůzka 

s p. Chýlkovou (Rytmus Liberec), v letošním roce se aktivity zaměří na Nový Bor. Dne 28.3. 2018 

proběhne den otevřených dveří sdružení Tulipán (chráněná dílna). 

- P. Grič – ve Cvikově mají problém s rodinou z Nového Boru, která páchá trestnou činnost na seniorech. 

Řešení je v terénní práci, pořádání besed a přednášek, doprovázení seniorů (navázání na vhodnou 

sociální službu). Podařilo se navázat spolupráci s lékaři (obesláni doporučenými dopisy). 

- NZDM ve Cvikově by mělo fungovat cca od konce března-počátku dubna, čeká se na prostory (Vančurova 

ul.), služba bude zajištěna 2 úvazky pro děti do 15-ti let a 3 úvazky do 26-ti let věku. Otázkou je, zda 

podmínky, které město Cvikov  připraví  pro vznik služby budou pro poskytovatel akceptovatelné. 

 

V Novém Boru dne 8.3.2018 

 

Zapsala :  Daniela Vondrová 

 


