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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. 
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ZÁPIS 
 

z výjezdního zasedání skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KOS) 
ve dnech 13. - 14. 3. 2018 v Růžové u Děčína 

 
 

Přítomni : Ing. Stanislava Silná, Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Jana Kučerová, Mgr. Daniel Nerad, Dominika Babáková,  

Daniela Vondrová, Bc. Kateřina Némethová, Eva Ortová, Mgr. Petra Vlčková, Ing. Petr Ullrich, Jolana Janušová, Jiří 

Löffelmann        

   

Omluveni : Bc. Petra Balajková, Mgr. Petra Bröcklová, Ing. Lenka Čermáková, Bc. Břetislav Chlup, Plk. Mgr. Petr Rajt 

 

Program: 

 

1. Projednání Vyhodnocení AP 2017, připomínky, doplnění, schválení : 

 

D. Vondrová ve spolupráci s J. Kubáňovou podrobně probraly všechna opatření Vyhodnocení AP za rok 

2017, která se prodiskutovala, případně doplnila či opravila.  

 

Koordinační pracovní skupina 

- Katalog sociálních služeb – nová forma na webu SON 

- Déčko Liberec – rozšíření služeb na 5 dní v týdnu 

 

Rodina, děti a mládež 

- Podpora a udržení SAS pro rodiny s dětmi se zdravotním handicapem – Centrum Lira – navýšení 

počtu rodin, ve školách v Novém Boru proběhlo šetření (celkem 12 dětí s PAS a další 4 ještě nebyly 

diagnostikovány). V území začalo pracovat sdružení pro rodiny s dětmi s touto poruchu LÍP A SPOLU 

(JUDr. Zejdová). 

- V dubnu roku 2017 byla v Novém Boru, Nemocniční ul. 635, otevřena pobočka Pedagogicko-

psychologické poradny Česká Lípa, pracují i na školách ZŠ nám. Míru a ZŠ praktická. 

 

 Senioři a osoby se zdravotním postižením 

http://www.novoborsko.cz/
mailto:dvondrova@novoborsko.cz
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- Pečovatelská služba – rozšíření provozní doby Po-Ne 6:30-19:00 hod, víkendy a svátky v Novém 

Boru; rozšíření územní působnosti pečovatelské služby Cvikov do obcí Krompach, Kunratice, 

Mařenice. 

 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

- Most k naději – ukončení terénní práce ve Cvikově (město v roce 2018 nebude službu financovat) 

    

 

2. Tvorba AP 2018 – připomínky, doplnění, schválení : 

 

Koordinační pracovní skupina 

- Zaměřit se na lékaře – přizvat je do pracovních skupin, podpořit větší aktivitu při společných akcích 

(Kulaté stoly apod.) 

- Příprava projektu „Rozvoj místní agendy MA21“ – zaměřeno na propagaci sociálních služeb na 

Novoborsku 

- Déčko Liberec – probíhá realizace projektu „Podpora sociálního začleňování v SVL 3“ (výzva 052), 

V rámci projektu se navýšila kapacita a provozní doba odborného sociálního poradenství (18 

právních oblastí). Poskytovatel má akreditaci v oblasti oddlužení, je oprávněn podávat za dlužníky 

návrhy na zahájení insolvenčního řízení. 

- Rodina v centru - od ledna 2018 po dobu 3 let bude probíhat realizace projektu „S rodinou proti 

dluhům“, zaměřeno na individuální dluhové poradenství, skupinové vzdělávání pro rizikové 

skupiny formou přednášek a besed.  

 

Rodina, děti a mládež 

 

- Usiluje se o otevření pobočky NZDM ve Cvikově 

- Je třeba podpořit vznik zařízení Domov se zvláštním režimem pro osoby s PAS (s agresivní formou) 
v Lomnici nad Popelkou 

- Podpořit vznik diagnostického centra pro děti s PAS, které v regionu chybí 

- Rodina v centru – podán projekt „S rodinou k inkluzi“ zaměřen na aktivity pro rodiče ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ (školní mediace, poradci a koordinátoři pro rodiče) a aktivity pro děti (doučování, 
prázdninové aktivity). 

 

Senioři a osoby se zdravotním postižením 

 

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

- Senior centrum Nový Bor – cíl navýšení kapacity na 39 lůžek, z toho na 17 lůžek podporované 
krajem, nově bude poskytovat terénní odlehčovací službu, byla podána žádost o registraci 
odborného sociálního poradenství pro obecně prospěšnou společnost Spravedlivý mezi seniory, 
o.p.s. 
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- Území by mělo vyjednávat s KÚLK o kapacitách pobytové služby pro osoby napříč věkovým 
spektrem, které nemohou využívat službu klasických azylových domů-osoby bez přístřeší, duševně 
nemocní vlivem rizikového způsobu života, kteří nepokryjí ze svého příjmu cenu sociální služby. 

 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 

- Město Nový Bor by mělo vyčlenit konkrétní osobu, odpovědnou za koncepci prostupného bydlení. 
- Farní charita Česká Lípa – schválen projekt „Společně rosteme“ na období 1.1.2018-31.12.2020, 

zaměřen na aktivizaci osob žijících na ubytovně v Severní ulici č.p.755 (prostupné bydlení - 2 
tréninkové byty, spolupráce se sociální službou a dluhovou poradnou, pomoc při hledání práce). 

- Město Nový Bor vyčlení byt 3+1 pro sdílené bydlení s dozorem pro děti z dětského domova (viz 
SPSZ). 

- Fokus Liberec plánuje ve spolupráci s LK pro rok 2019 službu DZR - malokapacitní pobytovou službu 
pro osoby s duševním onemocněním (psychózy). Služby typu DZR jsou zatím určeny jen pro osoby 
s demencí.  Spádovost služby bude s ohledem na specifičnost cílové skupiny celý LK, tedy i Česká 
Lípa a Nový Bor. 

- Byla podána žádost o dotaci na vybudování sociálního podniku – Prodejna nápojů a minipivovar 
v Novém Boru, v roce 2018 se čeká na výsledek řízení. 

 
3. Informace ze schůzky koordinační skupiny KÚLK : 

J. Kubáňová informovala o hlavních bodech, které se projednávaly na schůzce dne 9.3.2018 na KÚLK. 

- Dne 3.4.2018 proběhne na MěÚ v Novém Boru schůzka se starostou Nového Boru, Cvikova, 

předsedy SON, J. Kubáňovou, D. Vondrovou a M. Musilovou (odbor plánování sociálních služeb LK), 

za účelem aktualizace ZS LK, zařazení nových služeb, stanovení nových úvazků apod. 

- Příprava projektu „Domov se zvláštním režimem“ ve spolupráci s Lomnicí nad Popelkou (žadatel) 

a Oblastní charity Jičín, o.p.s. (poskytovatel) ve Rváčově do 10-ti lůžek, věková skupina 15 – 26 let, 

osoby s PAS s agresivním chováním 

- Osoby s psychiatrickou diagnózou (vznik CDZ -Center duševního zdraví) se v Libereckém kraji zatím 
nepředpokládá z důvodu nedosažitelnosti stanovených standardů 

- Nízkopříjmové osoby (osoby bez domova), které vyžadují 24 hodinovou péči v zařízeních sociální 
péče, jednání s poskytovatelem sociální služby o vzniku 10 – 20 lůžek domova pro seniory a 
domova se zvláštním režimem. KÚLK navrhuje společná sociální šetření, je nutná finanční 
spoluúčast obcí. 

- Pečovatelská služba – proběhla diskuse, OSV představil opětovně požadavky na poskytování 
pečovatelské služby v LK za účelem zajištění péče pro oprávněné klienty a možnosti co nejdelšího 
setrvání v domácím prostředí, zajištění péče v rozsahu převážně stávající provozní doby od 7:00 –
15:30 je zcela nevyhovující. Některé PS poskytují převážně dovážku obědů osobám bez stupně 
závislosti (drahá služba!). 

 
 
Úkoly z výjezdního zasedání v Růžové:  

 

- Trvá úkol zapojit lékaře do pracovních skupin, navázat s nimi intenzivnější spolupráci z jejich 

strany. 



 

4 

 

- Trvá úkol sjednat schůzku s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, cílem je 

seznámení se službou, předání informací.   

 

 

V Novém Boru dne 15.3.2018 

 

Zapsala :  Daniela Vondrová 

 


