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ZÁPIS 
 

z jednání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KOS) 
dne 13. 9. 2018 v DPS, Žižkova 159, Nový Bor 

 
 

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

Kateřina Némethová, Eva Ortová, Mgr. Petra Vlčková, Ing. Petr Ullrich, Bc. Petra Balajková, Mgr. Petra Bröcklová,  

Bc. Břetislav Chlup, Plk. Mgr. Petr Rajt, Ing. Daniela Vondrová 

  

Hosté :  Jolana Janušová, Bc. Markéta Chýlková, Jana Bergrová 

      

Omluveni : Ing. Lenka Čermáková, , Jiří Löffelmann   

 

Program jednání:  

1. Seznámení s novými službami – Sdružení Tulipán, Anděl na drátě 

Bc. Kubáňová přivítala všechny přítomné členy KOS i hosty. Informovala o nových službách v území: Anděl 

na drátě – na našem území funguje místí organizace Anděl strážný 

Centru na podporu integrace cizinců – informace v organizaci ADRA, pobočka v České Lípě 

Sdružení Tulipán – předala slovo p. Bergrové k prezentaci projektu  

 

2. Představení služby Sdružení Tulipán „S podporou k lepší péči“ – J. Bergrová představila projekt pro 

neformální pečující, nyní je zapojeno 18 klientů, kapacita je 20 klientů. Hlavní aktivitou je psychohygiena 

(5 terapeutů, kteří se věnují klientům v rámci různých aktivit). Proběhly 3 krizové intervence. Na základě 

zájmu klientů probíhá spolupráce s Červeným křížem – organizují záchranářský kurz, dále probíhá 

komunikace s JUDr. Zejdovou – Sdružení LÍP A SPOLU. J. Bergrová vznesla návrh na uspořádání Kulatého 

stolu pro pečující, resp. obnovení tradice, kdy k setkávání na MěÚ docházelo.  P. místostarostka sdělila, že 

město akci podpoří, je však nutné mít konkrétní návrh na téma.  Je zřejmé, že na Novoborsku není skupina 

pečujících výrazně aktivní, je nutné převzít iniciativu. Předpoklad byl, že podobné aktivity bude zaštiťovat 

např. Ostara,  Spravedlivý mezi seniory …  

 

M. Chýlková představila projekt Sdružení Tulipán „Zaměstnání bez hranic“ pro osoby s kombinací 2 kritérií 

– osoby starší 50-ti let, osoby zdravotně znevýhodněné, osoby se základním vzděláním. 1.běh se uskutečnil 
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od ledna do května, zúčastnilo se ho 18 klientů, z toho 16 našlo uplatnění na volném trhu práce. Od června 

se realizuje další běh – 17 klientů, z toho již 2 pracují. V rámci projektu je podpora de minimis, 

zaměstnavatelé uzavírají smlouvu na 1 rok. Ve firmě je mentor, který zajišťuje adaptaci klientů 

v zaměstnání. Služba spolupracuje s ÚP, klienti navštěvují dle potřeb i dluhovou poradnu. Projekt běží do 

31.12.2019. 

Dále se  M. Chýlková zmínila o organizaci Muži a ženy, o.p.s., https://www.muziazeny.cz/. Tato organizace 

má registrovanou službu osobní asistence.  

2. Příprava na 4. komunitní plán sociálních služeb SON na období 2021 – 2025 

D. Vondrová požádala přítomné o podporu a spolupráci při sběru informací pro tvorbu 4. KP. Budou 

připravena dotazníková šetření zacílena na občany, poskytovatele a zástupce měst a obcí. Dále požádala o 

spolupráci při Vyhodnocení AP za rok 2018 a tvorbě AP na rok 2019. Sběr informací se uskuteční cca od 

konci měsíce října. 

 

3. Informace o projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ 

D. Vondrová informovala o aktivitách projektu – proběhla aktualizace katalogu sociálních služeb, který je 

zveřejněn na webu Novoborska, byl vypracován návrh strategie financování sociálních služeb, průběžně 

probíhá sběr informací k vyhodnocení akčního plánu, tvorbě akčního plánu na rok 2019 a 4. komunitního 

plánu sociálních služeb na období 2021 – 2025 ( nové služby, navýšení kapacit…). 

V rámci projektu se uskuteční interaktivní seminář pro terénní pracovníky sociálních služeb na Novoborsku 

dne 6. 11 2018. Pozvánka byla organizacím, které mají terénní pracovníky zaslána. 

 

5.   Informace o projektu MA21 – propagační materiály 

D. Vondrová informovala o realizaci projektu „Zviditelnění nabídky sociálních služeb pro lepší sociální 

prostředí obyvatel Novoborska“. Jsou připraveny skládací letáky s uvedením poskytovatelů na Novoborsku, 

probíhá příprava DL letáků pro jednotlivé poskytovatele, probíhá příprava videospotu – měl by být 

promítán v čekárnách ordinací, na webech obcí, v lékárnách… 

 

- P. místostarostka nabídla pomoc při komunikace s regionální televizí RTM+, se kterou má Město Nový 

Bor uzavřenou paušální smlouvu. V rámci této smlouvy by mohl být vysílám videostop na prezentaci 

sociálních služeb v RTM+. Dále navrhla jednat se zástupci městského kina. 

 

6.   Informace o financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska 

D. Vondrová informovala o jednání členské schůze Svazku obcí Novoborska dne 22. 6 2018, kde byla 

prezentována strategie společného financování sociálních služeb. Nyní probíhá připomínkování a finální 

verze by měla být předložena ke schválení na podzimním jednání. Výše příspěvku na 1 obyvatele je 90,- Kč, 

což je v relaci s návrhy KÚLK.  

 

7. Informace o rámcovém dotazníku pro města pro potřeby přípravy Zákona o sociálním bydlení 

J. Kubáňová informovala přítomné o dotazníku ze Svazu měst a obcí, poskytnuté údaje byly projednány 

s odborem správy majetku města. Kvalifikovaný odhad 89 domácností s nízkým příjmem a rizikem 
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krátkodobé formy bydlení byl určen na základě informací terénních pracovníků ( bezdomovci, lidé na 

ubytovně, pobírající sociální dávky apod.) 

 

8. Informace o setkání a workshopu na téma „Reforma péče o duševní zdraví“ – FOKUS Liberec 

Workshop proběhne 19. 9. 2018 na pobočce v České Lípě, přítomni budou rovněž zástupci KÚLK, ředitelka 

organizace Fokus Liberec, primář psychiatrického oddělení a koordinátor implementace reformy 

psychiatrické péče. 

 

9. Farní charita Česká Lípa – informace o projektu výstavby sociálních bytů 

E. Ortová seznámila přítomné s výsledkem jednání ohledně projektu výstavby sociálních bytů. Projekt 

nebyl ze strany zřizovatele FCHCL podpořen z důvodu nevýhodných podmínek pro výstavbu. 

 

10. Rodina v centru – informace o projektu výstavby a vybavení sociálního centra „Dům rodiny“ 

P. Vlčková informovala o projektu výstavby sociálního centra „Dům rodiny“ – nyní probíhá příprava 

projektové žádosti, byla podána žádost o podporu území na pověření provozování služeb na období 2020 

– 2021. Na tento projekt je předjednáno financování ve výši 19 mil. Kč. 

 

Dále informovala o 2 probíhajících projektech organizace Rodina v centru:  

S rodinou k inkluzi (probíhá na 3 ZŠ a 1 MŠ v Novém Boru, působí zde poradci jako prostředníci mezi školou 

a rodiči – poskytují vysvětlení, doprovody na různé instituce apod.). Dále v rámci projektu působí psycholog 

PaedDr. Jiří Střelec, který je k dispozici pro všechny zúčastněné školy, je však vytížený natolik, že by mohla 

mít každá škola k dispozici svého psychologa.  Poradci jsou v kontaktu s OSPOD v Novém Boru. 

S rodinou proti dluhům (přednášky, besedy, poradenství). Dne 25. 9. 2018 a 23. 10. 2018 proběhne 

workshop na téma „Proč je každý 8.občan v Novém Boru v exekuci“. 

 

11. Různé a diskuse 

- J. Janušová informovala o akci města Nový Bor ve spolupráci s KÚLK v rámci Dnů zdraví, která proběhne 

18. 10 2018. Na několika místech Nového Boru proběhne akce pro širokou veřejnost v době od 9:30 

do cca 18:30 hodin. Nabídka programu je široká a zahrnuje přednášky, besedy, ukázky zdravého 

stravování a sportovních aktivit. Na akci budou zapůjčeny makety, přístroj InBody na vyšetření, ukázka 

správné chůze s holemi Nordic Walking apod. 

 

- V rámci této akce proběhne rovněž prezentace sociálních služeb na Novoborsku v rámci realizace 

projektu Svazku obcí Novoborska – Podpora MA 21. 

 

- D. Vondrová informovala o workshopu pro pracovníky terénních sociálních služeb na Novoborsku, 

který se koná dne 6. 11. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin v DPS Nový Bor. Pozvánka byla poskytovatelům 

rozeslána, maximální počet účastníků je 25-28 osob. 

 

- P. místostarostka informovala o setkání s partnerským švýcarským kantonem St. Gallen – 7 starostů, 

jednalo se o různých tématech, rovněž o sociální oblasti. 
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- P. místostarostka informovala o schválení Strategického plánu sociálního začleňování obce Nový Bor 

pro období 2019 – 2021. 

 

- Plk. Mgr. Rajt informoval o akutním nedostatku zaměstnanců PČR. Dále informoval o nedostatečných 

ubytovacích kapacitách pro cizince v České Lípě, kde je nyní cca 1700 Mongolců a Indů, kteří jsou 

zaměstnaní v Bombardier Transportation a Johnson Controls Autobaterie, s.r.o. 

 

- J. Kubáňová doporučila zařadit problematiku integrace cizinců do komunitního plánu na další období 

již konkrétněji. 

 
- Úkol pro vedoucí pracovních skupin: do konce října uskutečnit jednání pracovních skupin za účasti 

koordinátorky D. Vondrové 

 

 

 

 

V Novém Boru dne 13.9.2018 

 

Zapsala :  Daniela Vondrová 

 


