ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 25. 10. 2018 – společenská místnost DPS
Žižkova 159, Nový Bor
Přítomni : Mgr. Daniel Nerad, Ing. Petr Máška ,Bc. Jarmila Kořínková, Ing. Anna Marková, Květoslava Kolčová,
Romana Kučerová, Bc. Petra Balajková, Štěpán Hašek, DiS., Bc. Nikola Tschertnerová, Hana Novotná, Bc. Kateřina
Némethová, Daniela Vondrová
Omluveni : Staša Hajská , Bc. Andrea Málková, Věra Horáčková, Luděk Paprskář, Zofia Doškářová

D. Nerad přivítal na schůzce všechny přítomné.
Program:
1. Potřeby, plány a novinky cílové skupiny
D. Vondrová seznámila přítomné s novinkami a akcemi nadcházejícího období:
-

Informovala o schůzce, která proběhla 19. 9. 2018 ve spolupráci FOKUSu a Krajské koordinační skupiny pro
implementaci reformy psychiatrické péče v LK. Proběhla prohlídka chráněného bydlení v České Lípě, poté
následoval workshop, kde spolupracovaly různé subjekty při řešení problematiky osob s duševním
onemocněním.

-

Dne 7. 11. 2018 od 16:00 hodin proběhne v Komunitním centru TULIPÁN setkání uživatelů psychiatrické
péče v LK, požádala o další šíření.

-

Dne 16. 10. 2018 proběhla na KÚ LK schůzka koordinační skupiny komunitního plánování. Projednávaly se
změny v základní síti LK, které budou platné od 1. 1. 2019. Nejvýznamnější jsou:
▪ AHC, a.s. - odlehčovací služba 5 lůžek, domov pro seniory 25 lůžek (pro ORP Nový Bor a
Česká Lípa)
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▪
▪
▪
▪

Pečovatelská služba města Cvikov – navýšení úvazků o 1,8
Sociální služby města Nový Bor – pečovatelská služba navýšení o 0,3 úvazku, denní
stacionář snížení o 0,3 úvazku
Buona strada, s.r.o. – denní stacionář, nová služba pro osoby se ZP a osoby
s neurodegenerativním onemocněním
Pampeliška, o.p.s. – domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním,
s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, s kumulací problémů, osoby bez příjmu,
nízkopříjmové osoby, osoby bez přístřeší, které vyžadují 24 hod. péči – navýšení o 10 lůžek
(bude ještě projednáváno)

-

Informovala o rozvojových záměrech na rozšíření dostupnosti sociálních služeb v LK, hlavní záměry týkající
se ORP Nový Bor:
• Domov se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou pro os. s degenerativním
onemocněním pro cílovou skupinu 18+ (záměr obce na zřízení kapacit) – SON žádal o 1
lůžko
• Domov se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou – Rváčov pro os. s poruchami
autistického spektra s problematickým a agresivním chováním – SON žádal o 1 lůžko
• Domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním (psychiatrickou
diagnózou) – transformace chráněného bydlení FOKUSu Liberec na domov se zvláštním
režimem – SON žádal o 1 lůžko
• Domov se zvláštním režimem Sloup v Čechách – ženy s duševní poruchou vyvolanou
dlouhodobým užíváním alkoholu 45+, příprava sociální služby/6 lůžek/

-

Informovala o Strategii financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska – byl vypracován
dokument s návrhem částky příspěvku 1 obyvatele. Dokument byl představen na jednání členské schůze
v červnu, nyní je v připomínkovém řízení a bude projednáváno na dalších jednání.

-

Dne 28. 11. 2018 proběhne na KÚ LK schůzka zástupců měst a obcí a sociálních pracovníků, kde bude
představena Metodika pro obecní samosprávy k procesu spolufinancování sociálních služeb.

-

Probíhá realizace projektu SON na propagaci sociálních služeb Novoborska. Skládací letáky s kontakty
poskytovatelů sociálních služeb jsou vytištěny, nyní probíhá příprava DL letáků pro jednotlivé
poskytovatele. Také se připravuje videostop.

2. Příprava na sběr informací k Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb za rok 2018 a tvorbě plánu na
rok 2019:
-

D. Vondrová požádala přítomné o spolupráci při tvorbě obou dokumentů komunitního plánování. Spolu se
zápisem bude zaslán pro informaci AP na rok 2018 a dále návrhy dotazníků pro občany, zástupce měst a
obcí a poskytovatele k doplnění. Dotazníková šetření budou sloužit jako podklad pro AP na rok 2019 a 4.
komunitní plán sociálních služeb na období 2021–2025.
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3. Příprava podkladů na 4. komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí Novoborska na období 2021–2025:
-

D. Vondrová požádala přítomné o plány a rozvojové záměry na další období. Sběr informací pro 4.
komunitní plán bude probíhat cca do 1.pololetí 2019.

4. Diskuse
-

P. Nerad oznámil, že je v jednání s městem o zřízení služby „Senior taxi“, která by byla provozována jako
doplňková služba Sociálních služeb města Nový Bor. Jednalo by se o dopravu seniorů se sníženou
soběstačností a osob se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v Novém Boru do zdravotnických
zařízení v Novém Boru, Cvikově a České Lípě. Zmínil fungující model této služby ve Dvoře Králové.

-

Pí. Kolčová informovala o akci „Vánoční pobyt v Jetřichovicích“ ve dnech 23. 12. – 27. 12. 2018. Cena je
3 010,- Kč, přítomný bude i lékař, je však podmínka, aby byli zájemci soběstační. Jsou ještě volná 4 místa.

-

P. Máška informoval o projektu „senior taxi“ v České Lípě, cena je 50,- Kč/km. Dále informoval o projektu
elektrotříkolek v sociálních službách pro přepravu seniorů a zdravotně znevýhodněných osob, který se nyní
v ČR začíná rozvíjet (v České Lípě zatím o něm uvažují 2 sociální zařízení).

-

P. Máška požádal přítomné o pomoc při hledání dobrovolníků, především ve Cvikově. Dále informoval o
přípravě Alzheimer centra v České Lípě (u nemocnice) pro osoby s jakoukoliv demencí, zařízení bude mít
140 lůžek, úhrada za službu bude cca 16 000,- Kč/měsíčně.

-

P. Hašek sdělil, že zdravotně znevýhodnění (především vozíčkáři) využívají služeb dobrovolníků pro
dopravení např. za příbuznými i do vzdálenějších míst, za kulturou a na další společenské akce
(přednášky, besedy apod). Přínosné by bylo pořídit sociální automobil a používat ho dle potřeb klientů i
mimo provozní hodiny služby (např. v odpoledních a večerních hodinách, o víkendech a svátcích).

V Novém Boru dne 25.10.2018
Zapsala : Daniela Vondrová
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