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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 31. 10. 2018 – zasedací místnost budovy 
„B“ MěÚ Nový Bor 

 
 

Přítomni : Dominika Babáková, Anna Majerechová, Mgr. Monika Raszková, Kateřina Jírová, Mgr. Martina Severová, 

Pavel Grič, DiS., Daniela Vondrová  

 

Omluveni : Mgr. Olina Koutná, Mgr. Dana Balážová, nprap. Irena Šimková, Jitka Šťastná, Miloslav Lebruška, PhDr. 

Jitka Eva Prokešová 

 

Hosté : Mgr. Rostislav Prokeš, Jakub Ditter, Miroslava Jonášová DiS.,  Anna Jelínková, DiS., Jolana Janušová 

 

D. Babáková přivítala na schůzce všechny přítomné a poděkovala za účast. 

 

Program: 

 

1. Seznámení s projektem Rodiny v centru „S rodinou k inkluzi“ 

 

Projekt představil Mgr. Rostislav Prokeš, který je poradcem na ZŠ nám. Míru. Projekt je realizován od 1. 6. 2018 

a pracují zde 4 poradci na 3 ZŠ a 1 MŠ. Odborným garantem je PeaDr. Jiří Střelec. Cílem projektu je pomoci 

dětem v předškolním a školním věku a jejich rodičům řešit problémové situace, které nastávají především u 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Poradci pomáhají rodičům při zprostředkování kontaktů s úřady, 

doprovody k soudu, na lékařské vyšetření apod. Pořádají se mediace, při kterých se řeší konfliktní situace ve 

škole. Poradenství je bezplatné a pro účastníky je dobrovolné. Účinný je nácvik komunikace prostřednictvím 

panenky. Projekt probíhá na ZŠ Gen. Svobody, ZŠ Praktické, ZŠ Náměstí Míru a MŠ Klíček. 

 

Dále byla přizvána do pracovní skupiny Anna Jelínková, která pracuje v projektu „Na správnou cestu II“. Jedná 

se o rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež v soudním okrese Česká Lípa. Cílem je rozvoj spolupráce 

v oblasti práce s mládeží ohroženou patologickými jevy a zavedení nového programu krátkodobého 
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zaměstnávání mladistvých pachatelů trestných činů. Projekt bude realizován ještě 1,5 roku. 

 

2. Potřeby, plány a novinky cílové skupiny 

 
D. Vondrová seznámila přítomné s novinkami a akcemi nadcházejícího období: 

 

- 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 změny, týkající se skupiny rodina 

a děti jsou: 

• Centrum Lira,z.ú. – Raná péče zvýšení úvazků o 0,30 

• Most k naději – Dům na půl cesty zvýšení počtu lůžek pro Liberecký kraj ze 7 na 10 

 

- Informovala o rozvojových záměrech na rozšíření dostupnosti sociálních služeb v LK, hlavní záměry týkající 

se ORP Nový Bor: 

• SAS pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra 11-15 let – sociální služba pro tuto 

věkovou kategorii je nedostatečná, výzva LK je na zvýšení kapacity pro min.50 rodin LK 

• Odlehčovací služby pro osoby s poruchou autistického spektra pro ORP Česká Lípa 

 

- 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 s představením poskytovatelů sociálních služeb na 

Novoborsku. 

 

3. 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. 
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komunitní plán sociálních služeb na období 2021–2025. 

 

 

4. 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. 

 

 

5. Diskuse: 

 

- M. Raszková (CZPLK - OSPOD) představila svou nástupkyni M. Jonášovou, která bude členem PRS 1. 

 

- A. Majerechová zmínila problém s pobytovou odlehčovací službou pro osoby se zdravotním postižením 

mladšího věku. Nejbližší pobytová služba je v Mladé Boleslavi. Na Novoborsku by bylo cca 5 zájemců o tuto 

službu.  

Úkol pro D. Vondrovou: zjistit možnosti odlehčovací služby pro tyto osoby pro Novoborsko 

 

- K. Jírová (Centrum Lira) informovala o pobytových kurzech pro rodiny s děti s poruchou autistického 

spektra, které jsou od středy do neděle. V říjnu se uskutečnil již druhý kurz a navštívilo ho 14 rodin s 20 

dětmi. Jsou zaměřeny na sportovní či výtvarné činnosti individuální formou nebo ve skupince, procházky, 

canisterapie a rovněž relaxace pro rodiče. Kurzy jsou realizovány díky finanční podpoře Nadace ČEZ, Města 

Liberec a dalších dárců. 

 

- P. Grič (Město Cvikov) zmínil, že nově otevřené NZDM ve Cvikově (aktivita Rodiny v centru) má již první 

klienty. Klub je otevřen 2xtýdně, zájem je především o stolní fotbal a internet.  Dále informoval, že ve 

Cvikově byl spuštěn kamerový systém. Problém, který se nyní řeší je sprejerství a používání elektronických 

cigaret mezi žáky základních škol.  

 

- A. Jelínková (PMS ČL) informovala přítomné o adiktologickém semináři ,,Závislost na tabáku“ , který se 

koná na Krajském úřadě Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, ve dnech 1. a 2. 11. 2018. 
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Trvá úkol z minulé schůzky pro D. Babákovou a D. Vondrovou: návrhy na oslovení nových členů 

 

- navázání spolupráce s lékaři, návrh – oslovit p. MUDr. Batelkovou ke spolupráci ve skupině. Dále by bylo 

přínosné začlenit do skupiny aktivního zástupce rodičů a dále zástupce odboru školství, kultury a sportu 

(např. RNDr. Forgáčovou). 

 

 

 

  

 

 

 

V Novém Boru dne 31.10.2018 

 

Zapsala :  Daniela Vondrová 
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