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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 12. 11. 2018 – zasedací místnost budovy 
„B“ MěÚ Nový Bor 

 
 

Přítomni : Bc. Jana Kučerová, Bc. Milan Boček, Bc. Dagmar Svobodová,  Mgr. Jan Vavříček, Kateřina Bachtíková, 

Jakub Ditter, Pavel Grič, DiS., Jolana Janušová, Jiří Zemanec, Daniela Vondrová 

 

Omluveni : Eva Ortová, nprap. Irena Šimková, Krista Šulcová, Vl. Matuchová Zaspalová, Mgr. Romana Suchá, 

Miroslava Jonášová, DiS. 

 

Hosté : Anna Jelínková, DiS. 

 

Program: 

 

Předsedkyně pracovní skupiny Jana Kučerová přivítala na jednání všechny přítomné. 

 

1. Potřeby, novinky a plány 

 

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 osoby 

ohrožené sociálním vyloučením jsou: 

• Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK – odborné sociální poradenství - 

snížení počtu úvazků pro ORP Česká Lípa a Nový Bor o 0,4. 

• Most k naději – Dům na půl cesty pro os. do 26 let věku - 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: 

• Terénní programy pro uživatele drog v rámci kraje – byla zjištěna potřebnost sociální služby 

v rámci realizace terénního programu. Max.kapacita kraje je 10 úvazků. 
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- 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. Myšlenka společného 

financování sociálních služeb vznikla již v roce 2012 a jejím hlavním smyslem je aktivní zapojení obcí do 

procesu komunitního plánování sociálních služeb. Společným financováním by se rovněž měla zjednodušit 

administrativa obcím i poskytovatelům sociálních služeb (žádosti a vyúčtování). 

 

- 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 a DL letáky pro jednotlivé poskytovatele jsou vytištěny. Budou předány 

poskytovatelům, do čekáren zdravotnických zařízení, do lékáren, na úřady měst a obcí a další veřejná místa. 

Rovněž probíhají práce na tvorbě videostopu s představením poskytovatelů sociálních služeb na 

Novoborsku. 

 

 

2. Představení koordinátorky Týmu pro mládež Anny Jelínkové 

 

Do pracovní skupiny byla přizvána 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 práce je rozvoj 

spolupráce v oblasti práce s mládeží ohroženou patologickými jevy a zavedení nového programu 

krátkodobého zaměstnávání mladistvých pachatelů trestných činů.  Pořádají se kulaté stoly se subjekty, 

které pracují s mládeží a hledají se nové způsoby práce, tvoří se metodiky apod. Projekt bude realizován 

ještě 1,5 roku. 

 

 

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. 

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 rovněž o plány a rozvojové záměry na další období. Sběr informací pro 4. 

komunitní plán bude probíhat cca do 1. pololetí 2019. 
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5. Diskuse 

 

- D. Vondrová s J. Kučerovou navrhly, aby členem této pracovní skupiny byla Anna Jelínková. Ostatní členové 

návrh podpořili a A. Jelínková s tímto souhlasila. 

 

- J. Vavříček sdělil, že v letošním roce je pokles kriminality, je nízká nezaměstnanost-lidé pracují a v menší 

míře konají trestné činy (především krádeže). 

 

- J. Zemanec spolu s M. Bočkem uvedli, že naopak ve školách je nárůst kyberšikany (až o 30%, v absolutních 

číslech to však není tak alarmující). Šíří se také fyzické šikanování. Na Praktické škole se bude konat na toto 

téma přednáška. 

 

- J. Vavříček zmínil, že se ve školách pedagogičtí pracovníci soustředí především na výuku ve svých 

předmětech, školy věnují malou pozornost výchovné složce své práce. Vedení škol by bylo potřeba 

podpořit při omezování používání mobilů v době výuky, v lepším případě i po celou dobu školního 

vyučování. Bylo by vhodné připravit anketu pro rodiče, zda by s tímto návrhem souhlasili. Pak by byla 

potřeba podpora zřizovatele škol. 

 

- A. Jelínková zmínila projekt, který běží na Náchodsku. Jedná se o divadelní představení pro žáky cca 7.-9. 

tříd, zaměřené na kyberšikanu. Dále sdělila, že se mezi žáky základních škol rozšiřuje nová forma kouření – 

elektronické cigarety IQOS od výrobce Philip Morris. Cigareta funguje na bázi zahřívání tabáku a byla na ní 

vytvořena velká reklamní kampaň. 

 
- D. Svobodová (D-poradna) sdělila, že se v nejbližší době bude schvalovat nový insolvenční zákon, který by 

mohl přinést některé podstatné změny, např. možnost oddlužení i při nesplacení během 5-ti let, krácení 

doby oddlužení u seniorů. D-poradna v Novém Boru je posílena o 2 další zaměstnance.  Pro občany Nového 

Boru je poradna v rámci projektu otevřena od pondělí do čtvrtka. Pátek je vyhrazen pro poradenství 

občanům ostatních obcí Novoborska, nyní především Kamenického Šenova a Sloupu v Čechách - zde je 

zadlužen každý 3. občan V případě potřeby dojíždí do poradny externí právník, tato služba je zdarma. 

Poradna spolupracuje i s advokátkou, která případně poskytuje zastoupení u soudu. V tomto případě se 

jedná o placenou službu. Poradna poskytuje i poradenství při rozvodech. Nyní přibývají klienti ze sklárny 

Egermann, kde zaměstnavatel neplatí řádně výplaty svým zaměstnancům.  

 

- K. Bachtíková informovala o nově otevřeném klubu NZDM ve Cvikově. V počáteční období byl o klub větší 

zájem, nyní je pokles, děti si musí k tomuto klubu postupně najít cestu. Klub je otevřen 2x týdně. P. Grič 

sdělil, že probíhá spolupráce s H. Neumannovou z OSPOD MěÚ Nový Bor. 

 

- A. jelínková zmínila, že v území chybí probační programy pro děti, které páchají trestnou činnost. Maják 

pořádá pro děti, které páchají trestné činy pobytové akce jako prevenci před výchovným ústavem. 

 

V Novém Boru dne 12.11.2018 

Zapsala :  Daniela Vondrová 


