ZÁPIS
ze zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KOS)
dne 13. 2. 2019 v Klubu Pelikán v Novém Boru
Přítomni: Ing. Stanislava Silná, Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Jana Kučerová, Mgr. Daniel Nerad, Dominika Babáková, Bc.
Kateřina Némethová, Eva Ortová, Mgr. Petra Vlčková, Jolana Janušová Bc. Petra Balajková, Mgr. Petra Bröcklová, p.
Boháček (zástupce PČR ÚO v Novém Boru), Daniela Vondrová
Omluveni: Ing. Petr Ullrich, Ing. Lenka Čermáková, Bc. Břetislav Chlup, Jiří Löffelmann, Plk. Mgr. Petr Rajt
Program:
1. Projednání Vyhodnocení AP 2018, připomínky, doplnění:
D. Vondrová ve spolupráci s J. Kubáňovou podrobně probraly všechna opatření Vyhodnocení AP za rok
2018. Vyhodnocení zaslali jednotliví poskytovatelé, ta se prodiskutovala, doplnila či opravila.
Koordinační pracovní skupina
- byla navázána spolupráce s MUDr. Šepsovou, která se bude snažit zapojit lékaře do spolupráce v rámci
komunitního plánování s cílem větší informovati o sociálních službách v území. Větší informovanosti
by měla také přispět propagace služeb poskytovatelů v rámci projektu MA21 z Libereckého kraje.
- na konci roku 2018 byla Svazkem obcí Novoborska schválena Strategie financování sociálních služeb,
což by mělo přinést větší stabilitu při zajištění služeb poskytovatelů. Připojené obce by přispívaly
Novému Boru na spolufinancování sociálních služeb a Nový Bor by rozděloval finanční prostředky
poskytovatelům v rámci dotačního řízení.
- proběhla realizace projektu MA 21 na propagaci sociálních služeb, byly zhotoveny skládací brožury,
letáky a videospot, který bude promítán v Městském kině v Novém Boru, v čekárnách ordinací lékařů
v Nemocnici v České Lípě, na webech měst a obcí a poskytovatelů.

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
www.novoborsko.cz

Ing. Daniela Vondrová
tel.: 737 972 285
dvondrova@novoborsko.cz

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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Rodina, děti a mládež
- byly zhodnoceny probíhající projekty: Rodina v centru – S rodinou k inkluzi, S rodinou proti
vyloučení.
- pokračovala podpora aktivit sdružení LÍP A SPOLU pro rodiny s dětmi s poruchou autistického
spektra (JUDr. Zejdová), území bude podporovat aktivity, vedoucí ke vzniku diagnostického centra
s PAS.
- byly projednávány možnosti pro pobytovou odlehčovací službu v území pro děti a mládež se
zdravotním postižením, bude se vyjednávat s KÚ LK a s možností v Léčebně respiračních
onemocnění ve Cvikově.

Senioři a osoby se zdravotním postižením
- Pečovatelské služby (Nový Bor, Cvikov, Kamenický Šenov) – rozšíření provozní doby do večerních
hodin a na víkendy a svátky, jednání o rozšíření územní působnosti do okolních obcí (do některých
obcí je již služba rozšířena).
- v roce 2018 se začalo vyjednávat s KÚLK o kapacitách pobytové služby (§49 nebo §50 zák. č.
108/2006Sb., o sociálních službách) pro osoby napříč věkovým spektrem, kterým se často
vzhledem k rizikovému způsobu života zhoršil zdravotní stav a nemohou využívat službu klasických
azylových domů (osoby bez přístřeší, duševně nemocné vlivem rizikového způsobu života, kteří
nepokryjí ze svého příjmu cenu sociální služby (zařízení Pampeliška, Stráž pod Ralskem).
- Alzheimercentrum Česká Lípa – v létě 2019 bude otevřeno centrum pro 132 klientů s 24
hodinovou péčí, bude se sledovat další vývoj, zjišťovat aktuální informace, otevření centra
pravděpodobně způsobí nestabilitu současných poskytovatelů v území, způsobí to odliv
klientů i sociálních pracovníků.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
- Farní charita Česká Lípa – pokračovala realizace projektu Společně rosteme na ubytovně v Severní
ul. v Novém Boru.
- Most k naději – terénní pracovníci začali pravidelně zajíždět do Sloupu v Čechách, dle potřeb lze
zajistit terénní sužbu i v ostatních obcích Novoborska.

2. Tvorba AP 2019 – připomínky, doplnění:
Od poskytovatelů v území, spolků a ostatních organizací jsme obdrželi aktuální informace a plány na rok
2019, které jsou zapracované v dokumentu.
Koordinační pracovní skupina
- i nadále se bude pokračovat v aktivitách zaměřených na spolupráci s lékaři za aktivní účasti MUDr.
Šepsové.
- Rodina v centru – pokračuje realizace projektu „S rodinou proti dluhům“, zaměřeno na
individuální dluhové poradenství, skupinové vzdělávání pro rizikové skupiny formou přednášek a
besed.
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-

pokračovat v aktivní práci jednotlivých pracovních skupin lokálního partnerství, skupina sociální
služby již nebude pracovat v rámci LP, ale pouze v rámci komunitního plánování.

Rodina, děti a mládež
- Dům dětí a mládeže Smetanka - v roce 2019 bude zahájen tříletý projekt MPSV - podpora pro
školní klub, který vznikne při DDM Smetanka od září 2019.
- pracovní skupiny komunitního plánování PRS 1 a PRS 3 se na svém jednání vyjádřily k území
Kamenického Šenova, jedná se o problematickou oblast (PČR, OSPOD…), úkol jednat s územím,
aby se zapojilo do programů zaměřených na prevenci, schůzky bude iniciovat Rodina v centru, z.
ú.
- Rodina v centru, z. ú. – pokračování projektu „S rodinou k inkluzi“ - poradci na školách v Novém
Boru (ZŠ Praktická, ZŠ Nám. Míru, ZŠ Arnultovice, MŠ Klíček), plánuje se přesun poradce ze ZŠ
Praktická na ZŠ U lesa, se ZŠ Praktická se bude i nadále spolupracovat, nyní se čeká na schválení
této změny nadřízeným orgánem.

Senioři a osoby se zdravotním postižením
- Pečovatelské služby Nový Bor, Cvikov, Kamenický Šenov – udržení rozšířené provozní doby.
- Senior centrum Nový Bor – od 1.1.2019 je v Základní síti LK podpora 25 lůžek pro Domov pro
seniory pro ORP Nový Bor a ORP Česká Lípa. Proti předchozím obdobím se několikanásobně zvýšila
poptávka po službě.
- bude probíhat zjišťování zájmu a potřebnosti služby Senior TAXI, která by zajištovala odvozy k
lékařům, na úřady apod. (zvážit prosazování této služby pro obyvatele s ohledem na potřebnost a
nákladovost, pro jakou cílovou skupinu), v případě zájmu hledat vhodného provozovatele.
- úkol sjednat informační schůzku s poskytovateli služby terénní hospicová péče - vyjasnit potřeby
území (Hospic Sv. Zdislavy, o. p. s., Oblastní charita Česká Kamenice, AHC, a. s., příp. další).

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
- Město Nový Bor - zpracovat koncepci prostupného bydlení, vyčlenit konkrétní osobu, odpovědnou
za koncepci prostupného bydlení.
- ve spolupráci s ASZ sledovat vývoj a výzvy v Programu výstavba na rozvoj sociálního bydlení měst
a obcí, možnosti využití finanční podpory ze Státního fondu rozvoje bydlení, nové nařízení vlády by
mělo být účinné cca od dubna 2019.
- Farní charita Česká Lípa – bude pokračovat realizace projektu „Společně rosteme“ (aktivizaci osob
žijících na ubytovně v Severní ulici č.p. 755 - prostupné bydlení, spolupráce se sociální službou a
dluhovou poradnou, pomoc při hledání práce).
- projekt EU „Dobrá práce“, realizace projektu 1. 8. 2017 – 31. 7. 2020, zaměřen na vytváření
pracovních míst a systémů podpory ohrožených skupin obyvatel, přímá podpora vytváření
pracovních příležitostí.
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3. Ostatní informace:
-

v letošním roce bude probíhat sběr informací k přípravě 4. Komunitního plánu sociálních služeb
obcí Svazku obcí Novoborska na období 2021-2025, budou připraveny semináře na téma
komunitní práce, zaměřené především na to, jak zapojit veřejnost do procesu plánování, jak
efektivně vytěžit informace z území apod. V dubnu se plánuje výjezdní zasedání koordinační
skupiny komunitního plánování, které bude zaměřeno na vzdělávání a na stanovení
harmonogramu prací k tvorbě nového komunitního plánu.

V Novém Boru dne 20.2.2018
Zapsala : Daniela Vondrová
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