ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 13. 3. 2019 – společenská místnost DPS
Žižkova 159, Nový Bor
Přítomni: Mgr. Daniel Nerad, Staša Hajská, Zofia Doškářová, Ing. Anna Marková, Květoslava Kolčová, Romana
Kučerová, Bc. Petra Balajková, Hana Novotná, Bc. Kateřina Davidová-Machová, Mgr. Jitka Stránská, Věra Horáčková,
Bc. Andrea Málková, Jolana Janušová, Daniela Vondrová
Omluveni: Bc. Jarmila Kořínková, Bc. Kateřina Némethová, Ing. Petr Máška, Luděk Paprskář, Bc. Nikola
Tschertnerová

Program:
1. Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb za rok 2018
D. Nerad přivítal všechny přítomné a s D. Vondrovou prošli jednotlivá opatření obou dokumentů komunitního
plánování, týkající se skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“. Dokumenty byly projednány na
výjezdním zasedání koordinační skupiny komunitního plánování, které se konalo dne 13. 2. 2019.
-

-

Pečovatelské služby v území poskytovaly své služby klientům v prodloužené provozní době (do cca 19:3020:00 hodin, vč. víkendů a svátků).
Senior centrum Nový Bor – Libereckým krajem podpořeno 1 lůžko na odlehčovací službu a 10 lůžek na
domov pro seniory, zvyšoval se počet žádostí o umístění, celkem umístěno 35 klientů, terénní podpora
poskytnuta 34 klientům, žádostí o umístění bylo 112.
Odborné sociální poradenství (§37) - Déčko Liberec, z. s. - poradna v Novém Boru, rozšíření provozní doby
na 5 dní v týdnu.
Sociální rehabilitace (§70) - Rytmus Liberec, o. p. s. - 5 uživatelů z Novoborska, počet uživatelů se zvyšoval,
personálně došlo k posílení služby.
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-

Sociální rehabilitace (§70) - Fokus Liberec, o. p. s. - vytvořil se multidisciplinární tým, který se více
soustředil na krizové intervence a spolupráci s klienty, kterým dosud nebyla poskytována zdravotní ani
sociální pomoc. Služba byla poskytnuta 20 klientům, z toho 6 klientům z Nového Boru.

2. Akční plán sociálních služeb na rok 2019
-

-

Pečovatelské služby – dle zájmu rozšířit poskytování služby do okolí města Nový Bor, Kamenický Šenov,
Cvikov, v případě potřeby zajistit personální navýšení. PS Nový Bor a PS Cvikov – nákup nového automobilu.
město Cvikov - v říjnu 2019 bude otevřen komunitní dům pro seniory.
uskutečnit jednání s lékaři za účelem větší informovanosti o sociálních službách a předepisování zdravotní
péče, aby mohli občané zůstat v domácím prostředí.
Rytmus Liberec, o. p. s. - rozvoj podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v případě
dalšího zvýšení zájmu o službu se bude vyjednávat o pronájmu kanceláře v Novém Boru na 1-2 dny v týdnu.
Domov pro seniory (§49) - 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 a 5 lůžek pro odlehčovací službu.
Alzheimercentrum Česká Lípa – v létě 2019 bude otevřeno centrum pro 132 klientů s 24 hodinovou péčí,
bude poskytovat registrované sociální služby: domov se zvláštním režimem, denní stacionář, domov
pro osoby se zdravotním postižením a pečovatelská služba.
bude probíhat zjišťování zájmu a potřebnosti služby Senior TAXI, která by zajištovala odvozy k lékařům, na
úřady apod., je zapotřebí vymezit cílovou skupinu, která by tuto službu využívala. P. Kučerová zmínila, že
z DPS z Kamenického Šenova by službu využili dle informací 2 klienti.

3. Seminář na téma komunitní práce
-

D. Vondrová seznámila členy pracovní skupiny s plánovaným seminářem pro členy pracovních skupin se
zaměřením na komunitní práci, termín konání je plánován na 14. 5. 2019, bude zaměřen na praktické
dovednosti, jak získat co nejvíce informací od veřejnosti za účelem tvorby nového komunitního plánu
sociálních služeb.

4. Strategie financování sociálních služeb
-

D. Vondrová informovala o procesu spolufinancování sociálních služeb. Ke strategii se připojilo všech 17
obcí z ORP Nový Bor a obec Nový Oldřichov (ORP Česká Lípa). Obce zašlou své příspěvky městu Nový Bor,
který v rámci dotačního řízení rozdělí finanční prostředky mezi poskytovatele, kteří si požádají. Poté budou
návrhy příspěvků pro poskytovatele předloženy sociálnímu výboru k projednání a následně Radě města a
Zastupitelstvu města Nový Bor.

5. Diskuse
-

p. Málková – v letním období je nedostatek lůžek (velký zájem o odlehčovací službu), domov pro seniory
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-

-

-

je především pro klienty z Novoborska. V případě zlepšení stavu klienta by měla být možnost vrátit ho zpět
do DPS nebo do domácí péče.
p. Stránská – hledá se nájemní bydlení v Novém Boru, v současné době má Fokus Liberec 2 klienty
z Kamenického Šenova, 1 klienta ze Cvikova.
p. Davidová – Ostara, p. o. – nyní jsou v bytech 2 volná místa z důvodu úmrtí klientů, je možnost na
umístění nových žadatelů. Chybí odlehčovací služba pro duševně a mentálně postižené – Ostara, p. o. se
o toto může pokusit nejdříve za 2 roky, kdy skončí povinnosti vyplývající z její transformace. Dále sdělila,
že by byl zájem o poskytování odlehčovacích služeb terénního hospice, ale z důvodu vzdálenosti na ní
nedosáhnou.
LK podpořil 10 lůžek pro nízkopříjmové osoby s kumulací problémů v Pampelišce, o. p. s., nyní je z ORP
Nový Bor umístěna 1 osoba.
terénní hospic – zjistit možnosti služby terénního hospice z České Kamenice.
p. Nerad – v roce 2019 se bude připravovat nový systém pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou
službou (možnost i pro občany z ostatních obcí).
p. Novotná – prostřednictvím spolku Senioři ČR je zajišťována pravidelná činnost pro aktivní seniory, klientů
přibývá.
přeprava postižených seniorů – není zcela jasné jak a kým by služba měla být provozována, návrh na sběr
informací, kolik lidí by cca mělo o tuto službu zájem, obrátit se na organizace, které s těmito lidmi pracují
(možností přepravy vozíčkářů).
p. Málková – v souvislosti s tvorbou nového komunitního plánu na další 5-ti leté období by pro získávání
podnětů od občanů bylo možno využít studenty, např. vysokoškoláky v sociální oblasti.

V Novém Boru dne 13. 3. 2019
Zapsala: Daniela Vondrová
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