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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 18. 3. 2019 – zasedací místnost budovy 
„B“ MěÚ Nový Bor 

 
 

Přítomni: Bc. Jiřina Kubáňová, Dominika Babáková, Miroslava Jonášová, DiS., Kateřina Jírová, Mgr. Martina 

Severová, Pavel Grič, DiS., Jitka Šťastná, nprap. Irena Šimková, PhDr. Jitka Eva Prokešová, Miloslav Lebruška, Jolana 

Janušová, Anna Jelínková, DiS., Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Anna Majerechová, Mgr. Olina Koutná, Mgr. Dana Balážová 

 

Hosté: Bc. Markéta Chýlková – Sdružení TULIPAN 

 

Program: 

 

1. Informace o službě Sdružení TULIPAN 

 

- P. Chýlková představila přítomným projekt S podporou k lepší péči – zaměřen na pomoc pečujícím osobám 

(především rodinám s PAS), do současnosti službu využilo celkem 68 rodin, 12 z Novoborska. Bude se 

vyhlašovat soutěž „Ocenění pečujících osob“. Sdružení je v kontaktu se skupinou LÍP A SPOLU (rodiny 

s dětmi s PAS), kteří služby projektu využívají.   

 

2. Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb za rok 2018 

 

- D. Vondrová prošla všechna opatření Akčního plánu, která se týkají skupiny Rodina, děti a mládež. 

- Rodina v centru, z. ú.  – červnu byla zahájena realizace projektu „S rodinou k inkluzi“, na ZŠ Nám. Míru, ZŠ 

Praktická a ZŠ Arnultovice a v MŠ Klíček pracují poradci pro rodiče a odborný garant, pomáhají rodičům 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami předcházet školnímu neúspěchu nebo ho řešit a vytváří tak 

most mezi sociálním a školním prostředím.  

- Rodina v centru, z. ú.  – NZDM Vafle se bude provozovat v Novém Boru a ve Cvikově. 
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- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65) - Farní charita Česká Lípa - zajišťovala službu na 

Novoborsku 4 úvazky na základě pověření KÚ a zajištění financování z individuálního projektu, služba byla 

poskytnuta 46 rodinám. 

- V území chybí pobytová odlehčovací služba pro děti – úkol je zmapovat potřeby a hledat možnosti, kde by 

bylo možno službu poskytovat. 

- Centrum LIRA, z. ú. - poskytla sociální služby rané péče 15 rodinám s dětmi s postižením z ORP Nový Bor, 

podpora rodiny v těžké životní situaci. 

- ostatní opatření jsou plněna dle plánu. 

 

 

3. Akční plán sociálních služeb na rok 2019 

 

- Dům dětí a mládeže Smetanka - v září 2019 bude zahájen tříletý projekt MPSV - podpora pro školní klub, 

budou podpořeny příměstské tábory od léta 2019 do roku 2021. 

- úkol jednat s územím Kamenického Šenova, aby se zapojilo do programů zaměřených na prevenci, schůzky 

bude iniciovat Rodina v centru, z. ú. 

- zachování podpory dětem z Dětského domova Krompach. 

- Rodina v centru, z. ú. – bude pokračovat projekt „S rodinou k inkluzi“, plánuje se začlenit do projektu ZŠ U 

Lesa, nyní se čeká na vyjádření nadřízeného orgánu.  

 

 

4. 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.  

 

5. 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.  

 

http://www.novoborsko.cz/
mailto:dvondrova@novoborsko.cz


  
 

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA                   Ing. Daniela Vondrová 
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor                          tel.: 737 972 285  
www.novoborsko.cz                     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. 

3 

 

 

6. Diskuse 

 

- v Kamenickém Šenově přibývá problémů s žáky především 2. stupně a vzniká potřeba situaci řešit. 

Vzhledem k tomu probíhají jednání na různých úrovních, plánuje se oslovit Rodinu v centru s možnostmi 

spolupráce (NZDM). Od začátku roku je v rámci školy každý den otevřen školní klub pro děti.  

- Krompach zrušil z personálních důvodů Praktickou školu a děti dojíždějí do PŠ v Novém Boru, zvažuje se 

rozšíření o novou třídu. 

- SPC (Speciální pedagogické centrum) se zaměřením na PAS v České Lípě (Havlíčkova 443) - nedostatek 

zaměstnanců, plánuje se řešit nejspíše dojížděním posily z Turnova 2x do měsíce.   

- p. Chýlková – Sdružení TULIPAN v rámci projektu zajišťuje pro své klienty možnosti vzdělávání v oblasti PAS 

formou akreditovaných kurzů (NAUTIS, z. ú.) 

- p. Jírová - Centrum Lira – žádost o navýšení úvazků byla schválena, ale dotace od kraje na službu raná péče 

nebyla přidělena v požadované výši, v současné době probíhá vyjednávání s LK. 

- odlehčovací služba – plánuje se jednání s léčebnou ve Cvikově. 

- SVP (středisko výchovné péče) – práce s problematickými dětmi ještě před umístěním do diagnostického 

ústavu (je naplněn). Návrh paní Jelínkové na zařazení zástupce ze SVP do pracovní skupiny. 

- p. Vondrová - aktualizace katalogu sociálních služeb je každý rok vždy k 30.6., poskytovatelé budou vyzváni 

ke spolupráci. 

- p. Vondrová – v případě potřeby zveřejnění akcí, různých sdělení, informací apod. – web města Nový Bor 

p. Pokorná (r.pokorna@novy-bor.cz) –a web Novoborsko p. Vondrovou (d.vondrova@novoborsko.cz). 

 

 

 

 

V Novém Boru dne 18. 3. 2019 

 

Zapsala: Daniela Vondrová 
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