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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 11. 3. 2019 – zasedací místnost budovy 
„B“ MěÚ Nový Bor 

 
 

Přítomni: Bc. Jana Kučerová, Mgr. Jan Vavříček, nprap. Irena Šimková, Jiří Zemanec, Pavel Grič, DiS., Jakub Ditter, 

Jolana Janušová, Bc. Jiřina Kubáňová, Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Bc. Milan Boček, Bc. Dagmar Svobodová, Kateřina Bachtíková, Eva Ortová, Krista Šulcová, Vl. Matuchová 

Zaspalová, Mgr. Romana Suchá, Miroslava Jonášová, DiS., Anna Jelínková, DiS. 

 

Hosté: Pavla Tuháčková – ASZ, MUDr. Lenka Šepsová 

 

 

 

Předsedkyně pracovní skupiny Jana Kučerová přivítala na jednání všechny přítomné a poděkovala za účast. 

 

Program: 

 

1. Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb za rok 2018 

 

J. Kučerová s D. Vondrovou prošly opatření plánu, která se týkají skupiny osob, ohrožených sociálním 

vyloučením. 

 

- Kontaktní centra (§59) - Advaita z. ú. - nenaplněna kapacita služby, potřeba zvýšit informovanost o službách 

poradny, hledají se jiné prostory k poskytování služby.  

- Terénní program (§69) - Most k naději - terénní pracovníci zajížděli pravidelně do Sloupu v Čechách v rámci 

sekundární výměny, a průběžně mapují okolí Nového Boru, na zavolání dojedou kamkoli v okolí Nového 

Boru. 

- Farní charita Česká Lípa – realizace projektu „Společně rosteme“, zaměřen na aktivizaci osob žijících na 

ubytovně v Severní ulici č.p. 755 (prostupné bydlení – 2 nouzové pokoje, ubytovna, 2 tréninkové byty, 

spolupráce se sociální službou a dluhovou poradnou, pomoc při hledání práce). 

http://www.novoborsko.cz/
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- všechna opatření jsou plněna dle plánu 

 

 

2. Akční plán sociálních služeb na rok 2019 

 

- město Nový Bor – úkol 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 

(sociální byty a domy, dostupné byty a domy, smíšené domy), možnosti využití finanční podpory ze Státního 

fondu rozvoje bydlení, nové nařízení vlády by mělo být účinné cca od dubna 2019. 

- úkol iniciovat jednání se sdružením TULIPAN, který zvažuje projekt na výstavbu komunitního centra s 

přesahem do sociálního bydlení, chráněného bydlení a služby sociální rehabilitace. 

- Úřad práce – realizace projektu na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob, doba realizace 1.1.2019-

31.12.2020. 

- realizace projektu “Dobrá práce v obci”- zaměřen na vytváření pracovních míst a systémů podpory 

ohrožených skupin obyvatel. 

- Farní charita Česká Lípa – podán projekt s názvem „Reuse centrum – Dáme věcem další šanci!“ - renovace 

darovaného, zakoupeného nebo použitého nábytku. Záměr na provoz truhlářské dílny a prodejního skladu 

nábytku, doplňkovou službou by byl odvoz nábytku v rámci projektu. V dubnu 2019 by měl být výsledek, 

pokud bude pozitivní, tak bude provoz zahájen 1. 5. 2019, hledají se vhodné prostory v Novém Boru. 

 

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. Zemanec – na ubytovně v Severní ul. jsou občas problémy s ubytovanými – výjezdy Městské policie. 

- p. Tuháčková – připraví spolu s J. Janušovou návrhy dotačních titulů na sociální bydlení. 
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- 26. 3.  se bude konat schůzka ředitelů škol – v souvislosti s probíhajícím projektem „S rodinou k inkluzi“ na 

většině škol a MŠ Klíček a možnosti návaznosti projektu v další výzvě byly na poradu přizvány i p. Vlčková - 

Rodina v centru, p. Šimonová - ASZ, p. Kubáňová - OSVZ, p. Balážová - OSPOD, p. Janušová - manažer SZ.  

- p. Jelínková oznámila, že 25. 4. 2019 se bude konat v České Lípě konference na téma rizikové chování dětí 

(právo, kriminalita, kyberšikana). 

- p. Zemanec – 25. 4. 2019 se bude konat v Novém Boru Den s IZS. 

- p. Grič – ve Cvikově pořádají přednášky pro seniory na téma ochrana spotřebitele, finanční gramotnost. 

Informace a kontakty budou zaslány, domluvit, zda by bylo žádoucí přednášky zorganizovat v Denním 

stacionáři v Novém Boru. 

- p. Tuháčková – zmínila projekt Dobrá práce, který zastřešuje p. Pech, zaměřen na získávání informací od 

aktérů a dlouhodobě nezaměstnaných osob, hledá možnosti uplatnění. 

- p. Šimková zmínila, že kolem DPS v Novém Boru je zvýšená koncentrace závadových osob, bylo by vhodné 

zvážit možnost zavedení kamerového systému. 

- p. MUDr. Šepsová – k bodu v Akčním plánu na zřízení schránky na zpětnou vazbu klientů - by bylo dobré 

zmínit na plánované schůzce s lékaři, která se uskuteční 13. 5. 2019 v Senior centru v Novém Boru. 

 

 

V Novém Boru dne 11. 3. 2019 

Zapsala:  Daniela Vondrová 


