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ZÁPIS 
 

z výjezdního zasedání rozšířené koordinační skupiny komunitního plánování 
sociálních služeb (KOS) ve dnech 11. - 12. 4. 2019 na Lyžařské boudě v Horní 

Světlé. 
 
 

Přítomni: Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Jana Kučerová, Mgr. Daniel Nerad, Bc. Kateřina Némethová, Eva Ortová, Mgr. 

Petra Vlčková, Jolana Janušová, Bc. Petra Balajková, Mgr. Petra Bröcklová, Bc. Andrea Málková, Mgr. Dana Balážová, 

Ing. Petr Ullrich, Bc. Břetislav Chlup, Romana Kučerová, Ing. Monika Krausová, Ing. Daniela Vondrová 

   

Omluveni: Ing. Stanislava Silná, Ing. Lenka Čermáková, Jiří Löffelmann, Plk. Mgr. Petr Rajt 

 

Hosté: Mgr. Petra Novotná – vedoucí OSVZ MěÚ v České Lípě, Ing. Iva Frömmelová – referentka sociálních věcí 

Sociálních služeb města Česká Lípa, Ph.D., Jitka Doubnerová – lektorka, vedoucí pracovník MAS Frýdlantsko 

 

 

Tajemnice koordinační skupiny komunitního plánování Jiřina Kubáňová přivítala všechny přítomné a poděkovala 

za účast na pracovním jednání a za celoroční spolupráci v komunitním plánování. 

 

Program: 

 

1. Rekapitulace aktivit 

 

Daniela Vondrová rovněž přivítala přítomné a zrekapitulovala aktivity předchozího období. 

 

- v pracovních skupinách byly projednány dokumenty komunitního plánování – Vyhodnocení akčního plánu 

sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2018 a Akční plán sociálních služeb obcí Svazku obcí 

Novoborska na rok 2019. Oba dokumenty byly v březnu dokončeny a byly zaslány zástupcům měst a obcí, 

aby byly vzaty na vědomí při jednání zastupitelských orgánů. 

 

- informovala o aktuálním stavu v oblasti společného financování sociálních služeb v rámci Svazku. Ke 

společnému financování se připojilo všech 17 obcí, poslední připojenou obcí byl Kamenický Šenov, kde ZM 
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schválilo příspěvek na svém jednání dne 20. 3. 2019. Na základě přijatých žádostí o příspěvky byl sestaven 

návrh částek, který byl předložen sociálnímu výboru města Nový Bor, který návrh upravil a doporučil Radě 

a zastupitelstvu města ke schválení dne 24. 4. 2019. Obce včetně příspěvku města Nový Bor přispěly 

částkou celkem 2 418 054 Kč. Celkem byla předložena částka k rozdělení 2 024 788 Kč. V průběhu roku však 

mohou žadatelé podávat individuální žádosti o dotace v sociální oblasti.  Byly osloveny příspěvkové 

organizace, aby v případě zájmu podaly své žádosti. Již tak učinila Pečovatelská služba města Cvikov, 

Kamenický Šenov a Denní a pobytové sociální služby, p. o. Česká Lípa.  

 

2. Seminář – příklady dobré praxe 
 
Na jednání byla přizvána Jitka Doubnerová z MAS Frýdlantsko, která s přítomnými diskutovala o 
možnostech zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb. Uvedla praktické příklady z MAS 
Frýdlantsko, kde se v současné době dokončuje dokončuje komunitní plán a probíhají přípravné práce pro 
zavedení systému společného financování sociálních služeb v rámci svazku.  

 
3. Aktualizace Základní sítě Libereckého kraje 

 
V rámci aktualizace ZS LK na rok 2020 je potřeba zaslat na KÚ LK požadavky území, termín pro odeslání je 
do 15. 4. 2019. Jiřina Kubáňová a Daniela Vondrová vyzvaly k diskuzi zástupce poskytovatelů se svými 
požadavky.  
 

- pečovatelská služba – záměr na rozšíření služby do všech obcí Svazku, je potřeba zajistit personální 
navýšení PS města Cvikova, Kamenického Šenova a  Nového Boru. Celkem bylo doporučeno navýšení po 1 
úvazku PS Cvikova a Kamenického Šenova a 2 úvazků PS Nového Boru. 
Úkol: zjistit požadavky jednotlivých obcí 
Zodpovědná osoba: D. Vondrová 
 

- SAS pro rodiny s dětmi – letos končí projekt a je potřeba podat žádost pro r. 2020. Doporučilo se zachování 
4 úvazků jako byly dosud, možnost rozdělit mezi poskytovatele Rodina v centru, z. ú. a Farní charita Česká 
Lípa. 

 
- NZDM – rovněž letos končí projekt a je potřeba zadat nový požadavek, bylo doporučeno zachování 5 

úvazků jako byly dosud. 
 

- Chráněné bydlení – záměr na 2 lůžka v Novém Boru. 
 

- Odlehčovací služba pro děti – návrh na 0,25 lůžka, zájem o tuto službu je, ale nejsou přesně zmapované 
požadavky, probíhá komunikace se sdružením TULIPAN, které by mělo upřesnit požadavek. Jedná se 
především o zájem rodin s dětmi s PAS. 
 
 

4. Další informace 
 

- Dne 13. 5. 2019 se bude konat v prostorách Domova pro seniory v Novém Boru setkání lékařů a zástupců 
sociální oblasti. Cílem bude předávání informací a osobní seznámení všech aktérů. 
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- Dne 14. 5. 2019 se bude konat seminář na téma Zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb. 
Osloven byl pan Michal Polesný z Centra komunitní práce z Ústí nad Labem. Seminář bude primárně pro 
členy pracovních skupin komunitního plánování. 

 
- V následujícím období budou probíhat přípravné práce na dotazníkovou akci pro : veřejnost, školy, obce a 

poskytovatele sociálních služeb. Tyto dotazníky budou zacíleny na zjištění informací z území, které budou 
dále zpracovány a začleněny do 4. komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na 
období 2021-2025. 
 

- V říjnu končí projekt na pozici koordinátora sociálních služeb, proto je důležitým úkolem stabilizace 
pracovní pozice koordinátora sociální podpory od 1. 11. 2019, je potřeba iniciovat jednání se zástupci SON 
a ORP Nový Bor o nutnosti prodloužení této pozice pro další období, nebo vyjednávat s KÚ o možnostech 
individuální dotace, je žádoucí udržet cca poloviční úvazek. Tento úkol je rovněž uveden v Akčním plánu 
sociálních služeb na rok 2019. 
 
 

 
V Novém Boru dne 12.4.2019 

 

Zapsala:  Daniela Vondrová 

 


