ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 12. 9. 2019 – společenská místnost
DPS Žižkova 159, Nový Bor
Přítomni: Mgr. Daniel Nerad, Zofia Doškářová, Ing. Anna Marková Slavětínská, Květoslava Kolčová, Romana
Kučerová, Bc. Petra Balajková, Bc. Andrea Málková, Jolana Janušová, Ing. Petr Máška, Mgr. Petra Bröcklová, Bc.
Nikola Tschertnerová, Bc. Kateřina Némethová, Daniela Vondrová
Omluveni: Staša Hajská, Bc. Jarmila Kořínková, Hana Novotná, Luděk Paprskář, Bc. Markéta Taterová, Mgr. Jitka
Stránská
Hosté: Eva Konečná – Domácí hospic Oblastní charita Česká Kamenice, Mgr. Zora Machartová, Jana Bergrová –
Sdružení TULIPAN, Vladimíra Benkovská, Lucie Zmatlíková – Domácí péče Včelka + Senior Care, Mgr. Nina Štěrbová
– Alzheimercentrum Česká Lípa, Dana Michutová – Ostara, p. o.

Předseda pracovní skupiny pan Daniel Nerad přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání.

Program:
1. Představení nový služeb v území
Domácí hospic – paní Eva Konečná představila přítomným službu, která funguje od dubna r. 2018. Jedná se o
terénní službu v dosahu 15-20 km od České Kamenice pro osoby v terminálním stádiu. Služba poskytuje komplexní
podporu v oblasti zdravotní (zdravotní péče, lékařská vizita cca 1 x týdně), sociální, psychologické a duchovní,
zajišťuje půjčení kompenzačních pomůcek, pomáhá se zařizováním záležitostí spojených s úmrtím. Zdravotní služba
je hrazena ze zdravotního pojištění, sociální služba je zatím poskytována zdarma. Do budoucna se uvažuje o
„vstupních poplatcích“ klienta. Po úmrtí klienta je udržován kontakt s rodinou dle potřeby. Paní Konečná poskytla
přítomným letáky s podrobnějšími informacemi o službě.
D. Vondrová – informace o poskytovateli budou uvedeny v komunitním plánu.
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.

Alzheimercentrum Česká Lípa – metodička sociální péče paní Mgr. Nina Štěrbová představila organizaci. V rámci
ČR funguje 12 domovů se zvláštním režimem, cílová skupina je 40+. Celková kapacita zařízení v České Lípě bude
132 lůžek, předpokládá se registrace 50 lůžek, zatím je požadavek na 15 lůžek do Základní sítě LK. Nyní je obsazeno
15 lůžek, převážně jde o občany z České Lípy.
Proběhla diskuse s dotazy na cenu služby. Paní Štěrbová oznámila, že cena je 680- Kč/den + příspěvek na péči +
nadstandardní služby v balíčku (aktivizační služby-bazální stimulace apod.), který doporučí lékař.
Paní Bröcklová zmínila, že aktivizační činnosti by měly být zahrnuty rámci služby.
Paní Málková se dotázala, co když klient nebude fakultativní služby chtít? Společnost AHC je má zahrnuty v ceně
služby a nepočítá další poplatky nad rámec služby, jedná se dále např. o sepsání smlouvy, kdy si Alzheimercentrum
účtuje poplatek 200,- Kč.
Konkrétní cena za službu v daném zařízení zmíněna nebyla.
Včelka – domácí zdravotní péče + Senior care – paní Benkovská a paní Zmatlíková představily službu. Provozní
doba je 7:00 – 20:00 hodin každý den, služba osobní asistence je poskytována 24 hodin denně. Cílová skupina je
od 1 roku věku, služby využívají klienti z Pihelu, Polevska, Kamenického Šenova a dalších obcí. Klienti jsou
kontaktováni po propuštění z nemocnice pečovatelkou na základě poukazu (platnost poukazu je 14 dní) – jde o
propojení zdravotní a sociální služby. Poskytují sociální služby:
- Pečovatelská služba
- Osobní asistence
- Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- Odborné sociální poradenství

Sdružení TULIPAN – ředitelka organizace paní Mgr. Zora Machartová představila přítomným hlavní činnosti,
především práci s duševně nemocnými a zdravotně postiženými klienty (chráněná dílna). Představila projekt pro
pečující, který je zacílen na ulehčení pečujícím osobám, zmínila ocenění Pečující roku, kde se můžou nominovat
občané do až 11/2019.
D. Vondrová požádala paní Machartovou o informace ohledně rozvojového záměru – výstavby komunitního centra
v Novém Boru. Paní Machartová uvedla, že měli záměr vybudovat komunitní centrum na pozemku, na kterém
z důvodu dotace nelze stavět. Takže v současné době to není aktuální.
Pan Máška dal tip na výstavbu chráněné dílny v Brništi.
Paní Marková Slavětínská se dotázala, kde pracují klienti. Paní Machartová uvedla pár příkladů – drobné řemeslné
práce, drobná údržbářská práce, zahradnické práce, šicí dílny.
2. Příprava podkladů pro tvorbu 4. Komunitního plánu sociálních služeb
D. Vondrová informovala o dotazníkovém šetření, které probíhá do 20. 9. 2019, dotazníky byly zveřejněny na webu,
facebooku, v Novoborském měsíčníku. Byly připraveny pro občany Novoborska, poskytovatele sociálních služeb a
žáky 2. stupně základních škol. Výsledky budou sloužit k tvorbě nového komunitního plánu sociálních služeb.
Dále D. Vondrová informovala o společném financování sociálních služeb v rámci Svazku. Celková částka k rozdělení
mezi poskytovatele byla 2,4 mil. Kč, na základě žádostí se rozdělilo 2,1 mil. Kč. Pro další rok se počítá se stejnou
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částkou.
3. Diskuse
Pan Nerad oznámil zahájení provozu sociálního podniku Pivovaru BORN od 9/2019 na dobu 5-ti let, provoz je
zajištěn 3 pracovními místy – pomocník sládka + 2 pomocní pracovníci na doporučení organizace Rytmus.
V listopadu bude otevřena malá prodejna. Stánek s nabídkou produktů pivovaru se bude účastnit akce Martinské
trhy, kterou pořádá Rodina v centru dne 9. listopadu.
Paní Málková sdělila, že organizace AHC, a.s. rozšířila registraci i na cílovou skupinu osob v terminálním stadiu pro
území okresu Česká Lípa (Česká Lípa + Nový Bor).
Informaci o službě Domácí hospic Farní charity České Kamenice uvést v Novoborském měsíčníku.

V Novém Boru dne 12. 9. 2019
Zapsala: Daniela Vondrová
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