ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny PRS 3 dne 11. 9. 2019 – v DPS (denní stacionář,
společenská místnost) Žižkova 159, Nový Bor
Přítomni: Bc. Jana Kučerová, Jolana Janušová, Bc. Jiřina Kubáňová, Daniela Vondrová, Mgr. Dagmar Svobodová, Vl.
Matuchová Zaspalová, Eva Ortová, Kamila Chromáčková, Jiří Matěcha, Markéta Taterová
Omluveni: Bc. Milan Boček, Kateřina Bachtíková, , Krista Šulcová, Mgr. Romana Suchá, Anna Jelínková, DiS., Mgr.
Jan Vavříček, nprap. Irena Šimková, Jiří Zemanec, Pavel Grič, DiS., Sabina Tóthová
Hosté: Bc. Jiřina Kubáňová, Mgr. Eva Jandová – Bílý kruh bezpečí, Hana Drličová, Mgr. Michaela Límová, Bc. Hana
Drličová – Centrum pro integraci cizinců, Mgr. Drahuše Tkáčová - Advaita

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

Program:
1. Představení nových služeb v území
CIC – centrum pro integraci cizinců – paní Mgr. Michaela Límová představila organizaci, vznik v r. 2003, registrace
u Ministerstva vnitra ČR, pobočka je v Liberci, v Moskevské 14/27. Poskytované služby:
- Odborné sociální poradenství
- Kurzy češtiny pro cizince (dospělí i děti)
- Podpora začleňování žáků – cizinců do českých škol
V Libereckém kraji je cca 22 tis. cizinců, osoby z EU má zaměstnavatel také povinnost přihlásit. Od 5/2019 je nově
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (podpora rodin s dětmi s migrační minulostí). Služby jsou
poskytovány zdarma, funguje i terénní forma (např. Jablonec nad Nisou, Hejnice), v případě zájmu lze poskytovat
na Novoborsku. Nejvíce cizinců je z Ukrajiny, Slovenska, Polska.
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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.

Bílý kruh bezpečí – paní Mgr. Eva Jandová představila organizaci – pomoc obětem kriminality a domácího násilí,
pobočka v Liberci funguje 2. rokem, paní Jandová pracuje v pobočce jako dobrovolník (hlavní pracovní poměr je
psycholog u PČR). Služba je registrovaná u MPSV (celonárodní působnost). Centrála je v Praze, pobočka v Liberci je
jediná na severu Čech (v Ústeckém kraji není) a byla otevřena v r. 2008 (dříve Poradna pro oběti trestných činů), na
celém území funguje non-stop linka, v Ostravě je jediné intervenční centrum. Na pobočce v Liberci je sociální
pracovník a tým cca 20 dobrovolníků (asistenti, právníci). Za ORP Česká Lípa a Nový Bor bylo v letech 2017 a 2018
celkem 105 klientů. Funguje spolupráce s Intervenčním centrem v Liberci (předávání klientů). Služby jsou zdarma,
zdarma je až 10 hodin terapií pro klienty, kteří jí potřebují. V případě potřeby by bylo možné zřídit detašované
pracoviště (MěÚ Nový Bor nebo v poradně Intervenčního centra v České Lípě) – objednání klienta, aby nemusel
dojíždět do Liberce.
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
částkou.
3. Diskuse
Advaita – paní Mgr. Drahuše Tkáčová informovala o současném stavu pobočky poradny v Novém Boru – nedostatek
klientů (především z důvodu nevyhovujícího umístění poradny) a proti tomu převis klientů v České Lípě. Již se
jednalo o novém pronájmu v Zahradní ulici i možnosti společných prostor s poradnou Déčko. Počet klientů v r. 2018
byl 22 (2/3 byly soudně nařízené) a v r. 2019 17 klientů (předání z Probační a mediační služby). Zvážení udržení
pobočky v Novém Boru – p. Kučerová podala návrh na projednání v Koordinační skupině komunitního plánování.
Nový projekt předjednaný na Úřadě vlády – adiktologická poradna s pobočkou v České Lípě (pro osoby se
závislostmi), možnost přesunout úvazek z Nového Boru.
Déčko – paní Mgr. Dagmar Svobodová – od 1. 6. 2019 je nárůst klientů o 200 % (3 insolventní podaní týdně), hodně
klientů je ze Sloupu v Čechách, Kamenického Šenova a Cvikova. V poradně v Novém Boru byli 3 pracovníci, 1
pracovnice nyní odešla do České Lípy a 1 zůstává i nadále na výpomoc. V poradně tedy zůstanou 2 pracovnice a to
po dobu, než se situace v poradně ohledně zájmu po novelizaci insolvenčního zákona ustálí. I tak bude poradna do
budoucna řešit výši úvazku versus poptávka a možnosti regionu k dofinancování úvazku. Otázkou je, jak v poměru
na počet obyvatel regionu odhadnout úvazek od roku 2021. Předpokládá se, že se počet insolvencí ustálí, neb se
zájemci, kteří můžou splnit podmínky insolvenčního zákona, vyčerpají.
Dále Informovala o tom, že v rámci projektů Agentury pro sociální začleňování nejsou vyčerpány prostředky z výzvy
č. 52, důvodem můžou být personální důvody (projekty jsou zpravidla na 1,5 – 2 roky, personální nestabilita, obavy
o vyřazení ze Základní sítě Libereckého kraje).
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Je nutné projednat situaci ohledně dluhového poradenství na další období – Déčko x Rodina v centru – zajistí D.
Vondrová.
Farní charita – paní Eva Ortová informovala o personální změně vedoucí na ubytovně v Novém Boru, stav se nyní
zlepšil, kapacita ubytovny je naplněna.
K-centrum – paní Vl. Matuchová-Zaspalová informovala o nevyhovujících prostorách pronájmu v České Lípě, řeší
se jiné prostory. Terénní služba je ve stávajícím rozsahu.

Novém Boru dne 11. 9. 2019
Zapsala: Daniela Vondrová
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