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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 1 dne 24. 9. 2019 – Rodina v centru, 
z. ú., Nemocniční 369, Nový Bor 

 
Přítomni: Dominika Babáková, Mgr. Kamila Chromáčková, Kateřina Jírová, Mgr. Martina Severová, PhDr. Jitka Eva 

Prokešová, Jolana Janušová, Daniela Vondrová, Anna Majerechová, Mgr. Dana Balážová 

 

Omluveni: Mgr. Olina Koutná, Miloslav Lebruška, Pavel Grič, DiS., Jitka Šťastná, nprap. Irena Šimková, Anna 

Jelínková, DiS. 

 

Hosté: Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Helena Žáčková – EFKO, JUDr. Jana Zejdová – LÍP A SPOLU 

 

 

Předsedkyně pracovní skupiny paní Dominika Babáková přivítala přítomné členy a hosty a zahájila jednání. 

 

Program: 

 

1. Představení nový služeb v území 

 

LÍP A SPOLU – paní JUDr.  Jana Zejdová představila přítomným členům organizaci, která funguje již od roku 2016, 

zapsána byla v loňském roce. Sdružuje rodiny s dětmi s PAS (porucha autistického spektra), původně jen z České 

Lípy, ale nárůstem klientů je nyní přesah do Nového Boru, Cvikova, Kamenického Šenova i dalších obcí, schůzky se 

konají cca 1x měsíčně, zaměřují se na sdílení zkušeností, půjčování odborné literatury, odborné vzdělávání – kurzy 

s tématikou začleňování do normálního školního režimu. Probíhá spolupráce se vzdělávacím střediskem NAUTIS 

(přednášky 23. 10. 2019 v České Lípě, 30.10.2019 ve Cvikově). V České Lípě je speciální třída pro klienty-žáky s PAS, 

vize je zřízení předškolních tříd. Probíhá spolupráce s DDM Libertin, spolupráce se připravuje i s DDM Smetanka. 

Skupina zorganizovala příměstský tábor s velkým ohlasem. 

 

Paní Kubáňová se dotázala na situaci ohledně diagnostikování dětí. Paní Zejdová sdělila, že zatím není žádný posun, 

Speciální pedagogické centrum v České Lípě řeší problém s personálním obsazení. 

 

Paní Kubáňová se dotázala, zda mají navázanou spolupráci se Sdružením TULIPAN, bylo jí sděleno, že zatím 
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spolupráce ustala.  Společný zájem byl na zřízení odlehčovací služby pro děti s autismem, pro které není žádná 

služba, nebo omezeně (+7). Musíme hledat možnosti, jak využít stávajících služeb, např. Denního stacionáře 

v Novém Boru. Dále uvedla, že Nový Bor činnost organizace LÍP A SPOLU v rámci dotací podpoří. Pokud by 

organizace navázala spolupráci s DDM Smetanka, bylo by možné žádost podat i přes volnočasové aktivity (záleží na 

obsahu).  

 

 

EFKO – paní Bc. Helena Žáčková představila službu, která funguje v rámci projektu LAG Podralsko do roku 2020, 

z důvodu potřebnosti je zažádáno již na další 2 roky. Cílovou skupinou jsou rodiny s duševním onemocněním dítěte 

(ADHD, změny v chování, částečně i lehčí formy PAS) do cca 15-ti let věku. Služba má 3 hlavní aktivity: 

1. vstupní terapeutická konzultace – probíhá 1-2x měsíčně 

2. sobotní vzdělávání – 7x ročně 

3. víkend – nácvik psychosociálních dovedností, probíhá 3x ročně 

Nyní je možno přijmout až 5 nových rodin, na doporučení Rodiny v centru přišly 2 nové rodiny. Celkem je na 

Novoborsku v projektu 20 rodin, probíhá spolupráce s DDM Smetanka (sobotní akce pro rodiny s dětmi od 5-ti let 

věku do cca 6. třídy). Je nutná spolupráce celé rodiny. V současné době se uvažuje o spolupráci se Základní školou 

ve Sloupu v Čechách. 

 

 

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 šetření budou použity při 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, tj. 90,- Kč na obyvatele. 

 

 

3. Diskuse 

 

P. Jírová z organizace Centrum LIRA sdělila, že je obtížné rozšířit cílové skupiny osob (v tomto případě dětí nad 10 

let věku), protože je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Navíc jsou velmi rozdílné diagnózy a to vyžaduje další 

personální posílení. 

Dále zmínila možnost vzdělávání v oblasti sexu pro rodiny s postiženým dospívajícím/dospělým dítětem, 

poradenství zajišťuje organizace Freya. 

 

P. Prokešová sdělila, že je velký nárůst školkových dětí s poruchami chování, což je velký problém do budoucna. Je 

potřeba se zaměřit již na ranou péči a případy podchytit včas. Velmi vhodné je sdílení zkušeností rodičů, jejich 
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vzdělávání v této oblasti, poradenskou činnost zajišťuje organizace Velký vůz SEVER, nyní i díky projektu EFKO- viz. 

výše.  

 

P. Kubáňová v diskusi reagovala na otázky ohledně odlehčovací služby pro děti/dospělé děti s postižením, nejčastěji 

s poruchou autistického spektra. Stále se hledají možnosti, kdo by tuto službu v území poskytoval. Území se 

přihlásilo se svou žádostí na tuto službu do Základní sítě Libereckého kraje, ale do výzvy na tuto službu se nikdo 

nepřihlásil. 

 

 

 

 

V Novém Boru dne 24. 9. 2019 

 

Zapsala: Daniela Vondrová 

 

 

 


