MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor

ZÁPIS
ze zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KOS)
dne 18. 6. 2020 v Restauraci Huť v Novém Boru.
Přítomni: Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Jana Kučerová, Mgr. Daniel Nerad, Bc. Kateřina Némethová, Mgr. Petra Vlčková,
Dominika Babáková, Jolana Janušová, Mgr. Petra Bröcklová, Bc. Andrea Málková, Ing. Petr Ullrich, Ing. Daniela
Vondrová, Ing. Lenka Čermáková, Plk. Mgr. Petr Rajt
Omluveni: Ing. Stanislava Silná, Jiří Löffelmann, Eva Ortová, Bc. Břetislav Chlup

Tajemnice koordinační skupiny komunitního plánování Jiřina Kubáňová přivítala všechny přítomné a poděkovala
přítomným za účast na pracovním jednání.

Program:
1. Pozice koordinátora sociálních služeb
J. Kubáňová informovala, že od 1. 4. 2020 je pozice koordinátora pod městem Nový Bor úvazkem 0,5. Nastavení
pracovního rozsahu bude pokračovat tak, jak bylo nastaveno projektem MPSV. Na pozici koordinátora byla
vypsána dotace KÚ LK, který podpoří 50% spoluúčastí fungování této pozice po dobu 2 let. Žádost o dotaci město
Nový Bor podalo.
2. Informace o zpracování dokumentů komunitního plánování
D. Vondrová informovala přítomné, že v době COVID-19 byly dokumenty komunitního plánování – Vyhodnocení
akčního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2019 a Akčního plánu sociálních služeb na rok
2020 zpracovány a projednány korespondenční formou. Prošly jednáním RM a ZM Nový Bor a ostatních obcí
Svazku. Nyní jsou zveřejněny na webu Novoborska a města Nový Bor.
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3. Spolufinancování sociálních služeb
D. Vondrová informovala o systému spolufinancování. Obce i přes mimořádné výdaje spojené s COVID-19
přislíbily zaslat příspěvek na sociální služby ve stanovené výši. Dle žádostí poskytovatelů byly připraveny návrhy
na rozdělení příspěvků poskytovatelům. Částky byly projednány v sociálním výboru, RM a dne 17. 6. 2020 také
v ZM Nový Bor, které schválilo výše příspěvků v navrhovaných částkách. Nyní se čeká, až všechny obce SON
pošlou příspěvek, RM NB musí odsouhlasit přijetí a následně budou peníze rozděleny dle navrhovaných a
odsouhlasených výší.
4. Rozvojové záměry
D. Vondrová informovala o rozvojových záměrech ORP do Základní sítě Libereckého kraje na ro 2021. Podány byly
3 rozvojové záměry: 1 úvazek na terénní formu odborného sociálního poradenství pečujícím osobám (organizace
AHC, a. s. – Senior centrum Nový Bor), 2 úvazky na ambulantní formu odborného sociálního poradenství
(organizace Rodina v centru, z. ú. rodinné a dluhové poradenství), 1 lůžko Domov se zvláštním režimem pro
osoby s chronickým duševním onemocněním.
5. Informace o Střednědobém plánu sociálních služeb Libereckého kraje na r. 2021 – 2023
D. Vondrová informovala o návrhu dokumentu, který je zveřejněn na webu KÚ LK. Pro tvorbu strategických cílů a
opatření je žádoucí ho prostudovat, aby naše cíle a opatření byla v návaznosti na tento dokument.
6. SWOT analýza
D. Vondrová předala přítomným členům SWOT analýzu ze 3. KP a za aktivní účasti se aktualizovaly silné a slabé
stránky, hrozby a příležitosti. Zpracovaný návrh bude členům pracovní skupiny zaslán k dalšímu doplnění či
úpravám – viz příloha č. 1.
7. Strategický cíl
Členové pracovní skupiny se dále podíleli na úpravě 1. Strategického cíle, který se týká koordinační skupiny. Návrh
bude rovněž členům skupiny zaslán k dalším úpravám a návrhům – viz příloha č. 2.
8. Diskuse
A. Málková – podala návrh na opětovné zorganizování akce pro lékaře, kde by byly předány informace o
sociálních službách v území. Návrh bude projednán na jednání PRS 2.
J. Kubáňová- navrhla zapojit do spolupráce MUDr. Šepsovou, zvážit oslovení lékařů dotazníkem. Dále je žádoucí
opět oslovit organizaci LÍP A SPOLU – p. Vondruškovou.
Plk. P. Rajt – předal přítomným aktuální informace z území. PČR má v současné době personální podstav.
V důsledku COVID-19 se začíná projevovat propouštění a i následně rozšiřování bezdomovectví. V době pandemie
se řešily případy napadání v domácnosti, zvyšoval se počet dopravních nehod pod vlivem drog a alkoholu. Dále se
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množí případy napadání dětí malými skupinkami dětí-Romů. Plk. P. Rajt nabídl pomoc při jakémkoliv podezření na
trestnou činnost (i bez podložených důkazů).
J. Kubáňová – ve spolupráci s vedením města je potřeba zpracovat návrh bytové koncepce, která by měla být
popsána i v novém komunitním plánu ve vazbě na sociální bydlení (prostupné bydlení, startovací byty).
9. Úkoly pro členy KOS:
1. Připomínkování SWOT analýzy
2. Připomínkování navrhované části strategických cílů a aktivit pro KOS
3. Návrhy strategických cílů a opatření jednotlivých pracovních skupin – zodpovídají vedoucí jednotlivých
PRS
Termíny pro výše uvedené úkoly jsou 31. 8. 2020.

V Novém Boru dne 19. 6. 2020
Zapsala: Daniela Vondrová
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