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

ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 30. 6. 2020 – v zasedací místnosti MěÚ
Nový Bor, budova „B“

Přítomni: Mgr. Daniel Nerad, Zofia Doškářová, Ing. Anna Marková Slavětínská, Květoslava Kolčová, Bc. Romana
Kučerová, Bc. Andrea Málková, Jolana Janušová, Ing. Petr Máška, Mgr. Petra Bröcklová, Bc. Nikola Tschertnerová,
Bc. Kateřina Némethová, Daniela Vondrová, Staša Hajská, Hana Novotná, Bc. Radka Šmídová, Zlatuše Kašparová –
Sestřička.CZ, Marie Lupačová – stážistka AHC, a.s.
Omluveni: Bc. Jarmila Kořínková, Luděk Paprskář, Bc. Markéta Taterová, Bc. Petra Balajková, BSc. Tereza Hrňová
– Fokus Liberec
Hosté: Bc. Jiřina Kubáňová

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

Program:

1. Pozice koordinátora sociálních služeb
D. Vondrová informovala přítomné, 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
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Ing. Daniela Vondrová
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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.
3. Spolufinancování sociálních služeb
D. Vondrová informovala o systému spolufinancování. Obce i přes mimořádné výdaje spojené s COVID19 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. Služba ponese název: Občanská
poradna – občanská poradna řeší problémy občanů – například: poradenství v oblasti bydlení, rodinné,
dluhové poradenství, apod.), 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. Nový komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska
D. Vondrová oznámila přítomným členům, že na zasedání koordinační skupiny komunitního plánování
byla aktualizována SWOT analýza ze 3. KP. Zpracovaný návrh bude členům pracovní skupiny zaslán k
dalšímu doplnění či úpravám – viz příloha č. 1. Členové koordinační pracovní skupiny se dále podíleli na
úpravě 1. Strategického cíle. Návrh bude rovněž členům skupiny zaslán k dalším úpravám a návrhům –
viz příloha č. 2.
7. Diskuse
Denní stacionář – Mgr. Daniel Nerad oznámil, že nyní už je otevřen denní stacionář pro všechny cílové
skupiny. Pečovatelská služba funguje naplno. Společenská místnost v denním stacionáři bude v provozu
pro akce od září 2020.
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Rytmus Liberec – Bc. Nikola Tschertnerová informovala, že cca ½ klientů je z Nového Boru, proto by
byla praktická kancelář v Novém Boru 1x týdně. Bc. Jiřina Kubáňová k tomuto uvedla, že vedení města
žádost akceptovalo, avšak prozatím nejsou žádné vhodné prostory. Dále Bc. Tschertnerová uvedla, že
v době koronaviru probíhalo jednání s klienty po telefonu. Organizace začala vydávat časopis.
Domov důchodců Sloup v Čechách – Ing. Anna Marková Slavětínská informovala, že je nyní zařízení
otevřeno návštěvám, v době koronaviru proběhlo vše bez problémů. Z důvodu mimořádných výdajů
však byly zastaveny veškeré investice.
ADRA – Ing. Petr Máška informoval o koordinaci dobrovolníků v době koronaviru pro oblast
Českolipska. Dobrovolníků bylo cca 150 a zajišťovali distribuci roušek a ochranných prostředků a
pomůcek.
Roska – paní Zofia Doškářová sdělila, že členové šili roušky, dále probíhalo cvičení přes net. Nyní se
začalo spolupracovat s Polskem, připravují se rekondiční pobyty.
Ostara – Mgr. Petra Bröcklová představila novou sociální pracovnici Bc. Radku Šmídovou, která bude
docházet na jednání pracovní skupiny. Ta informovala o situaci během uzavření zařízení v době
koronaviru. Klienti byli ve spojení s rodinami přes skype, WhatsApp.
Setřička.cz – Zlatuše Kašparová informovala o spolupráci se všemi zařízeními v území, prováděli
testování personálu Ostary, p. o. Testování klientů probíhalo na Krajské hygienické stanici.
Svaz postižených civilizačními chorobami – Květoslava Kolčová sdělila, že zrušili ozdravné pobyty pro
cca 80 lidí z důvodu pandemie, organizace fungovala prostřednictvím telefonu a zaměřovala se
především na sousedskou výpomoc.
Staša Hajská – zástupce veřejnosti – pomáhali se šitím a distribucí roušek.
Svaz seniorů – Hana Novotná sdělila, že v době pandemie fungovalo spojení se členy přes telefon, mail,
nyní se již uskutečňují turistické procházky, cvičení, rekondiční pobyt je přesunut na říjen.
DPS Kamenický Šenov – Bc. Romana Kučerová sdělila, že během pandemie organizovali šití a distribuci
roušek a ochranných prostředků, zajišťování nákupů a dovozu léků.
AHC – Bc. Andrea Málková poděkovala všem za pomoc při dodávání roušek a ochranných prostředků
do zařízení během pandemie koronaviru, dále poděkovala městu Nový Bor za pomoc při zajištění
provozu školky pro matky samoživitelky. Oznámila, že při přijímání nových klientů do zařízení k 30. 6.
2020 končí povinnost proplácení testů na COVID-19 pojišťovnami. Nyní si musí klient hradit náklady
sám (cca 1 600,- Kč). AHC bude přijímat pouze testované klienty. Jinak platí podmínka pro testování
nových klientů pouze z ohniska nákazy. Dále doporučila, aby pracovníci v sociálních službách zvážili
možnost očkování proti klasické chřipce. Další velmi důležitá informace je, že v aplikaci Krajského úřadu
Libereckého kraje KISSOS budou nyní aktivní žádosti do všech zařízení podle rodného čísla, tímto bude
vidět, kolik je reálných žadatelů a budou vyloučeny duplicity.
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Bc. Jiřina Kubáňová sdělila, že v období pandemie koronaviru mělo město Nový Bor zřízenu krizovou
linku, zhodnotila tuto skutečnost jako přínosnou. Dále informovala o schůzce se Sdružením Tulipan,
které nabízí v rámci projektu služby, které odlehčí pečujícím osobám o duševně nemocné klienty. Je
potřeba sjednat schůzku – Sdružení Tulipan, DPS Kamenický Šenov, DPS Cvikov, AHC, Domov důchodců
Sloup v Čechách, Ostara, za účelem vyjasnění a využití nabízených služeb pro klienty a předání
informací.

V Novém Boru dne 30. 6. 2020
Zapsala: Daniela Vondrová
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