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ZÁPIS

z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 23. 6. 2020 – v zasedací 
místnosti MěÚ Nový Bor, budova „B“ 

Přítomni: Dominika Babáková, Bc. Kateřina Jírová, PhDr. Jitka Eva Prokešová, Jolana Janušová, Ing. Daniela 

Vondrová, Anna Majerechová, Mgr. Dana Balážová, Mgr. Olina Koutná, Anna Jelínková, DiS., Jitka Šťastná

Omluveni: Miloslav Lebruška, Pavel Grič, DiS., nprap. Irena Šimková, Mgr. Martina Severová

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

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 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 
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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

Rodina v centru – Dominika Babáková oznámila, že probíhá výstavba Domu rodiny. Dále kladně hodnotila 

probíhající projekt „S rodinou k inkluzi“, na školách i školkách v Novém Boru se poradenství již hodně využívá. 

Projekt bude pokračovat až do 12/2022 a poradenství bude poskytovat celkem 5 osob.

Od 4/2020 opět funguje sociálně aktivizační služba (vedoucí M Týnková) a od 11/2020 bude nově otevřena 

občanská poradna, která bude sdružovat dluhové a rodinné poradenství (V. Baštová, P. Kotešovicová).

MŠ Srdíčko - Jitka Šťastná poděkovala za výbornou spolupráci při řešení problémů ve školce (poradenství „S 

rodinou k inkluzi“).

DDM Smetanka – Mgr. Olina Koutná – zájmové kroužky fungují od poloviny května, dochází cca 70% dětí. 

Plánuje se 17 příměstských táborů a 7 pobytových táborů. Zájem dětí je velký.

Cetrum Lira – Bc. Kateřina Jírová informovala o spolupráci s klienty během pandemie koronaviru. Poradenství 

probíhalo bez přerušení prostřednictvím mailu, facebooku, telefonu. Klienti služby využívali.
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OSPOD – Mgr. Dana Balážová sdělila, že se vyskytuje extrémně hodně případů rozhádaných rodičů (i v důsledku 

pandemie koronaviru). Koná se velké množství případových konferencí, je obtížné dojednat termíny na mediace. 

K tomuto bodu sdělila Anna jelínková, že případové konference zajišťuje i organizace Krok v České Lípě.

Týmy pro mládež – Anna Jelínková, DiS. Oznámila ukončení projektu v 8/2020, navazující projekt není, avšak 

týmy se budou scházet a pracovat nadále.

Pedagogicko-psychologická poradna - PhDr. Jitka Eva Prokešová informovala, že končí projekt „pro nadané“, 

pokračovat bude od 1/2021. Je zaměřen na nadané děti, tipy dostávají ze škol, od rodiny. Poskytuje se podpora 

materiální a metodická. Projekt s názvem NAKAP byl zaměřen na žáky I. stupně ZŠ, nově bude zaměřen i na žáky 

II. stupně.

V Novém Boru dne 23. 6. 2020

Zapsala: Daniela Vondrová


