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ZÁPIS

z jednání pracovní skupiny PRS 3 dne 22. 6. 2020 – v zasedací místnosti MěÚ 
Nový Bor, budova „B“ 

Přítomni: Bc. Jana Kučerová, Jolana Janušová, Ing. Daniela Vondrová, Mgr. Dagmar Svobodová, Vl. Matuchová 

Zaspalová, Eva Ortová, Bc. Kateřina Moučková, Ing. Lenka Čermáková, Martina Tomčík, Anna Jelínková DiS., Jiří 

Stich - vedoucí terénních programů Most k naději, Jiří Lipský - zástupce veřejnosti

Omluveni: Bc. Milan Boček, Mgr. Romana Suchá, Mgr. Jan Vavříček, nprap. Irena Šimková, Jiří Zemanec, Pavel 

Grič, DiS., Sabina Tóthová

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

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 
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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

Déčko – Mgr. Dagmar Svobodová – klienti docházejí do poradny s těžšími kauzami, proti r. 2019 je vyšší množství 

insolvencí. V území chybí registrovaná sociální služba „krizové centrum“, krizová lůžka nejsou ani v Libereckém 

kraji, nejbližší poskytovatel je Spirála v Ústí nad Labem.

Farní charita – paní Eva Ortová informovala o sociálním podniku „Provoz 13“ v Novém Boru – výroba a renovace 

starého nábytku, zde jsou zaměstnáni 3 klienti z cílových skupin. Dále informovala o novém Charitním šatníku 

v Mimoni. Původně plánovaná výstavba domu se sociálními byty se zatím realizovat nebude. Sociální byty 

v území chybí, je obtížné umístit již „připravené rodiny“ do standardního bytu.

K-centrum – paní Vl. Matuchová-Zaspalová informovala o chybějících nouzových lůžkách pro závislé osoby 
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(noclehárny). Poskytovatel spolupracuje s OSPOD v Novém Boru – je více případů matek/uživatelek návykových 

látek.

Bc. Jana Kučerová informovala přítomné, že z důvodu nového majitele chatiček na Zátiší došlo k přesunu osob 

bez domova do oblasti bývalého tábora v Maxov.

Týmy pro mládež - Anna Jelínková, DiS. Informovala přítomné, že v srpnu 2020 bude končit projekt Týmy pro 

mládež II, navazující projekt se zatím nepodařilo najít.

Rodina v centru – Bc. Kateřina Moučková oznámila, že na konci roku 2019 ukončil svoji činnost klub 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Cvikově. Hlavním důvodem uzavření provozovny byl konec 

individuálního projektu kraje, z kterého služba čerpala finance od července 2017 do prosince 2019. Dalším 

důvodem byl malý zájem o službu (nevyhovující umístění klubu).

D. Vondrová oznámila přítomným, že všem členům pracovních skupiny budou zaslány materiály k prostudování, 

připomínkování a podávání návrhů. Dále požádala o zasílání podnětů do 15. 9. 2020.

V Novém Boru dne 23. 6. 2020

Zapsala: Daniela Vondrová


