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

ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 29. 6. 2021 – Dům rodiny, Křižíkova ul.,
Nový Bor
Přítomni: Dominika Babáková, nprap. Irena Šimková, Anna Majerechová, Ing. Daniela Vondrová
Omluveni: Pavel Grič, DiS., Mgr. Martina Severová Bc. Kateřina Jírová, PhDr. Jitka Eva Prokešová, Mgr. Dana
Balážová, Mgr. Olina Koutná, Jitka Šťastná
Předsedkyně pracovní skupiny paní Dominika Babáková přivítala přítomné a provedla je po novém sídle organizace
Rodiny v centru „Domě rodiny“. Organizace zde poskytuje všechny služby kromě Mateřské centra a dětské skupiny
(ta zůstává v Kalinově ul.)
Program:
1. Informace o Čtvrtém komunitním plánu sociálních služeb
D. Vondrová informovala přítomné členy o zpracování Čtvrtého komunitního plánu sociálních služeb obcí Svazku
obcí Novoborska na období 2021 – 2025. Tvorba dokumentu probíhala od roku 2019, kdy se konala dotazníková
šetření. V loňském roce se uskutečnila osobní setkání se starosty obcí a diskutovalo se o potřebách občanů.
Dokument byl 3. 3. 2021 schválen ZM Nový Bor usnesením č. 462/21/ZM22 a dále byl schválen zastupitelskými
orgány jednotlivých obcí Novoborska. Dokument je zveřejněn na webu Nového Boru:
https://www.novy-bor.cz/assets/File.ashx?id_org=10715&id_dokumenty=7552
a Novoborska:
http://bezbarier.novoborsko.cz/ctvrty-komunitni-plan-socialnich-sluzeb-obci-svazku-obci-novoborska-obdobi2021-2025/
2. Informace o Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb za rok 2020 a Akčního plánu na rok 2021
D. Vondrová informovala přítomné o zpracování dokumentů komunitního plánování. V důsledku pandemie
koronaviru byly dokumenty komunitního plánování 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. Informace o financování sociálních služeb na rok 2021 v rámci SON
SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
www.novoborsko.cz

Ing. Daniela Vondrová
tel.: 737 972 285
dvondrova@novy-bor.cz

D. Vondrová informovala o průběhu dotačního řízení a financování. Obce i tento rok navzdory výdajům souvisejícím
s pandemií koronaviru, uhradily příspěvek na sociální služby ve stanovené výši, tj. 90,- Kč na obyvatele. Celkem
k rozdělení je částka 2 430 tis. Kč. Dle žádostí poskytovatelů, které byly v letošním roce v celkové výši 5 187 tis. Kč,
byly zpracovány návrhy na rozdělení příspěvků. Částky byly projednány v sociálním výboru, RM a dne 30. 6. 2021
také v ZM Nový Bor. Po schválení budou příspěvky zaslány poskytovatelům.
4. Informace o rozvojových záměrech Základní sítě LK na rok 2022
D. Vondrová informovala o rozvojových záměrech ORP do Základní sítě Libereckého kraje na ro 2022. Podány byly
3 rozvojové záměry, stejné záměry se podávaly i v loňském roce, ale nebyly vypsány výzvy. Jedná se o: 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. Diskuse, různé
P. Majerechová
• informovala o nové skupině/klubu, která pracuje s postiženými dětmi, odkaz na stránky:
http://www.prostortata.cz/
• ředitel organizace Prostortata je p. Mgr. Malár, nabízí pomoc výchovnou, edukační, terapeutickou a
sociální, spoustu aktivit a zábavy, provoz „Kavárny“
• návrh pozvat na příští jednání pracovní skupiny
nprap. I. Šimková
• vzrůstá trestná činnost mladých Romů, i přesto, že navštěvují NZDM, v době puberty se zapojí do party
ostatních Romů
• do PRS 1 bude docházet nprap.. I. Šimková, do PRS 3 bude docházet npor. Mgr. I. Maixnerová
D. Babáková a D. Vondrová
• Vzhledem k nízké účasti na jednáních je nutné „oživit“ skupinu novými členy, kteří by měli zájem aktivně
pracovat
Návrh na oslovení:
p. Rybičkové – Velký vůz sever (Efko) – zkontaktuje D. Vondrová
p. R. Kneeová – MP Nový Bor - zkontaktuje D. Vondrová
p. Poseltová – MŠ místo p. Šťastné, která odchází z MŠ – zkontaktuje D. Babáková
pracovnice z OSPOD – v případě zaneprázdněnosti zástup Mgr. D. Balážové
DDM Smetanka – v případě zaneprázdněnosti zástup Mgr. O. Koutné
V Novém Boru dne 29. 6. 2021
Zapsala: Daniela Vondrová
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