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 29. 6. 2021 – ve společenské místnosti
denního stacionáře, Žižkova ul, Nový Bor

Přítomni: Mgr. Daniel Nerad, Ing. Anna Marková Slavětínská, Květoslava Kolčová, Adam Sviták, DiS., Bc. Andrea
Málková, Ing. Petr Máška, Mgr. Petra Bröcklová, Bc. Klára Holcová, Bc. Nikola Tschertnerová, Jiřina Mihočová
(CZPLK), Staša Hajská, Hana Novotná, Bc. Petra Balajková, Bc. Jarmila Kořínková, Mgr. Kateřina Čermáková, Eva
Skořepová, Mgr. Kateřina Davidová-Machová, Ing. Daniela Vondrová
Omluveni:, Luděk Paprskář, Zofia Doškářová
Hosté: Bc. Jiřina Kubáňová

Předseda pracovní skupiny pan Mgr. Daniel Nerad přivítal přítomné členy a v souvislosti s aktuální událostí zasažení
částí Moravy tornádem, oznámil, že založil sbírku pro podporu zařízení S-centrum v Hodoníně. Pokud by chtěl
někdo organizovaně přispět, může se obrátit na pracovnici DPS p. Pazourkovou. Poté zahájil jednání pracovní
skupiny.

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:
SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
www.novoborsko.cz

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

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
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. Informace o nových službách v území
D. Vondrová informovala o nových službách v území:
• Infolinka Charity – telefonní linka, která zajišťuje překlady z a do mongolštiny, vietnamštiny, ukrajinštiny.
Sídlo organizace je v Liberci.
• Tichý svět – odborné sociální poradenství, tlumočnické služby pro neslyšící osoby
• SONS – odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené osoby
Služby budou osloveny a pozvány na jednání pracovních skupin v následujícím období.
Dále sdělila, že je nutné provést optimalizaci terénních pečovatelských služeb v území. Primárně je potřeba pokrýt
potřeby obyvatel pečovatelskou službou Nový Bor, Cvikov, Kamenický Šenov. V území poskytují služby dále Včelka
Senior Care, Naděje, Sluníčko, Sestřička. KOS plánuje zorganizovat pracovní seminář na toto téma s cílem
optimalizace tohoto druhu služeb. Předpoklad konání semináře, pokud nebudou žádná omezení, je 10-11/2021.
ÚP - Bc. J. Kořínková
• na SONS jsou dobré ohlasy, šikovné pracovnice, mají i velké množství pomůcek, pomáhají klientům s nimi
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pracovat
Ostara - Mgr. P. Bröcklová
• uživatelé domů s nimi spolupracují, návrh na představení organizace SONS na příštím jednání
AHC - Bc. A. Málková
• návrh na porovnání poskytovaných služeb a počet klientů s organizací Tyfloservis, nelze rozšiřovat základní
síť
CZPLK - J. Mihočová
• v návaznosti na službu Tichý svět sdělila, že CZPLK poskytuje také poradenství a tlumočnické služby pro
neslyšící, je opět potřeba vyjasnit služby Tyfloservis, SONS, CZPLK
6. Různé a diskuse
D. Vondrová požádala zástupce poskytovatelů o spolupráci ohledně zpracování analýzy rizik. Tato analýza se bude
připravovat z důvodu možného snižování příspěvků poskytovatelům v rámci přerozdělování finančních prostředků
z MPSV a KÚ LK. Jak území tento úkol zpracuje bude upřesněno po jednání s krajskou koordinátorkou p. Mgr.
Semrádovou po 19. 7. 2021.
AHC - Bc. A. Málková
• Sdělila k informaci ohledně „krizové analýzy“, že v ostatních krajích zatím žádné změny neproběhly,
v Ústeckém kraji již ale došlo ke krácení.
Ostara - Mgr. P. Bröcklová
• snížení financí přinese návrat klientů zpět do klasických ústavů
• představila sociální pracovnici Bc. K. Holcovou, která bude docházet do PRS 2
• v době koronaviru zemřeli 2 uživatelé, obě místa jsou již zaplněna
• přichází hodně lidí s mentálním a psychickým onemocněním – někdy spíš vhodné pro službu Fokusu
• do služby jsou přijímány pouze uživatelé z území, vize - možnost o rozšíření cílové skupiny
• spolupráce s zdravotní péčí Sestřička
Bc. J. Kubáňová
• informovala o výsledku jednání s p. MUDr. Šepsovou ohledně opětovného navázání spolupráce s lékaři.
V průběhu prázdnin bude připraven strukturovaný dotazník. MUDr. Šepsová lékaře obejde a bude
informace zjišťovat. Pak je KOS vyhodnotí a rozhodne, jaký bude další postup. Prosíme proto o zasílání
návrhů otázek či témat.
•
•

AHC - Bc. A. Málková
lékařům je potřeba dát informace o všech zdravotních a pečovatelských službách v území, protože lékaři
předepisují služby, které nemusí být vždy kvalitní, klienti se nemohou sami službu vybrat
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•

•
•

oznámila, že od 15. 3. 2021 není na pozici ředitelky AHC, a. s., zastupující je nyní Mgr. K. Davidová-Machová.
P. Málková poděkovala za městu Nový Bor, pečovatelské službě, SON a Adře za pomoc při pandemii
koronaviru.
v ZS LK je nadále 30 lůžek pro domov pro seniory a 5 lůžek pro odlehčovací služby, 10 lůžek je pro jiná
území
v období letních měsíců je kapacita pro odlehčovací služby plná

ÚP - Bc. J. Kořínková
• upozornila na skutečnost, že klienti často podávají žádosti o příspěvek na péči (dále jen PnP) na doporučení
zdravotní služby nekompletní, chybí důležité informace o poskytovateli sociální služby. Počty žádostí o PnP
se zvýšily
• nárůst onemocnění s roztroušenou sklerózou, postihují mladší muže i ženy
Rytmus Liberec - Bc. N. Tschertnerová
• otevření nové pobočky v novém Boru, Wolkerova 446, provozní doba úterý a pátek 8:00 – 16:00 hodin
• c pobočce v Liberci je zřízena „firma“, která zaměstnává klienty Rytmusu – především úklidové práce
Senioři ČR - p. H. Novotná
• setkání byla omezena, proběhla loni v únoru a v září, letos se plánují aktivity, pokud bude příznivá situace
Svaž postižených civilizačními chorobami - p. K. Kolčová
• probíhaly převážně telefonické kontakty, setkávání po domácnostech, proběhl ozdravný pobyt v Sezimově
Ústí, další pobytové akce jsou v plánu
Bc. J. Kubáňová
• Roska – došlo ke změně předsedkyně, nyní je Z. Doškářová
Fokus Liberec - Mgr. K. Čermáková
• navýšení kapacity chráněného bydlení z 10 na 20 osob (vyšší míra podpory)
• podpora samostatného bydlení – 7 bytů, 1 a 2 lůžkové pokoje, společné prostory – kuchyň, toalety
• chybí návaznost služeb pro starší klienty, možnost je jen ubytovna, kde je málo míst
• přibývá klientů s duálními diagnózami
• probíhá spolupráce 2x týdně s Advaitou (poradenství v oblasti gamblingu, závislostí)
• multidisciplinární týmy, chybí však psychiatrické sestry, týmy by měly začít fungovat v nejbližší době
Pečovatelská služba Cvikov - Bc. P. Balajková
• pokles klientů, pravděpodobně ze strachu z nákazy, území – Cvikov, Kunratice, Krompach, Mařenice,
Lindava, Trávník
Domov důchodců Sloup v Čechách - Ing. A. Slavětínská-Marková
• stabilně 80 lůžek, z toho 20 pro osoby závislé na alkoholu a s psychickým onemocněním, 60 lůžek pro osoby

4

s Alzeimerovou a jinými typy demencí, v únoru zemřelo na COVID 13 klientů, v nouzovém období pomáhali
i vojáci, nyní je kapacita zařízení naplněna
Adra - Ing. P. Máška
• od 24. 6. 2021 funguje na Moravě v Moravské Nové Vsi pomoc postiženým tornádem, vybrala se částka 50
mil. Kč, která bude rozdělena do konkrétních domácností
• pro činnost v DPS se hlásí málo dobrovolníků, na podzim proběhne školení koordinátorů dobrovolníků
• v říjnu 2020 přestala pracovat služba pro cizince, nově je nyní ve Ville Hrdlička v České Lípě pod organizací
Centrum pro integraci cizinců
PS Kamenický Šenov - A.Sviták, DiS.
• poděkoval za pomoc a spolupráci při pandemii koronaviru – MěÚ, ÚP, ostatní pečovatelské služby,
zdravotní služby
• služby jsou poskytovány i v okolních obcích Novoborska, kapacita je plná, nyní se řeší nákup nového auta
• zmínil potřebu služeb pro nezletilé, rodinu – NZDM, rodinné i dluhové poradenství
Sociální služby města Nový Bor – Mgr. D. Nerad
• v denním stacionáři je nižší stav z důvodů úmrtí klientů – můžeme víc doporučovat tuto službu i osobám
s vyšší mírou závislosti
• v době pandemie někteří klienti služby odmítali, revoltovali (nenošení roušek, odmítání očkování…)
• v únoru převzala organizace do užívání nový vůz (v rámci projektu „Sociální automobil“). Pořízení
automobilu bylo financováno částkami z reklamních ploch zakoupených různými subjekty.

V Novém Boru dne 29. 6. 2021
Zapsala: Daniela Vondrová
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