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

ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny PRS 3 dne 28. 6. 2021 – v zasedací místnosti MěÚ
Nový Bor, budova „A“
Přítomni: Bc. Jana Kučerová, Mgr. Dagmar Svobodová, Vl. Matuchová Zaspalová, Martina Tomčík, Jiří Stich vedoucí terénních programů Most k naději, Sabina Tóthová, plk. Mgr. Petr Rajt, npor. Mgr. Irena Maixnerová, Ing.
Daniela Vondrová
Omluveni: Mgr. Romana Suchá, Mgr. Jan Vavříček, Jiří Zemanec, Pavel Grič, DiS., Eva Ortová, Bc. Kamila Gajdošová

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

Program:
1. Informace o Čtvrtém komunitním plánu sociálních služeb
D. Vondrová informovala přítomné 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.
SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
www.novoborsko.cz

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

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 rok 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 v Domově se zvláštním režimem pro osoby s duševním onemocněním v Lomnici
nad Popelkou (osoby s PAS, s problematickým chováním – poruchy chování, psychiatrické diagnózy).
5. Diskuse, náměty, novinky
D. Vondrová informovala o nové službě Infolince Charity – telefonní linka, která zajišťuje překlady z a do
mongolštiny, vietnamštiny, ukrajinštiny. Sídlo organizace je v Liberci, odkaz:
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinky-pro-cizince/
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. D. Vondrová osloví mailem poskytovatele, aby vyhodnotili rizika při případném krácení finančních
prostředků.
Déčko – Mgr. Dagmar Svobodová
• bylo snížení o 1 úvazek, podala návrh zpracovat analýzu rizikových skupin
• je stanovena nová kategorizace činností, bude se kontrolovat, aby poradenství Občanské poradny
nezasahovalo do právních činností
• narůstá počet oddlužení, někteří již požádali o opakované oddlužení, od r. 2019 je možné oddlužení 1x za
5 let. Hodně klientů nemá stálé zaměstnání, neplatí si sociální a zdravotní pojištění, od r. 2019 pro
oddlužení nemusí mít stálý příjem, můžou mít jen darovací smlouvu.
• pobočka v Novém Boru – střídají se 2 pracovníci
• využití evropských fondů
PČR – npor. Mgr. Irena Maixnerová
• nová vedoucí pobočky v Novém Boru
• opakované problémy převážně sociálně slabých osob bez přístřeší
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•

na pobočku v Novém Boru chodí spousta lidí pro základní právní poradenství

PČR - plk. Mgr. Petr Rajt
• nárůst trestné činnosti po koronaviru – alkohol, drogy
• kumulace osob, které obtěžují okolí – hluk, grilování, poškozování zahrad apod.
Most k naději K-centrum – paní Vl. Matuchová-Zaspalová
• centrum fungovalo po celou dobu koronaviru, počet klientů se neomezoval, pomáhali s distribucí roušek
rodinám, seniorům a dalším potřebným
• zvyšuje se počet klientů s psychickým onemocněním, probíhá spolupráce s psychiatrem MUDr. Hnídkem
• pokud by se snížily finanční prostředky na provoz služby, omezily by se intervence
• v České Lípě se projednává možnost zakoupení „Fixpointů“ – nádoby na odhazování infekčního materiálu,
může to být kdekoliv venku, ve Frýdlantu, Liberci, Jablonci n. N. již jsou. Pokud to v ČL nebude schváleno,
je možnost nabídnout umístění v Novém Boru, důležité je určit místo s velkým počtem nálezu infekčního
materiálu, kde by byla nádoba umístěna.
• mezi klienty se rozšířila veš šatní – špatně se likviduje, ani vyprání oblečení na vyšší stupeň je nezlikviduje,
byla zkontaktována hygienická stanice
Most k naději terénní programy – pan Jiří Stich
• na Novoborsku skončil terénní pracovník D. Čorba, provozní doba terénu zůstává stejná
• budou dobíhat dopady koronaviru – klienti nemají práci, peníze a budou se vracet k trestné činnosti
• probíhá testování na infekční nemoci a testy na COVID, celkem bylo provedeno 106 testů – všechny
s negativním výsledkem. Klienti s podezřením na žloutenku B se posílají na vyšetření do IKEMu MUDr.
Fraňkové, spolupráce funguje dobře a rychle, cca do týdne se zahajuje léčba, podmínka je abstinence.
Bc. Jana Kučerová
• spousta osob, které obtěžují okolí není z našeho území, ale migrují, neshlukují se u Tesca, jako tomu bylo
dříve, ale vyskytují se spíše samostatně
Sabina Tóthová
• osoby v terénu, kterým je poskytována pomoc v poslední době ubývají, jde více o jednotlivce než o skupiny
či rodiny, nárůst se ale očekává
Bc. Jiřina Kubáňová
Poděkovala všem za aktivní spolupráci v komunitním plánování bez nároku na odměnu. Zdůraznila, že je potřeba
předávat informace o službách v území, aby o sobě vzájemně věděly, což je hlavním cílem komunitní práce.
V Novém Boru dne 28. 6. 2021
Zapsala: Daniela Vondrová
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