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

ZÁPIS
ze zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KOS)
dne 24. 6. 2021 v Restauraci Pivovar BORN v Novém Boru.
Přítomni: Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Jana Kučerová, Mgr. Daniel Nerad, Bc. Kateřina Némethová, Mgr. Petra Vlčková,
Dominika Babáková, Mgr. Petra Bröcklová, Bc. Andrea Málková, Ing. Petr Ullrich, Ing. Lenka Čermáková, Plk. Mgr.
Petr Rajt, Ing. Stanislava Silná, Eva Ortová, Bc. Břetislav Chlup, Adam Sviták, DiS., Bc. Petra Balajková, Ing. Daniela
Vondrová
Omluveni: Jiří Löffelmann

Tajemnice koordinační skupiny komunitního plánování Jiřina Kubáňová přivítala všechny přítomné a poděkovala
za účast na pracovním jednání.

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/
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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 rady města a zastupitelstva města (dále jen 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 v Lomnici nad
Popelkou (osoby s PAS, s problematickým chováním – poruchy chování, psychiatrické diagnózy).
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, https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinkypro-cizince/.
• Tichý svět, o.p.s. – odborné sociální poradenství, tlumočnické služby pro neslyšící osoby
• SONS ČR, z. s.– odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené osoby
Služby budou osloveny a pozvány na jednání pracovních skupin v následujícím období.
• Od 1. 7. 2021 organizace pro Podporované zaměstnávání Rytmus Liberec, o. p. s., rozšiřuje své služby
na Novoborsku - otevírá pobočku v Novém Boru na adrese Wolkerova 446, v 2. patře, pobočka bude
otevřena pro zájemce i stávající uživatele každé úterý a pátek od 8 – 16 hodin.
• Organizace Sdružení TULIPAN, z. s. - realizuje projekt Podpora rodin se specifickými potřebami II - je zacílen
na řešení problémů a jejich prevenci v těchto rodinách.
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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.
6. Informace o komunitním plánování a financování v ORP Česká Lípa
Bc. J. Kubáňová spolupracuje s koordinátorkou sociálních služeb České Lípy s cílem zapojování obcí ORP Česká Lípa
do komunitního plánování. V současné době probíhají informativní schůzky se starosty obcí a připravují se
podklady pro tvorbu komunitního plánu celého území. Následně se bude jednat o zapojení obcí do společného
financování.
7. Různé
Bc. J. Kubáňová sdělila přítomným, že začneme pracovat na koncepci bydlení v návaznosti na dokument „Analýza
bytového fondu města Nový Bor“ k 31. 12. 2020. Nejprve se pokusíme vytvořit pracovní skupinu z řad
poskytovatelů sociálních služeb, zástupců správy majetku města, Nobysu a podnikatelů. Cílem je nastavit možnosti
prostupného bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a následné využití běžného bytového fondu pro
tyto osoby.
Bc. J. Kubáňová informovala o výsledku jednání s p. MUDr. Šepsovou ohledně opětovného navázání spolupráce
s lékaři. V průběhu prázdnin budou připraveny dotazníky pro lékaře – prosíme proto o zasílání návrhů otázek.
Důležité téma k jednání budou informace o počtech klientů a preferování jednotlivých organizací, které poskytují
terénní pečovatelské služby.
Bc. P. Balajková – dobrá spolupráce je se zdravotní péčí KDP Naděje s. r. o.
Bc. K. Némethová – návrh na zkontaktování sociálních sester z NeMCL
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.

FCHCL - E. Ortová
• SAS má nové sídlo v Infocentru v Novém Boru (pronajata 1 kancelář) místo původního sídla na ubytovně
v Severní ulici, které bylo nevhodné. Pokud klient po 3 kontaktech nereaguje, nespolupracuje, služba SAS je
ukončena. Na ubytovně se rekonstruuje 8 pokojů, kapacita se tedy snížila, je posílen kamerový systém, což
přineslo větší klid na ubytovně, na patře, kde je azylové bydlení jsou nainstalovány nové kamery.
• Sociální podnik Provoz 13 funguje, vyměnil se personál, o renovaci nábytku je zájem, výrobky se prodávají
přes bazar.
• NZDM – po pandemii koronaviru děti nechodí, odvykly si, potloukají se po ulicích a dělají nepořádek.
PČR – Plk. Mgr. P. Rajt
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•

V době koronaviru byl zaznamenán pokles trestné činnosti, nyní začíná opět vzrůstat. Začala narůstat trestná
činnost u dětí, tvoří se skupiny (převážně dívek), které obtěžují seniory. V České Lípě je nárůst cizinců –
Ukrajinců z důvodu poptávky zaměstnavatelů, větší koncentrace na ubytovnách. Zvýšila se spolupráce s CIC
(Centrum pro integraci cizinců). Vedoucí pobočky PČR v Novém Boru je nově plk. Mgr. Maixnerová.

Rodina v centru – Mgr. P. Vlčková
• Od 15. 5. 2021 sídlí organizace v novém objektu v Domě rodiny, v Křižíkově ulici, který byl postaven v rámci
dotace z IROP, poskytují se zde všechny služby.
• NZDM Vafle – děti mají k dispozici také tréninkovou kuchyňku a dílnu
• SAS – terénní služby, spolupráce s OSPOD MěÚ v Novém Boru
• OSP – občanská poradna zahrnuje dluhové a rodinné poradenství
• Pěstounská péče – je poskytována 6 pracovnicemi cca 60 rodinám
• Dětská skupina a mateřské centrum – je poskytováno na stávající adrese Kalinova 572, Nový Bor
• Inkluze ve vzdělávání II – pokračující projekt, má velký ohlas, v době koronaviru bylo poskytováno především
doučování, řešily se výchovné problémy.
Ostara – Mgr. P. Bröcklová
• Domy jsou plně obsazené, 2 uživatelé zemřeli na koronavirus, 2 noví již byli přijati. Hodně uživatelů má
kombinaci mentálního a duševního onemocnění.
Sociální služby města Nový Bor – Mgr. D. Nerad
• V denním stacionáři je po koronaviru nižší stav z důvodu úmrtí uživatelů, někteří uživatelé v době nouzových
opatření odmítali pečovatelské služby.
Pečovatelská služba města Cvikov – Bc. P. Balajková
• Je zaznamenán nižší počet klientů, pravděpodobně ze strachu z nákazy, služby jsou poskytovány beze změn.
Pečovatelská služba města Kamenický Šenov – A. Sviták, DiS.
• Poskytování služby v ostatních obcích Novoborska – Prysk, Slunečná, řeší se Nový Oldřichov. Z důvodu časové
náročnosti a většího počtu klientů se uvažuje o nákupu nového auta.
Centrum pro zdrav. postižené Libereckého kraje – Bc. K. Némethová
• Služby jsou poskytovány v nezměněném rozsahu.
AHC – Bc. A. Málková
• Poděkovala městu Nový Bor, organizaci Adra, pečovatelské službě za pomoc a spolupráci při epidemii
koronaviru, která postihla zařízení na přelomu listopadu a prosince. Oznámila, že končí na pozici ředitelky
zařízení a bude dále pracovat v rámci sítě zařízení AHC v Královehradeckém kraji. Vedením je pověřená Mgr.
Davidová – Machová.
• Domov pro seniory má 30 lůžek pro ORP Nový Bor a Česká Lípa, 5 lůžek je pro odlehčovací službu a zbylých 10
lůžek je vyhrazeno pro klienty z ostatních území.
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Na závěr tajemnice koordinační skupiny komunitního plánování Jiřina Kubáňová poděkovala všem členům, že
aktivně pracují v komunitním plánování bez nároku na odměny.

V Novém Boru dne 24. 6. 2021
Zapsala: Daniela Vondrová
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