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ZÁPIS 
 

ze zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KOS) 
dne 11. 11. 2021 v Restauraci Huť v Novém Boru. 

 
 

Přítomni: Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Jana Kučerová, Mgr. Daniel Nerad, Mgr. Petra Vlčková, Dominika Babáková, Mgr. 

Petra Bröcklová, Ing. Petr Ullrich, Ing. Lenka Čermáková, Plk. Mgr. Petr Rajt, Ing. Stanislava Silná, Adam Sviták, DiS., 

Bc. Petra Balajková, Mgr. Veronika Holečková (zástup CZPLK, o.p.s.), Ing. Daniela Vondrová 

   

Omluveni: Jiří Löffelmann, Bc. Kateřina Némethová, Eva Ortová, Bc. Břetislav Chlup 

 

 

Tajemnice koordinační skupiny komunitního plánování Jiřina Kubáňová přivítala všechny přítomné a poděkovala za 

účast na pracovním jednání.  

 

Paní místostarostka Stanislava Silná rovněž přivítala členy koordinační skupiny a poděkovala všem za aktivní práci. 

Zmínila důležitost komunitního plánování jako nástroje pro zjišťování potřebných kapacit a navázání vhodných 

sociálních služeb pro širokou škálu cílových skupin občanů Novoborska. Dále zmínila možnost navazující spolupráce 

s Agenturou pro sociální začleňování, která bude nápomocna při rozpracování koncepce bydlení v Novém Boru. 

Stávající smlouva o vzdálené podpoře je platná do 30. 4. 2022. Otázka sociálního a dostupného bydlení je oblastí, 

kterou město plánuje v nejbližším období aktivně řešit. 

 

 

 

Program: 

 

1. Představení nového ředitele Senior Centra Nový Bor Mgr. Bc. Jana Vojvodíka, MBA 

 

Pan ředitel se přítomným krátce představil. V sociálních službách pracuje již 18 let napříč všemi cílovými skupinami, 

vedl 3 zařízení sociálních služeb – v Ústí nad Orlicí, Dolním Jelení a Chocni. Jako plán pro nejbližší období vidí 

v rozšíření péče o klienty s demencí – převod lůžek domova pro seniory na domov se zvláštním režimem (cca 22 

lůžek). Dalším plánem je vybudování poradny pro neformální pečující, s níž má dlouholetou zkušenost. Jako osobní 

plán vidí pan ředitel v propojení služeb v území – péče o klienty přes všechny služby. Nově bude zavedeno testování 
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klientů metodou MMSE (krátký test kognitivních funkcí), která odhalí stav paměti klienta, který ještě nemá 

problémy s pamětí ani s komunikací. Tímto testem je možno odhalit demenci včas. Informoval o vzniku tísňové 

péče Sestřička SOS, která bude samostatnou sociální službou. Dále sdělil, že budou nutné opravy budovy Senior 

Centra. Ve špatném stavu je střecha, plot a celkově je nevyhovující vzhled vnější části. Opravy jsou plánovány 

v roční lhůtě. Investice proběhnou také ve vzdělávání zaměstnanců včetně navýšení mezd od ledna 2022. Zmínil 

skutečnost nedostatku kvalifikovaných zdravotních sester, proto plánuje zavést náborové příspěvky a letáky s 

nabídkou práce zveřejnit v nákupních centrech, kde je větší koncentrace osob. 

 

J. Kubáňová informovala o službě pro pečující osoby, která byla původně připravována s bývalou ředitelkou p. 

Málkovou. Území rozvojový záměr podalo, ale v mezidobí došlo k výměně na postu ředitele. Do výzvy se přihlásil 

nový subjekt, který však nesplňoval parametry výzvy. Výzva pro tuto službu bude opět vyhlášena na jaře roku 2022. 

V rámci Novoborska jsme proto oslovili další organizace, které by mohly zmíněnou službu poskytovat. 

 

2. Informace o spolupráci s MUDr. Šepsovou 

 

D. Vondrová informovala přítomné o spolupráci s MUDr. Šepsovou. Byly připraveny dotazníky pro lékaře, zaměřené 

na zjištění informací, kolik je v území osob s různými onemocněními, zda mají lékaři povědomí o sociálních a 

zdravotních službách v území, zda je doporučují a které nejčastěji. MUDr. Šepsová lékaře oslovila, dotazníky 

distribuovala a také je shromáždila zpět. Vrátilo se celkem 9 dotazníků. Výsledky budou zaslány samostatnou 

přílohou všem členům. Dne 9. 12. se uskuteční schůzka s lékaři s cílem předání výsledků šetření a poděkování za 

spolupráci.             

 

 

3. Informace o workshopu pro terénní pracovníky sociálních a zdravotních služeb  

 

D. Vondrová informovala o workshopu dne 4. 11. 2021, který byl zaměřen na koordinovaný přístup pracovníků 

terénních sociálních a zdravotních služeb na Novoborsku. Zúčastnilo se ho celkem 18 osob, zastoupeny byly 4 

zdravotní domácí péče a zaměstnanci organizací, které poskytují sociální služby seniorům a zdravotně postiženým 

občanům. Cílem bylo osobní seznámení, prezentace organizace, předávání klientů návazným službám nebo 

v případě plné kapacity služby předávání klientů jiné organizaci, která může zajistit stejnou péči. 

 

 

4. Informace o podaných žádostech do Základní sítě LK na rok 2022 

 

D. Vondrová informovala o podaných žádostech na výzvy do Základní sítě Libereckého kraje na rok 2022. Území 

podalo rozvojové záměry na:  

- 1 úvazek na terénní formu odborného sociálního poradenství pečujícím osobám (organizace AHC, a. s. – 

Senior centrum Nový Bor) – žádost do výzvy byla podána, ale protože nesplňovala požadované parametry, 

nebylo žádosti vyhověno  

- 2 úvazky na ambulantní formu odborného sociálního poradenství (organizace Rodina v centru, z. ú. 

rodinné a dluhové poradenství) – žádost byla schválena 

Výzva na odborné sociální poradenství pečujícím osobám bude vypsána na jaře 2022 – viz bod 1. 
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5. Informace o nových pobočkách v území 

 

D. Vondrová informovala o nových pobočkách v území: 

Rytmus Liberec – pobočka je otevřena od 1. 7. 2021 každé úterý a pátek od 8:00 do 16:00 hodin, je na adrese 

Wolkerova 446, Nový Bor. Organizace poskytuje službu sociální rehabilitace - pomáhá zprostředkovávat zaměstnání 

osobám se zdravotním postižením. 

Fokus Liberec – plánuje se otevření pobočky v bývalém Informačním centru v Novém Boru, předpokládá se 

otevření cca od března 2022. Bude poskytována služba sociální rehabilitace - pomoc osobám v krizových situacích. 

 

6. Příprava osvětové akce „Den se sociálními službami“ 

 

D. Vondrová sdělila, že na jaře 2022 by se uskutečnila osvětová akce pro občany Novoborska, kde by se zábavnou 

formou představily poskytovatelé sociálních služeb. Požádala členy koordinační skupiny o spolupráci – na jakých 

místech, jaké sociální služby, reklamní bannery apod. 

 

 

7. Různé 

 

Bc. J. Kubáňová informovala o konferenci v Hejnicích, která byla zacílena na dostupné a sociální bydlení. Na 

konferenci prezentovaly obce své uskutečněné projekty. Příklady dobré praxe obcí byly velmi zajímavé a inspirující. 

Vzhledem k tomu, že se město Nový Bor začne otázkou tohoto typu bydlení aktivně zabývat, budou tyto informace 

využity.  

 

Vzhledem k výměně ředitele Senior Centra Nový Bor se stal novým členem koordinační pracovní skupiny Mgr. Bc. 

Jan Vojvodík, MBA, který bude rovněž členem PRS 2 – senioři a zdravotně postižené osoby. 

 

Byl vznesen dotaz na plk. Mgr. Rajta ohledně lustrace osob omezených ve svéprávnosti, které ve většině případů 

nemají u sebe občanský průkaz. Plk. Mgr. Rajt uvedl, že policisté v terénu používají mobilní bezpečnou platformu 

k ověřování totožnosti, kde je uvedeno, že osoba je omezená ve svéprávnosti. Další údaje je možno zjistit až 

z informačního systému na služebně.   

 

PČR – Plk. Mgr. P. Rajt 

• byl zaznamenán mírný pokles trestné činnosti, změnila se výše škody z přestupku na trestný čin (10 tis. Kč) 

• zvýšila se internetová kriminalita, především v investicích, dluhopisech – firmy na internetu vytvoří pro 

věrohodnost historii a pak zase všechny údaje zmizí 

• mezi dětmi a mládeží se ve velké míře vyskytuje kyberšikana, gangy (hlavně dívek), které se mezi sebou perou 

• drogová scéna – stabilní stav 

 

Rodina v centru – Mgr. P. Vlčková 

• metodici ze ZŠ využívají metodu Feuersteinovu - pracuje se s dětmi se syndromem hyperaktivity a je vhodná 

také pro děti se specifickými poruchami učení, podporuje rozvoj jejich nezávislého myšlení 

• na KÚ LK byla podána žádost na zařazení dvouletých „éčkových“ učebních oborů 
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• ve školách se zvyšuje počet dětí se specifickými potřebami 

• dluhová poradna nabízí pomoc s řešením exekucí v rámci „milostivého léta“ 

• 18. 11. 2021 proběhne schůzka s řediteli škol a školek v Novém Boru 

• terénní služba NZDM dojíždí do Cvikova a Kamenického Šenova 

• občanská poradna zajíždí 1xtýdně do obcí Cvikov a Kamenický Šenov, je možno domluvit i s ostatními obcemi 

Svazku 

 

Ostara – Mgr. P. Bröcklová 

• domy jsou plně obsazené, nejsou žádné změny 

 

Sociální služby města Nový Bor – Mgr. D. Nerad 

• od 1/2022 bude prodloužena doba poskytování pečovatelské služby z 19:00 hodin na 20:00 hodin  

• personálně jsou obě služby stabilní, nepředpokládá se navýšení úvazků 

• po schválení novely zákona o sociálních službách by mělo dojít ke sloučení služeb domov pro seniory a domov 

se zvláštním režimem 

 

Pečovatelská služba města Cvikov – Bc. P. Balajková 

• se stávajícími úvazky se nepokryjí večerní služby, se zvyšováním úvazků se zatím neuvažuje 

 

Pečovatelská služba města Kamenický Šenov – A. Sviták, DiS. 

• služba bude mít nové auto, celkem tedy budou k dispozici 2 auta 

• je potřeba podpora pečujícím osobám 

• probíhá spolupráce s Rodinou v centru (dále jen RvC) v oblasti dluhového poradenství 

• RvC dojíždí každé úterý s terénní službou NZDM (nízkoprahového zařízení pro děti a mládež), je nutné vyčlenit 

pro děti místnost 

 

Centrum pro zdrav. postižené Libereckého kraje – Mgr. Veronika Holečková 

• služby jsou poskytovány v nezměněném rozsahu 

 

OSVZ – Bc. Jana Kučerová 

• byla podána dotace na terénní práci 

• v terénu je více psychiatrických klientů, kteří žijí sami a nevyužívají žádné služby 

 

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 11. 11. 2021 

Zapsala: Daniela Vondrová 


