
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR      

   

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor  

 

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA                   Ing. Daniela Vondrová 
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor                          tel.: 737 972 285  
www.novoborsko.cz                     dvondrova@novy-bor.cz 

ZÁPIS 

 

z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 24. 11. 2021 – Dům rodiny, Křižíkova 
ul., Nový Bor 

 
Přítomni: Dominika Babáková, Mgr. Martina Severová, Bc. Kateřina Jírová, PhDr. Jitka Eva Prokešová, Mgr. Dana 

Balážová, Jana Rybičková, DiS., Bc. Kateřina Hřebřinová, Renata Knýová, Ing. Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Pavel Grič, DiS., Mgr. Olina Koutná, Anna Majerechová 

 

Předsedkyně pracovní skupiny paní Dominika Babáková přivítala přítomné a provedla zájemce po novém sídle 

organizace Rodiny v centru „Domě rodiny“. Zároveň přivítala nové členy skupiny a požádala o krátké představení – 

Bc. Kateřina Hřebřinová – vedoucí projektu Inkluze ve vzdělávání, Jana Rybičková, DiS.  – sociální poradkyně 

projektu Centrum Efko, Renata Knýová – strážnice Městské policie Nový Bor. 

 

 

Program: 

 

1. Představení projektu Centrum Efko 

 

Nový člen PRS 1 paní Jana Rybičková představila projekt Centrum Efko organizace Velký vůz Sever. Jedná se o pomoc 

rodinám s dětmi od 6 do 15 let se specifickými potřebami (porucha autistického spektra – dále jen „PAS“, ADHD, 

psychické onemocnění apod.). Probíhá spolupráce se školami, s psychology, s výchovnými poradci. Rodiny dostávají 

kontakt od dětských lékařů, příp. na doporučení jiných rodin. Služba je také pro rodiny s dětmi z okolních obcí, kteří 

jsou ve skupině LAG Podralsko. V současné době je v projektu cca 20 dětí, zájem je velký. Sociální poradkyně 

pracuje na 0,4 úvazku. 

 

2. Představení projektu Inkluze ve vzdělávání 

 

Bc. Hřebřinová informovala přítomné o aktivitách projektu, který běží již 4tým rokem, návaznost projektu je od 1. 

6. 2021. Hlavní činností je prevence školního neúspěchu dětí. Po počáteční nejistotě si projekt získal důvěru jak 

žáků a rodičů, tak učitelů, kteří služby aktivně využívají. Celkem je v projektu 5 zaměstnanců a 1 projektový 

manažer. V minulém projektu byly aktivitou také mediace, které se však neosvědčily a v současném projektu se již 

neuskutečňují. Další aktivity jsou: 

- pořádání letních výletů – zlepšení vztahů s poradkyněmi pro rodiče 

- doučování – v době koronaviru zájem velmi vzrostl 
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- základní poradenství + podpora rodičovských kompetencí 

- účast na výchovných komisích 

- spolupráce s OSPOD, PPP (pedag. psycholog. poradna), SVP (středisko výchovné péče) 

- spolupráce s MŠ, NZDM, azylovým domem 

- nově je v projektu kariérová poradkyně pro žáky již od pátých tříd a také koordinátoři inkluze na všech 

školách, většinou se jedná o výchovné poradkyně 

 

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 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. byla plánována schůzka s lékaři s cílem předání výsledků šetření a poděkování 

za spolupráci. Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci se však neuskuteční. 

 

5. 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 opět vypsána na jaře 2022. 

 

6. Příprava vyhodnocení akčního plánu za rok 2021 a tvorba plánu na rok 2022 

 

D. Vondrová požádala přítomné o spolupráci při vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb za rok 2021 a plánu 

na další rok. 
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7. 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. 

 

8. 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 pracovní skupiny o spolupráci – na jakých 

místech, jaké sociální služby, reklamní bannery apod. 

 

9. Diskuse 

 

PhDr. J. Prokešová navázala na téma „školy“ – větší problémy ve školách v kovidové době. Projekt MŠMT - 

institucionalizace školních psychologů a školních speciálních pedagogů: od 1.9.2022: každá škola by měla mít 

speciálního pedagoga nebo psychologa (od 180 dětí by měly mít školy tyto profese v úvazku, do 180 dětí by měly 

být zajištěny PPP). Dále v okrese chybí kliničtí logopedi. Dále zmínila, že v České Lípě je pobočka Speciálně 

pedagogického centra pro děti s poruchou autistického spektra, která zajišťuje průběžnou péči, centrum pro 

vstupní péči je v Semilech. Podpůrné organizace pro děti s PAS jsou LÍP A SPOLU, Prostor TATA. 

Dále zmínila, že děti na ubytovně v Severní ulici nemají vhodné podmínky k učení – na pokoji je celá rodina, která 

často dítě od učení demotivuje. Na ubytovně chybí sociální služba SAS (sociálně aktivizační služba Charity Česká 

Lípa je nyní přestěhována do prostor bývalého informačního centra v Novém Boru).  

 

Při té příležitosti vznikla živá diskuze všech přítomných o této lokalitě.  Nejednotný názor je i na způsob výuky v ZŠ 

v Arnultovicích.  Výuka je velice vstřícná pro děti I. stupně, předpokládá se aktivita a spolupráce rodiny, což velké 

procento rodičů z ubytovny není schopno zajistit, děti se zde neučí psací písmo, ale tiskací, což je při přechodu na 

II. stupeň problém. Krom daleko anonymnějšího přístupu pedagogů na II. stupni se děti musí naučit písmo psací, 

které učitelé používají.  Pedagogičtí specialisté to vidí jako jednu z příčin školního neúspěchu těchto dětí na II. 

stupni. Reakce všech členů pracovní skupiny potvrzuje, že současné prostředí ubytovny se jeví jako vysoce rizikové 

(souběh mnoha faktorů: odsun NZDM do jiné lokality, odsun služby SAS do jiné lokality, nikdo nepracuje s dětmi 

na ubytovně systematicky, vliv mají i opatření související s covidem. Tato sdělení a fakta považuje skupina za velice 

vážná a je nutné se s nimi vyrovnat v Akčním plánu na rok 2022 ve spolupráci i s OŠKS a vedením úřadu.   

 

Bc. K. Hřebřinová sdělila, že chybí širší nabídka učebních oborů typu „E“ – nižší střední odborné vzdělání s výučním 

listem pro žáky, kteří vycházejí z 8. nebo 7. třídy. V České Lípě je 5 aktivních oborů, 1 stipendijní obor.  

 

Bc. K. Jírová informovala o stěhování kanceláře služby do objektu proti současnému sídlu organizace. V současné 
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době je trend nárůstu klientů, nyní je služba poskytována celkem 170 klientům. Do přijetí do služby rané péče není 

nutná žádná diagnóza, stačí jen „odlišný vývoj dítěte“. Čekací lhůty diagnostiky dětí se proti předchozímu období 

nepatrně zkrátily díky MUDr. Votrubové. Za rok 2020 bylo z ORP Nový Bor ve službě SAS 6 dětí s PAS, ve službě raná 

péče celkem 14 rodin. 

 

V Novém Boru dne 24. 11. 2021 

Zapsala: Daniela Vondrová 


