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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 25. 11. 2021 – ve společenské 
místnosti Denního stacionáře, Žižkova ul, Nový Bor  

 
 

Přítomni: Mgr. Daniel Nerad, Ing. Anna Marková Slavětínská, Květoslava Kolčová, Adam Sviták, DiS., Bc. Klára 

Holcová, Bc. Nikola Tschertnerová, Bc. Kateřina Némethová, Hana Novotná, Bc. Petra Balajková, Bc. Jarmila 

Kořínková, Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA, Ing. Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Luděk Paprskář, Zofia Doškářová, Staša Hajská, Ing. Petr Máška, Věra Katzerová, Daniela Červená 

 

Hosté: Bc. Jiřina Kubáňová, Mgr. Barbara Tschunková – Včelka sociální služby, Jana Zejbrlíková, Marek Peš – Fokus 

Liberec, o.p.s. 

 

 

Předseda pracovní skupiny pan Mgr. Daniel Nerad přivítal přítomné členy a zároveň přivítal nového člena skupiny 

Mgr. Bc. Jana Vojvodíka, ředitele Senior Centra Nový Bor. 

 

Program: 

1. Představení služby Sociální rehabilitace organizace Fokus Liberec, o.p.s. 

Paní Jana Zejbrlíková, vedoucí služby sociální rehabilitace, informovala přítomné o hlavních činnostech služby. 
Od 1/2022 bude mít služba sídlo v bývalé kanceláři Informačního centra v Novém Boru. Vzhledem k výběrovému 
řízení na obsazení pozic (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, zdravotníci, peer konzultant) se 
předpokládá fungování multidisciplinárního týmu cca od 3/2022. Služba bude zaměřena na prvozáchyt – osoby 
v krizi. K tomu je nutná spolupráce s PČR, psychologem, psychiatrem. V současné době fungují týmy na 
Českolipsku, Tanvaldsku, Frýdlantsku. Ve 12/2021 proběhne jednání koordinační skupiny v Liberci, kde se bude 
řešit spolupráce s ostatními subjekty – sociálními službami, Psychiatrickou nemocnicí v Kosmonosech a 
psychiatrickým oddělením Krajské nemocnice v Liberci a. Služba je pro klienty bezplatná. 
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2. 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. Plánuje 

zavést testování 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. 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. Čekací doba pro přijetí klientů do Senior Centra je individuální 

podle aktuálního zdravotního stavu. 

 

3. Představení organizace Včelka sociální služby 

Bc. Barbara Tschunková představila organizaci, která působí v ČR od roku 2018, poskytuje 3 registrované sociální 
služby – pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační službu a také domácí zdravotní péči.  Po ČR 
má organizace celkem 20 zdravotních péčí a 15 sociálních služeb. Služby jsou poskytovány nepřetržitě dle potřeb 
klienta. Na území se zvyšuje potřebnost jak zdravotních, tak sociálních služeb a v rámci středisek je možná velká 
flexibilita pracovních úvazků. Služby spolupracují v rámci území i s jinými sociálními službami a v případě plné 
kapacity zajistí pro klienta jiného poskytovatele v území. 

 

4. 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. 

 

 

5. 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 
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za spolupráci. Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci se však neuskuteční. 

 

 

6. 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. 

 

 

7. 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. 

 

 

8. Informace o nových pobočkách v území 

 

Rytmus Liberec – viz bod 10 

Fokus Liberec – představení služby viz bod 1 

 

 

9. 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. 

 

 

10. Diskuse 

 

Rytmus Liberec – Bc. Nikola Tschertnerová 

Informovala o otevření pobočky od 1.7.2021 ve Wolkerově ulici v Novém Boru každé úterý a pátek 8:00 – 16:00 

hodin. Proti loňskému roku se zvýšil počet uživatelů o 10, na 1 pracovní konzultantku je cca 5-7 uživatelů. Podpora 

uživatelů je dle individuální potřeby ambulantně i terénně, schůzky probíhají zpravidla 1x týdně, s uživateli v pozici 

čekatelů 1x za 14 dní. Z Novoborska a Českolipska je za rok 2021 celkem 47 uživatelů. Pro tato 2 území jsou nyní 3 

zaměstnanci, uvažuje se navýšení o 1 úvazek. V současné době se služba zaměřuje také na pomoc uživatelům ze 
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Cvikova a okolí. 

 

Sociální služby města Nový Bor – Mgr. Daniel Nerad 

Oznámil přítomným, že od 1/2022 bude mít pečovatelská služba rozšířenou provozní dobu, a to od 6:30 do 20:00 

hodin každý den včetně svátků. Tým pracovníků v sociálních službách je stabilní, bez personálních změn, neuvažuje 

se o navyšování. 

 

U ostatních poskytovatelů sociálních služeb a organizací je stav beze změn. 

 

 

 

V Novém Boru dne 25. 11. 2021 

 

Zapsala: Daniela Vondrová 

 


