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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 3 dne 23. 11. 2021 – Dům rodiny, Křižíkova 
ul., Nový Bor 

 
 

Přítomni: Bc. Jana Kučerová, Martina Tomčík, Sabina Tóthová, npor. Mgr. Irena Maixnerová, Mgr. Romana Suchá, 

Jiří Sedláček – vedoucí NZDM Vafle, Ing. Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Mgr. Jan Vavříček, Jiří Zemanec, Pavel Grič, DiS., Eva Ortová, Mgr. Dagmar Svobodová, Vl. Matuchová 

Zaspalová, Jiří Stich - vedoucí terénních programů Most k naději 

 

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

Zároveň přivítala nového člena skupiny p. Jiřího Sedláčka a požádala o krátké představení. 

 

Program:  

1. 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. 

 

 

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

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

http://www.novoborsko.cz/
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3. 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. 

 

 

4. 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. 

 

 

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 pracovní skupiny o spolupráci – na jakých 

místech, jaké sociální služby, reklamní bannery apod. 

 

 

7. Diskuse 

 

Vzhledem k nepřítomnosti některých členů předala D. Vondrová následující informace, které ze služeb získala: 

 

Charita Česká Lípa E. Ortová 

- mají schválené 3 elektromobily v rámci projektu pro sociálně aktivizační službu (dále jen „SAS“), výběrové 

řízení proběhne v roce 2022 
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- probíhá rekonstrukce azylového domu dle plánu, konec by měl být v 7/2022, kolaudace cca na podzim 

2022, z důvodu problémů s bouracími pracemi dojde pravděpodobně k posunutí termínu 

- připravuje se projekt na rekonstrukci administrativní budovy v Dubické ul., která je v majetku města Česká 

Lípa, v roce 2022 se bude podávat žádost, realizace se předpokládá v roce 2023 

- služby jsou beze změn, je však nárůst klientů 

 

Déčko Liberec – Mgr. D. Svobodová 

- velký nárůst klientů Občanské poradny v České Lípě (úvazek na toto území je jen 0,5), převážně rodinné 

poradenství, exekuce 

- Nový Bor úvazkem území zcela vykrývá, služby poradny jsou poskytovány každý den, celkem 2 

zaměstnanci, 1 úvazek 

- přibývá klientů ze Cvikova, Kunratic u Cvikova 

 

ÚP – p. M. Tomčík 

- upozornila, že ubytovna v Severní ul. ubytovává zájemce na pokoji samostatně, nevyužívají se volná místa 

v pokojích, účtuje se polovina nájmu 

Úkol pro D. Vondrovou: zjistit důvody, vyjednávat s Charitou Česká Lípa 

 

ZŠ Praktická – Mgr. R. Suchá 

- narůstá počet velmi agresívních dětí, kteří ohrožují i učitele, děti mají psychické potíže i v souvislosti 

s koronavirem a distanční výukou, asistent pedagoga je na škole cca 3 hodiny denně pro první stupeň, což 

nestačí, celkem jsou na škole 2 asistenti na 52 dětí. Škola požádala o pomoc na dalšího asistenta, který by 

měl pracovat od září 2022 (mají 2měsíční kurz a pedagogické vzdělání).  

- škola spolupracuje s Rodinou v centru – poskytování psychoterapií 

- agresívní děti jsou také z DD Krompach, dle jejich ředitelky nemají peníze na úhradu psychoterapií  

 

Rodina v centru – J. Sedláček 

- ve službě pracuje od září 

- mapují se oblasti života dětí, hledají se příčiny psychických a psychiatrických potíží, s čím se potkávají, co 

je trápí, z čeho mají strach apod. 

- NZDM navštěvují děti ze ZŠ Praktická, navrhuje navázání spolupráce NZDM a školy 

- NZDM nabízí základním školám v Novém Boru návštěvu klubu, kde je seznámí s činností a aktivitami.  

Výsledkem je, že některé děti začnou klub navštěvovat a tráví tak svůj volný čas smysluplněji.  

- služba chodí do terénu, kde se sdružují skupinky dětí, zajíždí do Kamenického Šenova a do Cvikova 

- zmínil, že v Ústeckém kraji má organizace Fokus tzv. dětské týmy, které jsou zacílené na děti 

s psychiatrickými a psychickými problémy. 

Úkol pro p. Sedláčka: zjistit, zda fungují také v Libereckém kraji.  

 

OSVZ – Bc. J. Kučerová 

- doporučuje spolupráci NZDM s PČR, MP a organizací Most k naději – předávání informací, tipů na 

shlukování dětí s cílem minimalizovat problémy, předcházet trestné činnosti a užívání drog 

- doporučuje zjistit využití sokolovny ve Cvikově pro případné zázemí terénní služby NZDM 

Úkol pro Bc. Kučerovou: zjistit využití sokolovny ve Cvikově 
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PČR – npor. Mgr. Maixnerová 

- v důsledku koronaviru je obecně nárůst trestné činnosti i mezi mládeží a dětmi – šikana, kyberšikana, 

drogy 

- dětské skupiny „gangy“ se mezi sebou perou (Nový Bor versus Česká Lípa), jsou agresívní, převážně jde o 

děvčata 

- problémová místa nezletilých jsou: V Parku, sídliště Rumburských hrdinů, včetně herního hřiště v lese, kde 

se scházejí náctiletí. J. Sedláček z NZDM sdělil, že se do této lokality a také do Arnultovic ul. Generála 

Svobody a Žižkova, podívají a více ji zmapují. Bude zapracováno do Akčního plánu sociálních služeb na rok 

2022. 

 

 

V Novém Boru dne 23. 11. 2021 

Zapsala: Daniela Vondrová 


