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ZÁPIS 
 

ze zasedání koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KOS) 
dne 2. 6. 2022 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, Ing. Petr Ullrich, Ing. Lenka Čermáková, Ing. Stanislava Silná, Eva Ortová, 

Bc. Břetislav Chlup, Adam Sviták, DiS., Bc. Petra Balajková, Ing. Daniela Vondrová 

   

Omluveni: Jiří Löffelmann, Plk. Mgr. Petr Rajt, Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA 

 

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

za účast na pracovním jednání.  

 

 

Program: 

 

1. Informace o Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb za rok 2021 a Akčního plánu na rok 2022  

 

D. Vondrová informovala přítomné o zpracování dokumentů komunitního plánování. Dokumenty komunitního 

plánování byly tak jako v předešlém roce v důsledku epidemiologických opatřeních 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. 

 

2. Informace o financování sociálních služeb na rok 2022 v rámci SON 

 

D. Vondrová informovala o průběhu dotačního řízení a financování. Obce tento rok uhradily příspěvek na sociální 

služby ve výši 100 Kč na obyvatele, což je o 10 Kč více než v předchozích letech. Navýšení přineslo 270 tis. Kč. 

Celková částka k rozdělení činila 2 702 000 Kč. Žádosti poskytovatelů byly v celkové výši 4 487 407 Kč. Zástupci KOS 

spolu s vedoucí Výboru pro vzdělávání, soc. politiku a zdravotnictví MUDr. Šepsovou připravili návrhy příspěvky pro 

jednotlivé poskytovatele.  Částky byly projednány v sociálním výboru, RM a ZM Nový Bor.  

 

Ing. Petr Ullrich 

http://www.novoborsko.cz/
mailto:dvondrova@novy-bor.cz
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• Sdělil, že obcím společný systém financování ulehčil mnoho práce i starostí. Samostatně na obce už 

poskytovatelé své žádosti o dotace neposílají. 

 

3. Informace o rozvojových záměrech Základní sítě LK na rok 2022/23 

 

D. Vondrová informovala o rozvojových záměrech ORP do Základní sítě Libereckého kraje na rok 2022 a 2023. Byl 

překlopen rozvojový záměr z roku 2021 - 1 úvazek na terénní formu odborného sociálního poradenství pečujícím 

osobám. V loňském roce se do výzvy Libereckého kraje přihlásila organizace Sestřička SOS. Protože neměla 

požadovanou službu zaregistrovanou, byla žádost vyřazena. Do výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje se 

v letošním roce přihlásila příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor a od 1. 10. 2022 bude službu na 

našem území poskytovat. Bližší informace předal Mgr. Nerad. Na rok 2023 se žádný rozvojový záměr nepodával. 

 

Sociální služby města Nový Bor - Mgr. Daniel Nerad 

• Služba bude poskytována od 1. 10. 2022, tj. dle zákona 6 měsíců od registrace služby. Bude poskytována 

ambulantní formou na adrese Žižkova 159, Nový Bor a terénní formou v domácnostech uživatelů. Služba 

bude spolupracovat především s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočkou v České 

Lípě ohledně půjčování pomůcek a s organizací AHC – Senior centrum v Novém Boru v oblasti vzdělávání 

pečujících osob. Spolupráce bude navázána také se Sdružením TULIPAN, z. s., který realizuje projekt na 

podporu rodin s dětmi se specifickými potřebami. Představení služby veřejnosti proběhne v rámci Dne 

otevřených dveří v prvním týdnu měsíce října. Dne 21. 6. 2022 se uskuteční návštěva Integrovaného 

výcvikového centra pro neformální pečovatele za účelem načerpání zkušeností pro naše nově vznikající 

centrum. 

 

D. Vondrová 

• Dle informace vedoucí pobočky organizace Rytmus Liberec v České Lípě dochází k nárůstu počtu klientů 

služby sociální rehabilitace, která pomáhá znevýhodněným osobám uplatnit se na trhu práce a začlenit se 

do většinové společnosti. Od 1. 7. 2021 je otevřena pobočka v Novém Boru ve Wolkerově ulici. V roce 2021 

se proti předchozímu roku navýšil počet klientů o 27 % a nárůst v roce 2022 se předpokládá o dalších cca 

25 %. Organizace požaduje na rok 2024 navýšení úvazku o 0,25, celkem tedy bude úvazek 0,75. 

 

4. Informace o nové pobočce Fokus Liberec 

D. Vondrová informovala o nové pobočce na adrese Tř. T. G. Masaryka 45 (bývalé Infocentrum), kde sídlí 

multidisciplinární tým, který je zaměřen na prvozáchyt osob v krizové situaci. 

 

Bc. J. Kubáňová 

• 30. 5. 2022 proběhl Den otevřených dveří. Multidisciplinární tým tvoří sociální pracovník, zdravotní sestra, 

psychiatr, psycholog a do budoucna i peer konzultant. Služba je k dispozici každý den od 8:00 do 16:00 

hodin. Klienta tým zkontaktuje max. do 24 hodin, poskytne mu poradenství, pomoc a zajistí předání dalším 

navazujícím službám. 

 

5. Informace o nových záměrech – projekty ASZ 
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Agentura pro sociální začleňování (dále jen ASZ) předala informace o možnostech podpory z Operačního programu 

zaměstnanost v různých oblastech. Rodina v centru by měla zájem o podporu SAS pro rodiny s dětmi (sociálně 

aktivizační služba). V rámci udržitelnosti je však zapotřebí po skončení projektu zachovat úvazek v základní síti. 

V současné době má 3 úvazky SAS Charita Česká Lípa a 1 úvazek Rodina v centru. 4 úvazky pro území Novoborska 

jsou v současné době dostatečné.  Požadavek na přesun 1 úvazku Charity Rodině v centru je projednáván již delší 

dobu.  

 

Charita Česká Lípa – E. Ortová 

• Návrh na přesun 1 úvazku z Nového Boru do České Lípy v současné době není reálný, protože Česká Lípa 

nemá převis klientů této služby. Obce ORP Česká Lípa byly kontaktovány a SAS jim byla opět nabídnuta. 

 

Bc. J. Kubáňová 

• Sdělila, že OSVZ v České Lípě není zvyklé spolupracovat se sociálními službami v takové míře a intenzitě 

jako v Novém Boru. To je pravděpodobný důvod, že služba SAS není dostatečně využívána a tím pádem je 

v České Lípě dostačující počet úvazků. 

 

Rodina v centru – Mgr. P. Vlčková 

• Současný 1 úvazek nedostačuje pokrýt poptávku území. Sdělila, že nabídka ASZ využita nebude, ale jedná 

se o dalších možnostech, které by umožnily pokrýt poptávku, např. doplňkovou činností ke stávající SAS. 

V současné době se hledají tyto možnosti, aby mohl být finančně pokryt terénní pracovník, zajišťující tuto 

službu. 

 

Místostarostka města Ing. S. Silná 

• Informovala o spolupráci s ASZ. Město vyzvalo lokální partnery, zda by reagovaly na výzvy ASZ. Vyjádření 

by mělo město odeslat do poloviny července 2022. V případě zájmu bude sepsáno memorandum o 

spolupráci s ASZ. 

• Ohledně dostupného bydlení – na toto téma nejsou vypsány žádné výzvy. Možností v bydlení by mohla být 

spolupráce s Českou spořitelnou. Proběhla online schůzka s představením tzv. „vídeňského bydlení“. 

Spolupráce spočívá v tom, že banka vystaví nájemní byty a město poskytne pozemek na 90 let. Nájemní 

byty pak spravuje banka až do uplynutí 90 let od výstavby. Je již vytipovaný pozemek v Nemocniční ulici 

nebo v ulici Rumburských hrdinů. Tento projekt by pomohl vyřešit bydlení mladých lidí pomáhajících 

profesí. V červnu se uskuteční další online schůzka. 

 

6. Den se sociálními službami 

 

Dva předchozí roky se z důvodu epidemiologických opatřen nemohla uskutečnit plánovaná osvětová akce. 

V letošním roce se v jarním období vlivem války na Ukrajině opět nekonala. Účastníci pracovní skupiny se dohodli 

na termínu konání dne 7. 10. 2022 v rámci celostátní akce Týdne sociálních služeb. Akce by byla zaměřena na 

prezentaci poskytovatelů v Novém Boru.  

 

Návrh: 

Jednotlivá stanoviště budou v sídlech poskytovatelů. Organizace, které sídlo nebo pobočku v Novém Boru nemají, 
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budou mít stanoviště např. v divadle. Bc. J. Kubáňová a D. Vondrová připraví návrh průběhu akce a zašlou k doplnění 

a připomínkám ostatním. Bude vytvořena pracovní skupina, která se bude scházet a koordinovat přípravu a 

program s jednotlivými poskytovateli. 

 

7. Různé 

 

Charita Česká Lípa - E. Ortová  

• Pokračuje rekonstrukce Azylového domu Jonáš v České Lípě, kapacita zůstane stejná, dokončení je 

plánováno do 30. 9. 2022, poté budou pokoje nově vybaveny a do 31. 12. 2022 se předpokládá 

nastěhování klientů. Azylový dům v Dobranově - nemovitost je ve vlastnictví církve, prostory jsou 

nevyhovující a proto se hledají nové prostory. 

• Dle poptávky je zájem o pokračování projektu SAS pro jednotlivce na ubytovně v Severní ul. Zatím však 

nejsou vyhlášeny výzvy. 

• Sociální podnik Provoz 13 - projekt byl ukončen k 30. 9. 2021, nyní byla ukončena i výroba a renovace 

nábytku mimo projekt z ekonomických důvodů. 

 

Rodina v centru – Mgr. P. Vlčková 

• Pro ukrajinské uprchlíky stále probíhá každou sobotu a neděli výuka češtiny ve 2 skupinách po 25 ženách. 

Dobrovolníci po dobu výuky hlídají děti. Od 7. 5. 2022 probíhá kurz češtiny každou sobotu také ve Sloupu 

v Čechách pro cca 8 osob, návštěvnost je však i nižší. Cca 30 osobám pomohla Rodina v centru najít práci. 

V Novém Boru je zajištěno ubytování pro ukrajinské uprchlíky na internátě SPŠS do 30. 6. 2022. 

• V DDM Smetanka stále běží pro ukrajinské děti adaptační kurz. 

• 31. 5. 2022 proběhlo setkání ukrajinských středoškoláků za účasti zástupců z Pedagogicko-psychologické 

poradny. Setkání se zúčastnilo cca 30 osob, z toho 12 dětí. Cílem bylo seznámení s možnostmi 

středoškolského a učňovského studia na Českolipsku a přehled volných míst. Zájemci nemusí skládat 

přijímací zkoušky. 

 

Místostarostka města Ing. S. Silná 

• Pro ukrajinské děti jsou vypsány zápisy do ZŠ nám. Míru a ZŠ U Lesa pro 7 dětí do každé ZŠ. Do DDM 

Smetanka dochází cca 10 – 20 dětí na adaptační kurzy. 

• Proběhly celkem 3 kulturní večery pro Ukrajinu – v Mimoni, v kině a v divadle v Novém Boru. 

• Každý týden se koná krizový štáb, v online podobě i s hejtmanem LK. 

• V Infocentru v Novém Boru se shromažďují sbírky nábytku a vybavení bytů pro ukrajinské uprchlíky. Pomoc 

je poskytována rovněž při hledání bydlení. 

 

 

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 2. 6. 2022 

Zapsala: Daniela Vondrová 


