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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 22. 6. 2022, společenská místnost 
Denního stacionáře, Žižkova ul., Nový Bor  

 
 

Přítomni: Mgr. Daniel Nerad, Bc. Klára Holcová, Bc. Nikola Tschertnerová, Daniela Červená, Bc. Kateřina 

Némethová, Bc. Jarmila Kořínková, Mgr. Bc. Jan Vojvodík, MBA, Milena Mocová, Bc. Eva Chudějová, DiS., Ing. 

Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Luděk Paprskář, Zofia Doškářová, Staša Hajská, Ing. Petr Máška, Věra Katzerová, Anna Marková 

Slavětínská, Květoslava Kolčová, Adam Sviták, DiS., Hana Novotná, Bc. Petra Balajková  

 

 

Hosté: Bc. Jiřina Kubáňová, Pavlína Prousková, DiS. – manažerka terénních služeb Fokus Liberec, Mgr. Jakub Skalický 

– Anděl Strážný 

 

 

Předseda pracovní skupiny pan Mgr. Daniel Nerad přivítal přítomné členy pracovní skupiny. 

 

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 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 

http://www.novoborsko.cz/
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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 uskutečnila návštěva Integrovaného 

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

centrum. 

 

AHC, a. s. – Mgr. Jan Vojvodík, MBA 

• Oznámil přítomným, že od 1. 4. 2022 je registrovaná sociální služba odborné sociální poradenství pro 

pečující osoby, především pro osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí s působností celého 

Libereckého kraje. Služba je součástí skupiny Sestřička.CZ, sídlo má v Senior centru v Novém Boru. Dále 

oznámil, že od roku 2023 bude převedeno 8 lůžek z domova pro seniory na domov se zvláštním režimem. 

Dále oznámil, že v Senior centru je poradna pro Ukrajince s možností hledání ubytování pro seniory – 

předal letáky v ukrajinštině i češtině. 

 

• Vedoucí služby Sestřička SOS p. Milena Mocová blíže představila činnost služby a předala letáky. Dále 

informovala o registraci služby tísňové péče s registrací od MPSV a celonárodní působností. Služba má 

nabídku pomoci jako Anděl Strážný, který je v Základní síti Libereckého kraje.  

 

3. Informace o nové pobočce Fokus Liberec 

 

D. Vondrová informovala o nové pobočce na adrese Tř. T. G. Masaryka 46 (bývalé Infocentrum), kde sídlí 

multidisciplinární tým, který je zaměřen na všestrannou a včasnou pomoc osobám v situaci, kterou nejsou schopni 

sami řešit a potřebují podporu a pomoc pracovníků organizace Fokus Liberec. 

• P. Prousková, DiS. – v Novém Boru pracuje nyní multidisciplinární tým 3 lidí, v jednání je psychiatrická 

sestra, PSS a peer konzultant. Psychiatrický lékař zatím dojíždí z Liberce – MUDr. Jouzová, nyní je v jednání 

lékař z České Lípy. Služba je zaměřená i na duální diagnózy.  

• Bc. E. Chudějová, DiS. – jedná se o terénní a ambulantní službu pro Českolipsko a Novoborsko. Provozní 

doba centra je v pracovní dny kromě svátků od 8:00 – 16:30 hodin. Cílová skupina jsou osoby od 16 let 

věku, prozatím se neuskutečňují krizové intervence. 
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4. Představení služby tísňové péče organizace Anděl Strážný 

• Mgr. Jakub Skalický představil službu, vysvětlil, jak fungují jednotlivá zařízení – hodinky, monitorovací 
zařízení TIPEC a NOVO. Měsíční poplatky klienta se pohybují od 350 do 450 Kč. Poplatek je možné hradit i 
z příspěvku na péči nebo z dotací (nadace apod.). Organizace má celorepublikovou působnost, 
spolupracuje i s dalšími sociálními službami. V současné době je služba poskytována 14 klientům 
z Novoborska. V roce 2021 bylo obslouženo celkem 500 klientů z celé republiky. Ke klientům jezdí služba 
i osobně, velký zájem je v poslední době o tzv. povídavou linku. 

 

5. Diskuse 

 

Rytmus Liberec – Bc. Nikola Tschertnerová 

• Informovala o výročí 20 let fungování organizace. Služba eviduje proti předešlému roku nárůst klientů. Pro 

další období bude žádoucí zvýšit úvazek pro území o 0,25. Organizace připravuje pro studenty středních 

škol tranzitní program - pomoc na cestě k dospělosti a větší samostatnosti. Na schůzkách s poradci si budou 

studenti povídat o tom, co je zajímá a jakou práci chtějí po škole dělat. P. Tschertnerová oznámila, že 

do pracovní skupiny bude docházet p. Vicherová nebo p. Červená z důvodu ukončení pracovního poměru 

u organizace. 

 

D. Vondrová – informace o DPS Kamenický Šenov 

• Předala informace od vedoucího DPS Kamenický Šenov p. Adama Svitáka, DiS., který se na jednání nemohl 

dostavit. Pečovatelská služba je od ledna 2022 na maximu své kapacity, spolupracuje především s Centrem 

pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Andělem Strážným, zdravotními službami Včelka, Sestřička.CZ 

a Sluníčko. Dlouhodobá spolupráce je také se službou podpora samostatného bydlení Fokus Liberec. Od 

dubna 2022 je v provozu druhé auto. Dále běží od dubna 2022 vždy 1 den měsíci Občanská poradna Rodiny 

v centru. V současné době je evidován velký nárůst žádostí o byty zvláštního určení z důvodu „levného 

bydlení“. 

 

D. Vondrová – Den se sociálními službami 

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

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

komunitního plánování (KOS) se dohodli na termínu konání dne 7. 10. 2022 v rámci celostátní akce Týdne 

sociálních služeb. Akce by byla zaměřena na prezentaci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb 

v Novém Boru.  

 

Návrh: 

Jednotlivá stanoviště budou v sídlech poskytovatelů. Organizace, které sídlo nebo pobočku v Novém Boru 

nemají, 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. 
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V Novém Boru dne 22. 6. 2022 

 

Zapsala: Daniela Vondrová 


