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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 3 dne 27. 6. 2022 – MěÚ v Novém Boru, 
budova B, 2. patro, kancelář vedoucí odboru  

 
Přítomni: Bc. Jana Kučerová, Martina Tomčík, npor. Mgr. Irena Maixnerová, Bc. Jiří Sedláček, Mgr. Jan Vavříček, Jiří 

Stich, Věra Polanecká, Kateřina Poláková, DiS. – Občanská poradna Rodiny v centru, Ing. Daniela Vondrová  

 

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

Tóthová, Mgr. Romana Suchá 

 

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

 

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 

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. Na rok 2023 se žádný rozvojový záměr nepodával. 

 

3. ASZ – nabídka spolupráce, seminářů 

 

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 
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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.  

 

4. 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. 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.  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. 

 

5. Diskuse, aktuality ze služeb 

 

Mgr. J. Vavříček – PMS 

• Dvě kanceláře probační a mediační služby jsou přestěhovány, zůstávají však v budově Okresního soudu na 

stejném místě. Nápady trestné činnosti jsou stejné jako před koronavirem, mění se skladba klientů. Podal 

informaci o výstavbě Probačního domu v Písku – pro propuštěné vězně, kteří mají zájem se vrátit do 

běžného života. V současné době jsou ve velké míře ukládány tresty veřejně prospěšnými pracemi. 

 

K. Poláková, DiS. – Občanská poradna Rodiny v centru 

• Služba je poskytována osobám starším sedmi let žijící v ORP Nový Bor, ohrožené společensky nežádoucími 

vlivy, etnickým menšinám, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, 

osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy a seniorům. Poradenství je poskytováno v oblasti rodiny a jiných vztahů, 

sociálních dávek, dluhů, bydlení, zaměstnání, zdraví, školy a domácího násilí. 

 

Mgr. Maixnerová – PČR 

• Nápady trestné činnosti se zvyšují, přestupky jsou převážně majetkové, v občanském soužití, internetové 

kriminalitě a krádeže v obchodech. V současné době se často ukládají tresty veřejně prospěšnými pracemi. 

V parku u kina se více shlukují party mládeže a obtěžují kolemjdoucí, je žádoucí zvýšit kontroly této oblasti 

a informovat vedení města. 

• Na ZŠ Nám. Míru v Novém Boru a ve Skalici u České Lípy se budou ve školním roce konat 2 preventivní 

akce s tématikou šikana a návykové látky. 

 

J. Stich – Most k naději 

• Vedoucí terénních programů oznámil, že na Českolipsku je 1 nový pracovník. Přes léto jsou polonoční a 

noční terény od 15:00 do 23:00 hodin, zaměřují se mimo jiné na oblast Zátiší v Janově a Maxov. V K-centru 

v České Lípě došlo ke krádeži použitých injekčních stříkaček. Mezi dětmi a mládeží se ve velkém rozšiřují 

nikotinové sáčky. Nespadají však pod tabákové výrobky a nespadají tedy pod zákon.  
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M. Tomčík – Úřad práce 

• Oznámila, že od 5/2022 se přestaly vyplácet dávky ukrajinským uprchlíkům v hotovosti, vše se vyplácí jen 

na účty. 

 

Bc. J. Sedláček – NZDM Rodiny v centru 

• Klub v Novém Boru pomáhá dětem a mládeži smysluplně trávit volný čas a řešit každodenní trable. Služba 

je poskytována nyní také terénní formou - každý čtvrtek dojíždí do ZŠ v Kamenickém Šenově, kde 

anonymně poskytuje dětem poradenství ve všech oblastech. Děti mají o tuto službu velký zájem, za den 

je cca 25 kontaktů. Dohoda je připravena i se ZŠ ve Cvikově, kam by měla služba zajíždět každé úterý. Na 

aktivitách nebo individuálním poradenství je možné se domluvit i mimo školu.  

• Byla spuštěna zážitková preventivní vzdělávací hra pro 9. třídy ZŠ, kdy jsou žáci formou hry 

připravováni na „vstup do života“. Zapojila se ZŠ Nám. Míru, praktická škola Nový Bor a ZŠ Skalice u 

České Lípy. V září se zapojí ZŠ U Lesa.  

 

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 bude zaměřena na prezentaci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb na 

Novoborsku.  

 

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. Poskytovatelům budou průběžně zasílány 

informace. 

 

J. Stich – Most k naději 

• Oznámil, že má kontakty na kapely, je potřeba znát rozpočet na hudební produkci a podle toho může 

pomoct navrhnout a zajistit kapelu. 

 

Mgr. Maixnerová – PČR 

• Navrhla oslovit středoškoláky, aby v rámci své sklářské praxe vyrobili pro poskytovatele malé dárečky. 

 

 

V Novém Boru dne 27. 6. 2022 

Zapsala: Daniela Vondrová 


