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ZÁPIS 

 

z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 3. 10. 2022 – Dům rodiny, Křižíkova ul., 
Nový Bor 

 
Přítomni: Dominika Babáková, Mgr. Martina Severová, Bc. Kateřina Jírová, PhDr. Jitka Eva Prokešová, Mgr. Dana 

Balážová, Jana Rybičková, DiS., Renata Knýová, Mgr. Olina Koutná, Bc. Marie Kořínková, Bc. Markéta Chýlková, Ing. 

Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Pavel Grič, DiS., Anna Majerechová 

Hosté: Prostor TATA – Mgr. Radek Malár, Charita Česká Lípa - Bc. Anna Kasincová, Rodina v centru – Kateřina 

Poláková, DiS. 

 

Předsedkyně pracovní skupiny paní Dominika Babáková přivítala přítomné a hosty a požádala o krátké představení.  

 

 

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 do 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 nebyla výzva naplněna. V letošním roce se do výzvy přihlásila příspěvková organizace 

Sociální služby města Nový Bor a od 1. 10. 2022  službu na našem území poskytuje ambulantní formou na adrese 

Žižkova 159, Nový Bor a terénní formou v domácnostech uživatelů.  

 

3. Informace o nové pobočce Fokus Liberec 

 

 D. Vondrová informovala o nové pobočce na adrese Tř. T. G. Masaryka 46 (bývalé Infocentrum), kde sídlí 
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multidisciplinární tým. Služba je zaměřena na všestrannou a včasnou pomoc osobám v situaci, kterou 

nejsou schopni sami řešit a potřebují podporu a pomoc pracovníků organizace Fokus Liberec. Služba je 

zaměřená i na duální diagnózy. Vedoucí pobočky je Bc. E. Chudějová, DiS. 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. 

 

4. Představení Občanské poradny Rodiny v centru 
 

 K. Poláková sdělila informace o nabídce poradny. 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. Českých klientů je v současné době cca 30, ukrajinských cca 100. V rámci 

milostivého léta výrazný nárůst klientů zaznamenán nebyl. Poradna má možnost telefonické právní 

pomoci. 

 
5. Představení projektu Sdružení TULIPAN 

 

 D. Vondrová informovala o projektu organizace s názvem Podpora rodin se specifickými potřebami III. 

Realizace je leden-prosinec 2022, jde o projekt z MPSV. Je zaměřen na podporu rodin s dětmi především 

s duševním onemocněním. V roce 2022 je zapojeno 57 rodin, z toho 37 z Novoborska. Projekt pomáhá 

pečujícím osobám (převážně rodičům) s poradenstvím, vzděláváním, doprovázením (k odbornému lékaři, 

na úřady apod.) a sdílením s ostatními pečujícími. 

 
6. Představení organizace Prostor TATA 

 

 Ředitel a zakladatel organizace Mgr. Malár seznámil přítomné s hlavními principy a aktivitami. Speciální 

pedagogiku provozuje 20 let. Mezi klienty organizace je spousta bývalých žáků a studentů s hendikepem 

Základní speciální školy v České Lípě. Organizaci byla založena cca před 3 roky, nemá registraci a důvodem 

byla potřeba vytvořit pro hendikepované děti a dospělé aktivity se zaměřením na oblast výchovnou, 

edukační, sociální a pracovně-terapeutickou. Pracuje zde 15 zaměstnanců, převážně z rodiny, případně 

dobrovolníků. V současné době je zapojeno cca 25 klientů různého věku s různým postižením, kteří 

většinou nejsou vhodnými klienty do denního stacionáře. Klienti jsou i z jiných území, např. z Prahy. Pro 

děti od 6-15 let především s poruchou autistického spektra je otevřen dětský klub, pro děti od 9 měsíců 

speciální školka. Prostor kavárny dává příležitost pracovního uplatnění hendikepovaných klientů, kde 

obsluhovaní a hosté mohou být pouze členové TATY. Organizace pořádá workshopy, tábory a výlety. Provoz 

je každý den od 7:30 do 18:00 hodin, cena za odpoledne je 450 Kč. Organizace je otevřená jakékoliv pomoci 

– zprostředkování dopravního prostředku na výlety, zajištění ubytování, úhrada konkrétních akcí apod. 

 

7. Akce Orientační „běh“ po sociálních službách 

 

 D. Vondrová předala přítomným mapky s programem a informovala o průběhu akce, která se uskuteční 7. 
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října. Zároveň vyzvala, aby poskytovatelé dle možností šířili mezi své klienty tyto informace. Zprávy o akci 

byly zveřejněny na webu Nového Boru, Novoborska, na facebooku a výlepových plochách. Pozvánky byly 

rozeslány zástupcům měst a obcí, Krajského úřadu Libereckého kraje i jiným územím. 

 

8. Diskuse 

 

Pedagogicko-psychologická poradna – PhDr. J. Prokešová 

 

 Sdělila informaci o fungování nově otevřené poradny Bílého kruhu bezpečí (pomoc obětem) v České Lípě 

vždy 1. čtvrtek v měsíci 17:00-18:00 hodin na adrese Havlíčkova 443. Kontakty: 485 150 707, 605 952 852. 

 Pomoc pro malé školy – možnost využití projektů z evropských fondů na školní psychology nebo sociální 

pedagogy. Od roku 2025 by mohly jít peníze na tyto pozice přímo ze státního rozpočtu.  

 Nabídka učebních oborů typu E je v Libereckém kraji primárně v SOŠ Jablonecká 999 v Liberci, dále v menší 

míře na různých středních školách v kraji. 

 

V Novém Boru dne 3. 10. 2022 

Zapsala: Daniela Vondrová 


