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ZÁPIS 

 

z jednání pracovní skupiny PRS 1 dne 28. 11. 2022 – Dům rodiny, Křižíkova 
ul., Nový Bor 

 
Přítomni: Dominika Babáková, Mgr. Martina Severová, PhDr. Jitka Eva Prokešová, Mgr. Dana Balážová, Jana 

Rybičková, DiS., Renata Knýová, Bc. Markéta Chýlková, Bc. Anna Kasincová, Ing. Daniela Vondrová, Pavel Grič, 

DiS., Anna Majerechová 

 

Omluveni:  

Bc. Kateřina Jírová, Mgr. Olina Koutná, Bc. Marie Kořínková, Kateřina Poláková, DiS. 

 

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

představení.  

 

 

Program: 

 

1. Zhodnocení akce Orientační „běh“ po sociálních službách a vize do budoucna 
 

D. Vondrová informovala o osvětové akci na podporu sociálních služeb, které na Novoborsku působí. Akce se 

zúčastnilo cca 90 studentů středních škol – Střední zdravotnické školy v České Lípě a Vyšší odborné školy sklářské 

a Střední školy Nový Bor, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Osloveny byly všechny základní školy 

v Novém Boru (8. a 9. ročníky), ale bohužel se žádná ze škol akce nezúčastnila. Pro studenty bylo připraveno 

filmové představení „Sbohem děcáku“. Z řad veřejnosti se akce zúčastnilo 25-30 občanů. Pro dospělé bylo 

připraveno filmové představení se sociální tématikou „Vyjímeční“. Na jednotlivých stanovištích poskytovatelů 

sociálních služeb byly připraveny propagační materiály, názorné ukázky pomůcek a práce s klienty a také lákavé 

občerstvení. Celá akce byla zakončena koncertem skupiny Ajeto dixieland v městském divadle spolu 

s poděkováním starosty všem zúčastněným poskytovatelům sociálních služeb.  

 

Akce byla hodnocena pozitivně, s návrhy na pravidelné konání v rozmezí 2 let. Pro příští ročníky předpokládáme 

s umístěním stanovišť do jednoho místa, např. na náměstí. Dále by bylo vhodnější akci pořádat v některý pracovní 

den v týdnu mimo pátek a rovněž zkrátit dobu konání akce (max. do 15,00 hodin). Velmi důležitým poznatkem je 

pořádání akce v jarním období – květen až červen, z důvodu příznivější doby pro oslovení škol. 
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2. Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb za rok 2022 a příprava plánu na rok 2023 
 

D. Vondrová požádala členy pracovní skupiny o spolupráci s vyhodnocením Akčního plánu sociálních služeb obcí 

Svazku obcí Novoborska za rok 2022 a přípravou plánu na rok 2023. Pro informaci bude všem členům zaslán 

Akční plán na rok 2022, kam mohou přímo do příslušného opatření popsat vyhodnocení roku 2022 a výhled na 

rok 2023. Požádala o zaslání podkladů v průběhu měsíce ledna, aby mohly být zapracovány do finálního 

dokumentu. 

 

 

3. Rozvojové záměry na rok 2024 – návrhy rozšíření kapacit služeb dle požadavků území Novoborska 

 

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

jeden rozvojový záměr, a to na 1 úvazek odborného sociálního poradenství pečujícím osobám, který bude 

poskytován terénní i ambulantní formou. Do výzvy se přihlásily Sociální služby města Nový Bor.  Služba je 

poskytována od 1. 10. 2022 ambulantní formou na adrese Žižkova 159, Nový Bor a terénní formou v 

domácnostech uživatelů. Představení služby veřejnosti proběhlo v rámci Dne otevřených dveří v prvním týdnu 

měsíce října. Aktuálně je služba poskytována 12 klientům (10 z Nového Boru, 1 ze Cvikova, 1 z Kamenického 

Šenova). Služba spolupracuje především s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočkou v České 

Lípě ohledně půjčování pomůcek, se zdravotními službami – výborná spolupráce je s Komplexní domácí péčí 

Naděje a také je velmi častá komunikace s lékaři. Pro rok 2023 nebyl žádný rozvojový záměr podán. 

Pokud nevzejdou z pracovních skupin požadavky na chybějící kapacity, nebude se základní síť sociálních služeb na 

rok 2024 rozšiřovat. 

 

4. Aktuální informace o pomoci ukrajinským uprchlíkům 

 

D. Babáková sdělila, že v současné době dochází do Rodiny v centru 15 ukrajinských dospělých na výuku češtiny 

každou sobotu a neděli dopoledne. Ve skupince byla ukrajinská psycholožka, která pomáhala s překlenutím těžké 

životní situace. Nyní je již zpátky na Ukrajině. 

 

5. Informace o ukončení projektu „Inkluze ve vzdělávání“ 

 

Projekt byl realizován 4 roky, končí k 31. 12. 2022. Navazující projekt již nebyl vyhlášen. Činnost poradců ve 
školách se velmi osvědčil, a proto ZŠ náměstí Míru bude mít pozici zachovanou i po skončení projektu a bude 
hradit poradce z vlastních zdrojů. Ostatní školy s fungováním poradců dále nepočítají. 
 
 

 PhDr. J. Prokešová - řešením by bylo zařazení sociálních pedagogů do škol, kteří by se zaměřovali 
především na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem a žákům, kteří pocházejí ze 
znevýhodněného rodinného prostředí. Problém je však v tom, že tato pozice není zařazena jako 
pedagogický pracovník. Financování sociálního pedagoga by mohlo být opět přes projekty (např. OP 
VVV). 

 

 Mgr. D. Balážová - práce poradců je velmi důležitá a je můstkem mezi školou a OSPOD. Spolupráce 

s poradci projektu „Inkluze ve vzdělávání“ byla po celou dobu realizace velmi dobrá a tento článek bude 
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chybět. 

 

6. Akce Rodiny v centru „Krabice od bot“ 

 

D. Babáková informovala o právě probíhající akci „Krabice od bot“. Zájemci si mohou „vybrat“ ze seznamu dítě, 

které je v nepříznivé životní situaci a podle věku a pohlaví připravit do krabice dárky pod stromeček. Podobná 

akce je připravena také pro ukrajinské děti. Bližší informace jsou uvedeny na facebooku a webu Rodiny v centru. 

 

 

7. Nové informace ze služeb a z území – Nadace Ozvěna 

 

 D. Vondrová informovala o Nadaci Ozvěna. Kontaktní a zároveň jedinou osobou je paní Prokešová, která 

na společné schůzce informovala o činnosti nadace, klientech a možnostech pomoci rodinám se sluchově 

postiženými dětmi. Aktuálně jsou 2 klienti z Nového Boru, 2 ze Cvikova a 1 ze Skalice u České Lípy. 

Protože jde o nadační fond, není možno žádat o podporu v rámci dotačního řízení v programu č. 5 

(nadace jsou z okruhu žadatelů vyloučené).  

Paní Prokešové bylo doporučeno požádat o individuální dotaci, např. přímo na konkrétní pomůcku.  

 

 

8. Diskuse, náměty 

 

 P. Grič, DiS. informoval o aktuální situaci ve Cvikově – terénní služba NZDM Rodiny v centru bude 

využívána i nadále. Na MěÚ pomáhají asistenti Úřadu práce při vyřizování příspěvku na bydlení a jiných 

dávek. Město zrekonstruovalo v rámci dotace nové byty, které jsou kompletně vybavené a připravené pro 

uprchlíky z Ukrajiny. Zatím jsou neobsazené. Pro ukrajinské uprchlíky je také připravena ubytovna na 

hřišti. Zde probíhalo také vyučování češtiny. Ubytovna je zatím poloprázdná. 

 

 D. Babáková – informovala o službě Občanské poradny, která kromě dluhového poradenství poskytuje 

aktuálně poradenství seniorům, především z důvodu vysokých cen energií.  

 

 Bc. A. Kasincová – informovala o slavnostním otevření Azylového domu Jonáš dne 30. 11. 2022. Akce je 

v dopoledních hodinách pro pozvané hosty, odpoledne pro veřejnost. Kapacita je 11 nově 

zrekonstruovaných bytových jednotek s celkem 66 lůžky. Největší byt je až pro 7člennou rodinu. Azylový 

dům je nyní i pro rodiny s dětmi (dříve byl jen pro matky s dětmi). Přednostně je pro rodiny z ORP Česká 

Lípa a Nový Bor. Vedoucí služby je p. Gajdošová. Provoz budovy Azylového domu v Dobranově končí k 31. 

12. 2022. Je zde hodně otců samoživitelů. Ve službě SAS (sociálně aktivizační služba) setrvávají klienti 

delší dobu, než tomu bylo dříve (i více než rok). 

Charita Česká Lípa má ve spolupráci s podnikateli připraveny 2 startovací byty.  

Organizace připravuje podání žádosti do výzvy OPZ č. 03 22 018 na sociální integraci pro službu SAS. 

Podpora by byla na 3 roky pro 2 nové pracovníky. 

Služba SAS spolupracuje také s ukrajinskými uprchlíky v Nových Zákupech a Mimoni. Potravinovou 

pomoc využívají z liberecké potravinové banky. 
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Na sociální ubytovně v Novém Boru probíhají akce ve spolupráci s Městskou policií zaměřené na 

bezpečnost. 

 

 PhDr. J. Prokešová – v současné době jsou silné ročníky dětí, které končí základní školní docházku. Jsou 

však nedostatečné kapacity středních škol a děti po ukončení základních škol často zůstávají na Úřadu 

práce. Rodiče jim z různých důvodů nechtějí umožnit studovat na středních školách s internátem ve 

vzdálenějších městech. Důvodem bývají nedostatečné finanční prostředky rodiny, obavy z odloučení a 

osamostatnění. 

 

 

 

 

V Novém Boru dne 28. 11. 2022 

Zapsala: Daniela Vondrová 


