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ZÁPIS 
 

z jednání pracovní skupiny PRS 2 dne 18. 12. 2022, společenská místnost 
Denního stacionáře, Žižkova ul., Nový Bor  

 

 
Přítomni: Mgr. Daniel Nerad, Bc. Jarmila Kořínková, Anna Slavětínská Marková, Adam Sviták, DiS., Bc. Eva 

Chudějová, DiS., Hana Novotná, Dagmar Steinerová, Ing. Petr Máška, Věra Katzerová, Ing. Antónia Dechťarová, 

Mgr. Michaela Heřmanová, Ing. Bc. Jan Sembdner, Staša Hajská, Ing. Daniela Vondrová 

 

Omluveni: Luděk Paprskář, Zofia Doškářová, Květoslava Kolčová, Bc. Petra Balajková, Bc. Kateřina Némethová 

 

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

 

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. 

 



  

 

 

2 

 

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.  Pro rok 2023 nebyl 

podán žádný rozvojový záměr. 

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

rok 2024 rozšiřovat. 

 

 

4. Poradenství pečujícím osobám – Sociální služby města Nový Bor 
 

Mgr. D. Nerad - služba je poskytována od 1. 10. 2022 ambulantní formou na adrese Žižkova 159, Nový Bor a terénní 

formou v domácnostech uživatelů. Služba je pro všechny věkové kategorie. Představení služby veřejnosti proběhlo 

v rámci Dne otevřených dveří v prvním týdnu měsíce října. Aktuálně je služba poskytována 14 klientům (12 

z Nového Boru, 1 ze Cvikova, 1 z Kamenického Šenova). Služba spolupracuje především s Centrem pro zdravotně 

postižené Libereckého kraje, pobočkou v České Lípě (půjčování pomůcek) a se zdravotními službami. Výborná 

spolupráce je s Komplexní domácí péčí Naděje a také je velmi častá komunikace s lékaři. Do budoucna se počítá 

s organizováním akcí pro pečující – sdílení zkušeností, vzdělávací akce, kulaté stoly apod. Nyní je poradenství 

především v terénu a nejčastěji se jedná o nastavení sociálních a zdravotních služeb, zprostředkování vhodné 

lékařské péče a pomoc při vyřizování žádostí o příspěvek na péči. 

 

5. Informace o službě multidisciplinárního týmu organizace Fokus Liberec  
 
Bc. E. Chudějová – služba je poskytována v Novém Boru od dubna 2022. V současné době je poskytována 27 

klientům. Z důvodu zvyšujícího se počtu psychických onemocnění u dětí a na základě poptávky organizace Rodina 

v centru a OSPOD MěÚ Nový Bor se bude cca od poloviny roku 2023 snižovat věková hranice klientů od 12 let. 

Služba MDT v Novém Boru spolupracuje s kolegy s MDT v Liberci, kde je k dispozici psychiatr, psycholog. V rámci 

přípravy na snížení věkové hranice probíhají schůzky ohledně domluvy budoucí spolupráce s MUDr. Švarcovou. 

Od ledna 2023 budou v týmu pracovat 2 zdravotní sestry, které se budou dále vzdělávat v oboru psychiatrická 

sestra. V plánu je podání žádosti o dotaci z evropských fondů na rozšíření služby. Vzhledem k rozšiřování úvazků 

v MDT by se mělo MDT stěhovat do větších prostor v České Lípě, zatím v jednání. Počítá se i s variantou, že by se 

spojilo PSB a MDT do jedné budovy. Dobrá spolupráce je nastavena s Psychiatrickou nemocnicí LB, Horní Beřkovice 

a Kosmonosy. Velkým problémem v území je nedostatek bytů pro klienty. 
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6. 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. 

 

7. Diskuse 

 

Rytmus Liberec, o. p. s. - Ing. A. Dechťárová informovala o současné personální situaci na pobočkách v České Lípě 

a v Novém Boru. Cca od září probíhá výměna zaměstnanců. Stále však nejsou všechny pracovní pozice obsazené. 

V Novém Boru je 1 pracovnice na ½ úvazku a 1 pracovnice je v České Lípě, další by měla nastoupit v lednu 2023. 

Všechny aktivity s klienty budou pokračovat – semináře, transit (hledání praxe studentům speciálních škol a 

éčkových oborů. Spolupráce se účastní Rytmus Liberec, škola a zaměstnavatel). Dále probíhá spolupráce 

s organizacemi Fokus Liberec a Tyflocentrum a se školami.  Nyní je v Novém Boru 7 a v České Lípě cca 15 uživatelů. 

V letošním roce se organizace opět zapojila do soutěže „Stejná šance – zaměstnavatel roku“. Dále se plánuje využití 

individuálních projektů z evropských fondů, které by zajistilo navýšení úvazků. 

 

Adra – Ing. P. Máška informoval o personálním navýšení (rozšíření týmu ze 4 na 10 zaměstnanců). Na pobočce 

v České Lípě probíhají kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky až do června 2023. Byl založen klub pro ukrajinské 

uprchlíky. Od roku 2023 se plánuje spustit „Charitativní obchod“. Ve spolupráci s tísňovou péčí Sestřička SOS, z.ú. 

funguje projekt „sousedská výpomoc“, který poskytuje terénní a dobrovolnické služby. Tyto služby jsou 

poskytovány v Novém Boru i v České Lípě. Pobočka v České Lípě obdržela cenu „Křesadlo“ za provozování rikšy. 

 

 

 

 

V Novém Boru dne 8. 12. 2022 

 

Zapsala: Daniela Vondrová 


