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 Zápis z jednání 
 

Místo jednání:  historická radnice, místnost č. 209 

Datum/čas:      19. 1. 2022 

Přítomni: Zlata Adamcová, Jana Horáková, Kateřina Jírová, Pavel Kalous, Ivan Langr, 

Olga Merglová, Vlasta Pavlů, Martina Teplá 

Hosté: Josef Čonka (Rytmus Liberec), Olga Škochová (ONplan lab, s. r. o.) – on-line 

Omluveni: Dana Morcová, Lukáš Průcha, Jana Urbanová 

 

Program jednání: 

1) Představení spolupráce na přihlášce pro Evropské hlavní město kultury 2028 

 Hostem na jednání byla paní Olga Škochová, odbornice na kulturní plánování 

měst, která s městem spolupracuje na přihlášce pro Evropské hlavní město 

kultury 2028 (EHMK 2028). 

 Paní Škochová informovala přítomné o procesu kandidatury na EHMK 2028 a 

o požadavcích na přihlášku. 

 Součástí povinného obsahu přihlášky na Evropské hlavní město kultury je i 

zapojení znevýhodněných a marginalizovaných skupin do účasti na kulturním 

životě města. Město má popsat, jaká je situace a jak ji chce pomocí projektu 

zlepšit. 

 Paní Škochová požádala manažery v této věci o spolupráci:  

- shromáždit hlavní potřeby a bariéry účasti na kulturním a komunitním 

životě na straně jejich klientů - jak co se týče “docházky na program” do 

nějaké organizace, tak co se týče vlastní seberealizace, např. “docházky 

do tvůrčího kroužku” apod. 

- seznam organizací, které by měly potenciálně zájem být aktivnější a 

zajímat se o spolupráci nebo i jejich nápady, které již mají 
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 Na příštím jednání ŘPS budou prodiskutovány došlé podněty a další postup 

Úkol: shromáždit hlavní potřeby a bariéry účasti na kulturním a komunitním 

životě na straně klientů SS a seznam organizací, které by měly potenciálně zájem 

být aktivnější a zajímat se o spolupráci 

Zajistí: manažeři pracovních skupin 

Termín: 02/22 

 

2) Představení rozvojového záměru organizace Rytmus Liberec, o. p. s. – host p. 

Čonka 

 Hostem na jednání byl pan Josef Čonka, který představil záměr vzniku nové SS, 

§ 43 Podpora samostatného bydlení pro uživatele s mentálním znevýhodněním. 

 Potřebnost vzešla ze služby Sociální rehabilitace, kterou Rytmus Liberec 

provozuje. 

 Požadavek na 2,00 úvazky. 

 Proběhla diskuze, zda by nebylo vhodnější rozšířit působnost stávající služby 

Sociální rehabilitace, aby byly potřeby klientů naplněny v jejím rámci. 

 Aktuálně v Liberci působí dvě služby: 

Fokus – CS osoby s chronickým duševním onemocněním, 11 

úvazků v síti LK, na Liberec 4,00, v roce 2021 podpořeno 27 osob. 

Společnost Dolmen – CS osoby s mentálním postižením, 4,8 

úvazků v síti LK, na Liberec 4,54, v roce podpořeno 16 osob. 

 Požadavek na zjištění potřebnosti služby u druhé organizace, která tuto službu 

pro tuto cílovou skupinu realizuje (Společnost Dolmen) a přehodnocení záměru 

(rozšíření stávající služby). 

 Zhodnocení a stanovisko k rozvojovému záměru bude vydáno na příštím jednání 

ŘPS (16. 3.), společně s ostatními rozvojovými záměry zadanými ostatními 

organizacemi 
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3) Informace ze SML 

 Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022 

 

- ŘPS schválila vyhlášení v podobě z roku 2021, včetně hodnotících kritérií 

 

- Program A – 1 000 000,-, služby zařazené do programu: § 57 – Azylové 

domy, § 58 – Domy na půl cesty, § 61 – Nízkoprahová denní centra 

 

- Program B – 6 000 000,-, ostatní služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 

 

Harmonogram dotačního titulu 2022 

 

 Vyhlášení RM 8. 2. 2022 (ukládání materiálů do 2. 2.)  

  ZM 24. 2. 2022 

 Zveřejnění na úřední desce 1. 3. – 31. 5. 2022 

 Příjem žádostí 4. 4. – 18. 4. 2022 

 Schválení RM 17. 5. 2022 (ukládání materiálů do 11. 5.) 

   ZM 26. 5. 2022 

Úkol: zajistit vyhlášení dotačního titulu, do vyhlášení uvést požadavek na 

doložení potvrzení o skutečných majitelích (nově dle zákona 250/2000 Sb.) - 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik  

Zajistí: A. Sochůrková 

Termín: 02/2022 

 Fond zdraví a prevence 

- Bude řešeno zastupitelstvem v únoru 

 

 Sociální bydlení města Liberec 

 

- Dokončování rekonstrukce bytového domu B (Dr. Milady Horákové č. p. 144) 

- 9 bytů 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik


 
 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA 
 
 

4 
 

- Kolaudace jaro 2022 

 CS sociálně vyloučení 

 

- Proběhne další kolo očkování osob bez přístřeší, vytipováno zatím cca 15 osob, budou 

opět osloveny služby 

- Výrazné omezení služby DC Naděje od 17. 1. na cca 3 týdny (rekonstrukce sprch a 

vody) 

 

 Harmonogram jednání pracovních skupin k práci na novém komunitním plánu: 

 

 

 

 

 

 

Skupina 1. Jednání 2. jednání 

Pracovní skupina pro osoby a rodiny 

ohrožené sociálním vyloučením 

21. 2. (13:00, místnost č. 11) 2. 5. (13:00, ? (místnost č. 11 volná až 16. 

5.) 

Pracovní skupina pro duševní zdraví 22. 3. (13:00, Fokus) 24. 5. (13:00. Fokus) 

Pracovní skupina pro děti a mládež 24. 3. (9:00, Uran) 26. 5. (9:00, Uran) 

Pracovní skupina pro seniory 24. 3. (13:00, DPS Krejčího) 26. 5. (13:00, DPS Krejčího) 

Pracovní skupina pro osoby ohrožené 

závislostmi 

25. 3. (9:00, Advaita) 27. 5. (9:00, Advaita) 

Pracovní skupina pro zdravotně 

znevýhodněné 

7. 2. (14:00, MCU Koloseum) 21. 3. (14:00, místnost č. 11) 
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4) Diskuze 

 

 Paní Adamcová informovala členy o aktuálním stavu nezaměstnanosti, zatím 

nezaměstnanost zůstává na stejné úrovni jako na konci loňského roku. 

 Paní Horáková informovala členy o službě sociální rehabilitace organizace Fokus 

Liberec – v současné době je již kompletní odborný tým sociální rehabilitace. Tým jezdí 

do místa bydliště žadatelů, ale ne pouze do bytu, ale i např. do azylových domů, domů 

seniorů, ubytoven). 

 Dle informací z Asociace poskytovatelů SS bude v rozpočtovém provizoriu (do března 

2022) probíhat financování sociálních služeb formou 1/6 financí. Finance by krajům 

měly dorazit do 10. 2. 2022. 

 Paní Teplá poděkovala za účast pana Chocholy (CBL) na pracovní skupině pro 

zdravotně znevýhodněné, kde vysvětloval činnost centra. 

 

 

 

 

Příští setkání se uskuteční 16. 3. od 14:00 v místnosti č. 209 historické budovy radnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zapsala: Adéla Sochůrková 


