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Zápis z jednání  

 

Místo jednání:  Maják Plus, Konopná 776/8, Liberec 
Datum/čas.:         3. 6. 2021 
Přítomni:        Kateřina Jírová, Světluše Jiráňová, Ivana Storchová, Petr Hampacher, Adéla 

Sochůrková, Eva Rozsívalová (v.z. SVP Liberec), Jiří Simeth, Světla Baštová 
Omluveni:      Ivana Sulovská Jan Molnár, Lenka Tešnarová, Romana Lakomá, Hana 

Koubková, Barbora Pecháčková 
Program jednání:  

1.    Úvod  
2.    Informace z MML (schválení dotací), Krajského úřadu 
3.    Současná situace ve službách, nedostatečné financování služeb 
4.    Diskuze 
 
Ad.1) 
 
Přivítání členů pracovní skupiny v prostorech Majáku Plus. Domluvení prohlídky prostor, která 
byla na konci našeho jednání.  
 
 
Ad. 2) 

 Informace z MML, Krajského úřadu 
 

 Dotační titul 2021 – dne 27. 5. byl zastupitelstvem schválen návrh na 
rozdělení dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Aktuálně probíhá 
administrace smluv, poskytovatelé budou postupně vyzýváni k dodání 
závazného čerpání dotace (formulář bude k dispozici na webových stránkách). 
Podpis smluv je plánován od konce června. Konkrétní výše přidělené dotace 
je uveřejněna na webových stránkách města. 

 

 Na úrovni kraje vzniká Analýza sociálních služeb, která reaguje na reálné 
riziko poklesu veřejných financí v příštích letech. Předmětem analýzy je 
zhodnocení dopadu na SS v případě přistoupení k optimalizaci základní sítě 
sociálních služeb v Libereckém kraji, a to z důvodu její ekonomické 
neudržitelnosti. Analýza vzniká ve spolupráci s obcemi i poskytovateli, 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Agenturou pro sociální začleňování 
(ASZ). Výsledky analýzy by měly být známy na podzim. Kontaktní osobou 
v případě dotazů je v tomto případě paní Semrádová. 

 

 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html
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Ad. 3) 
 
Petr Hampacher – Maják Plus, z. ú. 
 
Došlo k podfinancování služby, které se bude dále projednávat jak s městem Liberec, tak 
s krajským úřadem Libereckého kraje. Organizace bude zasílat oficiální dopis, který bude 
v kopii adresován také Katce Jírové, pro informaci. Tento dopis bude podpořen také pracovní 
skupinou Děti a mládež. 
 
 
Současná situace ve službách: 
 
Všechny služby fungovali po dobu nouzového stavu a očekávají nárůst klientů na podzim 
tohoto roku. Vnímají dopady pandemie na děti a jejich rodiny. V Majáku zaznamenali od ledna 
2021 celkem 17 krizových dospělých klientů – rodičů). 
Z praxe je patrné, že městu významně schází krizové centrum, které by nabízelo například i 
krátkodobý pobyt. Petr Hampacher bude zřejmě iniciovat schůzku mezi poskytovateli služeb, 
kteří mají výcvik v krizové intervenci, zda by se mohli spojit a službu například v podzimním 
období poskytovat.  
 
Maják Plus: 

- Změny v cílové skupině 
- Společní klienti (nebo ukončení) s SVP – debata o tom, proč klienti končí v SVP a 

přichází do Majáku. 
 

SVP: 

- Zaznamenali velký nárůst klientů 
- Mají vyhlášený stop stav, kapacita je naplněna 
- Nárůst dětí s psychiatrickou diagnózou 
- Poskytování služeb je dobrovolné. Stává se, že klienti ruší schůzky, tím dochází 

k ukončení spolupráce. Tento jev zaznamenávají především u klientů, které odesílá do 
SVP OSPOD 

- Informace k pobytům jsou uvedeny na webových stránkách 
 

NZDM Maják: 

- Velmi plno po dobu nouzového stavu, vytížení zaměstnanců i prostor 
- Děti potřebovaly soukromí během on-line výuky, které doma neměly. Mohly využívat i 

kanceláře, celkově byl prostor uzpůsobený k této formě poskytování služby. Chodilo i 
mnoho deváťáků, kteří se chtěli připravit na přijímací zkoušky. Probíhalo zde 
doučování (dobrovolníci) 
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- S otevřením škol se NZDM ulevilo, zaznamenali pokles zájemců, ale očekávají velký 
nárůst v období říjen – prosinec. 

- Velký nárůst hraničně psychiatrických klientů (sebepoškozování, deprese…) 
- Do NZDM může přijít kdykoli dítě v krizi (do věku 26 let) a bude mu poskytnuta podpora 

 

PROTĚŽ: 

- Fungovali v on-line prostoru, dle individuálních potřeb poskytovali i osobní konzultace 
- Vnímají velkou izolaci osob díky pandemii – zejména u prarodičů, kteří se více izolovali 

v domácím prostředí a je složité je aktivizovat. 
 

DŮM NA PŮL CESTY: 

- V době nouzového stavu byla využita plná kapacita služby 
- Bylo zde dost studentů, kteří byli na on-line výuce 
- Covid se dotkl jak zaměstnanců, tak klientů – z jednoho bytu vytvořena „izolace“ 

 
K-CENTRUM – nárůst celých rodin a také dětí ve věku 15-17 let. V Jablonci vznikla 
pobočka Centra, kde jsou klientům k dispozici 3 dny v týdnu. Nově otevřeno od května. 

 

SAS DRAK: 

- Během nouzového stavu i nyní mají plno. Rodiny jsou řazené mezi čekatele na službu. 
- Problémy v rodinách, především v oblasti financí a bydlení 
- Služba byla po celou dobu poskytována všem klientům dle potřeby 

 

CENTRUM LIRA: 

- Během nouzového stavu fungovali on-line i osobně – dle potřeb rodin a s přihlédnutím 
na zdravotní stav dětí. 

- Zvýšený počet klientů. 
- Výrazné podfinancování ze strany města Liberec 

 

OSPOD: 

- Fungovali během nouzového stavu dle aktuálních vládních nařízení 
- Nezaznamenali nárůst klientů 
- Pokud se jednalo o domácí násilí – fungovali po telefonu 
- Očekávají, co přijde po prázdninách 
- Hledají nové pracovníky 
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Zapsala:  Kateřina Jírová 

     


