
 

 

Setkání pracovní skupiny pro seniory – 25.6.2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

 

Program: 

Informace z ŘPS: 

Zápis lze nalézt: https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/komunitni-

planovani/dokumenty/nova-stranka-3.html . 

o Dotace na sociální služby schváleny 28.5.2020  ve dvou programech:  

▪ Program A - podpora služeb dle priorit SML na rok 2020  - alokovaná 

částka 1 000 000 Kč, žádost podaly 2 organizace na 3 služby 

▪ Program B - podpora ostatních SS, alokovaná částka  6 000 000 Kč, 

▪ Žádost podalo 30organizací na 48 služeb, maximální výše dotace 

350 000,- Kč na 1 službu. 

▪ Z důvodů koronavirové krize nebudou uvolněny prostředky Fondu 

zdraví a prevence, Fondu vzdělávání a Ekofondu. U kulturního a 

sportovního fondu byla částka snížena na 50%. 

▪ Ubytovna Mydlák  - zamořena štěnicemi 

▪ Domov pro seniory Liberec – 17.3. schválen projektový záměr na 

vybudování nového DS – DS 30 lůžek, DZR – 20 lůžek, bude podána 

žádost na spolufinancování z IROP, ITI, partner CZaSP, Zahájení 

činnosti k 1.1.2024. 

o Situace v jednotlivých službách v době nouzového stavu, distribuce 

ochranných pomůcek, v terénních službách není možné poskytnout kvalitní 

péči o nakaženého klienta v plném rozsahu z důvodů značné spotřeby 

ochranných pomůcek a zajištění bezpečnosti pečujících. 

o Strategie rozvoje SML 2021+ SWOT analýza  byla připomínkována 24.6. 

o Bude aktualizován komunitní plán, během července a srpna Statut ŘPS a 

Jednací řád PS 

• Aktualizace základní sítě stávajících sociálních služeb poskytovaných na území SML, 

potřeba navýšení stávajících služeb u některých poskytovatelů SS dle požadavků a 
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neuspokojených žádostí o danou službu. Nutné dodržet procesní postup pro změny 

v základní síti.  

 

• Diskuze:  

o výměna informací a zkušeností s Covidem 19 a podání žádostí na odměny 

jednotlivých pracovníků v OK systému. Odměny pro zdravotníky jsou v jednání 

formou vyhlášky. 

o Jednotliví poskytovatelé si vytváří zásoby ochranných pomůcek dle finančních 

možností. Rukavice i roušky, které jsou v nabídce, jsou několikanásobně dražší 

než na začátku roku.  

o Členové skupiny připomínkovali spolufinancování sociálních služeb, dle postupu 

kraje by mělo město přispívat minimálně 30% celkových nákladů, někteří 

poskytovatelé díky nízké dotaci z prostředků MPSV a SML se dostalo do velmi 

složité, kritické a neudržitelné finanční situace. 

o Členové skupiny také upozornili na plánovanou novou výstavbu DS, kdy 

finančních prostředků je pro stávající poskytovatele nedostatek a skutečná 

potřebnost lůžek v pobytových zařízeních není přesně známa. Bude zjištěna až po 

vyhodnocení údajů ze systému KISSOS, kam poskytovatelé již zadávají 

jednotlivé žadatele o službu a bude možné zjistit duplicity, které zkreslují přesné 

požadavky. 

o CZPLK – z důvodů rekonstrukce sídla v Zahradní ul., je organizace přestěhována 

po dobu úprav do budovy bývalého Stavokombinátu – Dr. Milady Horákové 185, 

Liberec 7. 

o Informace z jednání ČAPS sekce DP o poskytování zdravotní péče a proplácení 

některých výkonů např. přípravy a podávání léků zdravotními pojišťovnami, 

případné vracení finančních prostředků za neoprávněné výkony, jednotlivé chyby 

ve vykazování ZP zjištěné při kontrolách revizními lékaři. 

o Další plánované setkání -12.11.2020 

 

 

Přeji vám krásné léto a pevné zdraví 

 

 

Zapsala: Jana Urbanová 

 

 


