
 

 

Setkání pracovní skupiny pro seniory – 27.6.2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

 

Program: 

 Setkání se konalo v prostorách o.s.D.R.A.K.- přivítání – odborný ředitel pro sociální 

služby Mgr. Martin Korych 

 Hosté:  

o Lukáš Průcha – manažer KPSS - Pracovní skupina pro osoby a rodiny 

ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a 

národností menšiny – seznámení s problematikou dané skupiny, možnost 

poradenství, pomoc s řešením složitých životních situací, zadlužeností  atd. 

o Mgr. Lucie Ptáčková – Poradna pro poruchy paměti – seznámení s činností 

poradny, velký nárůst klientů s různými poruchami paměti i chování, není 

zajištěná dostatečná pomoc rodinám s těmito klienty, velmi špatná situace 

v regionu i v ČR. 

 Informace z ŘPS: 

o Z fondu zdraví a prevence rozděleno 1 656 300,- Kč pěti žadatelům, proplácení 

bude zahájeno během července. 

o Dotace pro poskytovatele ss - přijato 52 žádostí od 32 poskytovatelů, 

požadováno 12 644 281,- Kč, rozděleno 5 986 083,- Kč, dotace budou 

vypláceny během srpna – září. V procentním podílu došlo ke snížení o 4,6 % u 

všech skupin služeb. 

o Bude řešena změna pravidel pro poskytování dotací, hlavně v jejich nastavení 

a další změny v prioritách budou diskutovány na další ŘPS. 

o Centrum bydlení Liberec – podána žádost do výzvy IPRÚ  v 6/2019. 

o Centrum aktivního života – vznik polyfunkčního komunitního centra, ve kterém 

budou poskytovány sociální, volnočasové, kulturní, výchovně-vzdělávací služby. 

Začátek poskytování služeb je plánován na 1/2019Stále je možné rezervovat 

místnosti na jednorázové i pravidelné akce. Kontakt: 

kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz  (Odbor strategického rozvoje a dotací).  

mailto:kotanidisova.hana@magistrat.liberec.cz


 O členství v KPSS skupina senioři projevila zájem Ing. Anna zápotocká – MCU 

Koloseum, o.p.s. Setkání se zúčastní v září. 

 P. Svoboda informoval o ukončení provozu ONP v Jablonném v P v září 2019.           

 O lůžka následné péče je velký zájem, kapacita je zcela nedostačující. Další lůžka 

budou zajištěna ve Frýdlantě v Č. ( po dokončení oprav).  Někteří klienti mají 

minimální šanci se dostat do DD nebo DPS z důvodů zadluženosti nebo jsou bez 

příjmu. Odkazy na azylové domy pro seniory 

https://armadaspasy.cz/pomahame-vam/socialni-sluzby/seniori/ 

https://www.nadeje.cz/img-

content/4/files/letaky/PH_AD%20ZABEHLICE_EL.pdf 

 V poslední době se značně snížil zájem některých lékařů o návštěvní službu u 

imobilních klientů. Stížnost lze podat na okresním sdružení České lékařské komory 

nebo na zdravotní pojišťovně. 

 Z důvodů velkého tlaku na lůžka v ONP se v poslední době zvýšil počet 

propouštěných klientů z nemocnice do domácího prostředí ve velmi špatném stavu, 

bez receptů, s neošetřenými ranami a neuvedeným skutečným stavem v propouštěcí 

zprávě. Tím je značně stížená práce SZP a pracovníků soc. péče, kteří musí vše 

potřebné zajistit u oš. lékařů, a to je o víkendech nebo v odpoledních hodinách těžce 

řešitelná.  

 Příští setkání pracovní skupiny: 

o 26.9.2019 

Přeji pohodové letní dny a krásnou dovolenou 

   

 

Zapsala: Jana Urbanová 
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