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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC 

Tvorba Komunitního plánu služeb v sociální oblasti 2023-2027 

 

Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné 

 

Zápis z druhého jednání pracovní skupiny 

23. 5. 2022 

1) Představení zástupce APOSS Liberec, příspěvková organizace, a Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – klub Liberec 

 

2) Shrnutí první skupiny komunitního plánování – p. Hrubá 

- proběhlo mapování potřeb - pyramida 

- přehled cílových skupin z KISSOSu, OK systému – město má minimum dat 

 

3) Diskuse na tím, co je „běžný život“ 

- práce (STD) + příjmy 

- soběstačnost 

- volnočasové aktivity 

- sociální kontakty 

- mít možnost volby 

- přirozené prostředí (v rodině, s vrstevníky) 

- stabilní bydlení 

- dostupná zdravotní péče 

- bezbariérové prostory 

- vzdělání a vzdělávání 

- informovanost, získávání informací 

- podpora pečujících 

- partnerský život 

- přijetí společností 

- rozhodovat svobodně 

- nežít na hranici chudoby 

- vyjádření vlastního názoru 

- zajištění podpůrných služeb  

- sexualita 

- institucionální péče – „domácí prostředí“ /dostupné 
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4) Pracovní list – mezioborová spolupráce, case management - vyplněn individuálně za služby, 

výstup bude zpracován do komunitního plánu souhrnně ze všech PS. 

- popis konkrétní činnosti, která je vykonávána, aby docházelo k naplňování běžného 

života 

- kdy se obracíme na další nabídky služeb 

- zda máme seznam spolupracujících organizací, jaký je v tom systém 

 

síť 

- registr SOS, web organizace, PS KP, členské organizace 

- neformální setkání napříč pracovními skupinami 

 

- prostupnost služeb, informací (multitýmy – funguje např. u OSPODu) 

 

5) Realizace fokusních skupin (řízené rozhovory s menší skupinou) v létě s uživateli služeb – 

doporučení na koho se obrátit, určitě se zástupci pečujících, se zástupci osadních výborů -

možnost poslat návrhy 

 

6) Na podzim jsou v plánu dvě velká setkání se zástupci všech skupin (zrealizovat minimálně 

jedno) 

 

7) Zástupci pečujících uvedli, že provedli dotazníkové šetření mezi rodiči, cílová skupina děti 

staršího školního věku (12-18 let z Liberce) vypadává ze sociálních služeb  

- 33 rodičů má ve svém okolí službu, která by jim pomohla při rozvoji dítěte 

- velmi málo rodičů využívá sociální službu, pokud ano, tak především osobní 

asistenci, ale tu zejména za účelem vyzvednutí ze školy nikoli pro splnění aktivity, 

nebo denní stacionář, který ale spíše supluje družinu 

- služby jsou nedostupné, neexistují, nedostatečná kvalita 

- rodiče nejsou informováni  

- rodiče nejvíce postrádají smysluplné volnočasové aktivity (především odpolední, 

prázdninové), denní stacionář pro těžší postižení + autismus; odlehčovací služby, 

prostupnost služeb, chybí návazné služby, kdy děti odchází ze školního prostředí 

 

8) proběhla diskuze k možnosti dofinancování sociálních služeb v letošním roce a možnosti 

seznámit se z hodnocení žádostí při rozdělování finančních prostředků z MPSV. 

 

9) Různé: 

p. Teplá pozvala na Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů, které proběhne na nám. Dr. E. 

Beneše v neděli 5.6.2022 

p. Zahrádková pozvala na Dětský den, který pořádá Sdružení tělesně postižených Česká Lípa 

dne 3.6.2022 

p. Zápotocká pozvala na Světový den srdce 27.9.2022 (bude nejspíš uvádět Jan Čenský) 


