STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
17. schůze rady města dne: 02.10.2018
Bod pořadu jednání:
Vyjádření statutárního města Liberec ke změnám v realizaci sociálních služeb poskytovaných
organizacemi Člověk v tísni, o. p. s., Most k naději, z. s. a TyfloCentrum Liberec, o. p. s.
Stručný obsah: Neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., Most k naději, z. s. a TyfloCentrum
Liberec, o. p. s. požádaly statutární město Liberec o „Vyjádření obce ke změně v realizaci sociální
služby v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje“ z důvodů rozšíření stávajících kapacit
a zvýšení úvazků.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Žádosti o vyjádření obce ke změně v realizaci sociální služby v Základní síti
sociálních služeb Libereckého kraje obdržené od organizací Člověk v tísni, o. p.
s., Most k naději, z. s. a TyfloCentrum Liberec, o. p. s.
Zpracoval:

Sochůrková Adéla, Mgr. - referent sociálních služeb

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem - náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 10
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
1. s plánovaným zvýšením úvazku v realizaci sociální služby Odborné sociální poradenství, č.
registrace 6719009, poskytované organizací Člověk v tísni, o. p. s., IČ 25755277,
2. s plánovaným navýšením úvazku v realizaci sociální služby Terénní programy sociální
prevence, č. registrace 3775974 a s plánovanými změnami v rozšíření stávající kapacity v
realizaci sociální služby Dům na půl cesty, č. registrace 1220799, poskytovaných
organizací Most k naději, z. s., IČ 63125137,
3. s plánovaným zvýšením úvazku v realizaci sociální služby Sociální rehabilitace, č.
registrace 8340162, poskytované organizací TyfloCentrum, o. p. s., IČ 25475894,
ukládá
informovat tři výše uvedené neziskové organizace a Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
sociálních věcí, o přijatém usnesení.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.10.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V návaznosti na plánovanou aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Krajský úřad Libereckého kraje
vyzval poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou aktuálně zařazeni v Základní síti, aby v případě zájmu
podali žádosti o podstatnou změnu na rok 2019. Ke změnám v kapacitách vyšších než 5 % je nutné
doložit Vyjádření obce.
Žádosti jednotlivých organizací o podstatnou změnu pro rok 2019:
O podstatnou změnu na rok 2019 a tedy i o Vyjádření obce zažádalo celkem 6 poskytovatelů. Současné
radě předkládáme žádosti tří organizací, a to: Člověk v tísni, o. p. s., Most k naději, z. s. a TyfloCentrum
Liberec, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s., IČ 25755277, se sídlem Šafaříkova 24, Praha 2, v rámci širokého spektra činností
a služeb poskytuje i službu Odborné sociální poradenství, č. registrace 6719009. Hlavním těžištěm
služby odborného sociálního poradenství je podpora klientů a zvyšování jejich kompetencí v oblasti
dluhové problematiky. V současnosti se ze strany klientů jedná o nejžádanější službu, je tedy evidován
velký převis poptávky po této službě nad kapacitními možnostmi dané služby. Cílem služby je
vyhledávat klienty a poskytovat jim odborné dluhové poradenství. Zároveň je dbáno na zvýšení
kompetencí klientů, aby v obdobných situacích dokázali postupovat obezřetněji, eliminovali rizika
vzniku nových dluhů a případně sami vyhledali odbornou pomoc. V rámci akreditace je možností
podávat i insolvenční návrhy. Organizace klienty aktivně vyhledává, ale pro jejich volný příjem slouží i
dvě dluhové poradenská místa ve Frýdlantu a Novém Městě pod Smrkem.
Poskytovatel v současné době realizuje projekt dluhového poradenství v rámci operačního programu
Zaměstnanost, zaštiťovaného EU. Tento program končí v září 2019. Vzhledem k vysoké poptávce po
službě poskytovatel žádá o navýšení personálních kapacit o 1, 15 úvazku. Žádost se vztahuje na období
po ukončení realizace OP Zaměstnanost, tedy od října do prosince 2019.
Službu Odborného sociálního poradenství statutární město Liberec pravidelně finančně podporuje z
prostředků dotačního fondu, kdy v roce 2017 přispělo částkou 11 183 Kč a v roce 2018 poskytlo
organizaci na tuto službu částku 34 834 Kč.
Žádost navazuje na Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let
2018-2022, konkrétně na opatření č. 4.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního poradenství.
Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Pastýřská 645/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 je
organizací zaměřující se zejména na osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Organizace žádá o podstatnou
změnu na rok 2019 u dvou stávajících služeb, a to:
1) Služba Terénní programy sociální prevence, č. registrace 3775974
Pracuje se skupinami, rodinami a jednotlivci, kteří se dostali do složité životní situace (například:
zadlužení, vystěhování, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc atd.), nebo když jim tato situace teprve
hrozí (například: někdo z rodiny je ve výpovědní lhůtě, rodina se musí do určitého data vystěhovat,
nedaří se dlouhodobě spravovat finance, uzavřeli nevýhodnou půjčku atd.). Terénní sociální pracovníci
pomáhají hlavně tím, že s jednotlivými problémy dokáží poradit co v dané situaci dělat, aby se zlepšila,
nebo nezhoršovala. Služba pomáhá lidem v krizi zapojovat se zpátky do společnosti, zaměřuje se i na
prevenci jejich frustrace a prevenci zdravotních rizik. Terénní programy jsou realizovány zejména
v místech, kde se skupiny, rodiny a jednotlivci s těmito specifickými problémy vyskytují.
Organizace Most k naději, z. ú. žádá u této služby o navýšení personální kapacity o 0,33 úvazku, aby tak
dosáhla celkového počtu 2, 00 úvazky. Organizace by tak dokázala realizovat službu terénních
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programů prostřednictvím dvou terénních pracovníků. Práce ve dvojici v terénu má své nesporné
výhody, a to zejména v oblasti efektivity a bezpečnosti.
Službu Terénní programy sociální prevence, která je poskytována touto organizací, statutární město
Liberec podpořilo v roce 2018 finanční částkou 77 541 Kč.
Požadované navýšení je v souladu s Komunitním plánem služeb v sociální oblasti statutárního města
Liberec na období let 2018-2022, konkrétně pak v opatření 4.1.3 Zajištění služeb Terénních programů
sociální prevence.
2) Služba Dům na půl cesty, č. registrace 1220799
Je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny mladých lidí odcházejících po dosažení plnoletosti
z ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či diagnostických ústavů, po výkonu trestu
odnětí svobody nebo ochranné léčby). Význam služby DPC spočívá v maximální možné podpoře
mladých lidí bez rodinného zázemí, kteří se po odchodu z ústavní výchovy nevyhnutelně ocitají
nepřipraveni v životních situacích, jež jsou pro ně často bezvýchodné. Služba klientům poskytuje
zejména ubytování či sociálně terapeutické činnosti. Posláním sociální služby je předcházet sociálnímu
vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení mladých lidí vycházejících z ústavní péče. DPC je
pobytová sociální služba, dočasné ubytování zde slouží jako efektivní nástroj pro pomoc mladým lidem
aktivně se uplatnit na trhu práce, což je prvním předpokladem k získání schopnosti hmotného
zabezpečení a tím i získání možnosti začlenění do sociální společnosti.
Organizace Most k naději, z. ú. žádá u této služby o navýšení stávající kapacity ze 7 na 10 lůžek. Dům
na půl cesty Liberec je součástí projektu financovaného IPRÚ - Multifunkční sociální centrum - Dům
humanity Liberec. V rámci projektu je počítáno s kapacitou deseti lůžek. Zařazením tří dalších lůžek do
Základní sítě LK by organizace získala alespoň elementární jistotu udržitelnosti 10 lůžek na období pěti
let, nutného k udržitelnosti celého projektu Multifunkčního sociálního centra. Dále lze též předpokládat,
že v rámci této nové budovy zvýšením kvality poskytovaných služeb (nové prostory - 2, 3 klienti na
celý byt, nové vybavení, celkově reprezentativní prostory), může navýšit počty zájemců a nových
klientů.
Službu odborného sociálního poradenství, která je poskytována touto organizací, statutární město
Liberec podpořilo v roce 2018 finanční částkou 188 470 Kč. Požadované navýšení je v souladu s
Komunitním plánem služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018-2022,
konkrétně pak v opatření č. 3.1.5 Zajištění služeb Dům na půl cesty.
SML se podílelo i na realizaci již zmíněného projektu „Multifunkční sociální centrum - dům humanity
Liberec“ poskytnutím účelové dotace ve výši 557 623 Kč.
TyfloCentrum, o. p. s. IČ 25475894, se sídlem Na Výšinách 451/9, Liberec slouží jako denní centrum
pro občany se zrakovým postižením. Kromě sociálně aktivizačních služeb nabízí i služby průvodcovské
a předčitatelské, základní sociální poradenství a různé doplňkové služby (kopírování, práce na internetu
atd.). V celkové nabídce je i služba Sociální rehabilitace, č. registrace 8340162, u které organizace žádá
o podstatnou změnu pro rok 2019. Tato služba je poskytována jak ambulantní, tak i terénní formou.
Výkon služby je zaměřen zejména na výběr vhodné elektronické pomůcky, jako je např. digitální
zvětšovací lupa, čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo mobilní telefon. Organizace
dále nabízí pomoc s vyřizováním žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku od Úřadu práce nebo
základní a nadstavbové kurzy obsluhy elektronických kompenzačních pomůcek.
TyfloCentrum, o. p. s. žádá o změnu v navýšení personální kapacity u služby Sociální rehabilitace o
0,55 úvazku, z důvodu přesunutí pracovníka z pracoviště v České Lípě na pracoviště spadající pod
město Liberec.
V Komunitním plánu služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018-2022
žádost navazuje na opatření č. 2.1.3 Zajištění služeb sociální rehabilitace. Zvýšení personálních kapacit
je zaneseno v připravovaném Akčním plánu na rok 2019.
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V roce 2017 SML poskytlo z dotačního fondu organizaci TyfloCentrum na Sociálně aktivizační službu
částku 51 545 Kč. V roce 2018 si o dotaci organizace na žádnou z uvedených služeb nezažádala.
Organizace Člověk v tísni, o. p. s., Most k naději, z. s. i TyfloCentrum, o. p. s. se pravidelně účastní
schůzek komunitního plánování, kde jsou členy příslušných pracovních skupin. Všechny výše uvedené
konkrétní změny jsou již zohledňovány v aktuálně připravovaném Akčním plánu pro rok 2019, který
navazuje na samotný Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let
2018-2022.

Přílohy:
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