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 k zařazení nové sociální služby do Základní sítě LK poskytované organizací JIPROCASH, s. r. o./ Domov Potoky
Stručný obsah: Organizace JIPRO-CASH, s. r. o./Domov Potoky požádala statutární město
Liberec o „Vyjádření obce k zařazení nové sociální služby do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje“. Žádost se vztahuje na sociální službu Domov se zvláštním režimem.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Žádost organizace JIPRO-CASH s.r.o./ Domov Potoky o zařazení nové sociální
služby do Základní sítě Libereckého kraje
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): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
nesouhlasí
se zařazením nové sociální služby Domov se zvláštním režimem, č. registrace 5037445, do
Základní sítě Libereckého kraje, poskytované organizací JIPRO-CASH s.r.o./ Domov
Potoky, IČ 28744349,
ukládá
informovat organizaci 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
vypsal výzvu na konkrétní sociální služby, které nejsou v Základní síti sociálních služeb doposud
zařazeny. Poskytovatelé vypsaných služeb mohou své žádosti podávat v termínu 17.-30. 9. 2018.
Součástí žádostí je i „Vyjádření obce k zařazení nové sociální služby do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje“.
Do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2018 -2020 (dále jen Základní síť) se mohou hlásit
pouze sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,
které mají územní působnost v Libereckém kraji, tedy poskytují sociální službu občanům Libereckého
kraje, případně s prokázanou vazbou na Liberecký kraj.
Krajský úřad Libereckého kraje vypsal na rok 2019 celkem 13 výzev na konkrétní sociální služby. Jedna
z výzev se týká služby Domov se zvláštním režimem, jejímž zadavatelem je však město Česká Lípa.
Služba Domov se zvláštním režimem je pobytová služba určena osobám s chronickým duševním
onemocněním, stařeckou demencí, Alzheimerovou či Huntingtonovou chorobou. Obyvatelé Domova se
zvláštním režimem mají k dispozici zvýšenou péči a dohled, pozornost a podporu zaměřenou právě na
zvládnutí projevů jejich onemocnění.
Na základě výše popsané výzvy podala žádost pro zařazení nové sociální služby organizace JIPROCASH s.r.o./Domov Potoky. Spádová oblast jmenované organizace je právě Česká Lípa, ale působnost,
která je definována na základě trvalého bydliště klientů, se týká celého libereckého kraje. K zařazení do
Základní sítě potřebuje poskytovatel vyjádření jednotlivých obcí, ve kterých působí. Protože někteří
klienti mají trvalé bydliště na území města Liberce, obrátil se poskytovatel i na Liberec.
Ze strany statutárního města Liberec nelze pro rok 2019 službu Domov se zvláštním režimem,
poskytovanou výše uvedenou organizací, podpořit zejména s ohledem na Komunitní plán služeb v
sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018-2022, se kterým služba není v souladu,
jelikož neobsahuje rozvojové záměry na danou službu. Dále se poskytovatel neúčastní pravidelných
schůzí komunitního plánování ani není ze strany SML nijak financován.
Organizace dále nesplňuje podmínky výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK) - viz příloha č.
1. Ačkoliv KÚLK poptává kapacitu 10 lůžek, organizace JIPRO-CASH s.r.o./Domov Potoky žádá o
zařazení 30 lůžek.
Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, po projednání s náměstkem primátora pro školství,
socíální věci a kulturu PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, nesouhlasí s rozvojovým záměrem sociální služby
Domov se zvláštním režimem poskytované organizací JIPRO-CASH s.r.o./Domov Potoky.

Přílohy:
příloha č. 1 - Výzva KÚLK
příloha č. 2 - Žádost o vyjádření obce
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