ZÁPIS
z jednání vedoucích pracovních skupin komunitního plánování sociálních
služeb (KOS) dne 5. 2. 2018 – kancelář vedoucí OSVZ MěÚ Nový Bor
Přítomni : Ing. Stanislava Silná, Bc. Jiřina Kubáňová, Bc. Jana Kučerová, Mgr. Daniel Nerad, Dominika Babáková,
Mgr. Dana Balážová, Daniela Vondrová

Program:
1. Projednání Vyhodnocení AP 2017, připomínky, doplnění, schválení :
Přítomným bylo zasláno Vyhodnocení AP 2017 k prostudování, připomínkování a k doplnění. Poté bude
předloženo na vědomí RM a ZM Nový Bor a SON.
Termín : 20.3.2018
Zodpovídá : D .Vondrová
2. Příprava AP 2018 – požadavky poskytovatelů, novinky :
Na základě zaslaných informací od poskytovatelů sociálních služeb probíhá tvorba Akčního plánu na rok
2018. Na tvorbě se podílí D. Vondrová ve spolupráci s J. Kubáňovou. Do AP na rok 2018 bude zapracován i
Místní komunikační plán Nového Boru, který vychází z analýzy možností jednotlivých členů lokálního
partnerství (LP) v oblasti komunikace. Pracovní verze AP 2018 bude zpracována do 16.2.2018 a zaslána
vedoucím pracovních skupin k doplnění a připomínkování. Dokončení AP proběhne na výjezdním
zasedání KOS.
➢ Schválení termínu výjezdního zasedání KOS – termín byl stanoven na 13.-14.3.2018, místo bude
upřesněno později.
➢ AP 2018 bude také předložen na vědomí RM, ZM a SON (společně s vyhodnocením AP 2017)
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Termín pro AP 2018 : 20.3.2018
Zodpovídá : D. Vondrová
3. Změny ve složení pracovních skupin, aktualizace kontaktů :
Úkol z minulého jednání KOS, D. Vondrová předložila přítomným současné složení pracovních skupin k
aktualizaci, případnému doporučení nových členů, kteří by aktivně pracovali.
Termín : do 28.2.2018 zaslat D. Vondrové aktuální složení pracovních skupin
Zodpovídají : vedoucí pracovních skupin
4. Plán termínů jednání pracovních skupin (KOS, PRS1-3) :
Pracovní skupiny komunitního plánování stanoví termíny schůzek, jednání bude iniciovat D. Vondrová na
základě doporučení vedoucích skupin, rovněž bude zpracovávat zápisy, které se budou zveřejňovat na
webu Nového Boru a SON.
Termín: do 28.2.2018 nahlásit D. Vondrové termíny jednání pracovních skupin
Zodpovídají : vedoucí pracovních skupin
5. Informace o semináři pro poskytovatele sociálních služeb -duben 2018 :
D. Vondrová seznámila přítomné se seminářem pro poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu na
téma “Sociálně patologické jevy v sociálních službách”, který se uskuteční dne 19.4.2018 v zasedací
místnosti MěÚ NB od 9,00-15,00 hodin. Témata byla konzultována s J.Kubáňovou, bylo zvoleno tak, aby
bylo přínosné napříč všemi skupinami poskytovatelů sociálních služeb.
6. Diskuse :
➢ Návrh na zařazení pí. Markéty Chýlkové (Rytmus Liberec, pobočka Česká Lípa) do pracovní skupiny
PRS2 nebo PRS3, projedná D. Nerad a J. Kučerová.

Úkoly z výjezdního zasedání v Růžové:
1) Získání informací o setkávání praktických lékařů z KÚLK (zda mají pravidelná setkání, zasedání …).
Přetrvává špatná komunikace lékařů s pacienty a rodinnými příslušníky, a to i přes to, že všechny
obvodní lékaře navštívily sociální pracovnice OSVZ, lékaři byli pozváni ke kulatému stolu s poskytovateli
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sociálních služeb (přišli 3 z 16 ti pozvaných)! Lékaři řeší problém u klientů až v případě upozornění
sociálního pracovníka na daný problém a většina lékařů s velkou nechutí. Praxe je taková, že lidé se sami
o možnosti sociálních služeb začnou zajímat až v případě problému, ale to je většinou pozdě, vzhledem
ke lhůtám pro vyřízení dané služby či pobytu v zařízení. Většina lékařů lidem zdravotní služby většinou
sami nenabízí. Naopak je praxe taková, že pacienti mění obvodního lékaře, aby jim byla zdarma
poskytnuta domácí zdravotní péče od lékaře, který s tím problémy nemá (např. MUDr. Černá). Byla
oslovena VZP, zda by se tento problém mohl řešit přes ně, výsledek však nebyl uspokojivý. Údajně
nemohou lékařům nic doporučovat, ale z jejich evidence je zřejmé, že popsaný stav je skutečný, někteří
lékaři nepíší domácí zdravotní péči. Tento trend není žádoucí a je nutné se pokusit o jeho změnu.
Zodpovídá: J. Kubáňová
Termín: není stanoven
2) Zprostředkovat schůzku s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, cílem je seznámení se
službou, předání informací. Dále předat veřejnosti informace o skupině LÍP A SPOLU, která sdružuje
rodiče dětí i dospělých, postižených různými formami PAS a souvisejícím fyzickým a mentálním
postižením, zveřejnit informace v Novoborském měsíčníku. Kontaktní osobou je JUDr. Zejdová.
Dnes J. Kubáňová odeslala na školy v celém ORP žádost, aby OSVZ sdělily počty dětí s autismem v ZŠ.
Zároveň jim poslala dotazníky pro rodiče těchto dětí a seznam institucí, které mohou takovým rodinám
podat pomocnou ruku.
Zodpovídá: vedoucí PRS 1 a D.Vondrová
Termín: není stanoven
3) Oslovit odborníka na marketing v rámci propagace poskytovatelů sociálních služeb (bannery, letáky, info
panely, reklamní spoty, Dny poskytovatelů sociálních služeb). D. Vondrová informovala o přípravě
projektu Podpora místní Agendy MA21 – marketingová podpora sociálních služeb působících na
Novoborsku.

Různé:
Katalog sociálních služeb – J. Kubáňová jednala předběžně s pracovníkem IT MěÚ Nový Bor M.
Matěchou o převedení souboru do MS Word, abychom s ním mohli dále pracovat (aktualizovat kontakty
a doplnit nové informace). Nová forma katalogu by měla být interaktivní, přehlednější a přístupnější
laické veřejnosti.
(Info od J. Kubáňové - dnes zde byla p. Olšarová, poskytne nám Katalog sociálních služeb v editovatelné
podobě)
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Úkol : převedení do jiné formy s možností vlastních úprav, nové návrhy
Zodpovídá : J. Kubáňová a D. Vondrová

V Novém Boru dne 5.2.2018
Zapsala : Daniela Vondrová

SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
www.novoborsko.cz

Ing. Daniela Vondrová
tel.: 737 972 285
dvondrova@novoborsko.cz

Projekt „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ (reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006546) je financován
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

4

