Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana

Liberec dne 16. března 2020

Věc: žádost o spolupráci ve věci zásobování osamělých seniorů a dlouhodobě
nemocných (ZTP), zaměřenou na dopravu nákupů potravin, hygienických
potřeb a léků
Vážený pane primátore,
vážený pane starosto, vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vás požádal o pomoc v koordinaci při zásobování osamělých
seniorů a dlouhodobě nemocných (ZTP), zaměřenou na pro ně nezbytné nákupy a
dopravu potravin, hygienických potřeb a léků v Libereckém kraji.
V úvodu bych rád zdůraznil, že níže popsaná koordinovaná pomoc nikterak
nenahrazuje aktivity, které již nyní spolu se spolupracujícími organizacemi
občanům Vašeho města či obce poskytujete. Za Vaši práci Vám děkuji a prosím
Vás, abyste v ní neustávali. Popsaná koordinovaná pomoc také nemůže nahradit
tzv. sousedskou výpomoc, a proto Vás chci požádat, abyste apelovali na Vaše
občany, aby nebyli neteční a navzájem si pomáhali, dokud to aktuální situace
dovolí. Jde o pomoc svým sousedům a známým, kteří patří do nejohroženější
skupiny.
Pro osamělé seniory a dlouhodobě nemocné (ZTP), kteří nejsou schopni si za
pomoci rodinných příslušníků, sousedů, pracovníků sociálních služeb nebo Vaší
obce obstarat základní nákupy a léky, budou tuto pomoc organizovat ve spolupráci
s dobrovolníky a Libereckým krajem níže uvedené organizace. Podmínkou
poskytnutí pomoci je, že tyto osoby nečerpají souběžně sociální služby (zejména
pečovatelské), které jim mohou tyto věci zajistit a běžně zajišťují. Dále se nesmí
jednat o osoby v karanténě, včetně příslušníků jejich domácnosti.
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V Libereckém kraji k dnešnímu dni působí tito koordinátoři, kteří jsou partnery
Libereckého kraje na straně jedné a potřebných osob na straně druhé:
a) okres Jablonec nad Nisou a okres Semily bez Turnovska – Oblastní
spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 00426083, kontaktní osoba paní Kateřina Havlová
(email: reditelka@cck-jablonec.cz, tel. 732542934), kontakty pro potřebné
tel. 602503705 a 601386447.
b) oblast Turnovska - Dobrovolnické centrum ADRA Liberec, Železná
253/20, 460 01 Liberec 1, IČO: 61388122, kontaktní osoba pan Michal
Čančík (email: michal.cancik@adra.cz, tel. 604663799), kontakt pro
potřebné tel. 605254555.
c) okres Liberec - Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.,
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 27336751, kontaktní osoba pan
Bc. Michael Dufek (email: reditel@ksk.liberec.cz, tel. 604 600 044),
kontakty pro potřebné 770141444 a 608303666.
d) okres Liberec - Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec,
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, Staré Město, IČO: 00426091, kontaktní
osoba
pan
Ondřej
Hradec
(email:
ondrej.hradec@gmail.com,
tel. 775073 422), kontakty pro potřebné 770141444 a 608303666.
e) okres Česká Lípa - Dobrovolnické centrum ADRA Česká Lípa, ul.
Československé armády 1578, 470 01 Česká Lípa. IČO: 613 88 122,
kontaktní osoba pan Ing. Petr Máška (e-mail: petr.maska@adra.cz, tel.:
777088871).
Liberecký kraj vyčlenil pro tuto agendu paní Bc. Andreu Futschikovou, email:
dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz, tel. 775 139 040, která bude agendu komplexně
zajišťovat (komunikace s koordinátorskými organizacemi, dobrovolníky, s obcemi,
ostatními odbory KÚ, přenos informací). V případě její nepřítomnosti zajistí odbor
sociálních věcí její zástup. V případě potřeby se proto na ní neváhejte obrátit.
Liberecký kraj bude plnit funkci zastřešujícího subjektu, který bude přenášet
informace o potřebách území a nabídky spolupracujících dobrovolníků směrem ke
koordinátorským organizacím. Liberecký kraj bude zajišťovat nezbytnou materiální
pomoc a podporu koordinátorským organizacím (hygienické potřeby, osobní
automobily, náklady na PHM apod.), bude operativně řešit systémové otázky,
informovat obce, veřejnost a zájemce o dobrovolnickou pomoc.
Jako zástupce obcí Libereckého kraje si Vás proto dovoluji požádat, abyste zájemce
o dobrovolnickou činnost v rozsahu tohoto dopisu směřovali podle území na
uvedené koordinátorské organizace, popř. aby se hlásili emailem
(dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz) paní Futschikové. Ta je pak nasměruje podle potřeb
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území k příslušné organizaci. Na druhé straně Vás žádám, abyste zjišťovali potřeby
obyvatel na svém území a informovali spolupracující organizace o potřebách
Vašich seniorů a dlouhodobě nemocných, popř. abyste informaci o potřebné osobě
zaslali emailem (dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz) paní Futschikové.
Pro Vaši širší představu o průběhu spolupráce pak doplňuji, že koordinátorské
organizace budou na svém přiděleném území přijímat informace od koordinátorky
za Liberecký kraj (paní Futschiková) o místně příslušných zájemcích o
dobrovolnickou činnost (ve věku 18 - 60 let), budou s nimi uzavírat příslušné
smluvní dokumenty a budou je vysílat k potřebným osobám. Spolupracující
organizace budou od nás přijímat informace o požadavcích z území (obcí) o
potřebných osobách (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon), kterým
zajistí dle svých provozních možností v přiměřené době dopravu nákupů potravin,
hygienických potřeb a léků. Spolupracující organizace stanoví maximální rozsah
pomoci tak, aby plnila svůj účel, ale nebyla zneužívána nad rámec jejího cíle
(omezení max. částkou či váhou nákupu). Individuální přístup je na zvážení při
řešení konkrétního případu.
Liberecký kraj také zajistí v nezbytném rozsahu věcnou pomoc, a to poskytnutím
osobních automobilů a úhradou nákladů na pohonné hmoty.
Věřím, že se do tohoto druhu spolupráce zapojí postupně i další organizace a
společně se nám tak podaří alespoň v této otázce situaci stabilizovat. Bez Vaší
pomoci a vstřícnosti se však neobejdeme, a proto Vám za ni předem děkuji.

Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana
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