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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro duševní zdraví 

 

Místo jednání:   Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s., bud. U   

Datum/čas.:        28. 6. 2016 od 13.30 

Přítomni:        Tomáš Hendrych, Jana Horáková, Alena Janáčková  

Omluveni: Michal Fleischmann, Nikol Krnáčová, Eliška Pokorná 

Hosté: Kateřina Marcinková, referent sociálních služeb, Magistrát města Liberec, 

 Tereza Šímová, sociální pracovnice, Návrat, o. p. s. 

 

 

 Program jednání: 

 

1. Úvod  

2. Informace z pracovního jednání Řídící pracovní skupiny KPSS  

3. Představení zájemce o členství v Pracovní skupině pro duševní zdraví 

4. Stanovení termínů jednání skupiny na 2. pololetí 2016 

5. Informace od členů skupiny  

6. Diskuze  

 

 

 

Ad 2) 

Příprava nového Komunitního plánu sociálních služeb v regionu Liberec na následujících 3–5 let. 

Členové pracovních skupin mají možnost podávat náměty. 

Změna systému hodnocení žádostí týkající se dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb 

z rozpočtu SML. Cílem je zjednodušit současný model a souběžně jej udělat mnohem 

předvídatelnějším pro žadatele při zachování současné pestré šíře podpory jednotlivých poskytovatelů 

služeb. Nový systém hodnocení bude kopírovat nastavení hodnocení žádostí na Krajském úřadu LK 

a zároveň zohledňovat potřeby města Liberec. Nově vzniklé sociální služby, které zatím nejsou 

v Základní síti sociálních služeb LK, by byly podpořeny v rámci individuální žádostí nebo fondu.   

 

Ad 3) 

Skupině představena zájemkyně o členství Mgr. Tereza Šímová sociální pracovnice o. p. s. Návrat. 

Tato organizace provozuje Azylový dům Speramus. 
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Ad 4) 

Skupina se dohodla na termínech a místech jednání ve 2. pol. roku 2016: 

20. září 2016 od 13.30, Azylový dům Speramus, Široká 68, 

6. prosince 2016 od 13.30, Fokus, o. p. s., Nezvalova 18, Liberec-Kunratice 

 

Ad 5) 

Informace o vývoji projektu Centra duševního zdraví, žadatelem musí být zdravotnické zařízení, 

v Libereckém kraji zpočátku dvě centra orientovaná na terénní práci. 

Informace o Azylovém domě Speramus, Návrat, o. p. s. usiluje získat budovu do vlastnictví, kapacita 

je 25 lůžek, klientela prakticky stabilní, někdy též klient s poruchou duševního zdraví, častým 

problémem je alkoholismus. 

Informace o rozvoji dobrovolnictví v Krajské nemocnici Liberec, unikátní dobrovolnický projekt – 

dobrovolníci poskytují psycho-sociální podporu během gastroenterologických výkonů, na dětském 

psychiatrickém oddělení momentálně nepůsobí žádný dobrovolník, přestože je o dobrovolníky na 

tomto oddělení zájem ze strany personálu, probíhají zde pouze příležitostné akce ve spolupráci 

s různými dobrodinci. 

 

Ad 6) 

Sdružení Tulipán uvažuje o zřízení chráněného bydlení pro duševně nemocné. Je otázkou, zda je 

takováto služba v libereckém regionu skutečně potřebná. 

V bývalé tiskárně v Harcově bude zřízen Domov pro matky s mentálním postižením. 

Diskutována možnost spolupráce Pracovní skupiny pro duševní zdraví s pí Řáhovou z Domova 

Harcov, pí Pokornou z Dolmenu a pí Machartovou z Tulipánu. Oslovení jmenovaných se ujme pí 

Marcinková. 

 

 

V Liberci dne 30. 6. 2016, zapsal T. Hendrych, ověřila: A. Janáčková 

 

 

   

 


