
 
 
 

Zápis ze setkání skupiny duševního zdraví dne 4. 10. 2022 

13:00, Fokus Liberec 

 
Přítomni: p. Horáková (Fokus), p. Řáhová (DH Liberec), p. Krnáčová (KNL), p. Machartová (Tulipan), p. 
Havlíčková (Alvalída), p. Kulhánková (MML – odbor sociální péče) 
 
Host: p. Machová (MML – odbor školství a sociálních věcí) 
 
 
Obsah:  
 

1) Práce na návrhové části Komunitního plánu 
 

 V návaznosti na společné setkání pracovních skupin byla vypracována návrhová část 
komunitního plánu, kterou v průběhu podzimu budou jednotlivé pracovní skupiny 
připomínkovat a doplňovat. Hlavním úkolem každé pracovní skupiny je popsat ideální cílový 
stav nebo vizi z hlediska klientů, a to ke konci platnosti komunitního plánu v roce 2027. 
 

 Jedná se o odlišný přístup ke zpracování komunitního plánu, než tomu bylo doposud. 
Komunitní plán je střednědobá koncepce, tudíž je nutné stanovit střednědobé cíle. Konkrétní 
cíle z hlediska poskytovatelů sociálních služeb (navýšení kapacit té či oné služby, zřízení nové 
služby,…) budou předmětem jednotlivých Akčních plánů na příslušný rok, a to s ohledem na 
požadavek KÚLK pro akceptování případných rozvojových záměrů, které jsou městem Liberec 
vždy podávány v březnu. Dle vyjádření KÚLK bude při posuzování požadavků do krajské sítě 
přihlíženo právě na Akční plán. 

 

 Všechny pracovní skupiny komunitního plánování mají v průběhu září a října stanovit jeden 
hlavní, dlouhodobý cíl pro svou cílovou skupinu a opatření vztahující se k tomuto cíli. Členové 
skupiny obdrželi informace k návrhové části předem. 

 

 Návrh cíle za PS duševní zdraví zní takto: „Cílová skupina (zahrnující jak dospělé, tak i děti) 
za pomoci místně a časově dostupné sítě služeb dosáhne integrace a stabilizace. Což 
znamená, že má možnost získat zaměstnání, bydlení a adekvátní zdravotní péči. Zároveň je 
vytvořen i podpůrný systém služeb pro blízké okolí klienta a další aktéry pracující s cílovou 
skupinou.“ 

 



 V rámci diskuze k opatřením se členky PS shodly, že za celou pracovní skupinu není možné 
stanovit jednotné indikátory, jelikož každá služba je specifická a není možné služby mezi sebou 
porovnávat.  Bylo tedy dohodnuto, že si každá služba stanoví své indikátory, které následně 
zašlou na e-mail paní Horákové, která indikátory zkompletuje a zašle p. Machové. (T: 20. 10. 
2022) 
 

2) Diskuze 
 Problém ve školách – nejsou obsazeny profesionální pozice jako je metodik prevence, školní 

psycholog, apod. – jednou z možností jak toto řešit je formou multidisciplinarity (např. Formou 

případových konferencí) – je nutné hledat jiné cesty, když chybí odborníci 

 Celkově chybí služby pro děti, které potřebují vysokou míru podpory 

 Vícezdrojové financování – služby, které mají působnost ve více obcích nebo celém kraji se 

potýkají s velkou administrativní zátěží při zasílání žádosti o spolufinancování mezi jednotlivé 

obce – v praxi se velmi osvědčil model, který běží na Novoborsku a Frýdlantsku – poskytovatel 

zašle jednu žádost na ORP, přičemž ORP vyplácí dotaci ze společného balíku peněz, na kterém 

se podílí okolní obce (výpočet na základě koeficientu na počet obyvatel). Na Liberecku však 

tento model nefunguje. V budoucnu je pravděpodobné, že ke spolufinancování přistoupí obce 

spadající pod MAS Podještědí, avšak město Liberec bude, stejně jako doposud, financovat 

služby samo za sebe. 

 

Zapsala: Adéla Machová 


