
Zápis ze schůzky komunitního plánování- skupina Duševního zdraví dne 21.5.2019  

 

 

Přítomni  

V. Řáhová, Z. Machartová, N. Krnáčová, P. Havlíčková, J. Pokorná, J. Horáková  

Host:  P. Holeš 

 

Obsah:  

Individuální projekty a problematika vykazování- změna pravidel v průběhu projektu opět navyšuje 

administrativu.  Dohoda poskytovatelů zapojených do IP:  Změna bude akceptována od 6. 2019. Zpětné 

vykazování je nadměrně zatěžující, J. Horáková se stanoviskem seznámí LK.  

P. Pokorná předala informaci o možném „přehodnocování“ bytů, ve kterých jsou umístěni klienti 

služeb. Na základě informace od paní Řáhové -  bližší informace k této problematice může podat paní 

Kotková (město Liberec)  

Diskuse nad prezentací skupiny.  Problematika duševního zdraví, reformy psychiatrické péče a činnosti 

poskytovatelů v této oblasti jsou diskutovány spíše na krajské úrovni, na území města Liberce se jedná 

o celkem neznámé téma.  Skupina má zájem zvýšit povědomí o práci jednotlivých služeb a o jejich 

významu. (Podpora lidí s duševním a mentálním postižením např. zabraňuje sociálně patologickým 

jevům, které jsou v těchto cílových skupinách časté – bezdomovectví, zadluženost, abúzus drog), a 

které město pomocí jiných sociálních služeb v Liberci řeší. Je tedy nutné přiblížit naší činnost 

zastupitelům. Služby se shodly, že mají k dispozici  videa/ krátké filmy, které by bylo možné sestříhat a 

vytvořit tak společný propagační materiál skupiny duševního zdraví.  Paní Řáhová a Havlíčková mají 

kontakty na profesionály, které by nám při vytváření společného materiálu mohli pomoci. Kontakty 

zašlou Janě Horákové, zjistíme cenu např. za jednu minutu dokumentu a domluvíme se na tom, co kdo 

ze svého materiálu chce použít – pravděpodobně operativně k tématu svoláme mimořádnou skupinu 

(další pravidelná skupina je plánována až na září).  Na financování se poskytovatelé složí. 

Diskutována byla i současná podoba KP v Liberci a možnost zabývat se jednotlivými tématy a hledat 

spíše přesahy a možnosti spolupráce při řešení tématu, než plánovat na úrovni oddělených skupin a 

poskytovatelů. 

 

 

31. 5. 2019 Zapsala Jana Horáková  


