KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro duševní zdraví
Místo jednání: Fokus, o.p.s., Nezvalova 662/18, Liberec 15
Datum/čas.:
6. 12. 2016 od 13.30
Přítomni:
Tomáš Hendrych, Jana Horáková, Alena Janáčková, Nikol Krnáčová, Vladimíra
Řáhová
Omluveni:
Michal Fleischmann, Eliška Pokorná
Hosté:
Kateřina Marcinková, referent sociálních služeb, Magistrát města Liberec,
Mgr. Zora Machartová, Ing. Martina Pšeničková, Sdružení Tulipán, z.s.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Informace z pracovního jednání řídící pracovní skupiny KPSS
Volba nového manažera pracovní skupiny
Diskuze

Ad 1)
Uvítání a seznámení s programem. Vzhledem k přítomnosti zájemců o práci v PS ze Sdružení Tulipán
a nové členky přestoupivší z PS pro zdravotně znevýhodněné stručné představení všech účastníků
jednání a jejich organizací.
Ad 2)
Jmenována nová vedoucí humanitního oddělení města – Bc. Dana Morcová. Její oddělení spravuje
Fond prevence a Fond zdraví. Zde možnost podávat malé projekty.
Pí Marcinková poreferovala o chystaných změnách ve způsobu rozdělování finančních prostředků
v rámci dotačního programu města. Cílem je, aby nový systém byl přehlednější a pro poskytovatele
lepší. Chce priorizovat určité služby a podporovat ty stávající. V novém systému nebudou působit
hodnotitelé. V současné době se diskutuje o vhodném vzorci (klíči) pro rozdělování. V lednu bude
schválen.
Dále pí Marcinková informovala o budoucnosti KPSS. Ten stávající oficiálně končí k 31. 12. 2016.
Vzhledem k zpracování Strategického plánu města pro sociální začleňování a vzhledem k plánované
novelizaci zákona o sociálních službách prodloužen o 1 rok (tj. do 31. 12. 2017). Již byli osloveni
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potenciální zpracovatelé. Nutno vyhlásit výběrové řízení. Členové PS doporučují, aby zpracovatel byl
znalý místních poměrů.

Ad 3)
P. Hendrych po zralé úvaze rezignoval na post manažera PS. Skupina po prodiskutování vhodných
kandidátů se jednomyslně usnesla na následujícím:
Od 1. 1. 2017 bude funkci manažera skupiny zastávat Alena Janáčková a zástupkyní manažera
skupiny bude PhDr. Jana Horáková.
Ad 4)
Pí Machartová se dotázala na možnosti matky schizofreničky. Na dotaz reagovala pí Krnáčová.
Uvedla, že je po domluvě s lékařem možnost hospitalizovat paní v KNL. U porodu lze zajistit
v případě potřeby přítomnost psychiatra. Zdůraznila důležitost existence rodinného zázemí.
V souvislosti s tímto dotazem se otevřelo palčivé téma nedostatku psychiatrů v libereckém kraji.
Členové PS vznesli dotaz, zda se v této záležitosti může angažovat město.
Pí Horáková informovala o projektu CDZ (Centra pro duševní zdraví). Zdůraznila nutnost vytvořit pro
liberecký kraj multioborový terénní tým. V současnosti jsou uvolněny prostředky z EU.

V Liberci dne 7. 12. 2016, zapsal T. Hendrych, ověřila: N. Krnáčová
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