Zápis ze schůzky skupiny duševního zdraví KP Liberec konané dne 15. 1. 2019
Přítomni: p. Horáková, p. Krnáčová, p. Machartová, p. Pokorná, p. Havlíčková
Omluvena: p. Čuprová, p Řáhová

Hosté: R. Bergmanová – Fokus Liberec
Zástupce města p. Sochůrková se omluvila

Pro více jak roční neomluvenou neúčast ve skupině Duševního zdraví bylo ukončeno členství zástupci
Rodiny24 - paní Šťovíčkové
Informace členů skupiny:
Paní Machartová (Tulipán) informovala o zahájení nového projektu zaměřeného na zaměstnávání OZP
na Frýdlantsku a o dalších aktivitách na Semilsku. Současně informovala o projektu navazujícím na
liberecké Komunitní centrum, v jehož důsledku dojde na ohraničený čas k částečnému omezení
provozu KC. Od února 2019 do ledna 2020 by mělo být zrekonstruováno chráněné bydlení v ulici
Srbská. Prostory by měly být k dispozici službě CHB od dubna 2020. S ohledem na aktuální reformu
psychiatrické péče vnímá pracovní skupina navýšení kapacit této služby nezbytné a to zejména pro
osoby s potřebou vyšší mírou podpory. Tulipán také organizuje soutěž o nejlepšího neformálního
pečujícího spojenou s dotazníkovým šetřením zaměřeným na nejčastěji se vyskytující obtíže pečujících.
Výstupy budou k dispozici v listopadu tohoto roku. Hlavním cílem „soutěže“ je medializace
problematiky pečujících osob.
Paní Pokorná (Dolmen) informovala o získání 3 bytů pro potřeby chráněného bydlení (z toho dva byty
bezbariérové) a současně nás překvapila informací o potřebě vyplnění formuláře „Hlášení vlastnictví
skutečného majitele“. Ti, kteří dosud žili v nevědomosti, děkují za informaci!
p. Krnáčová (sociální pracovnice PO KNL)v souvislosti s rekonstrukcí psychiatrického oddělení zve
skupinu KP v září do nových prostor- předběžně rádi přijímáme.
p. Havlíčková informovala o rekonstrukci a dovybavení koupelen. Současně se rozvinula diskuse týkajíc
se problematiky stárnutí uživatelů denního stacionáře a naprostého nedostatku komunitních služeb
pro lidi s vysokou mírou podpory- s kombinovanými vadami, které by zabránily jejich automatickému
přemisťování do pobytových služeb. Možným řešením by byla komunitní chráněné bydlení.
Host paní Bergmanová (Fokus) informovala skupinu o způsobu spolupráce s psychiatrickou nemocnicí,
a požádal o spolupráci v PN Kosmonosy služby, které pracují s osobami s duševním onemocněním.
V PNK je mnoho těchto lidí hospitalizováno dlouhodobě bez jakékoliv podpory a možnosti odejít.
P. Horáková (Fokus) informovala o některých aktivitách projektu Kvalita, zašle harmonogram činností
na tento rok. Pokud by členové skupiny měli jakýkoliv nápad týkající se doplnění tohoto
harmonogramu, bude vítán

Zapsala dne 16. 1. 2019 Jana Horáková

