
Zápis ze skupiny duševního zdraví komunitního plánování města Liberec 

Ze dne 19. 11. 2019 

Přítomni: Horáková, Čuprová, Krnáčová Machartová, zástup za Dolmen paní S.  Ahneová  

Omluveni: p. Havlíčková – nemoc, p. Sochůrková – pracovní povinnosti  

 

 Události minulých měsíců: 

Tulipán   

 Projekt pečující – Slavnostní vyhlášení ocenění neformálních pečujících proběhne 30.11. 

 Probíhá rekonstrukce CHB, narůstá rozpočet a vícepráce. LK je domluveno zařazení do sítě 

v roce 2021 

 Bylo podpořeno pokračování komunitního centra do roku 2022 

 Rozšíření cílové skupiny na osoby ohrožené na trhu práce a pečující 

Psychiatrické oddělení 

 Paní Krnáčová se stala tzv. malým metodikem pro multidisciplinaritu. V cílech této pozice je mj. 

motivovat zaměstnance pro stáže v jiných zařízeních, nastavení spolupráce s Fokusy.  První schůzka 

pracovních týmu Fokus- PO bude iniciována primářem. Pravděpodobně v lednu 

Dolmen.  

Spolupráce s klientkou Fokusu, která přešla do služeb Dolmenu, funguje, proběhne společná schůzka 

a hodnocení. Prosba ze strany Fokusu ke zpracování kazuistiky dobré praxe klientky z Domova Harcov, 

která přešla do služeb Dolmenu (bylo probíráno již na minulé pracovní skupině) bude využito při 

jednáních v psychiatrické nemocnici.  

Opětovná výzva ke službám pro mentálně postižené – k pravidelným návštěvám v psychiatrické 

nemocnici Kosmonosy (případně Horní Beřkovice). PNK o návštěvy těchto služeb velmi stojí, stále jsou 

zde umístěni pacienti s mentálním handicapem pouze ze sociálních důvodů, pro které dosud nejsou  

k dispozici služby. Fokus Liberec nabízí dopravu do nemocnice svým autem i další podporu při jednání 

v nemocnici  

Další setkání skupiny po Novém roce 14. 1. 2020 tentokrát v nově zrekonstruovaných prostorách 

psychiatrického oddělení. V lednu se domluvíme na dalších termínech pro rok 2020.  

Paní Machartová iniciovala společné vánoční posezení.  Na skupině byla nabídnuta p. Čuprovou 

možnost zrealizovat setkání přímo v Tulipánu dne 10.12. Později bylo paní Machartovou telefonicky 

upřesněno, že 10.12 se koná v Tulipánu akce a setkání by bylo vhodné zrealizovat na jiném místě. 

Definitivní místo pro setkání p. Machartová upřesní a informaci. J. Horáková rozešle účastníkům 

skupiny mailem.  

 

Zapsala 27. 11. 2019 Jana Horáková  


