
ZÁPIS č. 2/2014 
 

 

Jednání dne:  27.3.2014 – kancelář Rodina24, nám. E. Beneše 28, Liberec 
Přítomno:  4 členové 

Omluveno:  1 členové 

Program jednání zahájila a vedla pí Eliška Pokorná 

1. Informace k průběhu dotačního řízení SML pro rok 2014    str. 1 
2. Kontrola cílů a opatření skupiny ve schváleném KP     str. 1-2 
3. Informace o činnosti a novinkách jednotlivých členů skupiny   str. 2 
4. Různé          str. 2 

      
 

Úkoly a termíny pro členy skupiny 

1. Každý člen se seznámí před příštím jednáním skupiny s jednacím řádem pracovní skupiny a 
připraví si případné připomínky      Termín: do 29.5.2014   

Úkoly a termíny pro manažera skupiny 

1. Rozešle aktuálně platný jednací řád, včetně připomínek ostatních skupin. Termín: do 22.5.2014 

Termín příští schůzky  

čtvrtek 29.5.2014, od 15.00 hod, kancelář Rodina24, nám. E. Beneše 28, Liberec 
 

1. Informace k průběhu dotačního řízení SML pro rok 2014  

Celkem bylo podáno 38 žádostí. Jeden žadatel nebyl registrovaným poskytovatelem a jeho žádost 
byla vyřazena. Jeden z žadatelů byl podpořen z jiného programu a žádosti stáhnul. Žádosti hodnotili 
podle předem daných a zastupitelstvem schválených pravidel vždy 2 hodnotitelé. Konečné výsledky 
projednala celá ŘPS na svém jednání a navrhla radě ke schválení návrh výše dotací. Pro získání 
podpory bylo potřeba získat minimálně 25 bodů věcného hodnocení. Ze supiny DZ podal žádost jeden 
poskytovatel.   

2. Kontrola cílů a opatření skupiny ve schváleném KP  

Cíle a opatření jsou pro rok 2014 beze změn. Fokus bude z Liberce stěhovat chráněné bydlení na 
podzim roku 2014 do Krásné Studánky. Důvodem jsou nižší náklady na bydlení. Zde smlouva na 10 
let. Bydlení pro 12 klientů. Nyní 11 klientů. Zvýšení kapacity CHB o 1 klienta. Od organizace 
Pochodeň, která neposkytuje sociální službu chráněné bydlení, převzal Fokus některé klienty, ale 
většina z nich nepotřebovala podporu. Nyní pracuje se 2 klienty. 

Spolupráce s léčebnami a nemocnicemi funguje. S oddělením psychiatrie liberecké nemocnice je 
obtížné se s panem primářem dohodnout na konkrétním a praktickém řešení u jednotlivých klientů, 
kteří mají přejít z nemocnice domů tak, aby na zdravotní péči plynule navázala sociální služba 
poskytovaná organizací Fokus. 

U seniorů trvá situace s obtížným získáním místa v pobytovém zařízení pro člověka s psychiatrickou 
diagnózou. Podmínky jsou pro seniora lepší, pokud žije v „DPS“ a dochází do Fokusu a využívá služby. 



Pokud to není možné, tak se často senioři ocitnou místo v domově pro seniory v psychiatrické 
nemocnici (dříve léčebně). To je problém. 

Trvá potřeba pokrýt službou 24 hodin podporu v chráněném bydlení. Nyní je služba zajištěna v čase 
8:00-16:00 hodin ve dnech pondělí až pátek, včetně svátků, pokud připadají na tyto dny. 

3. Informace o činnosti a novinkách jednotlivých členů skupiny  

Fokus, p. Horáková: Je plánován proces transformace. Zde bude potřeba užší spolupráce Fokusu a 
oddělení psychiatrie v Liberci. Primář p. Horákovu již oslovil. V plánu je vybudování center duševního 
zdraví. Na jednom místě budou různé „psychiatrické služby“ a pro různé věkové skupiny. Využijí je 
lidé se závislostmi i senioři. Budou zde poradny a různé ambulantní služby. Nyní je příprava ve fázi, 
kdy se týká především zdravotnictví. Se zapojením a propojením se sociálními službami se počítá. 

4. Různé 

------ 

V Liberci 20.5.2014 

Zapsala: Eliška Pokorná  

Kontakt: 485 150 510, 608 973 674, email: eliska.pokorna@rodina24.org  

Ověřil:  Bc. Michal Fleischmann 

 

 

 


