
Zápis ze setkání skupiny duševního zdraví dne 25.1.2022 

Přítomni: p. Horáková, p. Herčíková, p. Krnáčová, p. Machartová  

Host: P Sochůrková  

Obsah: 

Informace o spolupráci na procesu kandidatury pro Evropské  hlavní město kultury 2028.  Paní 

Škochová řídící skupinu KP informovala o povinnostech týkajících se přihlášky. Pro členy jednotlivých 

skupin pak  vyplynul požadavek do konce února 2022 zformulovat jaké hlavní potřeby a bariéry účasti 

na kulturním a komunitním životě jsou na straně uživatelů jednotlivých sociálních služeb. Prosím o 

zaslání těchto informací do konce února 2022 a to přímo na mail paní Sochůrkové: 

sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz 

V rámci diskuse nad tímto tématem byla zatím identifikována ekonomická bariéra- klienti s duševním 

onemocněním a mentálním postižením na kulturní akce nemají finanční zdroje.  Někteří klienti 

potřebují z důvodu horší orientace nebo úzkosti  doprovod. V případě doprovodu klienta na akci, si 

ale klient musí doprovod platit. Řešením jsou obvykle skupinové aktivity, kdy se několik klientů na 

doprovod „složí“. Paní Herčíková informovala o možnostech řešení finanční bariéry přímo v Liberci: 

Bowling v Home Credit Aréna- je možný pronájem dráhy  za nižší cenu v neatraktivním čase. V kině 

Varšava existují seniorské slevy i pro ne-seniory (Představení označená Bio Senior jsou za uvedenou 

cenu (většinou 60Kč) pro všechny, kdo přijdou. Nemusí mít žádnou průkazku. Je to vysílací čas 16:30, 

kdy je sleva pro všechny možná od distributora filmu.). Domluvit se na doplnění nevyprodaného 

představení lze i v libereckém Naivním divadle. Další identifikované bariéry: Prostorové bariéry,  

nedostatečné ozvučení, pozdní časy představení- klienti jsou již unaveni.  Skupina se shodla na tom, 

že důležitým tématem při řešení této problematiky je i sociální  začlenění. Vytváření speciálních 

programů např. ve speciálních časech neumožňuje klientům kontakt s běžnou společností.  

Tulipán: Paní Machartová poptává  zaměstnance-  OZP - cukrářku. Pokud by měl někdo kontakt, prosí 

předat. 

Tulipán se potýká v Komunitních centrech s finanční nestabilitou. Chybí návazné projekty. V březnu 

proběhne schůzka s Fokusem o možném předání  klientů (identifikované  potřeby  - dluhová 

problematika, volnočasové aktivity, vzdělávání).       

Další diskuse se rozvinula nad projektovým záměrem Rytmusu- registrace služby PSB pro osoby 

s mentálním handicapem.  Dolmen informoval o nenaplněné kapacitě své služby. Možným 

východiskem by tedy byla spolupráce s Dolmenem,  při poskytnutí podpory  klientům Rytmusu . (27. 

1. 2022 byl Rytmusu  zaslán Dolmenem dopis  s informací o volné kapacitě a s nabídkou poskytnutí 

služby).  

Paní  Sochůrková  informovala skupinu  o dotačních titulech- viz informace ze SML.  

Připomínám  další termíny KP pro tento rok: 22.3, 24.5, 20.9, 22.11. V termínu březnovém a 

květnovém se setkáme na skupině společně se zpracovateli nového libereckého KP . Prosím tedy 

všechny členy o účast.  V těchto termínech je domluveno setkání v prostorách  Fokusu.  

 

Informace ze SML 

 Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2022 
 

mailto:sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz


- ŘPS schválila vyhlášení v podobě z roku 2021, včetně hodnotících kriterií 
 

- Program A – 1 000 000,-, služby zařazené do programu: § 57 – Azylové domy, § 58 
– Domy na půl cesty, § 61 – Nízkoprahová denní centra 
 

- Program B – 6 000 000,-, ostatní služby dle zákona č. 108/2006 Sb. 
 

Harmonogram dotačního titulu 2022 

 

 Vyhlášení RM 8. 2. 2022 (ukládání materiálů do 2. 2.)  

  ZM 24. 2. 2022 

 Zveřejnění na úřední desce 1. 3. – 31. 5. 2022 

 Příjem žádostí 4. 4. – 18. 4. 2022 

 Schválení RM 17. 5. 2022 (ukládání materiálů do 11. 5.) 

   ZM 26. 5. 2022 

Úkol: zajistit vyhlášení dotačního titulu, do vyhlášení uvést požadavek na doložení potvrzení 

o skutečných majitelích (nově dle zákona 250/2000 Sb.) - 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik  

 Fond zdraví a prevence 

- Bude řešeno zastupitelstvem v únoru 

 

 Sociální bydlení města Liberec 
 

- Dokončování rekonstrukce bytového domu B (Dr. Milady Horákové č. p. 144) 

- 9 bytů 

- Kolaudace jaro 2022 

Zapsala 27.1.2022  Jana Horáková  

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

