V Liberci 28. listopadu 2013

Tisková zpráva
Město finančně podpoří péči o duševně
nemocné a provoz potravinové banky
Statutární město Liberec finančně podpoří péči o duševně nemocné, kterou v Liberci zajišťuje
občanské sdružení Fokus Liberec. Sdružení se v současnosti potýká s nedostatkem peněz na provoz.
Od Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo letos jen polovinu požadovaných peněz. Liberečtí
zastupitelé potvrdili rozhodnutí radních a odsouhlasili poskytnutí příspěvku ve výši 150 000 korun.
Peníze poslouží na financování momentálně nejvíce ohrožené služby, kterou je sociálně aktivizační
služba pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Duševně nemocným pomáhá zvládat projevy
nemoci tak, aby mohli i nadále žít ve svém přirozeném prostředí nebo se do něho navrátit.
Vzhledem k chystané reformě psychiatrické péče je tato kontaktní služba pro pacienty i pro
zdravotníky velmi důležitá. Vědí na koho se konkrétně obracet při chystaném propouštění pacientů.
Podle strategické reformy psychiatrické péče by se měl tento druh terénní sociální služby posilovat a
měla by se prohloubit spolupráce sociálního a zdravotnického resortu. Některé psychiatrické
nemocnice už začaly propouštět dlouhodobě hospitalizované pacienty a ti se vracejí do svého
bydliště. Reforma by měla začít platit od ledna 2014. Služby Fokusu Liberec využívají také lidí, jejichž
opatrovníkem je statutární město Liberec.
Občanské sdružení Fokus Liberec vzniklo v roce 1993 v Liberci. Za sebou má 20 let úspěšného
fungování v komunitních službách, při poskytování psychosociální rehabilitace a chráněných
pracovních míst lidem s duševní poruchou.

Příspěvek pro potravinovou banku
Statutární město Liberec se rozhodlo finančně pomoci také liberecké potravinové bance, a tím
podpořit boj proti plýtvání potravinami a zároveň proti chudobě a hladu. Na provoz organizace
přispěje radnice částkou 40 000 korun. Poskytnutí finančního příspěvku odsouhlasili liberečtí
zastupitelé na svém 10. řádném zasedání ve čtvrtek 28. listopadu.
Potravinová banka působí v Liberci teprve od června letošního roku. Prostory ke skladování potravin
(bývalá pošta v ulici Pionýrů v Rochlici) poskytlo provozovateli bezplatně město Liberec, a to zásluhou
primátorky Martiny Rosenbergové, která nápadu vyšla od počátku vstříc. Banka je však zcela finančně
závislá na příspěvcích a darech. Nyní řeší nedostatek peněz nutně potřebných pro své další fungování.
Projekt potravinových bank se v celé republice těší zájmu veřejnosti. V sobotu 16. listopadu se konala
Národní potravinová sbírka, která přinesla pro charitativní organizace na Liberecku celkem 3,2 tun
potravin, což představuje cca 6 400 jídel. „Věnovali jsme tomuto projektu ve volném čase přes měsíc

intenzivní přípravy. Sbírky tohoto typu budou následovat a kromě naší standardní činnosti jsou pro
sociální sféru na Liberecku obrovským přínosem,“ uvedl Jiří Cerman, předseda občanského sdružení
Potravinová banka Liberec.
Potravinové banky ve svých skladech shromažďují přebytečné darované potraviny od organizací,
obchodních řetězců nebo výrobců a rozdělují je opět zdarma prostřednictvím humanitárních nebo
charitativních organizací lidem, které trápí chudoba a hlad.
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