
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  28. 5. 2020 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth,  
                         Mgr. Jan Molnár, Mgr. Zina Divíšková, Mgr. Lenka Tešnarová, Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Jana Pavlů, 

Mgr. Eva Nováková. 
 
 
Omluveni:    Jiří Stich 
 
 
 
 
Program: 

1. Informace ze služeb - novinky, plány, 
2. informace z města, 
3. informace z Libereckého kraje. 

 
 
Ad 1) Novinky, informace ze služeb 
 

                                     
ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová 
 
 

 Opatření COVID- 19 
Začátek: hlavní téma ochranné pomůcky a jejich získání, snaha zorientovat se v nařízeních a doporučeních. 
Snaha zachovat většinu služeb. 

 Otevírací doba Centra ambulantních služeb v Liberci nebyla omezena.  
Částečně ambulance online- pro klienty, kteří měli obavy. 
Poradny fungovaly v omezeném provozu. 

 Terapeutická komunita- dle nařízených opatření. 

 Primární prevence- všechny programy realizované ve školách byly zrušeny. 
Spuštění vlastního facebooku, cíleného na děti. 
 
 

Most k naději (K-centrum) – Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth 
 
 

 Pobytové zařízení- spousta omezení vyplývající z vládních nařízení, klienti je přijali v pohodě, respektovali je. 
Pochvala městu a kraji- zásoba ochrannými pomůckami byla dostatečná a pravidelná. 
Pochvala zaměstnancům- fungovali v rámci omezení bez problémů. 
Spuštění Sero- studie COVID- 19 v oblasti adiktologie- nezúčastnili se. 
 

 K- centrum- zachování služeb bez větších omezení po získání ochranných pomůcek. Do té doby ambulance 
zavřená, (pouze telefonické konzultace). 
Na začátku nouzového stavu-  vlna solidarity, dobrovolníci nosili textilní roušky. 
Spolupráce s policií. 
Duben testování. 
Pochvala zaměstnancům- distribuovali roušky (k 28. 5. asi 1.200 ks roušek) a dezinfikovali a likvidovali roušky 
staré. 



 

 Vzrostla výměna (3- 4 tis./ měsíc) 

 Přicházeli noví klienti (nemohli se vzájemně navštěvovat). 

 Vězeňský program zastaven. 
 
 

 
 

MAJÁK-  Mgr. Jan Molnár 
 
 

 Od března 2020 došlo k výrazné změně. Z původní obecně prospěšné společnosti se vyčlenily 
v jednotlivých městech 3 nové organizace, které pokračují v realizaci sociálních služeb (nízkoprahy).   
Maják plus, z.ú. (Liberec),  
Maják Hrádek, z. ú. (Hrádek n/N.) 
Maják NMPS, z. ú. (Nové Město pod Smrkem). 

 Maják o.p.s.- se zabývá především primární prevencí a vzdělávání pedagogických pracovníků. 
viz. příloha: kontakty Maják a dopis k rozdělení 

 

 Došlo k zastavení všech programů primární prevence ve školách díky Covid- 19 (březen- září)- velké ztráty. 
Lektoři neměli přímou práci, dobrovolničili- šití roušek, středisko volného času, lesy). 

 Současnost- příprava nových programů, školy začínají objednávat programy na podzim (víc jak 300 objedná-
vek). 
 
 
 
 

Středisko výchovné péče Čáp – Mgr. Lenka Tešnarová, Mgr. Zina Divíšková 
 

 S ohledem na to, že je zřizovatelem střediska MŠMT, bylo středisko dne 12. 3. 2020 uzavřeno.  
 Provoz ambulance střediska byl obnoven 11. 5. 2020 a to v omezené formě. Probíhají osobní konzultace 

s klienty a skupinová aktivita pro klienty 2. stupně. Skupinové aktivity pro klienty 1. stupně budou obnoveny 
v září 2020. 

 Příjem nových klientů v omezených možnostech (personální podstav). 
 Od 25. 5. nabízí středisko pro ambulantní klienty individuální doučování, o které je poměrně velký zájem. 
 V červenci se uskuteční týdenní pobytový tábor a v měsíci srpnu tábor příměstský.  
 Během uzavření střediska byl chod ambulance zajištěn v běžné pracovní době telefonickou formou.  
 Provoz pobytového oddělení bude obnoven v září 2020. 

 

Ad 2) Informace z města 

MML, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní – Mgr. Adéla Sochůrková 
 

  Akční plán 2020 – jedná se o aktualizaci platného Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na rok 2020. Za 
oblast osob ohrožených závislostmi zašlu prostřednictvím manažerky skupiny k připomínkování. 

 Dotační titul pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 – návrhy na výše dotací byly v plné míře schvá-
leny zastupitelstvem, k podpisu smluv budou žadatelé vyzváni během června, rozděleno bylo 7.000.000 Kč. 

 Financování protidrogových služeb – návrhy na přidělení dotací budou předloženy orgánům města během 
měsíce červa, v červenci by pak došlo k proplacení. 

  Fond zdraví a prevence na rok 2020 – vzhledem k nutnému snížení výdajů z důvodu ekonomických následků 
koronavirové krize (stejně jako u Fondu vzdělávání) nedojde k rozdělení finančních prostředků mezi žadatele. 

 Rozvojové záměry do sítě LK na rok 2021 – většině požadavků ze strany města Liberec bylo KÚ vyhověno. 

 

 
 
 



 

 
MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Mgr. Eva Nováková 
 
 

 Za dobu vyhlášeného nouzového stavu v ČR kuratela musela řešit umisťování dětí. Vzhledem k přeplněným 
kapacitám zařízení v blízkém okolí musel být zrealizován převoz dítěte do Brna. Soudní vykonavatel odmítal 
konat, dokud nebyly zajištěny hygienické pomůcky, které v tu danou dobu nebyly k dispozici (respirátor, ru-
kavice, dezinfekce). 

  Kuratela neevidovala v době nouzového stavu nárůst nové klientely, ale stávající klienti telefonicky žádali 
pomoc s dětmi, nevěděli si rady s chováním dětí a plněním školních povinností. Problémová dlouhodobě ve-
dená klientela dodržovala nařízení vlády, po telefonu sdělovala, že jsou doma, od Policie ČR kuratela nebyla 
informována o nové trestné činnosti v té době. 

 Ke konci nouzového stavu rodiče telefonicky žádali umístění dětí, situaci doma nezvládali. Začaly soudy žádat 
zprávy, Policie ČR začala dělat výslechy. Ze zpráv škol vyplývá, že hodně dětí neplnilo řádně své školní povin-
nosti, někteří si pro úkoly vůbec nechodili, rodiče vůbec nespolupracovali. Evidovali jsme informace o užívání 
alkoholu dětí starších 15 let, zvýšený zájem dětí o volný čas trávený na sítích, proto jsme předávali kontakty 
na Adiktologické služby pro děti a mladistvé. 
 
 
 

Ad 3) Informace z krajského úřadu 
 

Liberecký kraj, odb. sociálních věcí, odd. sociální práce, protidrogová koordinátorka - Mgr. Jana Pavlů 
 

 RVKPP během nouzového stavu zjišťovala pravidelně informace z krajů 

 Apel národní protidrogové koordinátory na kraje kvůli zachování dotací na protidrogovou politiku a prevenci 

 Probíhá druhé kolo dotačního řízení RVKPP 

 Tvorba Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2019 

 Aktualizace mapy pomoci – poděkování za spolupráci a odeslání souhrnně za Liberecký kraj 

 Liberecký kraj – restrikce s ohledem na COVID-19 – prevence kriminality, specifická primární prevence (0 Kč) a 
další oblasti podpory. 

 AT seminář bude letos v datu 5. – 6. 11. 2020 na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje 

 Delegace z Libereckého kraje pojede do Švýcarska příští rok (cesta odložena z důvodu COVID-19) 

 Dotace pro oblasti protidrogové politiky na rok 2021 – možnost žádat v datu 3. – 17. 8. 2020 – nově oblast 
převezme kolegyně Ing. Andrea Klimečková, podrobnosti a pravidla budou podány při vyhlášení dotačního ří-
zení 

 Tvorba a připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb LK 

 14. 7. 2020 – zasedá Protidrogová komise RLK, květnové jednání zrušeno 

 Dotace pro oblast předfinancování sociálních služeb – Ing. Ahmadi – 15. 5. 2020 – 29. 5. 2020 

 Dotace z MPSV – vyhlášení třetího kola - od 15. 6. – 3. 7. 2020 možno podávat žádosti 
 

 

 
Termíny příštích schůzek v roce 2020:  30. 7., 24. 9., 26. 11.  od 9.00 hodin v Advaitě. 
                                                                                
 
Zapsala: Ivana Kristiánová 


