
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  26. 11. 2021 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, Mgr. Aleš Lebeda, Bc. Jiří Simeth, Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Eva Nováková 
                          
 
Omluveni:     MUDr. David Adameček, Mgr. Jan Molnár, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Mgr. Veronika Olbertová 
 
 
 
Program: 

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

 
 
 
 

Ad 1) Informace z krajského úřadu 
 

Liberecký kraj, odb. sociálních věcí, odd. sociální práce, protidrogový koordinátor - Mgr. Aleš Lebeda DBA 
 

 Setkání komunitního plánování zahájil krajský protidrogový koordinátor Mgr. Aleš Lebeda, který nahradil paní 
Mgr. Janu Pavlů.  

 Pracuje se na novém strategickém dokumentu protidrogové politiky. 

 Mikroregion Frýdlantsko-  
schůzka plánovaná na leden 2022, cílem je vyjasnění a urovnání vztahů, zúčastní se také pan náměstek LK 
Mgr. Petr Tulpa a jedná se i s národní protidrogovou koordinátorkou Mgr. Jarmilou Vedralovou. 
Řeší se financování na další období, nutné navýšení klíče. Advaita by přivítala změnu klíče, sloučením částky 
na ambulanci a terapeutickou komunitu. 
Potřeba péče v této lokalitě je veliká, musí se řešit na krajské úrovni. 

  Certifikace- výběrové řízení vyhrála skupina MOORE Czech Republic, trvá však problém s nedostatkem cer-

tifikátorů. 

 Nová strategie protidrogové politiky bude představena na stránkách Rady vlády.  
 

 
Ad 1) Novinky, informace ze služeb 
 
ADVAITA- Mgr. Olga Merglová 
 

 Služby fungovaly po celou dobu proticovidových opatření bez významnějšího omezení. 

 Rozdělení pracovního týmu do dvou služeb- (Ambulantní poradenství Advaita a Doléčovací program  
Advaita) je téměř po roce hodnoceno kladně.  
Doléčovací program je plně využitý, navýšení kapacity v registru, nové volnočasové aktivity a programy pro 
klienty. 
Ambulantní poradenství – podařilo se navýšení úvazku v síti o dva kolegy na částečný úvazek, přesto stále če-
kací doba na termín 3 týdny. 
Výborně funguje spolupráce s potravinovou a nábytkovou bankou. Zajišťuje pracovní terapii pro klienty. 
V plánu je do tří let vytvořit ochranná pracovní místa pro klienty se závislostmi při dozoru terapeuta.  

 Primární prevence - velká poptávka po programech všeobecné prevence. Souběžně probíhá selektivní i indi-
kovaná prevence, práci komplikují pouze karantény ve školách.  
 



 

Most k naději (K-centrum), (Dům na půl cesty)- Bc. Jiří Simeth 
 

 Stále trvá nárůst klientů K- centra i v terénu. 

 Nárůst výměn injekčních stříkaček o čtvrtinu. 

 Nárůst sociálních problémů, vrací se lidi na ulici. 

 Denní návštěvnost  80- 90 lidí. Je nutné rozšířit kapacitu na pracovišti v Jablonci nad Nisou, Střelecké ulici. 
Služba  v současné době není schopná personálně  zvládat takovou návštěvnost. V Jablonci n/N. jsou se služ-
bami K- centra spokojeni, úřad byl nakloněn vždy a je velice vstřícný. Obavy byly pouze ze strany místních 
z okolí pracoviště. 

 Financování města Liberce je nepřehledné, debata o možnosti upustit od financování dle klíče. 

 K- centrum se zapojilo do Evropského týdne testování HIV (22. - 29. 11.2021). O testování byl velký zájem i u 
lidí, kteří nejsou klienty.   

 Dům na půl cesty- plný stav, klienti využívají po dobu 12 měsíců, maximální doba je 3 roky v případě studentů. 

 Služba očkování klientů- pomoc při registraci k očkování. 

 Terén- nainstalované fixpointy plní dobře svoji funkci. Nainstalované jsou v Liberci a Jablonci n/N., Turnově, 
Semilech, Frýdlantu a České Lípě. 

 Postupné snižování dotace z Mikroregionu Frýdlantsko- letošní částka 18.000,- Kč (neúnosné). Nedaří se zatím 
dohodnout lepší podmínky, bude se řešit na krajské úrovni. Schůzka je naplánovaná na leden 2022. 
 

Ad 2) Informace z města 

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

 Odbor soc. péče je přestěhován do nových prostor budovy S-Tower, v ulici Dr. Milady Horákové. Provoz veš-
kerých agend je obnoven v plném rozsahu. 

 Personální obsazení- plný stav trval bohužel jen krátce, současná situace je 2x výpověď z pracovního poměru, 
1x  dlouhodobá pracovní neschopnost. 

 Přetrvává nárůst trestné činnosti u nezletilých dětí, hlavně krádeží. Roste také počet soudních jednání. 

 Rodiče sami přicházejí, že své děti nezvládají a žádají o ústavní péči. Bohužel přicházejí i děti, které nechtějí 
být doma kvůli násilí. 

 Problémy s umístěním dětí- nedostatek volných míst v diagnostických ústavech. Nedostačující je také počet 
pěstounů. 

 Vzestupný trend požití alkoholu u dětí pod 15 let. Policie akce Had- zjišťování užívání alkoholu u dětí (obrov-
ský nárůst). 

 Nárůst rodin, které se dostávají do finančních problémů a žádají o pomoc (jídlo, ošatné). 

 

Ad 3)  Informace z města 

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

 Očkování lidí bezpřístřeší ve spolupráci s Mostem k naději. 

 Nové sociální byty-  

V domě v ulici Dr. Milady Horákové vznikne nově 9 sociálních bytů, plánované dokončení jaro 2022. 

Na Žižkově v Rochlicích výstavba celkem 49 sociálních bytů ve třech domech. 

 Příští rok nový komunitní plán. 

 Schůzka s paní Semrádovou z kraje- analýza rizik, akční plán. 

 Nabídka spolupráce při vytváření nové metodiky na financování služeb s pověřením. 
 

Termíny příštích schůzek v roce 2022: vždy v pátek – 28. ledna, 25. března, 27. května, 29. července, 30. září a 25. 
listopadu od 9.00 hodin v Advaitě. 
                                                                                
 
Zapsala: Ivana Kristiánová 


