
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  28. 1. 2022 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Aleš Lebeda, Mgr. Adéla Sochůrková,  
                         Mgr. Eva Nováková, Mgr. Jana Alexandra Koudelková 
                          
 
Omluveni:     Mgr. Jan Molnár, Bc. Jiřá Simeth, Mgr. Veronika Olbertová 
 
 
 
Program: 

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

 
 
 
 

Ad 1) Informace z krajského úřadu 
 

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

 Pracuje se na novém strategickém dokumentu protidrogové politiky. Musí se zohlednit důsledky covidového 
období, které vývoj zásadně poznamenalo.  

 Zpráva zmiňuje také nové technologie, např. Dark net- kyberprostor bez pravidel, kde se obchoduje se zbra-
němi, zakázanou pornografií a samozřejmě i s drogami. 

 Financování- navrhuje se navýšení na 6 mil. a zvyšování každý rok. Navýšení bude nutné důkladně odůvodnit. 
Diskuse- Služby potřebují vedle financí i navýšení sítě- navýšení personální kapacity. 

 Mikroregion Frýdlantsko-  
plánovaná schůzka na únor 2022 si dává za úkol vyjasnění a urovnání vztahů. Za K- centrum bude přítomen 
pan Simeth. Zúčastní se také pan náměstek LK Mgr. Petr Tulpa a národní protidrogová koordinátorka Mgr. 
Jarmila Vedralová. 

 Čeká se na zprávu pana Lukáška z Policie ČR, která doloží souvislosti mezi trestnou činností a drogovou zá-

vislostí.  

 Prosba paní Merglové, zda by bylo možné zpřístupnit systém Kissos i obcím. Zjednodušilo by se tak náročné  

vykazování obcím. 

 

 

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

 Primární prevence- díky covidovým opatřením na školách je nejvíce zasažená. V novém školním roce se  počty 
klientů a odvedené práce vrátily na úroveň roku 2019. Je velká poptávka po programech všeobecné prevence. 
Souběžně probíhá selektivní i indikovaná prevence. Práci stále komplikují karantény ve školách.  

  Ostatní služby fungovaly po celou dobu proticovidových opatření bez významnějšího omezení. 

 V lednu 2021 došlo k rozdělení pracovního týmu do dvou služeb- Ambulantní poradenství Advaita a Doléčo-
vací program Advaita. Po roce je hodnoceno velice kladně. 



 

Doléčovací program- nárůst o 80- 100 %, je plně využitý, navýšení kapacity v registru, nové volnočasové akti-
vity a programy pro klienty. 
Ambulantní poradenství – po navýšení úvazku v síti o dva částečné úvazky, je snaha pokrýt poptávku a zkrátit 
čekací dobu na termín.  

 Poradny- poradna v Jablonci n/N. je nejvíce využita, otevřená 3 dny v týdnu (navýšení o 1 den). Ostatní po-
radny v České Lípě, Frýdlantu, Turnově a Semilech jsou stabilizované. V České Lípě je otevřena 2 dny v týdnu, 
v Turnově a Frýdlantu 1 den v týdnu a Semilech jednou za 14 dnů. 

 Terapeutická komunita- stabilizovaná, pokrytí je shodné s minulým rokem, zájem klientů by mohl být větší. 

 Spolupráce s MUDr. Krtičkovou je výborná, velice si toho vážíme. 

 Sociální byty- výborná spolupráce, již 6 klientů získalo sociální bydlení. 

 Spolupráce s potravinovou a nábytkovou bankou- zajišťuje pracovní terapii pro klienty.  
 
 
 

Most k naději (K-centrum), (Dům na půl cesty)- Mgr. Jana Alexandra Koudelková 
 

 Nárůst mladých klientů K- centra. Nepouští se do kontaktní místnosti, kde by seděli společně se svými rodiči 
nebo příbuznými.  

 Klienti musí v kontaktní místnosti dodržovat řád. Pokud toho nejsou schopni, nepouští se. 

 Vyloučení klientů- tři klienti byli vyloučeni ze zdravotních důvodů. Byli nebezpeční, psychiatričtí a nebyli 
schopni dodržet žádná pravidla. 

 Celkem 19 odmítnutých klientů. (Nová skutečnost, nikdy nebylo nutné). 

 Nárůst výměn injekčních stříkaček- Liberec 200 tis. (o 30 tis. víc), Jablonec 13 tis. za půl roku. 

 Nárůst sociálních problémů, díky covidové době, lidé se vrací na ulici. 

 Promíchání klientů- ve squatu žijí společně lidé závislí na alkoholu a drogách, dříve nebylo. 

 Mladí méně užívají perník, věkový průměr pernikářů se zvyšuje. 

 Jablonec n/N.- je potřeba zvýšit kapacitu služby pro udržení obou provozů, stávající personální situace neu-
možňuje dlouhodobou udržitelnost. Díky fixpointu hodně nálezů. 

 Dům na půl cesty- plný stav, využívají většinou studenti, kteří nemohou po dobu studia pracovat a nezvládnou 
samostatné bydlení. Ostatní klienti hledají práci s ubytovnou, tu nabízí např. nemocnice v Liberci. Sociální by-
ty se jim nedaří získat. 

 Terén- nainstalované fixpointy plní dobře svoji funkci. Využívají je i lidé z posiloven, kteří berou látky na růst 
svalů. Bohužel vandalové zničili  fixpointy v Semilech a Turnově, řeší to policie. V obou případech šlo o vážné 
poškození petardou. Nainstalované jsou v Liberci a Jablonci n/N., Turnově, Semilech, Frýdlantu a České Lípě. 

 Plánovaná schůzka s Mikroregionem Frýdlantsko se uskuteční v únoru. Bude přítomna paní Mgr. Vedralová. 
 
 
 

Ad 2) Informace z města 

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

 Odbor soc. péče je v nových prostorách budovy S-Tower, ulice Dr. Milady Horákové.  

 Personální obsazení- tři výpovědi z pracovního poměru, důvod větší zodpovědnost, více administrativy. 

 Novela zákona o sociálně- právní ochraně dětí- více administrativy, složitější práce, rozdílné výklady právníků 
v různých městech, složitější i pro rodiče. 

 Dle statistik za rok 2021- nárůst trestné činnosti u nezletilých dětí a mladistvých. Roste také počet soudních 
jednání. 

 Nejčastější případy za leden- sebepoškozování, šikana, záškoláctví. 

 Přetrvávají i případy, kdy přicházejí děti, které nechtějí být doma a žádají o umístění. 

 Problémy jsou však stále s umístěním dětí. Nejdříve se hledá někdo z rodiny, dále pěstoun na krátkou dobu a 
diagnostický ústav. Dlouhodobě je ale nedostatek volných míst v diagnostických ústavech po celé ČR, nedo-
stačující je i počet pěstounů. 

 Debata o ústavech pro děti- jejich rušení, nedostatek a potřeba umístění dětí. 

 



 

 

 

 

 

Ad 3)  Informace z města 

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

 ŘPS- žádost paní Škochové- vyjmenovat bariéry našich klientů při účasti na kulturních akcích. 
Finanční náročnost kultury. 
Začleňování- velký zájem klientů o permanentky do městského bazénu. 
Paní Nováková zmínila jako další bariéru problémové chování dětí na akcích, které jsou pro děti připravovány. 

 Nové sociální byty-  

Na jaře 2022 bude dokončeno 9 sociálních bytů. Dům se nachází v ulici Dr. Milady Horákové. 

Centrum bydlení- projekt k 30. 6. 2022 končí, hledají se cesty jak Centrum udržet. 

 Chystá se nový komunitní plán. 

 Ing. Benda, p. Hrubá- plánování 2 setkání se skupinou. Od zpracovatele požadavek na změnu termínu setkání  
dne 25. 3. 2022, ideálně mezi 4.- 13. 4. 2022 na kdykoliv, kromě čtvrtku 7. 4. 2022. 

 Fokus Liberec o.p.s.- již plně funguje služba Sociální rehabilitace v podobě multidisciplinárního týmu (včetně 
zdravotní a psychiatrické sestry, psychologa a psychiatra). Paní Sochůrková přepošle celý leták. 

 Základní síť bude pravděpodobně otevřená- zvažování rozvojových záměrů v jednotlivých službách na rok 
2023. 

 Debata ohledně financování služeb z jednotlivých měst a obcí. Vyúčtování jednotlivých dotací je tak adminis-
trativně náročné, že u malých částek se nevyplatí o dotaci žádat. 
 

 

 

 

 

Ad 4)  Ostatní 

 Termíny KP- termíny schůzek pro tento rok jsou naplánovány na pátek, což nevyhovuje panu Molnárovi. Byl 
vyzván, aby navrhl jiný termín, který bude pro něj vhodnější. 

 

 

 

Termíny příštích schůzek v roce 2022: 11. dubna 13.00- 14.00 h, 27. května, 29. července, 30. září a 25. listopadu od 
9.00 hodin v Advaitě. 
                                                                                
 
Zapsala: Ivana Kristiánová 


