
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  25. 11. 2022 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Adéla Machová,  
                         Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth, Ing. Václav Jiřiček 
                          
 
Omluveni:     Mgr. Jan Molnár, Mgr. Aleš Lebeda, Mgr. Eva Nováková  
 
 
 
Program: 

1. informace z MML- p. Machová,  
2. informace ze služeb- novinky, plány,  
3. ostatní. 

 
 
 

Ad 1) Informace z MML 
MML, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní – Mgr. Adéla Machová 

 

 Komunitní plán- finišuje se, nyní se dává do grafické podoby, v lednu by měl být připraven na připomínky ze 
služeb, schvalovat se bude v únoru. Předpokládá se, že bude málo času na připomínkování. 

 Na komunitní plán bude navazovat akční plán pro rok 2024.  

 Odbor sociální a bytové politiky má nově dva náměstky primátora. Paní Bc. Martina Teplá pro sociální záleži-
tosti a pan Mgr. Hruška pro městské bydlení a místní Agendu 21. 

 Navrhuje se domluvit společnou schůzku Advaity a K-centra s paní náměstkyní Teplou. Je třeba navrhnout 
termíny a oslovit p. Teplou- zařídí Olga Merglová. 
 
 

 

 Ad 2) Novinky, informace ze služeb 
 
MAJÁK-  Ing. Václav Jiřiček 
 

 Primární prevence- díky velkému zájmu o programy je nutné rozšířit pracovní tým. 

 Zvýšila se i poptávka po indikované prevenci (nejčastější- podezření na šikanu nebo konflikty mezi rodiči a 
školou). 

 Kampaň proti kouření- zaměřená na nikotinové sáčky, 

 Adam Kulhánek 7. 12. 2022 seminář pro učitele, 

 Seminář Hlava vzhůru, Šárka Konečná, velmi úspěšný. 

 Karty Maják- nová sada „Volný čas“. 

 Tým prevence má přibližně 18- 20 programů za týden. 

 On-line programy v době Covidu jen výjimečně, o to větší nasazení po otevření škol. Nová témata- vztahy, 
        netolismus. Děti mají špatné návyky z období distanční výuky, málo spí (dokonce i 3- 4 h). 

 Větší problémy s ukrajinskými dětmi na školách zatím nejsou. Většina ukrajinských dětí se snaží začlenit. 
 
 
 

 
 
 



 

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

 

 Větší nárůst pohozených stříkaček. Teorie- v covidové době došlo ke změnám sekundárních výměn, jeden člo-
věk bere stříkačky pro více lidí, ale pak už je nevrací.  

 Ekonomická situace- klienti jsou na tom hůře, vrátilo se k roku 2015. Lidé ze skvotů jsou navázáni na klienty  
K-centra, tzn. výměna až 3x větší, ale počet klientů nestoupá, je stále stejný. 

 Fixpointy fungují dobře, jedná se o navýšení o tři kusy. 

 Frýdlantsko- dílčí klient- problematický, psychiatrický, hlučný (je na něj vyvíjen velký tlak až šikana ze strany 
místních). 

 Evropský týden na testování HIV a žloutenky v K- centru- velký zájem, kapacity jsou omezené, hlavně perso-
nálně. 

 Opět debata o nefunkčnosti detoxu na psychiatrii KLN. 

 Nový úvazek od ledna 2023 na K-centrum- probíhá výběrové řízení. 

 Věznice Rýnovice- jednání o spolupráci. 

 Dům na půl cesty- od ledna 2023 navýšení o 3 místa, na celkem 13 lůžek. V tomto roce obsazení na 95 %, do-
mem prošlo asi 25 klientů – dynamičtější než v minulých letech. Klienti platí 3,5 tis. za měsíc, je nutné tuto 
částku zvýšit, jelikož je  při dnešních cenách neudržitelná. Věková hranice klientů je 26 let. 
 
 

 
ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová 
 

 Rekonstrukce po havárii vody se konečně blíží ke konci. Probíhá od poloviny srpna. 

 Navýšení kapacity DP o 3 místa. Celkem 6 bytů pro 13 klientů. 

 TK- po dlouhé době plný stav, je i pořadník. Věkový průměr klientů je vyšší- nejmladší klient 21 let, jinak 30 let 
a více. 

 Poradna v České Lípě- pro její vytíženost bylo nutné rozšířit pracovní dobu. 

 Personální změny- končí terapeut Přemek Holeš, kterého vystřídá kolega Radek Adamec z TK. Michala Tesa-
řová z PP přestupuje od ledna do ambulance, kde končí Kuba Kabíček, což je velká ztráta. 

 PP- debata ohledně protidrogového vlaku „Revolution Train“ 
 

 
 
 

 

Ad 4)  Ostatní 

 

Navrhované termíny příštích schůzek v roce 2023:  vždy od 9.00- 11.00 hodin v Advaitě: 
 
27. 1. 
31. 3. 
26. 5. 
28. 7. 
29. 9. 
24. 11. 
 
 
 
                                                                                
 
Zapsala:  Ivana Kristiánová 


