
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  31. 1. 2019 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Eva Beránková, Eva Raisová, Lukáš Ron,   
                         Mgr. Jana Pavlů, Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Jan Molnár 
                           
 
 
Omluveni:       Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth 
 
 
 
Program: 

1. Informace ze služeb - novinky, plány, 
2. informace z města, 
3. Informace z krajského úřadu 

 
 

 
 
Ad 1) Novinky, informace ze služeb 
 
Středisko výchovné péče Čáp – Mgr. Eva Beránková 
 

 Na pobytovém oddělení je 8 dětí, což je plný stav. Věk klientů je převážně 14 let. 

 V plánu je naplnit poslední červnovou skupinu menšími dětmi (2. - 4. třída ZŠ). Jejich věku se musí přizpůsobit 
forma pobytu. 

 Pravidelně se jezdí na zátěžové pobyty s každou pobytovou skupinou. Osvědčilo se to i u vrstevnické skupinky 
ambulantních děti.  Žádost o tip na cenově dostupné ubytování. 

 Přetrvávajícím  problémem klientů je jejich "závislost" na elektronických přístrojích – hry, internet, sociální sí-
tě a příliš nízká nebo žádná kontrola rodičů. 

  Dalším opakovaným problémem  klientů je experimentování s alkoholem a s kouřením cigaret (běžně okolo 
12let) v kombinaci s poruchami chování.  

 
                          

 

Most k naději (K-centrum) – Lukáš Ron 
 

 Zahájení činnosti  v Domě  humanity ve Felberově ulici. 

 Den otevřených dveří probíhal dny 30 a 31. 1. 2019. 

 Statistika za rok 2018 za K-centrum Liberec:  
počet klientů- 913. 
Počet případových prací- 261. 
Vyměnilo se 129 825 injekčních setů. 

 Statistika za rok 2018 za Terénní programy:  
počet klientů- 678 
Počet individuálního poradenství- - 244 
Vyměnilo se 88090 injekčních setů. 
 
Nalezené použité injekční stříkačky celkem 863 ks, z toho 453 ks v Liberci. 



 

 Problém četnosti nalezených stříkaček v Liberci a jeho monitorování. Mapa podle souřadnic určí místa četnos-
ti nálezu stříkaček a následně se může řešit použitím Fixpointů, jejichž umístění schválilo zastrupitelstvo. 
 

 
 
 
 
 
MAJÁK-  Mgr. Jan Molnár 
 

 Od 1. 1. 2019 je pan Molnár výkonný ředitel Majáku. Pokračuje se v rozdělení na dvě samostatná střediska 
s vlastní právní formou s platností k roku 2020. Prevence- Maják o.p.s., a Sociální služby ( NZDM, SAZ a pora-
denství)- registrace na ústav. 

 Proběhly velmi úspěšně audity NZDM služeb od ČASu- české asociace streetwork (oborová asociace nízkopra-
hových služeb). 
 
 
 

ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová 
 

 Terapeutická komunita - využití kapacity v roce 2018 je asi 85 %. 

 Byty Krejčího - využití kapacity 73 %. 

 Terapeutická komunita - narůstá postupně věkový průměr. 

 Terapeutická komunita byla týden na zátěžovém pobytu na horách. Akce se opět vydařila. 

 Nárůst výkonů v programu ambulantního poradenství. 

 Nárůst promarněných konzultací v ambulantním i doléčovacím programu. 

 Nedaří se získávat nové klienty gamblery do programu. 

 Primární prevence - o programy je velký zájem. 

 Financování z MPSV bylo v minulém roce v plném rozsahu žádostí.  

 

 

Ad 2) Informace z města 

MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Mgr. Adéla Sochůrková 

 Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace z rozpočtu SML se posouvá. 

 Příjem žádostí je stanoven na březen. 

 Probíhá příjem žádostí o dotace do fondů zdraví a prevence. 

  
MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Eva Raisová 

 V porovnání se statistickými údaji z roku 2017 bylo v roce 2018 více dětí s nařízenou ústavní výchovou, méně 
trestné činnosti mladistvých, ale více uložených trestních opatření. 

 Stálým problémem zůstává kouření u nezletilých a neplnění povinné školní docházky. 

 
 

Ad 3) Informace z krajského úřadu 
 

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

 Vyúčtování dotace z prostředků MPSV do 5. 2., a z rozpočtu LK do 19. 2.2019 

 Rozdělení dotace na protidrogovou politiku pro rok 2019 – 4,1 mil. Kč. – schváleno dne 29. 1. 2019 Zastupitel-
stvem LK, nyní proběhne administrace smluv, finance se budou vyplácet na konci února, počátkem března 



 

 V únoru proběhne schvalování dotace pro sociální služby z prostředků MPSV na rok 2019 orgány kraje. 
 V březnu proběhne administrace těchto dotačních smluv.  

 Prosba o pomoc s podklady od financování od obcí – p. Pavlů pošle e-mail v březnu/dubnu 

 30. 9. – 4. 10. 2019 návštěva ze St. Gallen – švýcarského města v rámci partnerství s LK – téma: protidrogová 
politika. 

 
 
 
 
Plánované setkání poskytovatelů služeb v sále LK dne 3. 4. 2019 bylo ZRUŠENO. 
 
 
 
Termíny příštích schůzek v roce 2019 : 31. 1., 28. 3., 30. 5., 25. 7., 26. 9., 28. 11. 2019 od 9.00 hodin v Advaitě. 
                                                                               (oprava termínu z 31. 5. na 30. 5.) 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Olga Merglová 


