
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  30. 7. 2020 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Jana Alexandra Koudelková,  
                         Mgr. Jan Molnár, Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Jana Pavlů, Mgr. Eva Nováková. 
 
Omluveni:    Jiří Stich, Bc. Jiří Simeth, Mgr. Zina Divíšková, Mgr. Lenka Tešnarová 
 
 
 
Program: 

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

 
 
 
Ad 1) Novinky, informace ze služeb 
 
MAJÁK-  Mgr. Jan Molnár 
 

 Příprava na nový školní rok, školy začínají objednávat programy primární prevence  (již 750 objednávek). 

 Čeká se na vývoj situace ve školství na podzim. Pokud by opatření škol pokračovala, pro prevenci by to bylo 
po jarních ztrátách již likvidační. 

 Stav zaměstnanců zůstává. 

 Noví dárci. 

 Zařazeni do programu Antivirus C- umožňuje firmám do 50 zaměstnanců ušetřit mzdové náklady. 

 Proběhly dětské tábory- bylo náročné dodržovat všechna nařízení. Časté kontroly z hygieny. 

 Komunitní centrum- stěhování kanceláří. 
                                     
 
 

Most k naději (K-centrum) – Mgr. Jana Alexandra Koudelková 
 

 V rámci studie ADI- COVID- 19, Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády, probíhá od července testování  
klientů na COVID 19.  
Testuje se 3x týdně dopoledne. Testy se opakují po 7 až 14 dnech. 
Jsou nutná zpřísněná bezpečnostní opatření u odběrů. 
Doba trvání: zatím do konce září 2020. 

 Nově spolupráce s Potravinovou bankou, funguje dobře. 

 Terén- řeší se fixpointy. 

 DPC- plně obsazené, i zde klienti otestovaní. 

 Problémy s umístěním na detox, dlouhé čekací lhůty. V Liberci je problém s umístěním klienta na detox s jinou 
látkovou závislostí než alkohol. Klienti se musí vozit do Kosmonos. 

 Chybí zde krizové centrum. 

 Rekonstrukce v Jablonci n/N. ve Střelecké ulici- dokončovací stavební práce, probíhá výběrové řízení na náby-
tek. Plánované otevření 1. 1. 2021. 
 

 
 
 



 

 
 

ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová 
 

 Opatření COVID 19- mapování adiktologických služeb, velké množství dotazníků. 

 Ambulance fungují bez omezení, díky opatřením COVID 19 došlo k poklesu počtu dětských klientů. 

 Terapeutická komunita- v prvním pololetí 2020 meziročně lepší využití lůžkové kapacity. 

 Primární prevence- programy na školách nebyly do konce školního roku žádné, obnovila se pouze indikovaná 
prevence v dětských domovech. Tým nadále pracuje na metodikách programů a vzdělává se.  

 Byl spuštěn nový web primární prevence https://prevence.advaitaliberec.cz. 
 
 

 

Ad 2) Informace z města 

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

 Nový Statut ŘPS- odsouhlasen členy ŘPS, dne 18. 8. by ho měla schválit RM- jedná se o aktualizaci stávajícího 
Statutu, v návaznosti na nová pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML pro poskytovatele soc. služeb, 
doplněny o nové kompetence ŘPS. 

 Schůzka s paní Semrádovou z kraje- plánování sociálních služeb, zjišťování informací od jednotlivých obcí. 

 Aktualizace údajů v Kissos- je nutné, aby všichni poskytovatelé měli v KISSOSu aktuální údaje- odtamtud  
budou čerpány informace na Pověření, změny může udělat pouze statutární zástupce organizace. 

 Smlouvy na předfinancování 2021- srpen-září. 

 Pověření- dle nových či starých (důležité na počet úvazků) od září. 

 Krizový štáb města Liberce dává doporučení- ochranné pomůcky si mají služby pořídit nyní, dokud nejsou 
drahé.  

 Řídící pracovní skupina- termín konec srpna. 

 Řešila se otázka předávání informací z ŘPS ostatním organizacím. 

 Nová pověření- informace od pana Tůmy z KÚLK: jelikož pověření končí všem službám v ZSLK 2018-2020, bu-

de LK vydávat nové pověření všem (pokud nemají vydané pověření od MPSV), kdo jsou v ZSLK 2021+. 

ZSLK 2021+ dostupná – viz https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-

socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023.  

Veškeré potřebné informace by měli poskytovatelé vidět v KISSOSu. 

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

 Oznámení přestupků- navýšení u dětí 15+ alkohol, řízení automobilu, poškození cizí věci.  

 Soudy konají, zpřísnily se tresty.  

 Trvá problém s  umisťováním dětí, vzhledem k přeplněným kapacitám zařízení. Plný je Diagnostický ústav a 
nové klienty nebere ani SVP. 

  Rodiče žádají o pomoc s umístěním dětí, situaci doma nezvládají. 

 Dětská psychiatrie, kapacitně nedostačující, dlouhá čekací doba.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023
https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-lk/zakladni-sit-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-2021-2023


 

 
Ad 3) Informace z krajského úřadu 
 

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

 Proběhlo druhé kolo dotačního řízení RVKPP- jednalo se o přerozdělení zbylé finanční částky. 

 Odevzdání Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2019.  Rada kraje schválila 
dne 28. 7. 2020. 

 Dotace na protidrogovou politiku- primární prevenci- je nutné do vyúčtování doložit kopie dokladů, maximál-
ní částka na 1 program je 5. 000,- Kč (odhadnout do žádosti počet programů) 

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

 Dotace pro oblasti protidrogové politiky na rok 2021 – možnost žádat v datu 3. – 17. 8. 2020 – nově oblast 
převezme kolegyně Ing. Andrea Klimečková, částka 4,7 mil Kč. 

 Dotace z MPSV – výsledky třetího kola budou zveřejněny po 25. 8. 2020 

 

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


