
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  27. 5. 2021 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth, Mgr. Veronika Olbertová, 
                         Mgr. Jana Pavlů, Mgr. Eva Nováková, Ing. Václav Jiřiček (zastoupení za Mgr. Jana Molnára) 
 
Omluveni:     MUDr. David Adameček, Mgr. Adéla Sochůrková, Jiří Stich 
 
 
 
Program: 

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

 
 
 
Ad 1) Novinky, informace ze služeb 
 

 

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

 Od 1. 5. 2021 je otevřené nové detašované pracoviště v Jablonci nad Nisou, Střelecké ulici. Služba je v plném 
provozu, otevřeno třikrát týdně- pondělí, středa, pátek.  
Vhodně zvolená lokalita, klienti se postupně učí chodit.  
Fungování zatím bez problémů.  
Probíhá výběrové řízení na jednu pracovní pozici do Jablonce n/N. 
Řeší se termín slavnostního otevření centra (nebylo možné, díky opatřením, uskutečnit v květnu). 

 Projekt SANITKA- testování na infekční nemoci v sanitce, zdarma. Zahájen byl 13. 4. v České Lípě, dále ve měs-
tech Semily, Turnov, Liberec a poslední 28. 5. v Jablonci n/N. 

 Práce s klientem od záchytu po celou dobu léčby. Přetrvává problém s umístěním klientů na psychiatrii 
v Liberci. 

 V posledních měsících proticovidových opatření došlo k nárůstu počtu nových, hlavně mladých klientů. 

 Nárůst sociálních problémů rodin s dětmi, krizové intervence- řeší OSPOD, Policie ČR. 

 Nárůst výměn injekčních stříkaček až o třetinu. 

 Dům na půl cesty- plný stav, přetlak, nešlo vyhovět všem. 

 Služba očkování klientů- pomoc při registraci k očkování. 

 Terén- nainstalované fixpointy fungují dobře. Dva jsou v Liberci a Jablonci n/N., po jednom v Turnově, Semi-
lech, Frýdlantu. Pozdější instalace v České Lípě. 

 Postupné snižování dotace z Mikroregionu Frýdlantsko- letošní částka 18.000,- Kč (neúnosné).  

 
 
MAJÁK-  Ing. Václav Jiřiček 
 

 Přestavba budovy. 

 Velký zájem škol o vztahové programy. Nový program Zase spolu- lektor s žáky reflektuje situaci a trávení času 
v době zavření škol. Děti mluví ve skupině o svých pocitech v této nelehké době pandemie. 

 Preventivní programy on-line nedělali. 

 Zájem byl také o doučování dětí. 

 Výpomoc sesterské organizaci- Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež. 

 Od podzimu 2020 nové preventivně-edukační karty s názvem Myši z Majáku. 



 

                                     
 
 
 
 

ADVAITA- Mgr. Olga Merglová 
 

 Od ledna 2021 změna názvu, nově Centrum adiktologických služeb místo starého označení Centrum ambu-
lantních služeb. Zkratka CAS zůstává.  

 Nově se také rozdělil pracovní tým do dvou služeb-  
Ambulantní poradenství Advaita a Doléčovací program Advaita. 

 Služby fungovaly po celou dobu proticovidových opatření bez omezení. 

 Služby jsou naplněné, díky dlouhé čekací době na termín (až 4 týdny), bylo potřeba posílit ambulantní tým a 
vytvořit další pracovní úvazek mimo síť. 

 Zrušena byla poradna v Novém Městě pod Smrkem a navýšena provozní doba v poradně v České Lípě a Jab-
lonci n/N. Posíleny budou i poradny v Semilech a Frýdlantu. 

 Primární prevence- programy na školách byly díky opatřením v omezené míře, bez omezení pouze indikovaná 
prevence v dětských domovech. Probíhaly on-line programy pro školy a přednášky pro učitele a rodiče. 

 Terapeutická komunita- v budově TK se uvolnil nájemní byt, který se podařilo od obce získat. K využití je tak 
potřebný další prostor. 

 Novinka- Nábytková banka Libereckého kraje byla zaregistrována 25. 1. 2021, Advaita je spoluzakládající  
organizací.  
Velkým přínosem je vytvoření nových pracovních míst pro klienty Advaity (pracovní terapie). 
Další informace na  http://nbliberec.cz/ 

 
 
 

Středisko výchovné péče Čáp – Mgr. Veronika Olbertová 

 

 Provoz ambulance a pobytového oddělení střediska nebyl v průběhu proticovidových opatření přerušen.  
 Skupinové aktivity pro klienty prvního i druhého stupně budou obnoveny v září 2021. Nyní probíhají pouze 

osobní konzultace, navýšení ambulantní péče pro rodiny. 
 Příjem nových klientů možný, čekací doba je 14 dní. 
 V jednání je zřízení nových středisek SVP v Jablonci n/N. a Mladé Boleslavi.  
 Přibývá problémových rodin i míra závažnosti, s kterou klienti přicházejí. 
 Dětská psychiatrie přehlcena.  

 
 
 

 

Ad 2) Informace z města 

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

 Personální obsazení- plný stav (11 lidí). 

 Nárůst trestné činnosti u nezletilých dětí i vážnost přestupků.   

 Vzestupný trend požití alkoholu u dětí pod 15 let. 

 Problém psychiatrické péče u nezletilých dětí, nárůst psychiatrických dětí i rodičů. 

 Problémy s umístěním dětí- nedostatek volných míst na psychiatrických odděleních, ale i diagnostických ústa-
vech. 

 Dětská psychiatrie, kapacitně nedostačující, dlouhá čekací doba.  
 
 

 

 

 



 

 
Ad 3) Informace z krajského úřadu 
 

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

 1. kolo dotačního řízení MPSV – 789 mil. Kč rozděleno 

  2. kolo dotačního řízení MPSV – alokovaná částka 27,5 mil. Kč na psychiatrickou reformu – služby, které mají 
v registraci uvedenou skupinu chronické a duševní onemocnění či kombinované postižení 

 Dofinancování sociálních služeb v LK – 7 mil. Kč, vyhlášeno nyní, dotace na základní činnosti, žádosti se podá-
vají od 8. 7. 2021 – 23. 7. 2021 

 Předfinancování sociálních služeb na rok 2022 – zatím alokováno 10 mil. Kč, vyhlášení léto/podzim 2021 

 3. kolo dotačního řízení MPSV – dofinancování, 18 mil. Kč – vyhlášení podzim 2021 

 Personální změny na odboru sociálních věcí KÚLK: 
- po volbách nový pan náměstek – Mgr. Petr Tulpa, 
- odchod Ing. Maříkové, 
- nový vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb – Mgr. Jiří Tůma 

- Ing. Diana Ahmadi – návrat po nemoci, na starosti dotace kraje (dofinancování a předfinancování) 
-  Ing. Hana Vinčálková – nová pracovnice, na starosti financování MPSV 

- Ing. Martina Semrádová – nová pracovnice, na starosti má koordinaci střednědobého plánu, komunitní plá-
nování apod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny příštích schůzek v roce 2021:   29. 7., 30. 9., 25. 11.  od 9.00 hodin v Advaitě. 
                                                                                
 
Zapsala: Ivana Kristiánová 


