Zápis z pracovní skupiny pro osoby
ohrožené závislostmi KPSSL

Datum:
Místo:
Přítomni:

29. 11. 2018
CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Eva Raisová, Lukáš Ron, Bc. Jiří Simeth,
Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Mgr. Jan Molnár

Omluveni:

Mgr. Jana Pavlů, Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Eva Beránková

Program:
1. Informace ze služeb - novinky, plány,
2. informace z města,
3. akční plán SML 2019
4. Informace z LK

Ad 1) Novinky, informace ze služeb
Most k naději (K-centrum) – Bc. Jiří Simeth, Lukáš Ron, Mgr. Jana Alexandra Koudelková







Odborný ředitel hovořil o plánovaném termínu stěhování K- centra do Domu humanity dne 15. 12. 2018
a prvním týdnu v lednu 2019 DPC. Dále o zájmu klientů a 100% naplněnosti DPC a vyřízené registraci nových
prostor na LK.
Poté hovořil vedoucí terénních programů Lukáš Ron o nové léčbě testování na žloutenku C .
Paní Koudelková zmínila mezinárodní týden testování na HIV. Připomněla problém nalezených injekčních stříkaček v Liberci a jeho možného řešení použitím Fixpointů.
Zazněly informace o projektu v Jablonci n/N. Díky podpisové akci sousedů se situace komplikuje, město JBC
prozatím projekt finančně nepodpoří.

MAJÁK- Mgr. Jan Molnár





Od nového roku dojde k přípravě 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 poradenství)- registrace na ústav.
Plánovaná rekonstrukce komunitního centra v Konopné ulici na rok 2019.
Nástup nové lektorky od prosince 2018.
Žádost o prodloužení certifikace prevence 5/2019.

ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová






Poradenství pro děti, propagace léčby na tabáku.
Změna adresy poradny ve Frýdlantu v/Č.
Terapeutická komunita- využití kapacity v roce 2018 je asi 85 %.
Plánované stěhování Terapeutické komunity předpokládáme na rok 2021.
Primární prevence- posílený tým lektorů.

Ad 2) Informace z města
MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Eva Raisová





Personální obsazení je nedostatečné, v současné době jsou stále volné pracovní pozice.
Představen nový metodický pokyn od MPSV, který se týká ústavní výchovy a výchovných opatření. Legitimním
důvodem pro umístění dítěte mimo rodinu je ochrana 1) života nebo integrity dítěte, 2) před nepřiměřeným
ohrožením, 3) jehož původci jsou rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu. Podmínky 1) - 3) musí být splněny současně. Jedná se o děti, které byly svými rodiči či pečovateli týrané, zneužívané nebo zanedbávané.
Doporučení MPSV- Přistoupit k opětovnému vyhodnocení situace dětí, které jsou v současnosti umístěny
v ústavní péči.

Ad 3) Akční plán SML 2019
Merglová informovala o výstupech z řídící pracovní skupiny KM SML. Zde se projednává aktualizace akčního plánu
na rok 2019. Zpracované projekty jednotlivých členů skupiny byly na město zaslány v požadovaném termínu.
S ohledem na stanovení priority skupiny – „Udržení stávající sítě služeb a posílení financování programů primární
prevence.“ Jednala Merglová o možnostech změny financování programů primární prevence z prostředků SML, a
to formou přímé dotace, nikoliv jako doposud formou grantových žádostí do fondů města.

Ad 4) Informace z LK
Adameček informoval přítomné o jednání v rámci protidrogové komise LK, kde se již projednávaly dotační podmínky programů na rok 2019. Je tedy pravděpodobné, že dotace by služby mohly obdržet v začátku roku 2019.
Merglová připomněla plánované setkání poskytovatelů služeb, které proběhne 3. 4. 2019 v multimediálním sále
LK. O jeho přípravě bude jednat skupina na prvním lednovém setkání. Předběžně se skupina dohodla na tématech:
Prezentace Mostu k naději – nový Dům humanity – představení služby v nových prostorách. Druhým tématem by
mohla být problematika rizikového chování dětí a mládeže, k upřesnění dojde v lednu.

Termíny příštích schůzek v roce 2019 : 31. 1., 28. 3., 31. 5., 25. 7., 26. 9., 28. 11. 2019 od 9.00 hodin v Advaitě.

Zapsala: Olga Merglová

