Zápis z pracovní skupiny pro osoby
ohrožené závislostmi KPSSL

Datum:
Místo:
Přítomni:

27. 9. 2018
CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Eva Beránková, , Mgr. Jana Pavlů, Mgr. Adéla Sochůrková, Lukáš Ron, Bc. Jiří Simeth

Omluveni:

Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Mgr. Jan Molnár, Mgr. Eva Nováková

Program:
1. Informace ze služeb - novinky, plány,
2. informace z krajského úřadu,
3. informace z města,
4. akční plán SML 2019, stanovení priorit,
5. plán činnosti skupiny, výhled aktivit pro následující období,
6. různé.
V úvodu setkání proběhlo představení paní Mgr. Adély Sochůrkové, která převzala pracovní pozici protidrogového
koordinátora statutárního města Liberec od paní Kateřiny Marcinkové.
Ad 1) Novinky, informace ze služeb
Most k naději (K-centrum) – Bc. Jiří Simeth, Lukáš Ron

Odborný ředitel sdělil obecné informace a novinky za organizaci.



Dále pak hovořil o plánovaném stěhování do Domu humanity. Zatím probíhá rekonstrukce a v nejbližších měsících by mělo přijít na řadu sestěhování všech služeb v LK.
Poté hovořil vedoucí terénních programů Lukáš Ron o vysoké míře nalezených injekčních stříkaček v Liberci,
kterých za červenec bylo 150ks. Situaci nyní MONA řeší vyvoláním diskuzí u PČR, paní Pavlů a KHS. Všichni
oslovení vnímají situaci, jako závažnou. Jako řešení se nabízí třeba použití Fixpointů po vzoru organizace Progresive, apelování na městskou polici, aby nepřestávala zajišťovat infekční materiál také.

ADVAITA – Mgr. Olga Merglová





Služby jsou stabilní, podařilo se zajistit obsazení všech pracovních míst. Po rodičovské dovolené se vrátila kolegyně, která navýšila počet pracovníků v Centru ambulantních služeb.
Získali jsme od Libereckého kraje investiční dotaci na nákup devítimístného vozu pro terapeutickou komunitu.
Pořídili jsme OPEL Vivaro, v tuto chvíli je již v plném provozu.
Na pátek 12. 10. připravujeme Den otevřených dveří, pozvánky budou rozeslány do konce týdne.
S městem pokračujeme na přípravě projektu přesunu terapeutické komunity Na Žižkov.

Středisko výchovné péče Čáp – Mgr. Eva Beránková




Personální obsazení máme aktuálně plné.
Na pobytu je od pondělí 7 dětí převážně 14. letých a poslední pobytový osmý klient je předjednaný. Další
skupina je už také naplněna. Na další místa je vytvořený pořadník.
Velmi častým problémem našich klientů je jejich "závislost" na elektronických přístrojích - kde jsou na internetu a na sociálních sítích a rodiče jim to nijak nekorigují a nemají přehled, jaké stránky navštěvují anebo jaké
hrají hry. Rodiče sami často upřednostňují virtuální svět před věnováním se svým dětem.



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

Ad 2) Informace z krajského úřadu
Liberecký kraj, odb. sociálních věcí, odd. sociální práce, protidrogová koordinátorka - Mgr. Jana Pavlů
 Protidrogová komise RLK dne 18. 9. 2018 přijala usnesení, že nepodporuje projekt Protidrogového vlaku v LK.
 Dotace na rok 2019 – 4,1 mil. Kč na oblast protidrogové politiky. Dotační řízení v měsíci říjnu. Žádost se budou
moci odesílat od 8. 10. – 24. 10. 2018. – další informace v e-mailu poskytovatelům. Upozornění na vždy aktuální stáhnutí filleru.
 Vyúčtování (formuláře ve wordu) na dotačním webu protidrogové politiky již nyní.
 Návrh zarezervování termínu na setkání organizací, které pracují s osobami se závislostním chováním – domluva na duben 2019 (P. Pavlů zašle termíny)
 AT seminář LK – 1. – 2. 11. 2018 v Chrastné – téma „Tabák“ – pozvánky zašle p. Pavlů příští týden
 Domluva na účasti na schůzce s paní Ing. Volfovou, statutární náměstkyní LK ohledně smluv v oblasti prevence
Ad 3) Informace z města
MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Mgr. Adéla Sochůrková









Akční plánu na rok 2019 – termín pro zpětné zaslání vyplněných informací je 16. 11.
Vyjádření obce k podstatné změně – v případě plánované změny v kapacitách vyšších než 5 % na rok 2019
organizace na výzvu LK v průběhu měsíce září zasílaly žádosti o Vyjádření obce k podstatné změně. V rámci PS
pro osoby ohrožené závislostmi se vyjádření obce týkala dvou organizací na celkem 4 sociální služby.
1) Most k naději - Dům na půl cesty – navýšení kapacity lůžek na 10
-Terénní programy – navýšení úvazku na 2,00
2) ADVAITA – Služba následné péče - navýšení úvazku - Odborné soc. por. - navýšení úvazku na 3,15
Dále zastupitelstvo města dne 27. 9. schválilo poskytnutí účelové dotace organizaci Most k naději na projekt
Dům humanity Liberec. Účelem projektu je pořízení nemovitosti k zajištění poskytování sociálních služeb organizace Most k naději, z. s., v centru města, kde bude po dobu minimálně deseti let po ukončení realizace
projektu poskytovat nízkoprahové protidrogové sociální služby .

Ad 4) Akční plán SML 2019, stanovení priorit
Merglová seznámila přítomné s podobou dokumentů pro aktualizaci Akčního plánu KP SML na rok 2019. Požádala
kolegy z Mostu k naději a Majáku, aby za své organizace vyplnili tabulky a zaslali je nejpozději do 10. listopadu
k sumarizaci a odevzdání na SML.
Dále se přítomní dohodli na znění priority do akčního plánu na rok 2019: Udržet stávající síť služeb a posílit financování programů primární prevence.

Termín příští schůzky: 29. 11. 2018 od 9.00 hodin v Advaitě.

Zapsala: Olga Merglová

