Zápis z pracovní skupiny pro osoby
ohrožené závislostmi KPSSL

Datum:
Místo:
Přítomni:

30. 5. 2019
CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth,
Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Jan Molnár, Mgr. Hana Vodičková

Omluveni: Mgr. Eva Beránková, Mgr. Jana Pavlů, Jiří Stich

Program:
1. Informace ze služeb - novinky, plány,
2. informace z města,
3. ostatní

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




Pokračuje se v rozdělení na dvě samostatná střediska s vlastní právní formou s platností od roku 2020. Prevenci bude dále zajišťovat Maják o.p.s., a Sociální služby ( NZDM, SAZ a poradenství) Maják plus, zapsaný ústav.
Maják vystoupil z projektu Princezna Julie, jelikož projekt je dle pana Molnára neodborný. Projekt rozporovali
a následně odstoupili. Setrvání v projektu nedoporučuje.
(V lednu 2019 odstartovalo město projekt proti šikaně Princezna Julie, který prezentuje po libereckých školách. Lékařka Šárka Konečná sepsala své pochybnosti v otevřeném dopise, a se souhlasem a podporou dalších
odborníků, zaslala dopis náměstkovi pro školství Ivanu Langrovi.)

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








V březnu proběhlo sezení na téma K-centrum ve Střelecké ulici. Proběhla diskuse s veřejností, přítomni byli
také členové Magistrátu Jablonce n/N. Most k naději chce zřídit multifunkční sociální centrum pro lidi ohrožené závislostmi ve Střelecké ulici v Jablonci n/N. Místním se tento záměr nelíbí. Argumentují tím, že narkomany v ulici nechtějí.
V Domě humanity ve Felberově ulici- pořízení nového nábytku.
Lukáš Ron byl odvolán z funkce vedoucího terénního programu a nahrazen byl panem Jiřím Stichem.
Účast v česko-německém projektu v Hrádku nad Nisou, K- centrum pracuje s dětmi od šestých tříd.
Od 1. 5. 2019 nový zaměstnanec, zaškoluje se v K- centru.
Postřeh z přestěhování do Felberovy ulice- spokojenost, klienti chodí.

ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová



Terapeutická komunita v Nové Vsi- současný stav budovy je nevyhovující. Nutná bude její rekonstrukce a rozšíření nebo nová budova.
Nárůst výkonů v programu ambulantního poradenství- zaměřujeme se na personální posílení ambulance a
následné péče.
Projekt Princezna Julie- do zmíněného projektu jsme zapojeni jako realizátoři jedné konkrétní zakázky statutárního města Liberec. Jedná se o tematický seminář s názvem Podpora zdravého třídního kolektivu- prevence šikany. Seminář je určen třídním učitelům šestých tříd základních škol. Cílem je posílit kompetence těchto
pedagogických pracovníků v práci se žákovským kolektivem.
Zakázka je pro nás takto akceptovatelná a splníme ji.

Ad 2) Informace z města
MML, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní – Mgr. Adéla Sochůrková




Zastupitelstvo bude schvalovat žádosti o dotace z fondů zdraví a prevence.
Financování protidrogových služeb - podepsáno
Financování sociálních služeb 6 mil. Na rok 2019

MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Mgr. Hana Vodičková ( za Evu Raisovou)





Problémové zůstává u nezletilých dětí: alkohol, kouření, návykové látky a neplnění povinné školní docházky.
Chybí návaznost zdravotnických zařízení, diagnostických ústavů, SVP i psychologů- nejsou volné kapacity.
Personální obsazení je nedostatečné, v současné době je vypsané výběrové řízení na 5 pracovních pozic.

Ostatní:





Merglová reagovala na informaci o financování ze SML a prosí paní Sochůrkovou, aby do programu příštího
jednání ŘPS zařadila bod týkající se reakce poskytovatelů sociálních služeb na nízkou částku alokovanou
z rozpočtu SML na financování sociálních služeb.
Dále Merglová prosí o zařazení bodu, který bude řešit úpravy nastavení a rozdělování dotací ze SML tak, aby
se reflektovala potřebnost služby, cílová skupina, atd.
Členové skupiny se vyjádřili k dotazu paní Sochůrkové na četnost schůzek. Vítají možnost scházet se pravidelně jednou za dva měsíce, jako dosud.

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

Zapsala: Ivana Kristiánová

