
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  25. 7. 2019 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth, 
                         Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Jan Molnár, Jiří Stich 
 
 
Omluveni:    Mgr. Eva Beránková, Mgr. Jana Pavlů, Eva Raisová 
 
 
Program: 

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

 
 
Ad 1) Novinky, informace ze služeb 
 

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

 Představen byl pan Jiří Stich, vedoucí terénních programů, který ve funkci nahradil Lukáše Rona. 

 V Domě humanity ve Felberově ulici- pokračují výběrová řízení, služby fungují. Plánuje se oprava střechy. 

 Dům na půl cesty Liberec- obsazenost na bytech- 8 klientů (kapacita 10), skupina funguje dobře. 

 V červnu proběhlo v K-centru očkování klientů na hepatitidu A. Akce byla realizována ve spolupráci s Krajskou 
hygienickou stanicí poté, co se objevil případ potvrzené hepatitidy A. Přeočkováno bylo celkem 45 klientů. 

 Trend posledních dvou let- snížil se počet lidí, kteří použité stříkačky vyměňují, více se skrývají. Jeden vybraný 
klient chodí pro všechny ze skupiny. Riziková místa- Rochlice, Nová Ruda. 

 Plánovaná akce pro terénní pracovníky- festival Mácháč. 

 Spolupráce s MUDr. Štolbou- korektura příručky „ Průvodce injekčního uživatele“. 
 

 
ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová 
 
 

 Nárůst výkonů v programu ambulantního poradenství. 

 Terapeutická komunita- stabilní služba s opakujícím se programem, letos vykazujeme pokles hodin pracovní 
terapie, řeší se využití kapacity, klienti hůře reagují na nároky režimu léčby 

 Dotační řízení Libereckého kraje na předfinancování roku 2020 termín do konce července. 
 

 
MAJÁK-  Mgr. Jan Molnár 
 

 Pokračuje se v rozdělení na dvě samostatná střediska: Maják o.p.s. - zajišťující primární prevenci a                                                                         
Maják plus, z. ú.- nízkoprahové sociální služby.  

 Programy primární prevence na školní rok 2019/2020 jsou téměř plné již na konci června ( 700 programů). 
Plán 900 programů. 

 Došlo k rozšíření týmu lektorů primární prevence na 10 lidí. 

 Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnilo 40 intervencí. 

 Od 1. 6. 2019 jsou pozastaveny certifikace do odvolání. 



 

 V červnu proběhlo slavnostní vyhlášení soutěží ( foto, video) v Cinema City v rámci každoročně pořádané 
kampaně „Společně proti kouření“. Letošním tématem bylo motto „ Víš, co vdechuješ“. Fotky budou vystave-
ny v prostorách Libereckého kraje v průběhu srpna.  

 
 

d 2) Informace z města 

MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Mgr. Adéla Sochůrková 

 Smlouvy k podpisu 29. - 30. 7. Dále pak po dovolené po 19. 8. 2019……….. 

 Stále probíhá výběrové řízení na pozici vedoucí humanitního oddělení.  

 
Ad 3) Ostatní: 

 

 Pan Adameček  informoval o plánu protidrogové politiky Libereckého kraje. 
 

                Vývoj dotace na protidrogovou politiku Libereckého kraje do roku 2022 od rezortu sociálních věcí  

Rok                             Dotace na protidrogovou politiku  

2019                           4.100.000 Kč  

2020                           4.400.000 Kč  

2021                           4.700.000 Kč  

2022                           5.000.000 Kč 

Vývoj dotace na protidrogovou politiku zohledňuje růst nákladů služeb souvisejících se zvyšováním zejména 

mzdových nákladů, energií a materiálu. Návrh růstu dotace na protidrogovou politiku během platnosti plánu 

je každý rok o 300.000 Kč, tj. o cca 6,5-7,3 % vzhledem k tendenci navýšení nákladů z posledních let a zacho-

vání a udržení sítě protidrogových služeb v kraji. Vývoj dotace na protidrogovou politiku Libereckého kraje je 

závislý na hospodaření kraje, proto tento nárůst bude možný v případě, že budou vyšší příjmy kraje. 

 Paní Merglová hovořila o náročné administrativě související s dofinancováním sociálních služeb pro rok 2019. 

Zatímco MPSV automaticky dofinancovalo služby ve druhém DŘ do výše žádostí, Liberecký kraj vyhlašuje sa-

mostatné dotační řízení a limituje ho termínem 1. – 8. 8. Současně je nově administrativně náročný proces 

žádostí o navýšení vyrovnávací platby sociálních služeb, které jsou zařazené v Základní síti SS v Libereckém 

kraji. 

 Merglová dále informovala o skutečnostech, které byly řešeny v rámci řídící pracovní skupiny komunitního 

plánování SML. Připravuje se nový způsob financování, rozdělování finančních prostředků pro sociální služby 

města Liberce. Pan náměstek Langr informoval ŘPS, že město nebude reagovat na výzvu LK, kdy byl požada-

vek zapojit další obce ORP do spolufinancování soc. služeb. Měl být vytvořen fond, do kterého by obce přispí-

valy podle počtu obyvatel a ten dále dělen mezi sociální služby působící na jejich území. Město prozatím o ta-

kové spolupráci s obcemi neuvažuje. 

 
 
 
Termíny příštích schůzek v roce 2019 : 26. 9., 28. 11.  od 9.00 hodin v Advaitě. 
                                                                                
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Kristiánová 


