Zápis z pracovní skupiny pro osoby
ohrožené závislostmi KPSSL

Datum:
Místo:
Přítomni:

26. 9. 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, Eva Raisová, Mgr. Veronika Olbertová, Mgr. Zina Divíšková

Omluveni: 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



Podzimní projekt „Mýty o stříkačkách“ (společně s Mostem k naději) programy v mateřském centru, školách.
Plakáty se dávají do tisku.
Přerozdělení dotací od ÚV. Organizace, které mají školskou akreditaci, mohou žádat pouze u MŠMT. Přijdou o
granty z ÚV.

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













Společný projekt s Majákem „ Mýtus zvaný jehla“.
Terén pod vedením nového vedoucího, pana Jiřího Sticha, funguje dobře, personálně naplněn, spokojenost.
V Domě humanity ve Felberově ulici- definitivně dokončen projekt (dodán nábytek, IT), služby fungují.
Dům na půl cesty Liberec- obsazenost na bytech- 7 klientů (kapacita 10), skupina funguje dobře.
V létě nepříjemnost s jednou klientkou z dětského domova (schizofrenička). Opatření: úprava přihlášky pro
žadatele, nutná lékařská zpráva, bezinfekčnost nestačí. Je nutné vědět, zda byl a je klient medikovaný.
Doporučení- spolupráce s kurátory pro dospělé.
V červnu proběhlo v K-centru očkování klientů na hepatitidu A. Akce byla realizována ve spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí.
Nárůst výměn stříkaček i v terénu. Vrací se staří klienti.
Objevují se cizí jehly (finančně zajištění klienti si je sami kupují, do K-centra pak vrací jejich klienti).
Zvyšuje se agresivita, skupiny z Polska, spolupráce s Policií.
Snižuje se věková hranice- více případů pod 18 let.
Spolupráce s ČT- natáčení seriálu z drogového prostředí.
Sekundární výměna- klienti nechtějí být viděny, jeden vybraný klient chodí pro všechny ze skupiny.

Středisko výchovné péče Čáp – Mgr. Veronika Olbertová, Mgr. Zina Divíšková







Představeny byly Mgr. Veronika Olbertová a Mgr. Zina Divíšková, které nahradí ve skupině komunitního plánování Mgr. Evu Beránkovou.
Přetrvávajícím problémem klientů je experimentování s alkoholem a s kouřením cigaret v kombinaci
s poruchami chování.
Preventivní programy byly omezeny z personálních důvodů.
Vyhlášeno výběrové řízení na pozici psychologa (částečný úvazek).
Volná kapacita na dobrovolném pobytu z důvodu navýšení platby za stravu. Klienti odmítají pobyt z finančních
důvodů.
Osvědčila se spolupráce s Potravinovou bankou.

ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová








Ambulantní poradenství pro uživatele návykových látek- nárůst výkonů. Zájem klesá u gemblerů. Přetrvávají
neomluvené konzultace. Doléčování- stabilní zájem.
Terapeutická komunita- v první polovině roku využití 81 %, pokles hodin pracovní terapie, řeší se využití kapacity, klienti hůře reagují na nároky režimu léčby a volí raději léčebny.
Prevence- od září nově i programy pro první stupeň základních škol.
Od ledna 2020 plánované rozšíření ambulance v Liberci, Turnově, Jablonci n/N. a České Lípě. Uvažuje se o
ukončení poradny v Novém Boru (nahradí poradna v České Lípě).
Projekt na děti- snížení věkové hranice klientů v ambulanci (od ledna 2020).
Národní vzdělávací fond, o.p.s., nebude od příštího roku pro RVKPP zajišťovat certifikace. Dosud to prováděl
pod Centrem pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS). RVKPP hledá pro tuto činnost nástupce.
Během října a listopadu proběhnou 4 termíny kurzu primární prevence, určené třídním učitelům 6. tříd základních škol.

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







Nový návrh pravidel pro přidělování dotací pro poskytovatele sociálních služeb: Alokovaná částka bude rozdělena na 2 položky: kritéria a úvazky (každé položce ŘPS navrhne příslušnou váhu). Hodnotící kritéria zohledňují např. druhy služeb a cílové skupiny a na daný kalendářní rok se tak mohou udávat preference města, které
navrhne ŘPS a schválí Výbor pro sociální věci a bezpečnost. Služby dále musí vyčíslit počet pracovních úvazků
pracovníků v přímé péči pouze na město Liberec.
Pro účely ověření transparentnosti návrhu nových pravidel aktuálně probíhá mezi skupinami KP sběr dat, kde
organizace uvedou působnost, počet úvazků PP v síti LK a počet těchto úvazků na Liberec.
Připomínka pověřence pro ochranu osobních údajů MML – na webových stránkách by neměly být uvedeny
údaje na konkrétní účastníky KP, ale pouze na manažery jednotlivých PS. U ostatních účastníků bude uveden
pouze název organizace, kterou zastupují a obecný kontakt na tuto organizaci.
Proběhlo první jednání Pracovní skupiny prevence kriminality, jejímž předsedou je primátor města. Smyslem
fungování skupiny je plánování prevence kriminality, výměna informací a koordinace aktivit členů. Aktuálně
probíhá připomínkovací proces nového Plánu prevence kriminality SML pro období 2020-2022.

MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Eva Raisová






Personální obsazení- od září nová kolegyně, zaučuje se.
Přetrvávající problém u nezletilých dětí je alkohol, kouření, tráva, útěky z ústavu a pervitin.
Dle hlášení z hygienické stanice jsou liberecké ubytovny zamořené štěnicemi.
Plánovaná rekonstrukce Uranu- příští rok.
3- denní kontrola z Libereckého kraje.

Ad 3) Ostatní

Termín příští schůzky v roce 2019 : 28. 11. od 9.00 hodin v Advaitě.

Zapsala: Ivana Kristiánová

