Zápis z pracovní skupiny pro osoby
ohrožené závislostmi KPSSL

Datum:
Místo:
Přítomni:

30. 1. 2020
CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec
Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth, Jiří Stich,
Mgr. Adéla Sochůrková, Mgr. Jana Pavlů, Mgr. Eva Nováková.

Omluveni: Mgr. Jan Molnár, Mgr. Zina Divíšková

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

Ad 1) Novinky, informace ze služeb

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








Koncem minulého roku začala v Liberci působit služba Sedmá, osmá, devátá (nazvala se služba sociální prevence), která funguje bez povolení, bez registrace a je finančně nezávislá. Stahuje klienty Mostu k naději a
Naděje, pracuje bez jakýchkoliv pravidel, nechává klienty přespat, platí jim jídlo, ubytování, konzumuje se tam
alkohol, dělá si z klientů ochranku. Poškozuje ostatní služby.
Zvyšuje se agresivita mezi klienty. V roce 2019 jsme zaevidovali několik významně agresivních výpadů klientů
KCL jak mezi sebou tak též směrem ke službě.
Stoupá počet kontaktů, výměn- častěji sekundární výměna- jeden vybraný klient chodí pro všechny ze skupiny, méně zakódovaných klientů.
Začíná se s rekonstrukcí v Jablonci n/N. ve Střelecké ulici. Záměr, vytvořit zde centrum pro lidi ohrožené závislostmi, se místním nelíbí a snaží se projekt od počátku zastavit. Není to jednoduché. Rekonstrukce by měla
být hotova za 40 týdnů, tzn. do konce roku 2020.
Objednávka na Fixpointy , čeká se na cenovou nabídku, poté instalace zatím v Liberci a Jablonci. Provoz budou
zajišťovat terénní pracovníci K- centra.

ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová





Nárůst výkonů u ambulantního poradenství pro uživatele návykových látek. Menší zájem je u gamblerů.
Doléčování- stabilní zájem.
Počet preventivních programů vzrostl oproti loňskému roku o víc než polovinu – jak ve všeobecné tak
v indikované prevenci.
Terapeutická komunita- využití 82 %, pokles hodin pracovní terapie, řeší se využití kapacity, klienti hůře reagují na nároky režimu léčby a volí raději léčebny, dlouhodobě méně klientek.









Přetrvávají neomluvené konzultace- ¼ promarněných konzultací.
V prosinci návštěva nemocnice v Horních Beřkovicích, cílem je navázat spolupráci klient- Fokus- Advaita.
Poradny- změny- zavření poradny v Novém Boru (málo klientů, nevyhovující prostory) a rozšíření pracovní
doby v nedaleké České Lípě. Nové prostory a navýšení pracovní doby v Jablonci n/N. a navýšení pracovní doby
v Turnově.
Od ledna projekt na děti- RVKPP podpořila projekt adiktologických služeb pro děti a mládež, přijímají se děti a
mládež do 18 let věku a jejich blízké, spodní věková hranice pro příjem klientů nebyla stanovena. Od dubna
rozšíření terapeutického týmu o nového kolegu.
RVKPP stále hledá za CEKAS nástupce, který bude zajišťovat certifikace.

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



Aktualizace komunitního plánu- za spolupráce ostatních členů PS byla na jednání provedena aktualizace Komunitního plánu služeb v sociální oblasti 2018-2022 pro oblast osob ohrožených závislostmi.
Dále byli členové pozváni k účasti na tvorbě nové Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+.

MML, odbor sociální péče, Oddělení kurátorské činnosti – Mgr. Eva Nováková






Roste počet dětí, které nechodí do školy.
Problém psychiatrické péče u nezletilých dětí, nárůst psychiatrických dětí i rodičů.
Přetrvávajícím problémem u dětí je závislost na sítích a vztahové problémy v rodině.
Vzestupný trend porodů u nezletilých dětí.
Problémy s umístěním dětí- nedostatek volných míst na psychiatrických odděleních, ale i diagnostických ústavech, SVP, dlouhá čekací doba nebo stop stav.

Ad 3) Informace z krajského úřadu
Liberecký kraj, odb. sociálních věcí, odd. sociální práce, protidrogová koordinátorka - Mgr. Jana Pavlů




Rozdělení dotace na protidrogovou politiku pro rok 2020 bylo schváleno dne 28. 1. 2020 zastupitelstvem LK,
nyní proběhne administrace smluv.
Termín AT konference na téma alkohol je 5. – 6. 11. 2020.
Ve dnech 7. - 12. 6. 2020 se uskuteční návštěva švýcarského města St. Gallen, v rámci partnerství s LK.

Termíny příštích schůzek v roce 2020: 19. 3., 28. 5., 30. 7., 24. 9., 26. 11. od 9.00 hodin v Advaitě.

Zapsala: Ivana Kristiánová

