
 

  
Zápis z pracovní skupiny pro osoby 

ohrožené závislostmi KPSSL 
 
 
 
 
 
Datum:  30. 9. 2022 
Místo:  CAS ADVAITA, z. ú., Rumunská 14/6, 460 01 Liberec  
Přítomni: Mgr. Olga Merglová, MUDr. David Adameček, Mgr. Aleš Lebeda, Mgr. Adéla Machová,  
                         Mgr. Eva Nováková, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth, Jiří Stich 
                          
 
Omluveni:     Mgr. Jan Molnár, Mgr. Veronika Olbertová 
 
 
 
Program: 

1. Návrhová část komunitního plánu služeb v soc. oblasti v Liberci- p. Machová,  
2. informace ze služeb- novinky, plány,  
3. informace z krajského úřadu, 
4. ostatní. 

 
 
 

Ad 1) Návrhová část komunitního plánu služeb v soc. oblasti v Liberci 
MML, odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní – Mgr. Adéla Machová 

 
Pracovní skupiny mají v průběhu září a října stanovit jeden hlavní, dlouhodobý cíl pro svou cílovou skupinu a opat-

ření vztahující se k tomuto cíli. Členové skupiny obdrželi informace k návrhové části předem. Skupina se shodla, že 
hlavní cíl bude vycházet z cíle, který si aktéři v oblasti protidrogové politiky schválili při tvorbě Plánu protidrogové poli-
tiky Libereckého kraje 2023-2027. Návrh cíle zní takto: „Každý, kdo je zasažen nebo ohrožen závislostním chováním, 
najde odpovídající radu, pomoc a podporu v dostupné síti služeb“. 

V oblasti opatření pro PS bylo dohodnuto, že bude vymazána část ohledně podílení se na tvorbě analýzy a strate-
gického dokumentu v oblasti protidrogové politiky – nová analýza a strategický dokument (schválen v 09/22) již vznikl 
na KÚLK a není nutné, aby vznikl další dokument za město Liberec, který by kopíroval krajskou strategii. Návrh opatře-
ní zní takto:  

1) Navrhnout způsob sběru dat od služeb vycházející z údajů zadávaných Radě vlády pro koordinaci protidrogo-
vé politiky, 

2) Poskytnuté informace dále formou průběžného reportingu postupovat na KÚLK (krajskému protidrogovému 
koordinátorovi), 

3) Analyzovat využití kapacity služeb a podle toho navrhovat úpravu jejich personálních a prostorových kapacit 
v zájmu zajištění lepší dostupnosti pro cílové skupiny. 

 
 

 
Ad 2) Novinky, informace ze služeb 
 
ADVAITA- MUDr. David Adameček, Mgr. Olga Merglová 

Most k naději (K-centrum), (Dům na půl cesty)- Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Bc. Jiří Simeth, Jiří Stich 
 Jednotně za služby proběhla diskuze na téma problému s náklady na energie – projeví se až ve vyúčtování 
v příštím roce (u některých poskytnutých dotací to zároveň není uznatelný náklad). Je reálnou hrozbou,  že budou za-
vřeny pobytové služby, u kterých jsou zálohy mnohonásobně vyšší. Toto může vytvořit zvýšený tlak na ubytovací kapa-
city města. 
 V návaznosti na proběhlé společné setkání pracovních skupin padl návrh na uzavření společné dodavatelské 
smlouvy pro služby, ať už u energií nebo například u mobilních operátorů pro pracovníky služeb. Smlouvy by 
s dodavateli uzavřelo město. Pro sociální služby by to znamenalo snížení nákladů. Tuto možnost prověří p. Machová na 
pravidelné poradě odboru s náměstkem. 



 

 
Potravinová banka LK – denně probíhá zásobování KACPU, někteří klienti chodí pro potravinovou pomoc i přímo do 
PBLK 
Nábytková banka LK – denně cca 10 žádostí na vybavení nábytkem pro uprchlíky z UA. 

 
 

Ad 3) Informace z Krajského úřadu LK 

Liberecký kraj, odb. sociálních věcí, odd. sociální práce, protidrogový koordinátor - Mgr. Aleš Lebeda DBA 

- Zastupitelstvo kraje schválilo finanční podporu protidrogových služeb na rok 2023 ve výši 6.000.000 Kč, bude otevře-
na výzva pro podávání žádostí, na účty poskytovatelů by následně měly finance dorazit na začátku roku. 

- 6.11. na jednání Protidrogové komise proběhne schvalování sítě protidrogových služeb. 

- V řešení je dále další financování Fixpointů. 

- KACPU funguje 3 dny v týdnu, koordinátorem je Mgr. Lebeda 

 

 

Ad 4)  Ostatní 

 Paní Merglová předala informaci, že SVP vystupuje z této pracovní skupiny.  

 Paní Merglová přednesla návrh na zapojení odborných pracovníků Advaity do pracovní skupiny  - v ideálním 

případě by se jednání účastnili vedoucí všech služeb. 

 Z diskuze rovněž vyplynul návrh, aby se zástupce oddělení kurátorské činnosti MML účastnil i jednání pra-

covní skupiny pro děti a mládež. 

 Pracovní skupiny pro děti a mládež by se za Advaitu mohl případně účastnit vedoucí centra primární prevence. 

 V rámci diskuze o financování byl přednesen návrh na spuštění nástroje na upozornění ohledně probíhajících 

dotačních titulů. Nyní nebyla výzva nedopatřením zveřejněna přes KISSOS a mnoho poskytovatelů promeška-

lo termín podání žádostí. Návrh na zřízení upozornění prostřednictvím e-mailu (automatické upozornění). 

 

 

 

Termíny příštích schůzek v roce 2022:  25. listopadu od 9.00 hodin v Advaitě. 
                                                                                
 
Zapsala:  Adéla Machová 


