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NÁZEV: 
 

Adiktoligická ambulance - rozšíření 

 

ANOTACE: 
Ve městě Žďáru nad Sázavou působí od roku 2014 Adiktologická ambulance Spektrum, která je 
jak zdravotnickým, tak sociálním zařízením. O její služby je velká poptávka, proto dochází 
k rozšíření o 0,5 pracovního úvazku.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města Žďáru nad Sázavou po projednání prohlašuje, že souhlasí s personálním rozšířením 
Adiktologické ambulance Kolping o 0,5 pracovního úvazku. 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Ing. Petr Krábek 
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3 Tabulka s předpokládanými položkami rozpočtu 

 
Popis 
Kolpingovo dílo České republiky z.s. (dále jen Kolpingovo dílo) podalo na město Žďár nad Sázavou 
žádost o prohlášení, že souhlasí s personálním rozšířením Adiktologické ambulance Spektrum 
(dále jen Adiktologická ambulance) o 0,5 úvazku. Tato žádost byla na město zaslána v souvislosti 
se záměrem Kolpingova díla podat žádost o navýšení personálního zajištění sociální služby 
Adiktologická ambulance v síti sociálních služeb Kraje Vysočina.  

V Adiktologické ambulanci dochází od jejího vzniku (rok 2014) k postupnému nárůstu klientů a tím i 
výkonů. Je to jak tím, že se služba dostává do povědomí obyvatel Žďáru a okolí, tak tím, že se 
stala rovnocenným partnerem dalších odborníků a odborných institucí (lékaři, psychiatrické 
nemocnice, psychiatři, PMS, sociální odbory, výchovný ústav…). Z tohoto důvodu je nutné 
postupně navyšovat personální kapacitu ambulantní služby.  

Realizované služby Adiktologické ambulance jsou: kontaktní práce, základní poradenství, 
dlouhodobé poradenství, předávání informací a odkazů a jejich zprostředkování, dále prevence 
relapsu, pomoc v krizi, skupinová práce, práce s rodinnými příslušníky a testování.  

Pro Žďár nad Sázavou je dnes pracovní úvazek 1,0. Navýšení o nový pracovní úvazek 0,5 bude 
znamenat celkem 60 ambulantních hodin týdně. Jedná se o přímou i nepřímou práci a 
administrativní zabezpečení zařízení. Provozní doba je rozprostřena do všech pracovních dnů. 

Kolpingovo dílo dnes poskytuje komplexní péči pro osoby se závislostmi ve třech zařízeních. 
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky (rok 1995), Terapeutická komunita 
Sejřek (rok 1999), zdravotnické zařízení Adiktologická ambulance (rok 2014) a sociální služba 
Adiktologická ambulance (rok 2019). Všechny tyto služby jsou certifikovány Radou vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky.  

Služba je také součástí Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro 
období 2018 – 2020. V části Osoby v nepříznivé sociální situaci, v bodě 2.2.4, kde je stanovený cíl: 
Zajistit dostupnou adiktologickou péči, zdravotnickou i sociální formou. V následném doplnění je 
ještě specifikováno, že se konkrétně jedná o vznik sociální služby odborného poradenství pro 
obdobnou klientelu jako má zdravotnická Adiktologická ambulance. 

Provoz Adiktologické ambulance je také zakotveno ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních 
služeb Kraje Vysočina ne roky 2016 – 2020 a ve Strategii protidrogové politiky Kraje Vysočina na 
roky 2016 – 2020.  

Finanční náročnost města související s rozšířením Adiktologické ambulance. Na navýšení je 
Kolpingovým dílem do ESF podán projekt z OPZ: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_0.47/0010591 „Mozaika 
2.0: Žďár nad Sázavou“. Pro město Žďár nad Sázavou tedy nevyplývají žádné finanční nároky. 
 
Geneze případu 
Jedná se o samostatnou žádost. Žádost byla projednána v Komisi prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní dne 6. 2. 2019 s tímto usnesením. 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit personální 
rozšíření Adiktologické ambulance o 0,5 úvazku. Financování bude zajištěno z evropského 
sociálního fondu v rámci projektu „Mozaika 2.0.: Žďár nad Sázavou“. Pro město Žďár nad Sázavou 
s navýšením úvazku tedy nevyplývají žádné finanční nároky. 

Hlasování:  pro: 7,  zdržel se: 2,  proti: 0  
 
Návrh řešení: Viz. návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení: Nejsou navrženy varianty 
 
Doporučení předkladatele: Schválit návrh usnesení 
 
Stanoviska: nejsou 
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