
 

Tisková zpráva 
Organizacím, co se starají o drogově závislé, 

vlila primátorka naději 
 

 

Prodloužení smlouvy organizacím Most k naději a Advaita se Statutárním městem Liberec přislíbila 

jejich ředitelům na osobním setkání primátorka Martina Rosenbergová. Těmto společnostem, 

které  se starají o drogově závislé, tak přinesla naději na to, že dotace od města dostanou i v 

příštím roce. 

Jak zdůraznila primátorka na setkání s řediteli organizací, jejich pomoci lidem, závislých na drogách, si 

velice váží a považuje ji za prospěšnou pro město Liberec. Smlouvu s organizacemi pravděpodobně 

prodlouží město na dva až tři roky. Tak by měly získat Advaita a Most k naději jistotu příspěvku od 

města. 

„Jednání o kapitolách rozpočtu města na příští rok nás teprve čekají, a určitě budou složitá. Ale celý 

rok připravuji své kolegy na to, že bychom vám měli prodloužit smlouvy a dát příspěvek minimálně ve 

stejné výši jako letos,“ řekla primátorka ředitelům Lubomíru Šlapkovi (Most k naději) a Davidu 

Adamečkovi (Advaita). 

Lubomír Šlapka připomněl, jak je pro obě organizace podpora města i Libereckého kraje důležitá.   

„Přístup řady měst a obcí Libereckého kraje v čele s městem Liberec je světlem v tunelu sociální 

nespravedlnosti. Přes vážné rozpočtové problémy pomáhají pomáhat v dobách, kdy není peněz 

nazbyt. Vedení měst tak snižuje skrze tuto podporu dopady sociálního napětí a podílí se na zachování 

ochrany veřejného zdraví i bezpečnosti svých obyvatel,“ zdůraznil Lubomír Šlapka.  

Dodal, že obě organizace pomáhají zbavit se nebo vyhnout závislosti zhruba 500 až 700 lidem v celém 

Libereckém kraji. V samotném Liberci mají přibližně 200 klientů.  

Také David Adameček popsal primátorce složitou situaci, ve které se už několik let nacházejí 

neziskové organizace, poskytující sociální služby. 

„Finanční podpora z několika měst a obcí, především pak z Liberce a Libereckého kraje přispěla k 

tomu, že nás nedostatek peněz od státu nenutil omezovat naše služby. Bez přehánění se dá říci, že bez 

této pomoci bychom ve stávající podobě rok 2011, ale i rok 2012 nepřežili,“ uvedl ředitel David 

Adameček. 

Most k naději, o.s. poskytuje sociální služby nízkoprahová „kontaktní centra“ a „terénní programy“ 

pro lidi ohrožené drogou.  Cena za poskytované služby činí 560.484,- Kč/1 rok a zahrnuje podíl obce 

za každého jejího obyvatele na protidrogové politice Libereckého kraje. 



Advaita, o.s. – poskytuje sociální ambulantní služby „odborné sociální poradenství“ a  „služby 

následné péče“ a pobytové služby „terapeutické komunity“. Cena za poskytované služby činí 

513.777,- Kč/1rok a zahrnuje podíl obce za každého jejího obyvatele na protidrogové politice 

Libereckého kraje. 

 

V Liberci 13. září 2012 


