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Úvodní
slovo
V roce 2009 došlo k prvnímu kontaktu mezi organizacemi Laxus a Semiramis na bázi odborné
spolupráce a regionální blízkosti. Společně jsme hledali řešení, které by nejvíce vyhovovalo potřebě
rozvoje odborných programů, koordinovanému předávání zkušeností a jednotného efektivního
ﬁnančního a odborného řízení.
Tímto řešením se měla stát postupná fúze organizací Semiramis-Laxus, započatá v roce 2010
s naplánovanými procesy a datem dokončení v roce 2015. Měla vzniknout organizace zahrnující
především spojené služby Laxus-Semiramis se sítí aktivit od primární prevence, přes kontaktně-poradenské a ambulantní služby až po drogové služby ve vězení objímající tři kraje.
To vše a mnohé další mělo být korunováno vznikem „velkého Laxusu“. V průběhu procesu se však
ukázalo mnoho momentů, které mohou být poučením i pro ostatní kolegy, kteří by se do podobného projektu chtěli pouštět, proto si dovoluji na tomto místě ve stručnosti uvést tři nejzásadnější.
Prvním z nich je unikátní organizační kultura vlastní každé organizaci, se svými zvyky, postoji, návyky,
zažitými tradicemi, unikátním přístupem k práci apod. Druhou je zvyk, především místních donátorů,
na regionální tradiční značky poskytující služby v lokalitě, a to včetně názvů organizací. A také nechuť
a nedůvěra ke změnám, respektive k organizacím přicházejícím zvenčí či ještě lépe z dálky, z jiného
kraje či regionu. Třetí a poslední je nastavení dotační politiky, ﬁnančních zákonů apod., které příliš
záměru fúze nepřály a na kterých by velká organizace tratila (platba DPH, režim de minimis, přístup
k evropským dotacím, náhradní plnění apod.).
Při objevování, respektive akceptaci všech těchto faktorů, jsme velmi záhy, již v roce 2011, odklonili
naše primární snažení směrem k tzv. vnitřní fúzi, tj. k budování shodného standardu jednotlivých
typů služeb napříč „organizací“, a k propojování našich aktivit. V letech 2011-2014 jsme se tak
zaměřovali primárně na podporu jednotné „organizační“ identity a především na budování silné
profesionální centrální Správy, která by ve stále složitějším a administrativně náročnějším dotačním
světě dokázala sejmout z pracovníků v přímé péči a jejich vedoucích administrativní zátěž, aby se
mohli plně věnovat odborné práci a rozvoji služeb.
Na prahu roku 2015 jsme tak stáli v jednom šiku, rozkročeni nad 5 kraji, jako realizátoři 18 služeb s 90
zaměstnanci, bezmála 37milionovým rozpočtem a dokončenou ekonomicko-technickou
a odbornou sekularizací. Naší vizí a devizou bylo a je silné centrální ekonomicko-technické řízení
a autonomní vyšší a střední management, který se společně s řadovými pracovníky věnuje pouze
práci s klienty, odbornému zajištění služeb, jejich rozvoji a vzájemnou kooperací mezi službami
a spoluprací v rámci organizace a není zatížen nadměrnými administrativními procesy.
Otázkou bylo, co dál. Fúze byla vnitřně dokončena, primární příslušnost ke značkám Semiramis-Laxus byla na okraji zájmu, pracovníky i služby se podařilo ztotožnit se stavovskou identitou typologie
služeb. Ekonomicko-technické řízení bylo velmi funkční a efektivní. V tu chvíli obrazného „přešlapování na místě“ se na scéně objevuje organizace Centrum Alma z Prahy, která vyjadřuje zájem připojit
se k našemu tvaru, kdy nejatraktivnějším atributem je pro její představitele právě centrální zajištění
administrativně-technických procesů a možnost věnovat se pouze odborné práci. Rok 2015 tak byl
ve znamení jednání a hledání optimálních řešení, a to i s ohledem na zkušenosti načerpané
z posledních 5 let sbližování Laxus-Semiramis.
Výsledkem je od roku 2016 tvar organizace Laxus/Semiramis/Alma. Tvar, který přináší autonomii
třem ředitelům v oblasti odborného řízení, tvar který centrálně zajišťuje ekonomicko-technicko-administrativní servis pro tyto subjekty, tvar, který iniciuje a vytváří podmínky pro vzájemnou podporu,
spolupráci a předávání zkušeností. Tvar, který dává příležitost k vytěžování pracovníků v rámci
horizontální a vertikální pracovní mobility. Tvar, který svým záběrem 6 krajů včetně Prahy a komplexností sítě plně dostává svému výročnímu 20letému (Laxus) a 15letému (Semiramis) a 8letému
(Alma) mottu „…již nejen drogy“.

„ŠEDÁ, BRACHU, VŠECHNA THEORIE,
SVĚŽÍ ZELENÍ DÝCHÁ ŽIVOTA VZROSTLÝ STROM“

Pavel
Plaček

generální ředitel LSA.partners

Johann Wolfgang von Goethe - Faust
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Organizační
struktura

LSA.partners
www.LSA.partners

SPRÁVA
ORGANIZACÍ

Generální
ředitel

Mgr. Pavel Plaček, DiS.

Laxus z.ú.

Ředitelka
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Bc. Eva Mifková

Semiramis z.ú.

Ředitel

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Centrum Alma, o.p.s.

Ředitel

Mgr. Daniel Dvořák

LAXUS Z.Ú.

PRÁVNÍ
FORMA

BANKOVNÍ
SPOJENÍ
SÍDLO
ORGANIZACE
A FAKTURAČNÍ
ADRESA
KORESPONDENČNÍ
ADRESA
TELEFON

Základní informace

SEMIRAMIS Z.Ú.

CENTRUM ALMA, O.P.S.

zapsaný ústav,
zapsaný dne 13. 3. 2016
v rejstříku ústavů vedeném
u Městského soudu v Praze,
oddíl U, vložka 402.
IČO: 62695487

zapsaný ústav,
zapsaný dne 23. 3. 2016
v rejstříku ústavů vedeném
u Městského soudu v Praze,
oddíl U, vložka 400.
IČO: 70845387

obecně prospěšná společnost,
registrovaná v rejstříku obecně
prospěšných společností, vedeným
u Městského soudu v Praze,
oddíl O, vložka 1183.
IČO: 22665005

601 125 001 / 5500

166 699 448 / 0300

217 302 480 / 0300

Laxus z.ú.,
Sadová 2107,
28802 Nymburk

Semiramis z.ú.,
Dlabačova 2208,
28802 Nymburk

Přístavní 1111/40,
17000 Praha 7

Laxus z.ú.,
P.O.Box 57,
50101 Hradec Králové

Semiramis z.ú.,
P.O.Box 31,
28802 Nymburk

+420 495 401 565

+420 606 365 338

+420 266 317 404

E-MAIL

laxus@laxus.cz

info@os-semiramis.cz

info@centrum-alma.cz

WEB

www.laxus.cz

www.os-semiramis.cz

www.centrum-alma.cz

DATOVÁ
SCHRÁNKA
ŘEDITELKA
ČLEN
SPRÁVNÍ RADY
ČLEN
SPRÁVNÍ RADY
PŘEDSEDA
SPRÁVNÍ RADY
REVIZORKA

TÝM

vg2a8y

snjgydh

Bc. Eva Mifková

Mgr. Ondřej Počarovský
Mgr. Ivan Černovský
Bc. Aliz Urbanců
Mgr. Kristýna Maťátková

ŘEDITEL
ČLEN
SPRÁVNÍ RADY
ČLEN
SPRÁVNÍ RADY
PŘEDSEDA
SPRÁVNÍ RADY
REVIZOR

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.
Ing. Milan Slezák
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Artem Vartanyan

Laxus z.ú. zaměstnával k 31. 12. 2015
celkem 44 pracovníků na 41,25 úvazku
a 10 osob na mateřské dovolené.

Semiramis z.ú. zaměstnával k 31. 12. 2015
celkem 24 pracovníků na 18,55 úvazku,
29 lektorů externistů
a 2 osoby na mateřské dovolené.

Laxus z.ú. je členem svazu Proadis

Semiramis z.ú. je členem svazu Proadis

ŘEDITEL
ČLENKA
SPRÁVNÍ RADY
ČLEN
SPRÁVNÍ RADY
PŘEDSEDKYNĚ
SPRÁVNÍ RADY

Mgr. Daniel Dvořák
Ing. Jitka Jandáková

Ing. Michael Stanovský
Mgr. Kateřina Vickers

Centrum Alma, o.p.s. zaměstnávala
k 31. 12. 2015
celkem 5 pracovníků na 4,7 úvazku.
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Poslání
a vize

Veřejný závazek

Laxus z.ú., Semiramis, z.ú. a Centrum Alma, o.p.s. jsou profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování
odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování. Praxe v oblasti drogových služeb nás naučila, že se
vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.

Cílové skupiny

Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři
Osoby v konﬂiktu se zákonem
Rodiny a osoby blízké
Děti a mládež
Odborná veřejnost

Cíle

Sociální a zdravotní stabilizace klientů.
Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.
Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.
Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.
Podílení se na ochraně veřejného zdraví.
Spolupráce s odbornou veřejností
na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Aktivní ovlivňování odborného
i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.

Kvalita
a profesionalita

1.

Poskytujeme registrované sociální služby
a certiﬁkované adiktologické a preventivní služby.
Zakládáme si na odbornosti, kvaliﬁkaci
a celoživotním vzdělávání pracovníků.
Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
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Individuální
přístup
ke klientům

Klient je pro nás rovnoprávným
a respektovaným partnerem,
nikoli pasivním příjemcem služeb.
Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.

2.

3.

Principy
poskytování
služeb
Přístupnost
služeb

Naše služby jsou organizované tak,
aby osobám spadajícím
do cílové skupiny nekladly
zbytečné překážky pro jejich využití.

Poskytování
služeb v souladu
se zájmy
veřejnosti

4.

5.

Transparentnost

Naše služby snižují negativní dopady závislostního
a dalšího rizikového chování na společnost.

Laxus z.ú. oslavil
v roce 2015

dvacet
let

své existence, a to mě vede k zamyšlení, co všechno
se v průběhu uplynulých let událo. Začínali jsme jako malá
organizace provozující jedno centrum se třemi zaměstnanci
a stali jsme se organizací, která má aktuálně čtyři ambulantní
centra, tři terénní programy a čtyři kontaktní centra a působí
v deseti věznicích. To vše provozujeme v šesti krajích
republiky.

Na začátku naší existence tvořili prakticky jedinou naši klientelu injekční uživatelé nelegálních
návykových látek, kteří za námi chodili do kontaktního centra v Hradci Králové. V průběhu let se ale naše
služby rozrostly o další centra, další místa působení a cestu k nám našli také uživatelé alkoholu, patologičtí hráči, lidé ve výkonu trestu odnětí svobody a rodinní příslušníci všech uvedených skupin. Z malé
organizace se stala velká, s mnoha zaměstnanci, která každoročně poskytuje služby několika tisícům
klientů. Počet klientů, kteří se na nás obraceli, rostl ruku v ruce s postupujícím rozvojem našich služeb.
Spolu s klienty se rozrostlo také množství potřeb a zakázek, se kterými za námi přicházejí. To nás vedlo
nejen k tomu, abychom na potřeby klientů pružně reagovali, ale také k tomu, abychom se rozhlédli
kolem sebe, s kým bychom mohli spolupracovat, abychom našim klientům zajistili co nejširší spektrum
služeb. A tak jsme v roce 2009 začali úzce spolupracovat se spřátelenou organizací Semiramis, která kromě stejných služeb, které provozujeme my - poskytuje především služby zaměřené na děti a rodiny.
Začali jsme se přibližovat profesně, odborně i lidsky. V roce 2015 pak přibylo do této spolupráce
Centrum Alma o.p.s., organizace poskytující služby především ženám, které mají problémy s alkoholem.
S Centrem Alma přišla také nová inspirace k práci s další cílovou skupinou a know-how, které k této práci
potřebujeme. Přiblížení se Semiramis a Almou je pro nás tedy inspirující, obohacující, navzájem
se od sebe učíme, vytváříme další příležitosti rozvoje pro naše pracovníky a samozřejmě širší množství
příležitostí k řešení problémů našich klientů. I proto se mohl
ve výročním logu Laxus objevit slogan „…již nejen drogy“
- Laxus díky propojení se Semiramis a Almou, může nabídnout
své služby nejen uživatelům nelegálních drog, ale také
uživatelům alkoholu, patologickým hráčům, jejich rodinám…

Bc. Eva Mifková

ředitelka

Byla bych ráda, kdyby tato
spolupráce v dalších letech
pokračovala a rozvíjela se.
Abychom společně nabyté
zkušenosti zúročili ve zvyšující
se dostupnosti a kvalitě
služeb. Aby byl Laxus z.ú.
vnímán našimi klienty jako
místo, kde mohou nalézt
podporu a pomoc v nelehkých životních situacích,
pracovníky jako vstřícná
a přátelská organizace, kde
mohou rozvíjet svoje nápady
a schopnosti, a veřejností jako
spolupracující profesionální
organizace.
A na tomto místě bych také
chtěla poděkovat všem
pracovníkům za práci, kterou
odvádějí,
za
trpělivost
při změnách, kterými organizace prochází, za to, že
v nelehkých dobách neztrácejí nadhled a smysl pro humor,
a především za to, že nezapomínají, že klienti našich služeb
jsou, přes všechny možné
i nemožné potíže, které
společně řešíme, především
lidé.
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Velký
třesk,

to je první krátké slovní spojení, které vystihuje události roku
2015 v životě organizace Semiramis. Událo se mnoho
podstatných věcí, které způsobily zánik našeho organizačního
„vesmíru“ v podobě, v jaké jsme ho znali a žili do současné
doby. Nemůžeme říct, že změny, které se udály, nebyly
bolestivé, ale jen díky nim je možné, aby vznikla nová galaxie,
která nám vytvořila podmínky pro život v budoucnosti.

Naše nová galaxie se skládá ze tří planet. Mimo naši organizaci se jedná také o společnosti
Laxus a Alma. Díky tomuto spojení je možné vzájemně se inspirovat, propojovat naší
činnost v rovinách odborných, lidských a také administrativních. Tato spolupráce vytváří
podobné a příznivé klima pro život jak pracovníkům těchto organizací, tak hlavně klientům
našich služeb. Naši práci můžeme realizovat na větším území, v širším spektru služeb,
návazně a komplexně tak, aby se potíže člověka, který u nás hledá podporu a pomoc, řešily
efektivněji.

Další pro nás velmi důležitou a ze strany jakékoliv odborné péče
dlouho opomíjenou skupinou jsou školy a jejich pedagogové.
Dělají úžasnou a velmi namáhavou práci, ve které je jejich největším
oceněním prospěch dítěte. Díky tomu, že jsme se školami v úzké
spolupráci, vidíme náročnost jejich profese a obtížné situace, které
zažívají. Z tohoto důvodu jsme vytvořili samostatné centrum, ve
kterém chceme pomáhat školám při řešení krizových situací
prostřednictvím intervenčních ozdravných programů a v neposlední
řadě samotným učitelům či pedagogickým sborům při péči o vlastní
síly a někdy i zdraví.

Každá planeta z naší galaxie má ale také vlastní život,
který je trochu odlišný od života na těch druhých.
Semiramis v uplynulém roce oslavilo 15 let své
existence. Dosažení takového významného milníku
nám umožnili především naši pracovníci, kolegové,
donátoři i klienti, kteří tu všichni zanechali svou stopu
a organizaci něčím obohatili. Za to jim všem, jak těm
současným, tak i těm bývalým, patří velké poděkování.

Tento servis by mohlo z velké části také doplňovat naše další nové
centrum, Centrum vzdělávacích aktivit. V řadách našich pracovníků
jsou totiž pouze samí odborníci na oblasti školství, adiktologie
a sociálních služeb. Rozhodli jsme se, že už si naše dovednosti
a dlouholeté zkušenosti nebudeme nechávat jen pro sebe, ale moc
rádi se podělíme s kolegy odborníky z ostatních organizací
a institucí.
Komplex našich služeb začíná u dětí na školách, pokračuje přes školy
samotné a jejich pedagogy a logicky končí u rodičů dětí. Toto je
opět významná oblast našeho nového zaměření, kde jsme v roce
2015 navázali odbornou spolupráci se sociálními odbory regionů
Nymburk, Poděbrady a Lysá nad Labem. Společně tak nabízíme
pomoc a podporu při řešení témat, která rodinu trápí. Nejčastěji se
věnujeme vztahům rodičů či vztahům rodičů a dětí.

V současné době je Semiramis organizací, která se
zaměřila hlavně na služby určené dětem, jejich
rodinám a školám. V roce 2015 jsme tak vybudovali
dvě nová krajská centra primární prevence
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, kde jsme
výrazně navýšili počty spolupracujících škol.
Ve Středočeském kraji patříme jednoznačně
k největším poskytovatelům preventivních programů
na školách a soustředíme se na stabilizaci situace
a další odborný rozvoj poskytovaných služeb. Troufám
si tak dokonce říci, že se v současné době řadíme
k největším poskytovatelům preventivních programů
na školách v republice vůbec.

Organizace Semiramis ale není organizací jenom výše uvedených
služeb. Stále realizujeme také služby pro uživatele návykových látek
a jejich blízké. K-centrum Mladá Boleslav a Centrum terénních
programů Středočeského kraje jsou stabilní a největší články sítě
služeb pro uživatele návykových látek ve Středočeském kraji. Počty
klientů se pohybují ve stovkách, počty injekčního materiálu se
pohybují v každém centru okolo jednoho sta tisíce. Při takové
vytíženosti je nutné v prvé řadě pečovat o pracovníky, neustále
udržovat vysokou odbornou úroveň poskytovaných služeb a být pro
potřebné lidi co nejdosažitelnější.

ředitel

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
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Výrazným prvkem v systému našich služeb pro děti a dospívající je
také nízkoprahový klub pro děti a mládež v Nymburce. Nabízíme tím
dětem z Nymburka i jiné životní hodnoty, než vyplývají z času
stráveného na ulici. Rádi bychom tím přispěli ke snížení projevů
rizikového chování dětí v našem domovském městě, které se nás
snaží podporovat ve většině našich aktivit.

Jestliže jsem začal teorií Velkého třesku, rád bych ve stejném duchu
své úvodní slovo také zakončil. Současný proﬁl organizace
Semiramis by se mohl zdát na první pohled poměrně úzký. Nicméně
právě to, že jsme součástí naší nové galaxie, nám otevírá možnosti
pomáhat našim klientům i za hranicemi naší atmosféry.
Na sousedních planetách totiž žijí lidé, kteří umí mnoho dalších věcí,
které si navzájem poskytujeme. Pro naše klienty jsme tak kompetentnější, efektivnější a schopní větší pomoci.

Alma

byl velmi náročný. V roce 2015 nás čekalo mnoho změn a většinu z nich
První rok ve funkci ředitele Centra
se povedlo uskutečnit. Základním úkolem byl přerod poměrně úzce zaměřeného zařízení na klasickou adiktologickou ambulanci, která se věnuje
všem typům závislostního chování bez ohledu na pohlaví a věk. Rozhodně jsme ale nechtěli opustit tradiční oblast, které se zařízení dlouhodobě
věnuje, a to následné péči pro uživatele návykových látek, především alkoholu.
K tomu bylo potřeba provést nejen personální, odborné ale i další změny. Z odborného hlediska se jednalo především o to navázat spolupráci
s pracovníky podobných zařízení z důvodu částečného zasíťování zařízení do sítě služeb. Stejně tak bylo nutné oslovit kompetentní pracovníky
jednotlivých městských částí Prahy, především pracovníky OSPOD a informovat je o rozšíření cílové skupiny klientů. Z personálního hlediska pak bylo
nutné postavit tým pracovníků, který by lépe odpovídal personálnímu složení adiktologické ambulance. Jednalo se především o adiktologa, sociálního pracovníka, psychologa a speciálního pedagoga. Navázali jsme také spolupráci v oblasti psychiatrické léčby, jak s ambulantními psychiatry, tak
znovu navazujeme užší spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi. Důležité pro Centrum Alma byla ta skutečnost, že jsem již jako vedoucí ambulantních center Laxus z.ú. měl zkušenosti s vedením a zaměřením podobného typu zařízení.
V současné době je naše zařízení schopné pomoci lidem, kteří mají
problém se závislostním chováním bez ohledu na užívanou látku,
případně ve velké míře také lidem procesuálně závislým. Naši pomoc
nabízíme také lidem, kteří žijí v blízkosti závislého a nemají zkušenosti
s tím, jak se k takovému člověku chovat a jak mu pomoci.

Důležitým a náročným momentem v práci Centra Alma bylo i stěhování
zařízení do nových prostor, které odpovídají standardu zdravotnického
zařízení. Sídlíme nyní v prostorách, které naší práci lépe vyhovují a patří
Městské části Prahy 7, což považujeme za oboustranně prospěšné.

Všechny tyto změny se děly bez přerušení péče o naše klienty, kteří snad všechny tyto proměny
vnímali pozitivně, případně nijak výrazně neomezily jejich přístup k našim službám.
Velmi náročné také bylo zvládat celou administrativní
agendu, která se sice našich klientů přímo netýká, ale velmi
zatěžuje pracovníky, kteří by se raději věnovali přímé práci
s nimi. Zkušenosti, které jsem si jako ředitel organizace
přinesl z ambulantních programů Laxus z.ú., mě vedly
k tomu, že nejefektivnější je, když práci spojenou s administrativní a ﬁnanční agendou převezmou kolegové, kteří
se této práci věnují profesionálně. To byl jeden z důvodů,
proč se během roku 2015 postupně vytvořilo úzké

propojení

se správou Laxus z.ú. Druhým důvodem pak byla efektivita
ve sdílení pracovních a odborných zkušeností, sdílení
metodik sociální práce a léčby, provázanost mezi jednotlivými zařízeními v personální oblasti nebo předávání klientů do
péče. Na tom všem se kromě Laxus z.ú. podílela i organizace Semiramis z.ú., se kterou nás také pojí dlouholetá
spolupráce. Na této ideové platformě pak postupně vzniká
seskupení „Laxus/Semiramis/Alma“, které může díky této
spolupráci nabízet efektivně služby mnohem více klientům
než v minulosti a administrativně je profesionálně zabezpečeno.

Jako ředitel organizace se pak mohu více věnovat
odborným částem programu, klientům zařízení, ale také
svým kolegům, kteří si podporu a péči vedení nepochybně
zaslouží.

ředitel

Mgr. Daniel Dvořák
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Služby pro děti a školy

Hlavním zaměřením služeb, které poskytujeme dětem a
mladým lidem, je

snaha o to, aby se jim všem dobře dařilo. Aby zažívali běžné radosti i starosti všedních dnů, s podporou a péčí dospělých, o které
se mohou při svém dospívaní opřít a hodně se od nich také naučit. Chceme dětem a mladým lidem poskytovat bezpečný prostor, který je pro řadu z nich ojedinělou oázou na jejich
pouti. Prostřednictvím našich služeb, odborných zkušeností a otevřeného přístupu se snažíme tyto oázy rozšířit, aby pro děti nebyly jen vzácným překvapením či dokonce fata
morgánou, ale aby tvořily bezpečné, zdravé a důvěryhodné prostředí, které je obklopuje.
K tomuto snažení jsme si přizvali ty nejpovolanější partnery, a to pedagogy a rodiče. Ty nejvýznamnější dospěláky, kteří se zúrodňováním pouště mohou být dětem a mladým lidem
velmi nápomocni a někdy, bohužel, i naopak.
Zúrodňování jsme pojali jako komplexní systém péče o děti, mladé lidi, pedagogy a rodiče za podpory profesionálních intervencí, odborných poradenských aktivit, metodického
vedení, vzdělávacích aktivit, terénních a ambulantních služeb. Hlavními zavlažovacími mechanismy jsou pro nás zaměření na posilování kompetencí, osobnostní růst, profesní rozvoj,
zdravé sebevědomí, sebepřijetí, respekt, tolerance, tvorba a podpora zdravých sociálních vztahů a trénink sociálních dovedností.

Služby primární prevence
rizikového chování a

poradenství pro děti,
dospívající, jejich rodiče a školy.

Centra
primární
prevence
Poslání

Centra primární prevence Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje poskytují školám a odborné i laické
veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství
v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizují
prostřednictvím dlouhodobých programů speciﬁcké
primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž
se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným
s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co
nejpozdějšího věku.

Cíl
Dílčí
cíle
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Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem
rizikového chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti,
dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy
rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní
styl.
- Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání návykových látek, šikaně,
agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování).
- Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace
o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich
a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
- Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče
i širokou veřejnost o formách a důsledcích rizikového
chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající
mýty.
- Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
- Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
- Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Primární
cílová
skupina

Sekundární
ární
cílová
skupina

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
TŘÍDNÍ UČITELÉ

ŠKOLNÍ METODICI PREVENCE

ŘEDITELÉ ŠKOL
RODIČE ŽÁKŮ

ODBORNÁ I LAICKÁ VEŘEJNOST

Principy Bezpečí

Rovný přístup
Dobrovolnost
Odbornost
Komplexnost, kontinuita
a systematičnost

Středočeského kraje

Centrum
primární
prevence

vedoucí centra Mgr. Simona Kopicová

V roce 2015 došlo k úplnému oddělení nově vznikajících center primární prevence Královéhradeckého a Pardubického
kraje a podařilo se úspěšně ukončit evropský projekt Vzdělávání pro zdraví na ZŠ, jehož jsme byli partnerem. Na základě
získaných zkušeností byl vytvořen nový koncept programů všeobecné dlouhodobé primární prevence, který školám
umožňuje zahájit spolupráci již od 4. ročníků. Tímto krokem bylo dovršeno naše úsilí nabídnout školám komplexní nástroje
pro prevenci rizikového chování ve všech ročnících prvních i druhých stupňů. Při poradenské práci jsme se nejčastěji
potkávali s tématy v rámci problematických vztahů v třídním kolektivu a tématy z oblasti rodinného života.

Projekt byl řešen za ﬁnanční podpory ČR – MŠMT ČR
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt se uskutečnil za ﬁnanční podpory Královéhradeckého kraje
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory
měst Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště a Nymburk

Statistika

727

Adresa centra

Centrum primární prevence
Středočeského kraje

43

+420 733 184 995

kopicova@os-semiramis.cz

celkový počet
programů DPP

Provozní doba Po – Pá 9:00–17:00

126

počet žáků
počet kontaktů
v rámci programů s žáky v rámci programů
DPP
DPP

2625

118

12

počet klientů
poradenských služeb

počet pedagogů
v rámci programů
DPP (TU + ŠMP)

31

3698
149

2645

173
1070

85

1634

73

168
1153

2015

* DPP – dlouhodobá primární prevence

celkový počet
programů DPP

počet ZŠ, na kterých
se uskutečnily
naše aktivity

počet žáků
v rámci programů
DPP

počet kontaktů
s žáky v rámci programů
DPP

počet pedagogů
v rámci programů
DPP (TU + ŠMP)

počet klientů
poradenských služeb

vedoucí centra Mgr. Tereza Berková

Centrum primární prevence Pardubického kraje je benjamínkem z trojice sourozenců. Rok 2015 byl rokem pozvolného
růstu. Došlo k navázání spolupráce s novými školami a k rozšíření nabídky programů dlouhodobé primární prevence
do 4. a 5. tříd. Při poradenské práci jsme se nejčastěji potkávali s tématy v rámci vztahů v rodině a návykových látek v rodině,
problematických vztahů v třídním kolektivu a tématy z oblasti zdravého životního stylu.

Adresa centra

Centrum primární prevence
Pardubického kraje

Krunertova 425
50004 Hradec Králové

tereza.berkova@os-semiramis.cz

168
1153

173

13

11
1

24

311

285

14
1

63

Projekt byl řešen za ﬁnanční podpory ČR – MŠMT ČR
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR

180

+420 777 358 927
Provozní doba
Po – Pá 9:00-17:00

počet tříd,
ve kterých se uskutečnily
programy DPP

Pardubického kraje

Centrum
primární
prevence

2014

počet tříd,
ve kterých se uskutečnily
programy DPP

Projekt byl řešen za ﬁnanční podpory ČR – MŠMT ČR
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt se uskutečnil za ﬁnanční podpory Královéhradeckého kraje

180

Provozní doba
Po – Pá 9:00-17:00

Statistika

355

317

vedoucí centra Mgr. Tereza Berková

Krunertova 425
50004 Hradec Králové

2014

9395

V roce 2015 se nám podařilo vytvořit samostatné pracoviště v Hradci Králové, navázat spolupráci s mnoha novými školami
a rozšířit nabídku programů dlouhodobé primární prevence do 4. a 5. tříd. Při poradenské práci jsme se potkávali
s nárůstem témat z oblasti rodinného života, a to jak ze strany žáků, tak i ze strany pedagogů, kteří si přejí s rodinami svých
žáků více spolupracovat.

Adresa centra

Statistika

6778

6047

1070

Královéhradeckého kraje

Centrum primární prevence
Královéhradeckého kraje

tereza.berkova@os-semiramis.cz

40

1153

13165

315

274

počet ZŠ, na kterých
se uskutečnily
naše aktivity

Centrum
primární
prevence

+420 777 358 927

2015

* DPP – dlouhodobá primární prevence

488

Sadová 2107, 28802 Nymburk

2014

1

25

25

2

0

2015

* DPP – dlouhodobá primární prevence

celkový počet
programů DPP

počet ZŠ, na kterých
se uskutečnily
naše aktivity

počet tříd,
ve kterých se uskutečnily
programy DPP

počet žáků
v rámci programů
DPP

počet kontaktů
s žáky v rámci programů
DPP

počet pedagogů
v rámci programů
DPP (TU + ŠMP)

počet klientů
poradenských služeb
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cíl

N KLUB

dílčí
cíle

pro děti
a mladé lidiz Nymburka
a blízkého okolí, kteří se nacházejí
Sociální služba

v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou
jakoukoli nepříznivou sociální situací
ohroženi. Služba je poskytována
ambulantní formou.

Cílová
skupina A.

poslání

Út 14:00–18:00

pro děti a mládež 12-22 let

St 13:00–16:00
pro děti 6-11 let
pro děti a mládež 12-22 let

Principy
poskytování
služe

Radka Plačková, DiS.
Rok 2015 byl pro N klub velkou zatěžkávací zkouškou.
V jeho počátku jsme úspěšně absolvovali proces
hodnocení kvality kontaktních sociálních služeb a stali se
tak členským zařízením České asociace streetwork.
Lepším přizpůsobením otevírací doby jsme vytvořili nový
prostor pro rozšíření cílové skupiny na děti ve věku 6 až 11
let. V závěru roku se nám podařilo vytipovat nové prostory
ve vhodnější lokalitě, které jsme s pomocí našich klientů
upravili a N klub do nich poté přestěhovali. Jsme rádi, že
naši klienti všechny změny přestáli a že si k nám stále
nachází cestu.

Po 13:00–16:00
konzultace

Čt 14:00–19:00

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT.
- VYHÝBAJÍ SE STANDARDNÍM FORMÁM
INSTITUCIONALIZOVANÉ POMOCI A PÉČE.
- DÁVAJÍ PŘEDNOST PASIVNÍMU TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU.
- DÁVAJÍ PŘEDNOST TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU MIMO RODINU
ČI JINOU SOCIÁLNÍ SKUPINU.
- MAJÍ ŽIVOTNÍ STYL, KTERÝ JE OHROŽUJÍCÍ PRO NĚ SAMÉ
NEBO JEJICH OKOLÍ
A KVŮLI KTERÉMU SE MOHOU DOSTÁVAT DO KONFLIKTŮ.

vedoucí
centra

Adresa centra

Provozní doba

140

+420 731 615 059

DĚTI A MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 12–26 LET, KTEŘÍ

SE K NIM DALŠÍ CHARAKTERISTIKY
B.VZTAHUJÍ
- NEMOHOU NEBO NECHTĚJÍ SE ZAPOJIT DO STANDARDNÍCH

N klub
Nymburk
Generála Antonína Sochora

- Zvyšování a podpora pozitivních sociálních schopností
a dovedností dětí a mládeže.
- Zlepšování kvality života dětí a mládeže.
- Snižování sociálních rizik, která vyplývají ze způsobu života
a životního prostředí dětí a mladých lidí.
- Podpora sociálního začlenění dětí a mládeže do vrstevnické
skupiny i společnosti jako celku, včetně účasti na komunitním
dění.
- Zabezpečení lepší orientace v jejich sociálním prostředí.

ZAŽÍVAJÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE
- KONFLIKTNÍ SPOLEČENSKÉ SITUACE
- OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI
- OMEZUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Posláním N-klubu je poskytovat ambulantní, popř.
terénní služby dětem a mladým lidem ve věku od
12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími
jevy, poskytovat jim bezpečný prostor, nabízet
podporu a pomoc v obtížných životních situacích
a usilovat o pozitivní změnu v jejich životě. Služba
může být poskytována osobám anonymně. Služba
je poskytována v Nymburce.

N klub Nymburk
Zbožská 1729,
28802 Nymburk,
vchod z ulice

Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mladých lidí
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky
k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Nízkoprahovost
Dostupnost
a otevřenost
Bezpečí
a odbornost
Potřebnost

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje

Statistika
2014

126
92

nzdm.nbk@os-semiramis.cz

48

Služby jsou poskytovány
zdarma

1915

2015

99
27

56

1841

50

20 kontaktů/den

12

klienti celkem

ambulantní forma - klub

terénní forma
první kontakty
(do 8/2015)*
*Poskytování služby terénní formou zrušeno od 1.9.2015.

kontakty/návštěvy v klubu

Profesionální intervence,
odborné poradenství
a ozdravné programy v oblasti

prevence rizikového chování

se zaměřením na zdravé vztahy
v kolektivu dětí i pedagogických sborů.

poslání

Centrum
intervenčních
programů
poskytuje školám na území Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického
kraje profesionální intervenci a odborné
poradenství v oblasti prevence rizikového
chování se zaměřením na zdravé vztahy
v kolektivu. Toto realizuje prostřednictvím
intervenčních ozdravných programů
a poradenských aktivit pro žáky, pedagogy
a celé pedagogické sbory, čímž se snaží
u dětí a mládeže i u samotných pedagogů
předcházet
problémům
spojeným
s rizikovým chováním a nastartovat
ve školách zdravé prostředí.

Centrum
intervenčních
programů

ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ŠKOLNÍ METODICI PREVENCE

Primární
cílová
skupina

TŘÍDNÍ UČITELÉ

OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

RODIČE ŽÁKŮ

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Sekundární
ární
cílová
skupina

ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Cíl
Dílčí
cíle

Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem
rizikového chování. Vytvořit ve škole zdravé prostředí, do
kterého se budou těšit žáci i pedagogové. Předat cílovým
skupinám takové znalosti, dovednosti a kompetence, které
pomohou vytvořit ve školách podpůrnou, bezpečnou,
důvěryhodnou, růstovou a pečující atmosféru.
- Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování s přímým zaměřením na prevenci problematických vztahů ve třídních kolektivech a pedagogických
sborech.
- Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace
o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich
a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
- Pravdivě a objektivně informovat pedagogy a rodiče
o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich
odbourávat stále přetrvávající mýty.
- Zprostředkovat žákům, pedagogům i rodičům náhled
na aktuální situaci a pomoci jim s pozitivní změnou vedoucí
k všestranné spokojenosti.
- Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
- Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Principy Bezpečí

Rovný přístup
Dobrovolnost
Odbornost
Komplexnost, kontinuita
a systematičnost

vedoucí
centra

Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
Adresa centra

Centrum intervenčních
programů

Sadová 2107,
28802 Nymburk

+420 723 179 409
cip@os-semiramis.cz

Provozní doba
Po - Pá 9:00–17:00

V roce 2015 došlo ke
zrodu zcela nového
Centra intervenčních
programů
, které dotváří širokou paletu
služeb Semiramis z.ú. Tento rok byl věnován tvorbě
záměrů a koncepce celého centra. Vznikaly první
speciﬁkace poskytovaných služeb, jejichž úkolem
je dotvořit komplexní systém péče o školu s přímým
zaměřením na řešení krizových momentů.
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Vzdělávání
pro zdraví
na základních
školách
Registrační číslo

CZ.1.07/1.1.00/53.0025
Doba realizace

1. září 2014
až 31. červenec 2015

Hlavním
cílem projektu
byla

Cílové
skupiny

realizace
inovativních
vzdělávacích
modulů zaměřených na témata zdravého
životního stylu, dopravní výchovy a prevence rizikového chování na základních
školách pro žáky, pedagogy a ostatní
školské pracovníky v souladu se zaváděním změn provedených v RVP ZV a
aktuálním návrhem minimálního preventivního programu a výměna zkušeností a
síťování v rámci realizovaných vzdělávacích
programů. Spojením žadatele a partnerů
projektu došlo k rozšíření komplexních
vzdělávacích aktivit a primárně preventivních programů do prakticky všech okresů
Středočeského kraje.

Projekt
byl realizován
kvaliﬁkovaným
týmem odborníků
žadatele
Magdaléna, o.p.s.
a partnerů projektu Semiramis z.ú.,
Prostor plus, o.p.s.
a Cesta integrace, o.p.s.

ŽÁCI 4. -9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PEDAGOGOVÉ 1. – 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL / ŠKOLNÍ METODICI PREVENCE
ŘEDITELÉ A OSTATNÍ PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Tento projekt byl spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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Hlavním
cílem projektu
byla

Vzdělávání
školních
metodiků
prevence 1.
2.
3.
Registrační číslo

CZ.1.07/1.3.43/02.0029
Doba realizace

1. leden 2013
až 28. únor 2015

Cílová
skupina
projektu

Cílovou skupinou projektu byli pracovníci škol –
edagogičtí pracovníci zastávající na své základní
škole pozici školního metodika prevence. Tito
učitelé mají na svých školách na starosti agendu
prevence rizikového chování. Tuto činnost
vykonávají zpravidla nad rámec svých pracovních úvazků běžné výuky. Na každé ZŠ je
zpravidla jeden školní metodik. ŠMP tvoří a
realizují tzv. Minimální preventivní program,
poskytují poradenství žákům v oblasti rizikového chování, zprostředkovávají kontakt na
organizace působící v oblasti primární i
sekundární prevence a vyhledávají žáky s
projevy nežádoucího chování.

Výstupy

byla realizace dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků – školních
metodiků prevence (ŠMP).

Základní cíle projektu
byly stanoveny
následujícím způsobem:
Zrealizovat vzdělávací program pro
školní metodiky prevence v Královéhradeckém kraji ve Specializačním studiu
pro školní metodiky prevence v rozsahu
300 hodin.

Akreditovat a zrealizovat Vzdělávání pro
školní metodiky prevence s absolvovaným a ukončeným specializačním
studiem v rozsahu 64 hodin.
Poskytnout všem účastníkům vzdělávacích programů po dobu účasti v
kurzech metodickou podporu a
podporu při řešení problémových
situací formou skupinové a individuální
supervize.

V projektu byly realizovány
dva vzdělávací programy:
Specializační studium pro ŠMP v
rozsahu 300 hod.
Vzdělávání pro ŠMP s absolvovaným a
ukončeným specializačním studiem v
rozsahu 64 hod.
Jako doplňkovou aktivitu ke vzdělávání
měli metodici možnost využívat
i skupinovou a individuální supervizi.

Tento projekt byl spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
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Poradenské
služby

Poradenské služby byly součástí organizace v podstatě od počátku její
existence, přestože byl Laxus původně v přístupu ke klientům spojován
především s ﬁlozoﬁí harm reduction.

Poradenství ovšem tvořilo nedílnou součást přímé práce s klienty jak v terénu
na ulici, tak v nízkoprahovém kontaktním centru. Z těchto zkušeností
a z ambulantní služby následné péče vzniklo v Hradci Králové první ambulantní centrum, které bylo i jako jedno z prvních v České republice (v roce 2005)
certiﬁkováno Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky jako ambulantní léčba.

Toto období je také svázáno se vznikem další poradenské služby, a to poradenských
služeb ve vězení (tzv. drogových služeb ve vězení). Laxus v této oblasti velmi úzce
spolupracoval s organizací Podané ruce. Tyto služby byly původně součástí
ambulantních programů, postupně se však oddělily a vznikly jako samostatný
program, dnes již s vlastní certiﬁkací RVKPP.

Ambulantní centra, která se nyní orientují na ambulantní léčbu, předléčebné
poradenství a následnou péči závislostního chování, existují v současné době
ve třech krajích, kde Laxus působí, a pracují s celou škálou závislostního chování,
od nelegálních drog přes alkohol po procesuální závislosti.
Také věková kategorie není nijak limitována. Rozdíl mezi ambulantním centrem
a poradenstvím v harm reduction programech je především ten, že ambulantní
centra pracují zejména s klienty s vyšší mírou sebekontroly a s klienty s vyšší motivací
ke změně.

Centrum Alma, které personálně a metodicky spolupracuje s ambulantními centry
Laxus, je vnímáno především jako zařízení specializující se na alkoholovou závislost.
Vychází to z dlouholeté tradice tohoto zařízení, nicméně je předpoklad, že cílová
skupina se bude časem rozšiřovat na širší pojetí závislostního chování, jak jsme zvyklí
z ambulantních center Laxus.

Sociální
a adiktologické
služby

pro uživatele nelegálních drog,
alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované
ambulantní formou

Poslání
Cílová
skupina
Služby jsou určeny
uživatelům nelegálních drog a alkoholu,
gamblerům a jejich
blízkým.

Cíle
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Ambulantní
centra

Ambulantní centra v Hradci Králové a Pardubicích a jejich detašovaná pracoviště
v Mladé Boleslavi a Svitavách poskytují sociální a adiktologické služby lidem
ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství
a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu,
rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Pracujeme také se speciﬁckými skupinami klientů

- Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu
- Klienti v rámci probačního programu
- Klienti po návratu z výkonu trestu
- Těhotné a matky – uživatelky omamně
psychotropních látek
- Klienti s duální diagnózou
- Dosažení a udržení abstinence.
- Podpora, obnovení, stabilizace
a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
- Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
- Zlepšení kvality života klienta.
- Podpora rodinných příslušníků
a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.

Principy
poskytování
služeb

PŘÍSTUPNOST
RESPEKT K MOŽNOSTEM KLIENTA
ODBORNOST

Hradec Králové
a Mladá Boleslav

Ambulantní
centra

vedoucí centra Mgr. et Mgr. Martin Svoboda

Každým rokem
pozorujeme setrvalý trend

– průměrný věk našich
klientů a klientek se zvyšuje a každým rokem se také zvyšuje podíl osob, jež nás kontaktují ve věci nadužívání
alkoholu či patologického hráčství; přesto i nadále v naší klientské skupině převažují uživatelé a uživatelky
pervitinu. Také se ve větší míře setkáváme s matkami-uživatelkami návykových látek – to nás vede k větší
spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, než na jakou jsme byli zvyklí v letech minulých.

Adresa centra

Ambulantní centrum
Hradec Králové Gočárova 1520

50002 Hradec Králové
29301 Mladá Boleslav

Statistika

444

415

2014

39
klienti celkem

z toho uživatelé
nelegálních drog

Služby jsou poskytovány
zdarma

77

z toho uživatelé
uživatelé alkoholu

178

z toho gambleři

z toho
rodinní příslušníci

první
kontakty celkem

osobní
kontakty celkem

Pardubice a Svitavy

Průměrný věk klientů je 30 let,

53002 Pardubice

detaš. pracoviště
Centrum Fabrika
Svitavy
Wolkerova alej 92/18
56802 Svitavy

klienti celkem

1789

což je způsobe
způsobeno každoročně zvyšujícím se počtem uživatelů alkoholu a gamblerů, kteří začínají svůj problém se závislostí
řešit později a věkově spadají do skupiny středního věku. Zaznamenáváme také nárůst počtu osob
s primární drogou kanabinoidy ve věku do osmnácti let. I nadále ovšem zůstává převládající primární
drogou pervitin. V období dalších čtyř let se zaměříme na cílovou skupinu mladších osmnácti let, kde
evidujeme větší nárůst klientů, kteří přicházejí na popud rodičů či orgánů sociálně právní ochrany dětí jako
uživatelé produktů konopí a alkoholu. S nimi pracujeme formou rodinné terapie, za pomoci metody case
managementu, jež zaručuje komplexní, systémový a trvalý přístup.

Ambulantní centrum
Pardubice Jana Palacha 1552

2014

159

z toho uživatelé
nelegálních drog

PCE+420 734 316 540
SY+420 734 319 994

Provozní doba PCE Provozní doba SY
Po–Čt 9:00–16:00 Út–Čt 9:00–15:00
v ostatní dny
Pá 9:00–14:00

Statistika
88

1643

vedoucí centra Mgr. Kateřina Kábelová

Adresa centra

359

211

350

29

23

Ambulantní
centra

520

325

15 klientů/den

2015

160

142

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory MZ ČR
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové

Provozní doba HK Provozní doba MB
Po–Čt 9:00–16:00 Po–Čt 9:00–17:00
Pá 9:00–14:00
Pá 9:00–14:00
HK+420 777 033 618
MB+420 730 516 447
ambulance.hradec@laxus.cz
ambulance.boleslav@laxus.cz

detaš. pracoviště
Mladá Boleslav Ptácká 162

10 klientů/den

po tel. domluvě

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory MZ ČR
Realizaci aktivit Ambulantního centra Pardubice podpořil Pardubický kraj
Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice
Projekt byl realizován za podpory města Svitavy

2015

93

128

z toho uživatelé
uživatelé alkoholu

20

45

z toho gambleři

143

183

z toho
rodinní příslušníci

ambulance.pardubice@laxus.cz
ambulance.svitavy@laxus.cz

Služby jsou poskytovány
zdarma

369

1870

2029

149

první
kontakty celkem

osobní
kontakty celkem

pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické
hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní
Sociální a adiktologické služby

Centrum Alma, o.p.s.
formou.

Poslání

Cílová
skupina
Cíle

Centrum Alma poskytuje služby lidem
ohroženým důsledkem užívání návykových
látek a jejich rodinám a blízkým. Pracujeme
s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu
a rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich
zařazení do běžného života, zaměstnání
a ozdravení rodinných vztahů.

Služby jsou určeny primárně uživatelům
nelegálních drog a alkoholu, gamblerům
a jejich blízkým. Pracujeme také se speciﬁckými skupinami klientů:
- Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
- Klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
- Klienti v rámci probačního programu.
- Klienti po návratu z výkonu trestu.
- Těhotné a matky – uživatelky omamně
psychotropních látek.
- Klienti s duální diagnózou.

DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ ABSTINENCE.

PODPORA, OBNOVENÍ, STABILIZACE A UDRŽENÍ VZTAHŮ KLIENTA S JEHO BLÍZKÝMI.
POMOC PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ KLIENTŮ DO SPOLEČNOSTI.
ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA KLIENTA.

PODPORA RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A OSOB BLÍZKÝCH UŽIVATELŮM DROG A ALKOHOLU.

Principy
poskytování
služeb

Přístupnost
Respekt k možnostem klienta
Odbornost

vedoucí
centra

Mgr. Daniel Dvořák
Adresa centra
Centrum Alma, o.p.s.,
Přístavní 1111/40, 17000 Praha 7 - Holešovice

poradenství a léčbu uživatelům
návykových látek a procesuálně závislým

V roce 2015 jsme po řadě organizačních změn poskytovali zejména

a také služby následné péče pro osoby po
absolvované léčbě závislosti. Kromě toho jsme pracovali i s jejich blízkými a snažili se do poradenského procesu zapojit celý rodinný systém. Úzce
jsme přitom spolupracovali s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Na jednoho klienta připadlo průměrně 5 konzultací.

+420 266 317 404 | +420 774 490 789
info@centrum-alma.cz

Provozní doba Po - Čt 9:00–16:00 | Pá 9:00–14:00
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory MZ ČR
Projekt byl realizován za podpory města Praha
a městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha 8, Praha 11 a Praha 13
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Statistika 2015

počet klientů

počet rodinných příslušníků
počet individuálních konzultací (60 min)
počet skupinových sezení (90 min)

184
26
868
46

(z toho 123 nových)

pro rodiny s dětmi

Centrum
rodinného
poradenství
Cílová skupina

Poradenské služby
poskytované ambulantní formou.

Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi, ve kterých se
vyskytuje jakákoliv forma rizikového chování (problematické
vztahy, role, pravidla, zanedbávání základní péče o děti, ohrožení
jejich vývoje, kriminalita, agrese, užívání drog, poruchy chování
apod.).

Cíle

Poslání

Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů uvnitř rodinného systému.
Zlepšení kvality rodinného soužití.
Podpora a zvýšení rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti a tím snížení
ohrožení jejich vývoje, a tedy výrazné omezení, případně zastavení rizikového chování
jednotlivých členů rodinného systému.

Principy

Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu jako jedinečjedineč
né a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje
dlouhodobé odborné poradenství, pomoc a podporu rodině
jako celku. Poskytované služby vedou ke zlepšení kvality rodinnérodinné
ho soužití, včetně překonání či odstranění problémů za pomoci
přirozených zdrojů rodiny. Smyslem je zabránění úplnému
rozpadu rodiny prostřednictvím úpravy a obnovení dlouhodobé
funkčnosti mechanismů uvnitř rodinného systému. Služby Centra
rodinného poradenství jsou poskytovány v Nymburce.

POMOC POSKYTNUTÁ V JAKÉKOLIV FÁZI PROBLÉMU
RESPEKT PRO VŠECHNY ČLENY RODINY
ODBORNOST
SPOLUPRÁCE

jsme si znovu plně uvě
uvědomili, jak je rodina křehkým
systémem,
V roce 2015

vedoucí
centra

který potřebuje energii, péči a pozornost.
Začali jsme velmi intenzivně spolupracovat s odděleními sociálně právní
ochrany dětí a sociálními odbory v regionech měst Nymburk, Poděbrady
a Lysá nad Labem. Ruku v ruce pracujeme s těmi nejzranitelnějšími rodinami, jejichž členům dochází energie, motivace o sebe pečovat a věnovat si
navzájem pozornost. Celý rok jsme se snažili pomáhat rodinám v tom, aby
se jejich členové nehádali, vzájemně poslouchali svá přání, byli si oporou,
nebo se alespoň více a naschvál nepoškozovali, jak k tomu často dochází,
když je člověk zraněný na duši.
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk

56

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

59
49

Adresa centra

Centrum rodinného
poradenství

Sadová 2107
28802 Nymburk
+420 606 365 338

107

19

8

2014

232

32

crp@os-semiramis.cz

Statistika

308

2015

131

Provozní doba
Út - St 9:00-17:00

okamžitá – 1 rodina
denní – 3 rodiny

počet rodin v péči

počet rodičů
a rodinných příslušníků

počet dětí v péči

počet kontaktů

počet jednotlivých sezení
(90 min.)
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pro uživatele drog v konﬂiktu
se zákonem

Cílová
skupina

Sociální a adiktologické služby

a jejich blízké poskytované ambulantní a terénní formou

VE VAZBĚ NEBO VÝKONU TRESTU
ODNĚTÍ SVOBODY
PROPUŠTĚNÍ Z VÝKONU TRESTU
ODNĚTÍ SVOBODY, KTEŘÍ SE VRACEJÍ
DO REGIONU MLADÁ BOLESLAV A OKOLÍ.
UŽIVATELEM DROG V TOMTO KONTEXTU
ROZUMÍME OSOBU OHROŽENOU
AKTUÁLNĚ NEBO V MINULOSTI)
ZNEUŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK
VČETNĚ ALKOHOLU
NEBO PATOLOGICKÝM HRÁČSTVÍM

Hlavní cíl
Dílčí cíle

Centrum
poradenských služeb
pro obviněné
a odsouzené
Poslání

Primární
cílová
skupina
Uživatelé drog
v konﬂiktu
se zákonem

Sekundární
ární
cílová
skupina

RODIČE A OSOBY BLÍZKÉ
VÝŠE UVEDENÝM

VĚZEŇSKÝ PERSONÁL

(ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI
O SLUŽBÁCH A JEJICH NÁSLEDNÉM

DOPORUČENÍ POTENCIÁLNÍM KLIENTŮM
Z ŘAD ODSOUZENÝCH)

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek
dostaly do konﬂiktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězení opět začlenit
do běžné společnosti.
Doplnit stávající systém péče o uživatele drog o služby poskytované zejména
ve vězeňských zařízeních.
Motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpořit jejich
začlenění do běžného života bez drog.
Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog,
infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

Principy Dostupnost
poskytování Respekt
Odbornost
přístu
služeb Individuální
k možnostem

a schopnostem klienta

Posláním Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené
je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě
a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji, v Kraji Vysočina a v Praze. Dále pak
klientům po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů
souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací,
současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci,
a tím předcházet jejich dalším konﬂiktům se zákonem.

vedoucí
centra

Mgr. Aleš Vaněk

Adresa centra

Služba je realizována terénní formou (práce s odsouzenými ve věznicích
Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, Odolov, Pardubice,
Vazební věznice Hradec Králové, Vazební věznice Liberec,
Světlá nad Sázavou a Praha – Pankrác) a ambulantní formou práce
s klienty po propuštění z věznice a s osobami blízkými na adresách:

Rok 2015 byl pro nás připomínkou, že

fungujeme již 10 let

samostatně. K tomuto
kulatému výročí jsme se po dlouholetých debatách a komplikovaných
jednáních stali historicky první certiﬁkovanou službou ve věznicích v České
republice. Máme komplikované a zároveň zajímavé klienty a někteří z nich
budou ještě 10 let čekat na svobodu a my doufáme, že u toho budeme moci
být.

Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené

Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Krunertova 425, 50004 Hradec Králové

+420 326 303 523 | +420 602 803 279
vezeni@laxus.cz

Provozní doba | Po-Pá 7:00-17:00 nutné telefonické objednání

terénní forma 12 klientů/den
ambulantní forma 12 klientů/den
Služby jsou poskytovány
zdarma
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Statistika

305

356

2014

2015
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory
Ministerstva spravedlnosti České republiky
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Libereckého kraje
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Činnost byla podpořena Statutárním městem Jablonec nad Nisou
Činnost byla podpořena z rozpočtu Statutárního města Liberec

212

262

965

1128

40
klienti
(osoby, které využily služeb
v rámci individuální péče)

první kontakty

individuální
konzultace

20

terapeutické skupiny
(počet setkání)

Zpátky,
jinak

Hlavním cílem projektu, který
Laxus z.ú. realizoval v období let 2013 – 2015,
Registrační číslo

CZ.1.04/3.1.02/86.00160
Doba realizace

bylo zajistit pokud možno plynulý návrat osob opouštějících
vězení a osob, které ukončily léčbu závislosti na návykových
látkách, nebo se jí podrobovaly, zpět do společnosti a jejich
integraci na trh práce.

Specifickým cílem pak bylo vytvořit
a zavést program poradenské práce ve vězení

1. leden 2013
až 30. červen 2015

do 6 věznic v ČR a metodiku následné péče pro abstinující
klienty v ambulantních centrech Laxus z.ú.

Do cílové skupiny patřily

Cílem
projektu

V rámci projektu
byly vytvořeny
a realizovány

dva
samostatné
programy

1.
2.

Program poradenské práce s
osobami opouštějícími výkon
trestu ve věznicích Pardubice,
Odolov, Valdice, Rýnovice, Stráž
pod Ralskem a Jiřice
Ambulantní služby následné
péče pro abstinující klienty v
Hradci Králové a Pardubicích.
Součástí obou programů byly jak skupinové aktivity,
tak individuální poradenství, vycházející z aktuálních
potřeb každého klienta, směřující k zdravému
životnímu stylu, nalezení a udržení si zaměstnání a
sociální integraci.

osoby ohrožené
závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, které
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení,
absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobovaly, dále
pak osoby abstinující a také osoby, které opouštěly výkon
trestu odnětí svobody.
bylo zajištění kvalitního a komplexního odborného
sociálního poradenství a služeb následné péče, které
umožní cílovým skupinám projektu návrat do společnosti a
na trh práce. Podpora směřovala jak do oblasti drogové,
tedy se zaměřením na motivaci ke zdravému životnímu
stylu a prevenci relapsu, tak do oblasti pracovní (rozvoj
znalostí, dovedností a klíčových kompetencí potřebných
pro účinnou orientaci na trhu práce, hledání a udržení si
zaměstnání) a oblasti sociální (obnova přirozených
sociálních vztahů a vazeb).

V projektu bylo podpořeno
přes

600 osob ze 4 krajů ČR, z toho
cca 480 osob opouštějících výkon trestu
160 osob – Královéhradecký kraj
80 osob – Pardubický kraj
80 osob – Středočeský kraj
160 osob – Liberecký kraj

a 120 abstinujících klientů
60 osob - Královéhradecký
60 osob – Pardubický kraj
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Harm reduction služby

Služby harm reduction, tedy služby minimalizace rizik, která přináší užívání drog a další rizikové chování, jsou poskytovány zejména aktivním uživatelům
návykových látek. Služby realizují centra terénních programů a kontaktní centra. Mnohdy jsou vůbec prvními institucemi, se kterými přijde uživatel drog
v průběhu své kariéry do styku. Cílem harm reduction služeb je navázat s uživateli drog kontakt a spolupracovat s nimi na změnách vedoucích k méně rizikovému způsobu života. I přes nelehké začátky při navazování důvěry klientů a hledání se navzájem se ukazuje, že při dlouhodobé spolupráci mají služby výrazný
efekt nejen na život klienta, ale i na společnost. Důkazem je to, že každoročně se na naše terénní programy a kontaktní centra obrátí přes 1600 klientů, kteří nám
k bezpečné likvidaci odevzdají více než 466.000 použitých injekčních stříkaček. Protože je zřejmé, že se drogy berou bez ohledu na dostupnost programů pro
jejich uživatele, lze si představit, co by se stalo, pokud by v regionu, ve kterém působíme, práce s uživateli drog nefungovala.
Klíčovou aktivitou je tedy výměna injekčního materiálu s cílem zabránit přenosu infekčních onemocnění, kterými jsou například hepatitidy nebo HIV, a to jak
v populaci uživatelů, tak v populaci většinové. Součástí výměny jsou vždy také intervence směřující ke snížení rizik, která z injekčního užívání drog plynou.
Pracovníci v terénu i v kontaktních centrech nabízejí také širokou škálu dalších služeb orientovaných na řešení sociální situace našich klientů. Harm reduction
služby jsou koncipovány tak, aby byly pro klienty co nejdostupnější – provozní doba je dostatečně široká, klienti se nemusí objednávat, prokazovat se osobními
doklady apod. Služby minimalizace rizik poskytované našimi organizacemi pokrývají svojí působností území Královéhradeckého, Pardubického a části
Středočeského kraje.
Na výsledné podobě služeb se výraznou měrou podílejí ale také sami klienti a donátoři, kteří naše programy podporují. Na tomto místě tedy oceňujeme
přístup klientů, kteří aktivně spolupracují na řešení svých potíží, ale i těch, kteří - ač nejsou v daný okamžik rozhodnuti svoji drogovou kariéru měnit - využívají
výměnného programu a chrání tak sebe i okolí. Oceňujeme a vážíme si i přístupu měst a dalších donátorů, kterým není lhostejné veřejné zdraví, a vědí,
že se vyplatí do těchto programů investovat – jedná se totiž o investici, která v důsledku pomáhá celé společnosti.

Cíle
ve vztahu
ke klientům

Sociální
a adiktologické
služby

MINIMALIZACE ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH RIZIK,
KTERÁ VYPLÝVAJÍ Z UŽÍVÁNÍ DROG.

K-centra
Poslání
pro uživatele drog a jejich blízké
poskytované ambulantní formou.

MOTIVACE UŽIVATELŮ DROG KE ZMĚNĚ

ŽIVOTNÍHO STYLU SMĚREM KE STABILIZACI

ZDRAVOTNÍHO STAVU A SOCIÁLNÍ SITUACE.

MOTIVACE UŽIVATELŮ DROG K ABSTINENCI,

ZVYŠOVÁNÍ INFORMOVANOSTI O METODÁCH

A SMYSLU LÉČBY.

POSKYTOVÁNÍ PODPORY OSOBÁM

K-centra v Hradci Králové, Mladé Boleslavi a Pardubicích jsou nízkoprahová
zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým
osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami
klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života.
Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Centrum adiktologických služeb
formou víceúčelové lokální agentury poskytuje kromě
Nymburk navíc
kontaktního centra i službu ambulantního centra a terénního
programu v regionu Nymburska.

BLÍZKÝM UŽIVATELŮM DROG.

PREVENCE VÝSKYTU INFEKČNÍCH CHOROB

(ZEJM. HEPATITID, HIV/AIDS).

Cíle
ve vztahu
k široké
veřejnosti

BEZPEČNÁ LIKVIDACE POUŽITÉHO INJEKČNÍHO MATERIÁLU.

Cílová
skupina

INJEKČNÍ UŽIVATELÉ DROG

NEINJEKČNÍ UŽIVATELÉ DROG

OSOBY BLÍZKÉ UŽIVATELŮM DROG (PARTNEŘI, RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI, PŘÁTELÉ AJ.)

Principy Nízkoprahovost
poskytování Potřebnost
a důstojnost
služeb Bezpečí
Odbornost
Spolupráce
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m

Mladá Boleslav

vedoucí centra Mgr. Kristýna Maťátková

výrazný nárůst zneužívání legálně
získávaných medikamentů

K-centrum

V roce 2015 byl určitě největším odborným tématem pro mladoboleslavské K-centrum

mezi klienty, často navíc
v kombinaci s opiáty a alkoholem. Začali jsme se proto mnohem více zabývat riziky zneužívání léků a navázali
i spolupráci se zainteresovanými lékaři-psychiatry. V druhé polovině roku jsme v regionu zaznamenali
zneužívání fentanylových náplastí, což je další novinka a téma, které je pro naši práci aktuální i vroce letošním
a jehož dopad na drogovou scénu v Mladé Boleslavi a okolí zatím nelze přesně odhadnout.

Adresa centra

K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162
29301 Mladá Boleslav

Provozní doba

Statistika

Po–Pá 10:00–17:00

+420 326 303 467
+420 724 290 697

k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Služby jsou poskytovány
zdarma

287

302

2627

2698

20 klientů/den

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Tento projekt byl realizován za ﬁnanční podpory města Mladá Boleslav
Tento projekt byl realizován za ﬁnanční podpory ŠkoEnergo

80620
2014
2015

117

118

osobní kontakty
s uživateli drog

klienti
uživatelé drog

92348

první kontakty

vyměněné
injekční stříkačky

Hradec Králové

vedoucí centra Bc. Jana Řezníčková

jsme více strukturovali práci
s klienty

K-centrum

V průběhu roku 2015

a zaměřovali jsme se na účelné využívání služeb kontaktního centra. Součástí
poskytovaných služeb je pracovní terapie určená pro klienty s malou či žádnou pracovní zkušeností.
Pro klienty, kteří mají zájem o toto pracovní uplatnění, byly ztíženy podmínky pro přijetí – klienti musí doložit
motivační dopis a strukturovaný životopis. Současně se tito klienti podílejí na pravidelném jarním
a podzimním úklidu okolí centra. K-centrum nabízí také možnosti pro výkon stáží - v roce jsme 2015 úspěšně
prošli reakreditací Ústavu sociální práce a jsme i nadále Akreditovaným stážovým pracovištěm pro studenty
sociální práce Univerzity Hradec Králové.

Adresa centra

K-centrum Hradec Králové
Říční 1252/3a,
50002 Hradec Králové

Provozní doba

Po–Pá 9:00–18:00

5389

+420 495 513 977
+420 734 316 538

3841

kacko.hradec@laxus.cz

Služby jsou poskytovány zdarma,
hradí se pouze potravinový servis
a praní prádla.

312

107445
2014
2015

92342

268

30 klientů/den
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové

Statistika

71
klienti
uživatelé drog

osobní kontakty
s uživateli drog

první kontakty

107

vyměněné
injekční stříkačky
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Pardubice

vedoucí centra Bc. Tomáš Janků – od 1. 7. 2016, Antonín Hrdý, DiS. – do 30. 6. 2016

V uplynulém roce jsme s klienty prožili chvíle
radosti, odhodlání a naděje na změnu. Stejně tak jsme byli u toho,
když klienti centra zažívali pocity zmaru, bezvýchodnosti situace a rezignace. Statisticky jsme sice nezaznamenali žádné

K-centrum

zásadní výkyvy, i když jsme v roce 2015 vyměnili nejvíce injekčních stříkaček za celou historii zařízení, ale za zajímavé
považujeme návraty některých klientů, kteří se na nás obrátili po ukončení výkonu trestu nebo i několikaleté abstinenci.
Stále převládá užívání pervitinu a zájem o poradenství ze strany rodinných příslušníků, se kterými buď pracujeme přímo,
nebo je odkazujeme na služby Ambulantního centra Pardubice.

Adresa centra

K-centrum Pardubice
Češkova 2701, 53002 Pardubice

Provozní doba

Statistika

Po–Pá 9:00–18:00

+420 466 265 207
+420 734 316 539

2547

kacko.pardubice@laxus.cz

Služby jsou poskytovány zdarma,
hradí se pouze potravinový servis a praní prádla.

20 klientů/den

223

210

2368

2698

klienti
uživatelé drog

Centrum
adiktologických
služeb
Nymburk

osobní kontakty
s uživateli drog

Statistika
1496

197

196

1210

2698

15 klientů/den

24

Nymburk

snaší službou a drogová scéna na Nymbursku je stále více uzavřená.

Provozní doba Po–Pá 9:00–17:00
+420 325 514 424
+420 724 557 504 mobil pro terénní výjezdy

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk
Projekt byl realizován za podpory měst: Milovice, Poděbrady, Sadská

vyměněné
injekční stříkačky

Klienti Centra adiktologických služeb si v roce 2015
vyměnili o třetinu více injekčních stříkaček než v roce 2014. Na scéně se relativně stabilně po několikaleté
pauze znovu usídlil heroin. Nezaznamenali jsme nástup žádných nových syntetických drog. Naši klienti stárnou společně

Centrum adiktologických služeb
Velké Valy 995, 28802 Nymburk
Místa poskytování služeb
Kontaktní centrum a odborné sociální poradenství v Nymburce
terénní výjezdy v Poděbradech, Sadské, Milovicích a Lysé nad Labem

cas.nymburk@laxus.cz

83

první kontakty

vedoucí centra Petr Vykydal

Adresa centra

Služby jsou poskytovány zdarma.

2014
2015

75

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Realizaci aktivit K-centra Pardubice podpořil Pardubický kraj
Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice

54143

53136

klienti
uživatelé drog

kontakty s klienty
uživateli drog

42629

2014
2015

93

první kontakty

28151
85

vyměněné
injekční stříkačky

Poslání

Sociální
a adiktologické služby

pro uživatele
drog a jejich
blízké poskytované terénní formou

Centra
terénních
programů

Cílová
skupina

INJEKČNÍ UŽIVATELÉ DROG

Principy
poskytování
služeb
Cíle
ve vztahu
ke klientům
Cíle
ve vztahu
k široké
veřejnosti

SEXUÁLNÍ PARTNEŘI A PARTNERKY UŽIVATELŮ DROG

Nízkoprahovost
Potřebnost
Spolupráce a partnerství
Profesionalita a respekt
Harm reduction

NEINJEKČNÍ UŽIVATELÉ DROG
– OSOBY BLÍZKÉ UŽIVATELŮM DROG
(OSOBY ŽIJÍCÍ S UŽIVATELI DROG,
SDÍLEJÍCÍ S NIMI SPOLEČNÉ PROSTORY;
ZÁROVEŇ DO TÉTO SKUPINY PATŘÍ
RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI A OSOBY
JINAK VZTAHOVĚ BLÍZKÉ UŽIVATELŮM
DROG). PRIORITOU JE POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB OSOBÁM SPADAJÍCÍM
DO PRIMÁRNÍ CÍLOVÉ SKUPINY.
OSOBÁM SPADAJÍCÍM
DO SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÉ SKUPINY
JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY
S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ KAPACITU
A MOŽNOSTI CENTRA.

vedoucí
centra

Centrum terénních programů

Říční 1252/3a
50002 Hradec Králové
Rychnovsko +420 776 626 309
Hradec Králové +420 777 626 309
Náchodsko
Broumovsko
Jičínsko +420 775 565 309

teren.hradec@laxus.cz

Primární
Sekundární
cílovou
skupinou cílovou
skupinou
jsou
jsou

Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B,
C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních
stříkaček).
Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních
služeb.

Služba je realizována metodou
terénní práce v obcích a městech
Královéhradeckého kraje.
Jde o regiony: Jičínsko, Rychnovsko,
Náchodsko, Broumovsko
a město Hradec Králové a okolí.
Centrum terénních programů
Královéhradeckého kraje

30 klientů/den

Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené
zdravotními a sociálními dopady
rizikového chování spojeného s užíváním
drog.

Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí
a jejich navázání na služby Centra terénních programů.
Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog.
Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci sociální a
zdravotní situace.
Odkazování a zprostředkování dalších služeb.

Adresa centra
Místo poskytování služeb

Provozní doba
Po–Pá 10:00–18:00

Centra terénních programů Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a
Středočeského kraje poskytují sociální a
adiktologické služby uživatelům drog v
jejich přirozeném prostředí na území
Královéhradeckého, Pardubického a
Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a
ochrany veřejného zdraví. Terénní
pracovníci aktivně vyhledávají uživatele
drog a spolupracují s nimi na stabilizaci
jejich sociální situace a zdravotního stavu.
Klienty motivují ke změně životního stylu.

247

Královéhradeckého
kraje

Bc. Artem Vartanyan

V roce 2015 jsme se významně podíleli na spolupráci s Analytickým týmem, což nás posílilo v oblasti
monitoringu a použití rychlého výzkumu jako metody navazování kontaktu. Zaregistrovali jsme
změny trendů v užívání drog, zejména masivní nastup opiátových léků, ústup injekčního užívání u
některých klientů a posun „mladé“ scény uživatelů THC od komunitního k tržnímu modelu
distribuce. Náš program je jeden z nejstarších v organizaci a stejně tak nemládnou ani naši stálí
klienti - každým rokem stále více zaznamenáváme drogy v rodinách s dětmi, „dospělá“ témata, která
jsou uživatelé drog nuceni řešit, a bohužel i úmrtí.

2142
1953

216

Služby jsou poskytovány
zdarma

114

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové
Projekt byl realizován za podpory měst: Broumov, Česká Skalice, Dobr
ška, Hořice, Hronov, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod,
Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Police nad Metují,
Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí

2015
2014
* SVIP – sekundární
výměnný injekční program
145

120

78791

77443

89

Statistika

* SVIP – sekundární
výměnný injekční program klienti – uživatelé drog

injekční uživatele drog
ve SVIP*

kontakty

první kontakty

vyměněné stříkačky

25

zvýšený
zájem o léčbu a také její
skutečný nástup.
V loňském roce jsme zaznamenali u klientů

Nejčastěji užívanou nelegální
drogou v Pardubickém kraji je pervitin a marihuana, v letních měsících se lokálně zneužívá
surové opium. Jde o dlouhodobý trend. Klienti si nechali ve spolupráci s naším centrem
otestovat vzorek pervitinu na Klinice adiktologie. Výsledek testu potvrdil náš předpoklad, že
část klientů užívá spíše než pervitin nové syntetické drogy, za pervitin vydávané. Klienti nám
také v dlouhodobém měřítku nosí větší počty použitých injekčních stříkaček, než si od nás
vezmou. Podílejí se tak na likvidaci potenciálně infekčního odpadu, který vzniká na skryté
scéně a ke kterému nemají přístup ani terénní pracovníci. Spolupracují tak s námi na
minimalizaci rizik, ohrožujících jak je samotné, tak i jejich okolí.

vedoucí
centra

Centrum terénních programů

Pardubického
kraje

Bc. Tomáš Janků

Adresa centra
Místo poskytování služeb

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Realizaci aktivit Centra terénních programů Pardubického kraje
podpořil Pardubický kraj
Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice
Projekt byl realizován za podpory měst: Česká Třebová, Chrudim,
Chvaletice, Lanškroun, Letohrad, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žamberk

Služba je realizována metodou terénní práce
v obcích a městech Pardubického kraje.
Jde o regiony Orlickoústecko, Svitavsko, Chrudimsko, město Pardubice a okolí.
Centrum terénních programů Pardubického kraje

Milheimova 827
53002 Pardubice

Statistika

Orlickoústecko +420 774 626 301
Svitavsko +420 774 626 302
Pardubice +420 608 626 303
Chrudimsko

2014

teren.pardubice@laxus.cz
Provozní doba
Po–Pá
10:00–18:00

Služby
jsou poskytovány
zdarma

284

1401

190

20 klientů/den

klienti – uživatelé drog

26

2015

* SVIP – sekundární výměnný
2142
injekční program

39161
34594

867
120

injekční uživatele drog
ve SVIP*

46

61

kontakty

první kontakty

59

vyměněné stříkačky

V roce 2015 jsme se setkávali s dynamickými změnami v rámci jednotlivých drogových
scén, což bylo ovlivněno výskytem nových typů drog a návratem heroinu. Mezi klienty

největší zájem o poradenství orientované na
zdravotní oblast a méně
rizikové formy užívání drog

našeho programu byl

.
Zaměřovali jsme se na aktivní vyhledávání cílových skupin v ulicích měst a téměř pro
polovinu naší klientely byl rok 2015 prvním seznámením s naším typem služeb.

vedoucí
centra

Centrum terénních programů

Středočeského
kraje

Ondřej Šulc, DiS.

Adresa centra
Místo poskytování služeb

Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za ﬁnanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt byl realizován za podpory měst: Bakov nad Jizerou,
Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Kosmonosy,
Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mnichov Hradiště, Neratovice

Služba je realizována metodou terénní práce
v severovýchodní části Středočeského kraje.
Jde o okresy Mladá Boleslav, Mělník a Praha-východ.
Centrum terénních programů Středočeského kraje

Ptácká 162
29301 Mladá Boleslav

Bělá pod Bezdězem, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou,
Kosmonosy, Mladá Boleslav, Neratovice
Kralupy nad Vltavou, Mělník, Čelákovice

Provozní doba
Po–Pá 12:00-17:00

Služby jsou poskytovány
zdarma

250

Statistika

+420 728 245 196
+420 724 087 925

2014

streetwork@os-semiramis.cz

* SVIP – sekundární výměnný
injekční program

20 klientů/den

1650

klienti – uživatelé drog

117

injekční uživatele drog
ve SVIP*

71505

72763

1584

253
118

2015

119

kontakty

první kontakty

114

vyměněné stříkačky

27

Centrum
vzdělávacích
aktivit

Akreditované vzdělávací programy
pro laickou i odbornou veřejnost
primárně v oblastech školství,
adiktologie
a sociálních služeb.

Cíl

vedoucí
centra

Mgr. Eva Kohoutková
+420 608 020 302

Poslání

Na základě proměny poptávky a společenských trendů poskytovat
širokou nabídku vzdělávacích aktivit přispívajících k rozvoji znalostí,
dovedností a kompetencí účastníků v oblastech sociální práce,
speciální pedagogicky, adiktologie, psychoterapie, školství, zdravotnictví a dalších oblastech práce s lidmi. Společně s účastníky pracovat
na jejich osobnostním rozvoji a profesním růstu a tím zvyšovat míru
jistoty při kontaktu s cílovou skupinou, v řešení krizových situací a
maximalizovat efektivitu odvedené práce.

Dílčí
cíle
V roce 2015 došlo k oﬁciálnímu
vzniku
Kvalita a profesionalita
Kontinuita a systematičnost
Spolupráce a partnerství

Centra vzdělávacích aktivit jeho oddělením od Centra primární
prevence Středočeského kraje a jeho ukotvením ve struktuře Semiramis z.ú.,
jakožto samostatného centra. Vzdělávací aktivity byly tento rok realizovány
především pro pedagogy a celé pedagogické sbory. Semináře byly zaměřeny
především na témata související s prevencí rizikového chování na školách,
s efektivní prací s kolektivem školní třídy, se spoluprací s rodinami žáků a s
řešením krizových situací ve školním prostředí.

Statistika

21

celkový počet
vzdělávacích aktivit

28

Centrum vzdělávacích aktivit nabízí široký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost,
jednotlivce i celé pedagogické sbory. Akreditované

Cílová
skupina

Principy
poskytování
služeb

8

cva@os-semiramis.cz

0

5

- z toho celkový počet
krátkodobých seminářů
(3 hodinových)

0

2014
8

krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé vzdělávací aktivity se věnují
aktuálním tématům z oblasti školství, sociální práce, adiktologie a poradenství. Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se samotnými účastníky tzv. „na
klíč“ a jsou jim předávána interaktivní formou, aby bylo zajištěno, že
načerpané znalosti a dovednosti budou schopni v praxi efektivně využít.
Cílem vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, osobní růst a profesní
rozvoj absolventů.
Vzdělávací aktivity jsou určeny všem, kdo mají chuť se dále vzdělávat,
pracovat na sobě a nebojí se změny. Soustředíme se na vzdělání odborné i
laické veřejnosti a celých pedagogických sborů.
- Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, pedagogické sbory.

- Další odborná veřejnost (pracovníci OSPOD, sociální pracovníci, adiktologové, oblastní metodici prevence, pracovníci s mládeží, studenti vysokých a
vyšších odborných škol, lektoři primární prevence rizikového chování).
- Laická veřejnost (rodiče a další rodinní příslušníci, pěstouni, opatrovníci).

Podávat pravdivé, objektivní a aktuální informace.

Naučit účastníky dovednostem pro řešení různých situací při kontaktu s jejich cílovými
skupinami.

Zajistit vzdělávací aktivity pro pedagogické sbory navazujících na práci s žáky a třídami
zapojenými do programu DPP.
Posílit profesní kompetence.

Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

40

285
230

2015

0

8

15

108

- z toho celkový počet - z toho celkový počet
celkový počet
střednědobých
dlouhodobých seminářů
účastníků
seminářů (celodenních)
(vícedenních)
vzdělávacích aktivit

0
z toho
celkový počet
pedagogických
pracovníků

0

0

z toho
z toho
celkový počet
celkový počet lektorů
nepedagogických programů primární prevence
pracovníků
rizikového chování

Analytický tým je

samostatnou expertní
jednotkou organizace,

Analytický
tým
Poslání
situačně využívající kapacity ostatních služeb organizace.

Cíl

Cílem Analytického týmu je realizace výzkumné činnosti za účelem
navrhování vhodných intervencí směrem k cílovým skupinám organizace
a jejích partnerů v síti pomáhajících profesí či místních komunit, na základě
jejichž zakázky Analytický tým případný výzkum realizuje.

Posláním Analytického týmu je posílit metodicko-teoretický background
organizace, rozšiřovat nabídku jejích služeb a zvyšovat jejich kvalitu
prostřednictvím sběru a analýz relevantních informací.

Vedoucí

Činnosti

Designování a realizace vlastních výzkumů
Realizace výzkumů na zakázku
Návrhy praktických opatření

Cílové
skupiny
Cílové
subjekty

Bc. Artem Vartanyan
+420 733 531 078

Lokálně či jinak speciﬁcky deﬁnované skupiny nebo
osoby užívající návykové látky, skupiny či osoby
vykazujících prvky rizikového chování, osoby nebo
skupiny ohrožené látkovou či nelátkovou závislostí.
Centra a provozy v síti služeb Laxus z.ú.
Spolupracující organizace
Místní komunity, samosprávy
Organizační složky státu

Ve druhém roce našeho fungování jsme se soustředili zejména
na metodiku výzkumného šetření na malých obcích, aplikaci principu
rychlého posuzování do naší praxe a také jsme pracovali na metodice
rychlých výzkumů.

Realizace výzkumné činnosti
za období 2015
8

analyzy@laxus.cz

Antropologická
optika
Dynamický
přístup
Pragmatický
přístup

Filozofie

– jedinec v kontextu jevů, důraz
na kvalitativní přístupy

– Rychlé posuzování (Rapid assessment)
– problém či jev jsou zkoumány do míry
umožňující návrh praktických opatření
– k dosahování cílů vybíráme nejvhodnější
z dostupných metod, kombinované podle potřeb,
činnosti mají praktické zaměření a cíle

Výzkum drogových scén v oblasti ORP Jičín
Výzkum scén uživatelů konopných drog na území Královéhradeckého,
Pardubického a Středočeského kraje
Výzkum prodeje injekčních setů v lékárnách Královéhradeckého kraje

29

Výkaz zisku a ztráty |

Laxus z.ú.

NÁKLADY

A. //v tisících Kč/

B. //v tisících Kč/

I.

4 252

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

I.

2 100

Služby celkem

II.

3 109

Změny stavu zásob celkem

II.

0

Spotřebované nákupy celkem

Osobní náklady celkem

III.

17 641

Aktivace celkem

III.

0

Daně a poplatky celkem

IV.

0

Ostatní výnosy celkem

IV.

137

Ostatní náklady celkem

V.

162

V.

35

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

VI.

257

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

VII.

12

Přijaté příspěvky celkem

VI.

VIII.

0

Provozní dotace celkem

VII.

20

Daň z příjmů celkem

25 433

Náklady celkem

Rozvaha |
Dlouhodobý majetek celkem

A.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

I.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

III.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

IV.

Krátkodobý majetek celkem

B.

Zásoby celkem

I.

Pohledávky celkem

II.

Krátkodobý finanční majetek celkem

III.

Jiná aktiva celkem

IV.

Aktiva celkem
Daň z příjmu

24 027

26 319

Výnosy celkem

Laxus z.ú.

AKTIVA

30

VÝNOSY

C.

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

//v tisících Kč/

//v tisících Kč/

PASIVA

Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2015

//v tisících Kč/

A.

481

331

Vlastní zdroje celkem

0

0

1 536

1 295

Jmění celkem

I.

Výsledek hospodaření celkem

//v tisících Kč/

1 727

2 372

1 679

1 601

II.

48

771

B.

312

305

0

0

0

0

-1 055

-964

1 558

2 346

Cizí zdroje celkem

55

0

Rezervy celkem

I.

309

221

Dlouhodobé závazky celkem

II.

4

0

1 194

2 125

Krátkodobé závazky celkem

III.

26

129

0

0

Jiná pasiva celkem

IV.

282

176

2 039

2 677

115

Jednotlivé části účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
za rok 2015 jsou uloženy v sídle Laxus z.ú.

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření
po zdanění celkem

2 039 2 677
D.

771

Dotace,
příspěvky,
výnosy,
tržby
a dary
Laxus z.ú.

2015

Výsledek
hospodaření
celkem
Daň z příjmu

115

771
D.

Výnosy

26 319

C.

Náklady

25 433

B.
A.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Královéhradecký kraj
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Pardubický kraj
Tržby z prodeje služeb
Královéhradecký kraj
Město Pardubice
Projekt OPLZZ č. CZ.1.04/3.1.02/86.00160 „Zpátky, jinak“
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Středočeský kraj
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Město Hradec Králové
Středočeský kraj
Pardubický kraj
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Liberecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR– Liberecký kraj
Ostatní výnosy
Město Nymburk
Město Svitavy
Město Chrudim
Město Lanškroun
Město Hořice
Město Jaroměř
Město Poděbrady
Tržba z prodeje majetku
Město Milovice
Město Moravská Třebová
Město Polička
Město Ústí nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí
Město Nový Bydžov
Město Jablonec nad Nisou
Město Česká Třebová
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Letohrad
Město Liberec
Město Litomyšl
Město Nová Paka
Město Sadská
Město Žamberk
Město Broumov - dar
Město Česká Skalice
Město Náchod
Město Nové Město nad Metují - dar
Město Police nad Metují
Město Přelouč

celkem

6 294 000 Kč
3 267 000 Kč
2 817 000 Kč
1 999 825 Kč
1 635 000 Kč
1 559 775 Kč
1 359 083 Kč
1 323 600 Kč
1 092 000 Kč
970 000 Kč
992 689 Kč
875 000 Kč
574 200 Kč
280 000 Kč
255 000 Kč
136 575 Kč
120 000 Kč
100 000 Kč
70 000 Kč
60 000 Kč
45 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
29 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
24 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

26 318 747 Kč
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Výkaz zisku a ztráty |

Semiramis z.ú.

NÁKLADY

B. /v tisících Kč/

1 591

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

I.

947

1 280

Změny stavu zásob celkem

II.

0

III.

8 515

Aktivace celkem

III.

0

IV.

0

Ostatní výnosy celkem

IV.

4

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

V.

0
270

Spotřebované nákupy celkem

I.

Služby celkem

II.

Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem

V.

238

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

VI.

197

Poskytnuté příspěvky celkem

VII.

14

Přijaté příspěvky celkem

VI.

Daň z příjmů celkem

VIII.

0

Provozní dotace celkem

VII.

Ostatní náklady celkem

Náklady celkem

Rozvaha |
Dlouhodobý majetek celkem

A.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

I.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

III.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

IV.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

B.
I.

Pohledávky celkem

II.

Krátkodobý finanční majetek celkem

III.

Jiná aktiva celkem

IV.

Aktiva celkem
Daň z příjmu

11 835

10 725

11 946

Výnosy celkem

Semiramis z.ú.

AKTIVA
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VÝNOSY

A. /v tisících Kč/

C.

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

/v tisících Kč/

/v tisících Kč/

Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2015

PASIVA

/v tisících Kč/

Vlastní zdroje celkem

445

343

0

0

891

986

0

0

-446

-643

3 132

1 476

104

52

Rezervy celkem

82

81

Dlouhodobé závazky celkem

2 946

1 343

0

0

3 577

1 819
0

Jednotlivé části účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
za rok 2015 jsou uloženy v sídle Semiramis z.ú.

A.

/v tisících Kč/

1 245

1 325

31

0

Jmění celkem

I.

Výsledek hospodaření celkem

II.

1 214

1 325

Cizí zdroje celkem

B.

2 332

494

I.

0

0

II.

0

4

Krátkodobé závazky celkem

III.

2 159

9

Jiná pasiva celkem

IV.

173

481

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření
po zdanění celkem

3 577 1 819
D.

111

Dotace,
příspěvky,
výnosy,
tržby
a dary
Semiramis z.ú.

2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Středočeský kraj
EU Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Tržby z prodeje služeb
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Středočeský kraj - Humanitární fond
Středočeský kraj
Město Nymburk
Město Kralupy nad Vltavou
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Královéhradecký kraj
Nadační fond Šance pro děti
Město Mladá Boleslav
Město Neratovice
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Medistyl Pharma a.s. - dar

Výsledek
hospodaření
celkem
Daň z příjmu

0

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. - dar

111

Město Čelákovice
Nadace Albert - dar
Město Mnichovo Hradiště

D.

Výnosy

11 946

C.

Město Mělník
Město Benátky nad Jizerou
Restaurant day - dar
Město Bělá pod Bezdězem
Město Kosmonosy

Náklady

11 835

Streetwork o.p.s. - dar
Město Bakov nad Jizerou
Ostatní výnosy

celkem

4 236 200 Kč
1 736 726 Kč
936 467 Kč
926 000 Kč
874 553 Kč
600 000 Kč
502 203 Kč
455 000 Kč
256 000 Kč
200 000 Kč
167 822 Kč
159 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
130 000 Kč
118 000 Kč
100 000 Kč
80 000 Kč
36 310 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
10 440 Kč
10 000 Kč
6 869 Kč
5 500 Kč
5 000 Kč
4 354 Kč

11 946 444 Kč

B.
A.
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Výkaz zisku a ztráty |

Centrum Alma, o.p.s.

NÁKLADY

A. /v tisících Kč/

B. /v tisících Kč/

Spotřebované nákupy celkem

I.

63

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

I.

39

Služby celkem

II.

407

Změny stavu zásob celkem

II.

0

Osobní náklady celkem

III.

1 252

Aktivace celkem

III.

0

Daně a poplatky celkem

IV.

0

Ostatní výnosy celkem

IV.

115

Ostatní náklady celkem

V.

74

V.

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

VI.

0

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

VII.

5

Přijaté příspěvky celkem

VI.

Daň z příjmů celkem

VIII.

0

Provozní dotace celkem

VII.

30

Náklady celkem

Rozvaha |
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

A.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

I.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

III.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Krátkodobý majetek celkem

IV.
B.

Zásoby celkem

I.

Pohledávky celkem

II.

Krátkodobý finanční majetek celkem

III.

Jiná aktiva celkem

IV.

Aktiva celkem
Daň z příjmu
34

VÝNOSY

C.

1 801

1 649

1 833

Výnosy celkem

Centrum Alma, o.p.s.
Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

/v tisících Kč/

/v tisících Kč/

PASIVA
A.

134

Vlastní zdroje celkem

33

33

116

116

Jmění celkem

I.

Výsledek hospodaření celkem

134

Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2015

/v tisících Kč/

/v tisících Kč/

268

392

247

338

II.

21

54

B.

804

170

0

0

0

0

-15

-15

938

428

Cizí zdroje celkem

0

0

Rezervy celkem

I.

13

34

Dlouhodobé závazky celkem

II.

1

0

905

394

Krátkodobé závazky celkem

III.

489

170

20

0

Jiná pasiva celkem

IV.

314

0

1 072

562
0

Jednotlivé části účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
za rok 2015 jsou uloženy v sídle Centra Alma, o.p.s.

Pasiva celkem
Výsledek hospodaření
po zdanění celkem

1 072
D.

562

32

Dotace,
příspěvky,
výnosy,
tržby
a dary

Centrum Alma, o.p.s.

2015

Výsledek
hospodaření
celkem

32

Daň z příjmu

0

D.

Výnosy

1 833

C.

Náklady

1801

B.

Město Praha
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ostatní výnosy
EU OPLZZ č. CZ.1.04/2.1.01/91.0008
Tržby z prodeje služeb
Městská část Praha 8
Dary
Městská část Praha 11
Městská část Praha 3
Městská část Praha 13
Městská část Praha 7
Městská část Praha 12

celkem

541 345 Kč
440 500 Kč
369 030 Kč
115 384 Kč
186 661 Kč
39 000 Kč
38 000 Kč
29 746 Kč
18 376 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč

1 833 042 Kč

A.
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Shrnutí /
Summary

Laxus z.ú., Semiramis z.ú. a Centrum Alma, o.p.s. jsou organizace s dlouholetou tradicí
v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování, aktuálně spolupracující pod hlavičkou

LSA.partners. Praxe v oblasti drogových služeb nás naučila, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení

věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí. Ze stejného důvodu je zřejmé, že pozornost je potřeba věnovat nejen oblasti
nelegálních drog, ale i problémům, spjatým s alkoholem, tabákem a procesuálními závislostmi, ale i další řadě oblastí, které neblaze
ovlivňují život jedince i společnosti. Proto od loňského roku používáme motto

„…již nejen drogy!“.

V roce 2015 a počátkem roku 2016 jsme portfolium našich služeb formovali do tří logických celků. Jsou jimi služby pro děti,
mládež a školy, dále služby typu harm reduction, zaměřené zejména na aktivní uživatele drog a poradenské služby,
nabízející pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě – nebo drogové kariéře – něco změnit, dostali se do konﬂiktu se zákonem
nebo absolvovali léčbu závislostí. Kromě toho ale nabízíme i mimosoudní řešení sporů – tzv. mediaci nebo například EEG
biofeedback pro osoby s ADHD, poruchami koncentrace a podobnými potížemi. Nedílnou součástí našeho celku
je i analytický tým, který v loňském roce realizoval výzkumy prodeje injekčních stříkaček, zkoumal scénu uživatelů konopí,
ale zejména realizoval výzkum drogových scén v oblasti ORP Jičín. Rozvíjející se aktivitou je pak vzdělávání profesionálů. v
oblasti adiktologie, sociální práce a pedagogiky.
Centra primární prevence a Centrum intervenčních programů uskutečnily v roce 2015 přes 17000 kontaktů s téměř 10000
žáky z 82 základních škol. Kromě toho poskytly služby i více než 500 pedagogů a 1300 osob, které v rámci spolupráce
požádaly o poradenství. Nízkoprahový N Klub Nymburk spolupracoval s téměř 130 dětmi, které do klubu zavítaly během
1800 návštěv.
Centra, zaměřená na služby harm reduction (K-centra, Centra terénních programů a Centrum adiktologických služeb),
uskutečnila v roce 2015 přes 14000 kontaktů s více než 1600 uživateli drog a bezpečně zlikvidovala přes 466000 použitých
injekčních stříkaček.
Centra, poskytující poradenské služby (Ambulantní centra, Centrum Alma, Centrum poradenských služeb pro obviněné
a odsouzené a Centrum rodinného poradenství) poskytla během 6000 individuálních i skupinových aktivit poradenství
dalším 1600 osobám. Jednalo se přitom nejvíce o rodiče, děti, osoby v procesu léčby závislosti i po jejím skončení a o osoby,
které se dostaly do konﬂiktu se zákonem, kvůli kterému byly obviněny nebo odsouzeny k výkonu trestu odnětí svobody.

NIC Z TOHO, CO JE VELICE STRUČNĚ SHRNUTO VE VÝŠE UVEDENÉM TEXTU, BY NEBYLO MOŽNÉ
BEZ PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC, KTERÉ UVÁDÍME NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ
A KTERÝM TÍMTO JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

Laxus z.ú., Semiramis z.ú. and Centrum Alma, o.p.s. are professional organizations with long tradition
in provision of expert services focused on addictive and other risky behaviour, cooperating under the umbrella organization
called LSA.partners. Practice in the ﬁeld of drug services taught us that it pays off to prevent problems and focus on
individuals, families and also their surroundings when solving problems. For the same reason, it is obvious that it is necessary to pay attention not only on illicit drugs, but also on the problems posed by alcohol, tobacco and processual addictions,
and other areas that negatively affect the lives of individuals and society. Therefore, since last year we use the motto

"...not only drugs!".

In 2015 and early 2016 we formed the services portfolio into three logical units. These include services for children, the
youth and schools, harm reduction services focused primarily on active drug users and counselling services helping people
who want a change in their lives or in their addiction career, people who came into a conﬂict with the law or underwent the
addiction treatment. In addition we also offer mediation to help people with out of court dispute settlement or EEG
biofeedback for people with ADHD, impaired concentration and other similar problems. An integral part of our group is also
a team of analysts who examined the sale of syringes in local pharmacies, the cannabis user scene and especially the drug
scenes in the wider area of the city of Jičín. An emerging activity is also training of professionals in the ﬁeld of addictology,
social work and education.
The primary prevention centres made over 17000 contacts with almost 10000 pupils of 82 elementary schools. In addition,
they provided services to more than 500 teachers and 1300 persons who asked for help during their cooperation. The
low-treshold drop-in centre N klub Nymburk worked with more than 130 young people, which visited the club for 1800
times.
The centres aimed at harm reduction services made over 14000 contacts with more than 1600 drug users and safely
disposed more than 466000 used syringes in 2015.

Counselling providing centres provided over 6000 individual and group counselling activities for 1600 persons, mostly for
parents, their children, people in the process of addiction treatment and after its completion and persons in conﬂict with the
law for which they were accused or sentenced to imprisonment.
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NOTHING OF WHAT IS SUCCINCTLY SUMMARIZED IN THE TEXT ABOVE, WOULD BE POSSIBLE
WITHOUT COLLEAGUES WHO ARE LISTED ON THE NEXT PAGE, AND TO WHOM WE
THANK ONCE AGAIN FOR THEIR COOPERATION!

Laxus z.ú., Semiramis z.ú. a Centrum Alma, o.p.s.

děkují
za spolupráci

Zaměstnanci

Lektoři
primární
prevence

Mgr. Irena Bartoníčková
MUDr. David Bayer
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová
Petr Beneš, DiS.
Michaela Benešová, DiS.
Mgr. Tereza Berková
Mgr. et Bc. Ivana Burýšková
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová
Kamila Brabcová
Simona Cimbálová
Mgr. Aneta Černovská
Mgr. Daniel Dvořák
Bc. Romana Dolečková
Lukáš Gilányi, DiS.
Mgr. Kateřina Halfarová
Bc. Richard Hanus, DiS.
PhDr. David Hanuš
Mgr. Lenka Horáčková
Antonín Hrdý, DiS.
Lenka Chládková, DiS.
Mgr. Michaela Janáková
Ing. Jitka Jandáková
Bc. Tomáš Janků
Mgr. Iva Jarešová
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
Bc. Kristýna Kabelková
Mgr. Kateřina Kábelová
Bc. Martina Knoblochová
Mgr. Eva Kohoutková
Bc. Martina Kollárovičová

Mgr. Simona Kopicová
Mgr. Kristýna Koudelová
Kateřina Kovalová
Barbora Kozáková, DiS.
Bc. Kateřina Kozáková, DiS.
Dana Krucká Svárovská
Bc. Aneta Kudlíková
Mgr. Lucie Kurková
Bc. Milan Laba
Mgr. Dita Malinská
Tereza Mandová, DiS.
Jana Marušková, DiS.
Mgr. Kristýna Maťátková
Bc. Eva Mifková
Petr Mifek
Bc. Martin Mikeš
Tereza Müllerová
Mgr. Jana Pardusová
Bc. Petr Pavlíček
Bc. Kateřina Pechová
Gabriela Pinčeková
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Radka Plačková, DiS.
Bc. Lucie Prokopová, DiS.
Martina Pojmonová
Mgr. Dagmar Pospíšilová
Iva Postupová
Bc. Tomáš Potůček
Michaela Rejšková, DiS.
Mgr. Milada Rejzková

Kateřina Rolečková
Klára Ronovská, DiS.
Bc. Jana Řezníčková
Miroslav Sejkora
Mgr. Kateřina Sklenářová Francová
Josefína Schneiderová, DiS.
Mgr. Ing. Jiří Staníček
Mgr. et Mgr. Martin Svoboda
Mgr. Zuzana Škamlová
Mgr. Tereza Šolcová
Bc. Jana Šrámková
Mgr. Irena Šritrová
Bc. Eliška Šubrtová
Ondřej Šulc, DiS.
Mgr. Alžběta Švienta
Mgr. Sylvie Tichotová
Bc. Aliz Urbanců
Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Marta Vaňková
Bc. Artem Vartanyan
Mgr. Eliška Vavrušová, DiS.
Mgr. Lukáš Verner
Mgr. Marek Vít
Bc. Jana Vondrová
Petr Vykydal
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Mgr. Karolína Zavadilová, DiS.
Mgr. Monika Záveská

Andrea Blašková
Bc. Lucie Cejnarová
Bc. Barbara Halířová
Bc. Anna Hrubanová
Mgr. Lenka Hušnerová, DiS.
Eva Koubková
Kamila Kašová
Monika Kašparová
Lenka Khánská
Bc. Judita Klimentová
Františka Kopecká
Mgr. Kristýna Koudelová

Jan Kříž
Lucie Kubičová
Bc. Martina Kvochová
Ondřej Lazarčík
Bc. Eva Legnerová
Marika Loskotová
Bc. Lenka Moravcová
Michaela Palánová
Barbora Pestrová
Bc. Zuzana Remešová
Kristýna Schinková
Kristýna Sivoková

Bc. Jindřich Smejkal
Bc. Nikola Sodomková
Eliška Strettiová
Karolína Šindelářová
Pavla Tefelnerová
Bc. Pavla Tesařová
Tereza Vobořilová
Mgr. Eliška Zadražilová
Lenka Zavoralová
Mgr. Jana Zatřepálková
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Zvláštní poděkování

Lékárna U Soudu s.r.o. Mladá Boleslav

Lékárna U Soudu s.r.o. Mladá Boleslav
poskytuje kvalitní péči a její nabídka obsahuje kompletní
sortiment zdravotnických pomůcek a léků. K dispozici má též
široký sortiment zdravotnických prostředků, léčiv a doplňků.
Lékárna U Soudu, s.r.o. je místo, kde se můžete poradit o
výběru a použití zdravotnických pomůcek a dalšího zboží.

Otevírací
doba

Pondělí - Pátek 8:00 - 16:30
+420 326 728 666
usoudu@ipcnet.cz
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Adresa
prodejny

Lékárna U Soudu, s.r.o.
náměstí Republiky 760
29301 Mladá Boleslav III

MGR. ING. VÁCLAV KRÁL
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ AVKP

RESTAURANT DAY NYMBURK

ŠKO-ENERGO FIN, S.R.O.
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poděkování

BAKOV NAD JIZEROU

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

CHRUDIM

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

POLICE NAD METUJÍ
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BENÁTKY NAD JIZEROU

JAROMĚŘ

LITOMYŠL

MĚLNÍK

NÁCHOD

NERATOVICE

POLIČKA

BRANDYS NAD LABEM
- STARA BOLESLAV

KOSMONOSY

NOVÁ PAKA

PRAHA 11

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI
PROTIDROGOVÉ POLITIKY
- ÚŘAD VLÁDY ČR

BROUMOV

ČELÁKOVICE

KOSTELEC NAD ORLICÍ

ČESKÁ SKALICE

ČESKÁ TŘEBOVÁ

HOŘICE

KRALUPY NAD VLTAVOU

LANŠKROUN

LETOHRAD

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

MLADÁ BOLESLAV

MNICHOVO HRADIŠTĚ

PARDUBICKÝ KRAJ

PODĚBRADY

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NOVÝ BYDŽOV

NYMBURK

PRAHA 12

PRAHA 13

PRAHA 3

PRAHA 7

PRAHA 8

PRELOUČ

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

SADSKÁ

STŘEDOČESKÝ KRAJ

SVITAVY

ÚST ÍNAD ORLICÍ

ŽAMBERK
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kontakty
Správa organizací
LSA.partners

Generální ředitel

Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Vedoucí podpory služeb

tel.: +420 606 936 212

adresa: Krunertova 425/24, 50004 Hradec Králové

e-mail: vondrova@lsa.partners

tel.: +420 776 626 305

Bc. Jana Vondrová

adresa: Krunertova 425/24, 50004 Hradec Králové

Public relations, mluvčí

e-mail: gilanyi@lsa.partners

Lukáš Gilányi, DiS.

tel.: +420 731 954 420

adresa: Krunertova 425/24, 50004 Hradec Králové

e-mail: mifkova@laxus.cz
tel.: +420 606 691 490

Laxus z.ú.

Sídlo organizace
a fakturační adresa
Korespondenční
adresa

Ředitelka

Bc. Eva Mifková

Laxus z.ú., Sadová 2107, 28802 Nymburk
Laxus z.ú., P.O.Box 57, 50101 Hradec Králové

IČO: 62695487
Datová schránka: snjgydh
Web: www.laxus.cz
Facebook: laxus.os
Twitter: laxus_cz

e-mail: zavadil@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 365 338

Semiramis z.ú.

Sídlo organizace
a fakturační adresa
Korespondenční
adresa

Ředitel

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Centrum Alma, o.p.s.
Ředitel
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e-mail: placek@lsa.partners

Mgr. Daniel Dvořák

Semiramis z.ú., Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
Semiramis z.ú., P.O.Box 31, 28802 Nymburk

IČO: 70845387
Web: www.os-semiramis.cz
Facebook: semiramis.os
Twitter: Semiramis_os

e-mail: dvorak@centrum-alma.cz
tel.: +420 608 804 494
Sídlo organizace,
fakturační
a korespondenční
adresa

Přístavní 1111/40, 17000 Praha 7

IČO: 22665005
Datová schránka: vg2a8y
Web: www.centrum-alma.cz

Ambulantní centrum
Hradec Králové
a detašované pracoviště
v Mladé Boleslavi
Ambulantní centrum
Pardubice
a detašované pracoviště
ve Svitavách

Vedoucí centra

Mgr. et Mgr. Martin Svoboda
Vedoucí centra

Mgr. Kateřina Kábelová
Vedoucí týmu

Analytický tým
Centrum
adiktologických
služeb
Nymburk

Bc. Artem Vartanyan
Vedoucí centra

Petr Vykydal
Vedoucí centra

Centrum Alma
Centrum
intervenčních
programů

Centrum
poradenských služeb
pro obviněné
a odsouzené

Mgr. Daniel Dvořák
Vedoucí centra
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.

Vedoucí centra

Mgr. Aleš Vaněk

Centrum
primární prevence
Královéhradeckého kraje

Vedoucí centra

Centrum
primární prevence
Pardubického kraje

Vedoucí centra

Centrum
primární prevence
Středočeského kraje

Vedoucí centra

Centrum
rodinného
poradenství

Vedoucí centra

Centrum
terénních programů
Královéhradeckého kraje

Vedoucí centra

Centrum
terénních programů
Pardubického kraje

Vedoucí centra

Centrum
terénních programů
Středočeského kraje

Vedoucí centra

Centrum
vzdělávacích
aktivit

Vedoucí centra

K-centrum
Hradec Králové
K-centrum
Mladá Boleslav
K-centrum
Pardubice
N klub Nymburk

Mgr. Tereza Berková

Mgr. Tereza Berková

Mgr. Simona Kopicová

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Bc. Artem Vartanyan

Bc. Tomáš Janků

Ondřej Šulc, DiS.

Mgr. Eva Kohoutková
Vedoucí centra

Bc. Jana Řezníčková
Vedoucí centra

Mgr. Kristýna Maťátková
Vedoucí centra

Bc. Tomáš Janků
Vedoucí centra

Radka Plačková, DiS.

e-mail: svoboda@laxus.cz
e-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
e-mail: ambulance.boleslav@laxus.cz
Hradec Králové tel.: +420 777 033 618
Mladá Boleslav tel.: +420 730 516 447
adresa: Gočárova 1620, 50002 Hradec Králové
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
e-mail: kabelova@laxus.cz
e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
e-mail: ambulance.svitavy@laxus.cz
Pardubice tel.: +420 734 316 540
Svitavy tel.: +420 605 113 254
Svitavy tel.: +420 734 319 994
adresa: Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
adresa: Centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
e-mail: vartanyan@laxus.cz
e-mail: analyzy@laxus.cz
tel.: +420 733 531 078
adresa: Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové
e-mail: vykydal@laxus.cz
e-mail: cas.nymburk@laxus.cz
tel.: +420 325 514 424
terénní mobil: +420 724 557 504
adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk
e-mail: dvorak@centrum-alma.cz
e-mail: info@centrum-alma.cz
tel.: +420 266 317 404
tel.: +420 774 490 789
adresa: Přístavní 1111/40, 17000 Praha 7
e-mail: exnerova@os-semiramis.cz
tel.: +420 723 179 409
adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk
e-mail: vanek@laxus.cz
e-mail: vezeni@laxus.cz
tel.: +420 326 303 523
tel.: +420 602 803 279
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
adresa: Krunertova 425/24, 50004 Hradec Králové
e-mail: tereza.berkova@os-semiramis.cz
tel.: +420 777 358 927
adresa: Krunertova 425/24, 50004 Hradec Králové
e-mail: tereza.berkova@os-semiramis.c
tel.: +420 777 358 927
adresa: Krunertova 425/24, 50004 Hradec Králové
e-mail: kopicova@os-semiramis.cz
tel.: +420 733 184 995
adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk
e-mail: zavadil@os-semiramis.cz
e-mail: crp@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 365 338
adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk
e-mail: vartanyan@laxus.cz
e-mail: teren.hradec@laxus.cz
terénní mobil pro Hradec Králové a regiony Náchodska a Broumovska +420 777 626 309
terénní mobil pro region Jičínska +420 775 565 309
terénní mobil pro region Rychnovska +420 776 626 309
adresa: Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové
e-mail: janku@laxus.cz
e-mail: teren.pardubice@laxus.cz
terénní mobil pro region Pardubice +420 608 626 303 terénní mobil pro region Chrudimska +420 774 626 302
terénní mobil pro region Ústecka a Svitavska +420 774 626 301
adresa: Milheimova 827, 53002 Pardubice
e-mail: sulc@os-semiramis.cz
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
tel.: +420 724 557 503
terénní mobily +420 724 087 925
+420 728 245 196
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
e-mail: kohoutkova@os-semiramis.cz
e-mail: cva@os-semiramis.cz
tel.: +420 608 020 302
adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk
e-mail: reznickova@laxus.cz
e-mail: kacko.hradec@laxus.cz
tel.: +420 495 513 977
tel.: +420 734 316 538
adresa: Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové
e-mail: matatkova@os-semiramis.cz
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
tel.: +420 724 290 697
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
e-mail: janku@laxus.cz
e-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
tel.: +420 466 265 207
tel.: +420 734 316 539
adresa: Češkova 2701, 53002 Pardubice
e-mail: plackova@os-semiramis.cz
e-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz
tel.: +420 731 615 059
tel.: +420 724 719 533
adresa: Zbožská 1729, 28802 Nymburk (vchod z ulice Generála Antonína Sochora)
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Liberec

Jablonec n. Nisou
(Rýnovice)

Stráž pod Ralskem

Meziměstí

Lánov

Broumov

Mnichovo Hradiště

Bělá pod Bezdězem

Kněžmost
Bakov nad Jizerou

Kosmonosy

Mělník
Veltrusy
Kralupy
nad Vltavou

Neratovice

Brandýs
nad Labe
-Stará Boleslav

Praha

Valdice

Jičín

Lázně Bělohrad

Mladá Boleslav
Benátky
nad Jizerou

Lysá
nad Labem

Jiřice
Milovice

Čelákovice

Poděbrady

Dobruška
Opočno
Třebechovice pod Orebem

Předměřice
nad Labem

Všestary

Nový Bydžov

Nymburk

Jaroměř

Skřivany

Loučeň

Náchod
Česká Skalice
Nové Město nad Metují

Miletín

Smidary

Rožďalovice

Hradec Králové

Chlumec
nad Cidlinou

Legenda

Laxus z.ú. / Semiramis z.ú. / Centrum Alma, o.p.s.

Vamberk

Kostelec nad Orlicí

Lázně Bohdaneč
Chvaletice

Rychnov nad Kněžnou

Častolovice

Sadská

Kolín

Hronov

Červený Kostelec

Hořice

Kopidlno

Luštěnice

Police nad Metují

Odolov

Pilníkov

Stará Paka
Nová Paka

Přelouč

Borohrádek
Holice

Chrast

Litomyšl

Svitavy

Hlinsko

Centrum primární prevence

Polička

Radiměř

Moravská Třebová

Světlá nad Sázavou

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

S

Centrum rodinného poradenství

0

Centrum intervenčních programů
Centrum vzdělávacích aktivit
Analytický tým

Lanškroun

Česká Třebová

Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené

K-centrum

Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto

Skuteč

Ambulantní centra / Centrum Alma, o.p.s.

Centrum terénních programů

Letohrad

Pardubice
Chrudim

Prachovice

Žamberk

Doudleby
nad Orlicí
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