Výroční zpráva za rok 2011
Občanské sdružení Semiramis

ÚVODNÍ SLOVO
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Rok 2011 byl pro naší organizaci rokem změn, které zasáhly
pozitivním i negativním způsobem do jejího fungování a změnily tak její tvář po téměř dvanácti letech existence. Z těch
pozitivních zmiňme start tzv. Individuálního projektu Evropské
unie ve Středočeském kraji, který nám umožnil rozvíjet služby našich terénních programů v regionech Mladoboleslavsko
a Mělnicko. Z těch negativních to bylo především po devíti letech podpory přidělení nulové dotace ze strany Středočeského
kraje, který naše služby od primární prevence po kontaktní centra podporoval každoročně dotací v rozmezí od 1,6 do 4,6 milionu korun. V ohrožení se tak ocitl jak nejvytíženější výměnný
program injekčního materiálu v kraji (K-centrum Mladá Boleslav), který ročně stáhne od uživatelů drog okolo 100 tisíc kusů
použitých stříkaček, tak i programy primární prevence pro více
než 5 000 žáků na 37 základních školách.
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Některé naše služby se nám i přes tento výpadek podařilo zachránit, a to jak omezováním provozního rozsahu, tak i propouštěním zaměstnanců. Pro některé však měla tato situace
fatální dopad, což je případ K-centra Nymburk, nejstaršího
zařízení tohoto typu v kraji, které muselo být z finančních
důvodů po více než dvanácti letech fungování uzavřeno.
Bez pomoci se tak ocitlo nejen více než 300 uživatelů drog,
ale i několik desítek rodičů, kteří každoročně služeb K-centra Nymburk využili. Nejvíce ohrožující je však fakt, že kvůli
výpadku služby zůstalo v Nymburce a okolí mezi uživateli
drog několik desítek tisíc kusů použitých injekčních stříkaček, které po letech nemá kdo vybrat a odborně zlikvidovat
a jsou tedy ohrožující pro celou širokou veřejnost. Abychom
eliminovali možné negativní dopady vyplývající z této krizové
situace, řešíme intenzivně tento problém za laskavé podpory
Města Nymburka a MPSV ČR.
Přes všechny tyto nesnáze se však snažíme, stejně jako v předchozích letech, nadále vyvíjet činnost ve prospěch našeho okolí
v regionech naší působnosti – ve prospěch žáků, učitelů, rodičů, pedagogů i široké veřejnosti.
Děkuji všem pracovníkům organizace, veřejnosti i místním politikům, kteří naše snahy podporují.
Pavel Plaček – Předseda Semiramis o. s.

Sermiramis o. s.
Výroční zpráva 2011
Obsah: Tým Semiramis o. s.
Foto: Lukáš Gilányi
Grafická úprava: www.filipos.cz
www.os-semiramis.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O SEMIRAMIS O. S.
Semiramis o. s.
Registrace na MV ČR: 21. 6. 2000
Registrační číslo: VS/1-1/44 042/00-R
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 70845387
Bankovní spojení: 166 699 448 / 0300
Adresa: Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
Telefon: +420 606 936 212
E-mail: info@os-semiramis.cz
Web: www.os-semiramis.cz
ŘÍZENÍ
Předseda: Bc. Pavel Plaček, DiS.
Místopředseda: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
VÝKONNÁ RADA
Bc. Pavel Plaček, DiS.
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Bc. Ondřej Urbanec
Mgr., Ing. Jiří Staníček

Spolupracujeme s:

KONTROLNÍ KOMISE
Bc. Markéta Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Richard Hanus, DiS.
SNĚM ČLENŮ SDRUŽENÍ
Bc. Markéta Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Richard Hanus, DiS.
Bc. Pavel Plaček, DiS.
Mgr., Ing. Jiří Staníček
Bc. Ondřej Urbanec
Václava Zajíčková
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Služby Semiramis o. s. jsou podporovány
Nadačním fondem Šance pro děti

TÝM
Semiramis o. s. zaměstnával k 31. 12. 2011
celkem 16 pracovníků na 16 úvazků
a 18 externistů.

Semiramis o. s. je členem svazu Proadis.
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SEMIRAMIS O. S.
» Poslání
Posláním Semiramis o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám
ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních
a poradenských programů, především na území Středočeského kraje
s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Semiramis o. s.
vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech
odborných programů.

» Cílová skupina
Uživatelé drog a osoby jim blízké, žáci II. stupně základních škol,
pedagogové.

» Cíle
•
•
•
•
•

Poskytovat služby uživatelům drog za účelem jejich sociální
a zdravotní stabilizace.
Preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly,
popř. s ní experimentují.
Chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady
zneužívání návykových látek.
Poskytovat pravdivé a úplné informace laické i odborné veřejnosti
(včetně osob blízkých uživatelům drog) za účelem zvýšení
informovanosti o drogové problematice.
Spolupracovat s ostatními organizacemi na místní i národní úrovni
a s Krajským úřadem Středočeského kraje na vytváření sítě
komplexních služeb.

» Principy:
•
•
•
•
•
•

Lidský život a pomoc člověku
Profesionalita a důraz na kvalitu služeb
Odborný tým a jeho stálý rozvoj
Tvorba a vyhledávání nových přístupů v práci
Transparentnost
Vytrvalost a odvaha

...a nadhled při překonávání překážek.

Pomáháme najít ten správný směr
4

INFORMACE O SLUČOVÁNÍ
SEMIRAMIS O. S. / LAXUS O. S.
Rok 2011 byl prvním rokem nastoupené cesty společného sloučení
obou organizací. Sloučení, které se dlouho připravovalo a ještě déle
se o něm mluvilo. Myšlenka spatřila poprvé světlo světa v roce 2008
společně se vznikem Proadis. Byla mnohokrát rozebírána, jak na úrovni
vrcholných orgánů obou sdružení, tak mezi zaměstnanci i managementem. Máme za sebou první společný rok. Nastal čas bilancovat úspěchy
a neúspěchy, které se s ním pojí, a podívat se podrobněji na blízkou
budoucnost a další kroky, jež budou na společné cestě následovat.
V roce 2011 došlo k převedení dvou programů Semiramis o. s. do lůna
Laxus o. s. (K-centrum Nymburk, Centrum drogových služeb ve vězení).
Pro potřeby prozatím pouze organizačně sloučeného celku byla vytvořena nová, společná organizační struktura, která reflektovala snahu
o jednotné finanční i odborné řízení napříč všemi složkami obou sdružení.

Ze zřetele však neztrácíme ani technický moment sloučení obou organizací. Pokud nenastanou nenadálé okolnosti, plánujeme sloučení obou
organizací (tj. převod zbylých programů ze Semiramis o. s. na Laxus o. s.)
dokončit v následujícím časovém harmonogramu:
Do 1. 1. 2014 převod K-centra Mladá Boleslav
Do 1. 1. 2015 převod Centra terénních programů Středočeského kraje
Do 1. 1. 2016 převod Centra primární prevence
Děkujeme všem pracovníkům i politikům, že přijali či přijímají za svou
myšlenku jedné organizace a že tuto myšlenku budou nadále podporovat a rozvíjet, bez ohledu na to, v jakém právním celku se jednotlivé
služby obou organizací aktuálně nacházejí. Vzhůru do dalšího stadia
slučování.

Za tento první rok jsme se snažili vzájemně propojit kultury obou organizací a najít společnou cestu nové identity. Vytvořili jsme nové organizační předpisy a začali se jimi řídit. Propojovali jsme programy stejného
typu napříč oběmi organizacemi za účelem formování a upevňování
stavovské příslušnosti k jednotlivým typům služeb bez ohledu na minulou či budoucí značku organizace.
Největší hrany tak byly otupeny, společné vedení organizace se konsolidovalo a našlo společnou řeč. A právě v tuto chvíli nastává otázka,
co dál. Při přemýšlení o další cestě jsme se rozhodli zaměřit svou primární pozornost na zkvalitňování vnitřních procesů v organizaci, nikoli
na další převádění programů ze Semiramis o. s. do Laxus o. s. Vedou
nás k tomu jednak zkušenosti s převodem K-centra Nymburk (kdy,
i přes téměř roční vysvětlování na všech úrovních, byly dotace K-centru
kráceny o 70 a více procent z důvodu, že se jedná o „novou službu“),
jednak současná neutěšená situace v oblasti financování sociálních
a adiktologických služeb. Obrácení pozornosti na vnitřní procesy v organizaci nám pomůže zdokonalovat informační toky, personální práci
a soudržnost jedné organizace, a to bez ohledu na značku a etiketu.
Na základě letošní zkušenosti jsme si totiž uvědomili, že „technický převod“ programů z jedné značky na druhou je pouze podružným
a administrativním momentem, který je vyřešen během pár týdnů.
Avšak daleko důležitějším úkolem je budování jednotné identity vnímání organizace, sdílení stejného cíle a personální práce s plně kompetentním středním managementem (vedoucí center).

Pavel Plaček

Předseda Semiramis o. s.

Jiří Staníček

Předseda Laxus o. s.
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CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
» Poslání
Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského a Královéhradeckého kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje 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.

» Cílová skupina
Primární cílová skupina:
•
•
•

Žáci základních škol.
Třídní učitelé.
Školní metodici prevence.

•
•
•

Ředitelé škol.
Rodiče žáků.
Odborná i laická veřejnost.

Sekundární cílová skupina:

» Cíle
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.
•
•
•
•
•

Dílčí cíle
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.

Centrum primární prevence a jeho programy jsou spolufinancované
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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» Principy poskytování
služeb
•
•
•
•
•

Princip bezpečí
Princip rovného přístupu
Princip dobrovolnosti
Princip odbornosti
Princip komplexnosti, kontinuity a systematičnosti

» Rok 2011
Začátek roku byl ve znamení příprav na recertifikace programů dlouhodobé primární prevence. Kvůli změnám na MŠMT byl ale celý proces do
odvolání pozastaven. Platnost původního certifikátu nám však byla prodloužena. V důsledku odchodu jedné pracovnice na mateřskou dovolenou byl dočasně snížen počet pracovníků. Ten jsme vyrovnali v říjnu,
zároveň se nám podařilo přijmout 10 nových externích lektorů. V rámci
zvyšování kvality služeb jsme se věnovali tvorbě a implementaci metodiky pro kvalitativní evaluaci programů dlouhodobé primární prevence.
V červnu jsme úspěšně ukončili první běh Specializačního studia pro
školní metodiky prevence v rámci projektu číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0205
programu ESF CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod
Centrem adiktologie.

» Plán na rok 2012
V roce 2012 plánujeme rozšíření poskytovaných služeb zejména o intervenční programy pro třídní kolektivy, kazuistické semináře pro pedagogy a poskytování odborné supervize pedagogům. Chystáme také
změny v personální koncepci Centra primární prevence a ve službách
poskytovaných rodičům. V polovině kalendářního roku 2012 také připravujeme otevření druhého běhu Specializačního studia pro školní
metodiky prevence.

Tým

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

Bc. Markéta Exnerová, DiS.
– vedoucí centra
Mgr. Simona Krajíčková – pracovnice centra
Mgr. Eva Kohoutková – pracovnice centra
- od 10/2011
Externí lektoři:
Bc. Lenka Bednářová, Tereza Berková,
Karolína Bittnerová, Andrea Blašková,
Mgr. Karolína Brabcová, Mgr. Ivana Burýšková,
Petr Černý, Bc. Iveta Harangová,
Bc. Barbora Chalupníková,
Iva Kammelová, Lenka Kočová,
Mgr. Eva Kohoutková, Mgr. Nikola Kopecká,
Lukáš Legner, Lenka Michálková,
Tereza Müllerová, Klára Neumannová,
Ondřej Petr, Bc. Lucie Rechtoriková,
Mgr. Aneta Sirůčková,
Bc. Eliška Suchánková, DiS.,
Bc. Michaela Ulmanová, Eliška Zadražilová,
Mgr. Jana Zatřepálková,

» Statistika 2O10/2011
Počet žáků
Počet
v programech
kontaktů
dlouhodobé
s žáky
primární
v programech
prevence
dlouhodobé
primární
prevence
7 496 7 635
5 022
4 464

Supervizor: Mgr. Jan Knop
Odborná garantka: PhDr. Lenka Skácelová

Počet škol
Počet tříd
Počet
Počet
Počet
v programech v programech pedagogů
klientů
klientů
dlouhodobé dlouhodobé v programech poradenských vzdělávacích
primární
primární
dlouhodobé
služeb
aktivit
prevence
prevence
primární
prevence

34

37

242

260

312

334

68

121

90

116

» Adresa centra
Centrum primární prevence
Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 396 754, +420 723 179 409
E-mail: prevence@os-semiramis.cz
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K-CENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog
a jejich blízké poskytované ambulantní formou
» Poslání
K-centrum Mladá Boleslav je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám
v Mladé Boleslavi. 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.

» Cílová skupina

» Rok 2011

•
•
•

Nejvýznamnější událost, a to veskrze pozitivní, představovalo interní
časové, prostorové a personální vydělení ambulantních poradenských
služeb, které reagovalo na dlouhodobou regionální poptávku po poradenských službách pro rodiny, abstinující klienty a klienty usilující
o abstinenci. V návaznosti na tento krok došlo k prostorovému vyčlenění
speciální harm reduction místnosti, kde se poskytuje výměnný program
a testování na virovou hepatitidu typu C. Došlo k nárůstu prvních kontaktů s uživateli drog, zejména uživateli pervitinu, kteří v celku procentuálně dotáhli uživatele buprenorfinu. Negativně chod centra poznamenala personální redukce a významná fluktuace v pracovním týmu.

Injekční uživatelé drog.
Neinjekční uživatelé drog.
Osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci,
přátelé aj.).

» Cíle ve vztahu ke
klientům
•
•
•
•

Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají
z užívání drog.
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 blízkým uživatelům drog.

» Cíle ve vztahu k široké
veřejnosti
•
•

Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS).
Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

» Principy poskytování
služeb
•
•
•
•
•
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Nízkoprahovost
Potřebnost
Bezpečí a důstojnost
Odbornost
Spolupráce

» Plán na rok 2012
Pro rok 2012 je nejdůležitějším úkolem zachování stávající podoby
a rozsahu poskytovaných služeb v tradičně vysoké kvalitě. Budeme
usilovat o to, aby se finanční problémy v neziskovém sektoru obecně
nepromítly do odborného i lidského přístupu k našim klientům. Hodláme inovativně rozvíjet harm reduction přístup vůči uživatelům drog.
Abstinujícím klientům a rodinám chceme přinášet komplexní spektrum
odborných služeb pomáhajících k abstinenci a rozvoji maximální možné kvality života. Zaměříme se na udržení profesionálního týmu, jeho
všestranný odborný rozvoj včetně prezentace navenek, na odborných
konferencích a v rámci dalších vzdělávacích aktivit.

Tým

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP

Richard Hanus, DiS.
– vedoucí centra, adiktolog, sociální pracovník
Bc. Lucie Janů
– kontaktní pracovnice,
sociální pracovnice - do 07/2011
Bc. Zuzana Koudelková
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
- do 11/2011
Silvie Prombergerová
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
- do 03/2011
Zuzana Hrdličková, DiS.
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
- od 08/2011
Tereza Kočí
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
- od 08/2011 do 09/2011
Vendula Krejčová
– kontaktní pracovnice, zdravotnice
- od 12/2011

» Statistika 2O10/2011
Počet vyměněných
inj. stříkaček
90 012

92 047

Počet kontaktů
s klienty –
uživateli drog

Supervizor: Mgr. Pavla Makovská Dolanská
Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

3 552
3 165

410

128

151

2011

438

Počet prvních
kontaktů

2010

Počet klientů –
uživatelů drog

» Adresa centra
Počet neuživatelů
v poradenských
službách (rodiče,
osoby blízké aj.)
84

119

K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Provozní doba: Po-Pá, 10:00-17:00
Kapacita: 25 klientů/den
Telefon: +420 326 303 467, +420 724 290 697
E-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
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CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog
a jejich blízké poskytované terénní formou
» Poslání
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území 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.

» Cílová skupina
Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady
rizikového chování spojeného s užíváním drog.
•
•
•

Primární cílovou skupinou jsou:
Injekční uživatelé drog.
Sexuální partneři a partnerky uživatelů drog.
Sekundární cílovou skupinou jsou:
Neinjekční uživatelé nealkoholových 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.

» Cíle ve vztahu ke
klientům
•
•
•
•
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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.

» Cíle ve vztahu k široké
veřejnosti
•
•
•

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.

» Principy poskytování
služeb
•
•
•
•
•

Nízkoprahovost
Potřebnost
Spolupráce a partnerství
Profesionalita a respekt
Harm reduction

Projekty Terénní programy Mladoboleslavsko a Terénní programy
Mělnicko jsou financovány z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP

Tým

» Rok 2011
Na začátku roku 2011 došlo ke změně financování. Terénní programy na
Mladoboleslavsku a Mělnicku jsou od 1. 1. 2011 financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR (ESF OP LZZ). Optika
rozdělených regionů se přenesla z finanční roviny i do roviny odborné.
Během roku 2011 jsme se věnovali sdílení zkušeností a odbornému slaďování s Centry terénních programů Královéhradeckého a Pardubického
kraje Laxus o. s.. Nosným prvkem roku 2011 byl stabilní tým. Ve druhé
polovině roku jsme spustili testovací fázi cykloterénu, v jehož realizaci
budeme pokračovat i v roce 2012.

» Plán na rok 2012
V roce 2012 nás čekají změny v týmu. Vedoucí centra se stala Michaela Kropáčková, DiS. a na pozici terénních pracovníků přijmeme nové
posily. Nadále budeme pokračovat v úzké spolupráci s Centry terénních programů Královéhradeckého a Pardubického kraje. V srpnu čeká
centrum v pořadí již třetí Certifikace odborné způsobilosti Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky. V letních měsících plánujeme poskytovat naše služby na hudebních festivalech, na kterých již několik let
pravidelně působíme.

» Statistika 2O10/2011
Počet vyměněných
inj. stříkaček

Michaela Kropáčková, DiS.
– vedoucí centra - od 02/2012,
terénní pracovnice, sociální pracovnice
Michaela Rejšková, DiS.
– vedoucí centra - do 01/2012,
sociální pracovnice
Ondřej Šulc
– terénní pracovník, pracovník v sociálních
službách
Mgr. Lukáš Verner
– terénní pracovník, sociální pracovník
Tereza Müllerová
– terénní pracovnice, pracovnice v sociálních
službách
Supervizor: Mgr. Aleš Kuda
Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček

54 962
Počet klientů –
uživatelů drog

Počet kontaktů
s klienty –
uživateli drog

Počet prvních
kontaktů

46 890

» Adresa centra

3 331

357

2011

690
303

2010

1317

1 175

Místa poskytování služeb:
Služba je realizována metodou terénní práce
v obcích a městech severovýchodní části Středočeského kraje. Jde o okresy: Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk a Praha-východ.
Provozní doba: Po-Pá, 12:00-17:00
Kapacita: okamžitá 4 klienti, max. 30 klientů/den
Telefony: +420 724 087 925,
+420 728 245 196 +420 724 557 503
E-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
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AUDIT
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tisících Kč)
Položka

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

1 876

A. II.

Služby celkem

1 992

A. III.

Osobní náklady celkem

8 701

A. IV.

Daně a poplatky celkem

9

A. V.

Ostatní náklady celkem

39

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek celkem
Náklady celkem

Položka

131
12 748

Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní výkony celkem

B. IV.

Ostatní výnosy celkem

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

60

B. VII.

Provozní dotace celkem

5 827

Výnosy celkem

7 088
209

13 184

Daň z příjmu
D.

Výsledek hospodaření celkem

16
436

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2011 jsou uloženy v sídle Semiramis o. s.
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ROZVAHA
(v tisících Kč)
Položka

Aktiva

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

Stav k 31. 12. 2011
292

161

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1 323

655

A. IV.

Oprávky k dlouhod. majetku celkem

-1 031

-494

B.

Krátkodobý majetek celkem

3 426

4 529

B. II.

Pohledávky celkem

454

2 409

B.II

Krátkodobý finanční majetek celkem

2 971

2 120

B.III

Jiná aktiva

1

0

3 718

4 690

Aktiva celkem
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Stav k 1. 1. 2011

Položka

Pasiva

A.

Vlastní zdroje celkem

949

1 290

A. I.

Jmění celkem

175

96

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

774

1 194

B.

Cizí zdroje celkem

2 769

3 400

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

778

3 180

B. IV.

Jiná pasiva celkem

1 991

220

Pasiva celkem

3 718

4 690

Stav k 1. 1. 2011

Stav k 31. 12. 2011

UZAVŘENÉ SMLOUVY NA DOTACE
A OSTATNÍ VÝNOSY V ROCE 2011
Příjmy z vlastní činnosti – Individuální projekt OP LZZ 6 411 095
ESF – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1 771 022
MPSV ČR
1 630 000
RVKPP – Úřad Vlády ČR
886 000
Příjmy z vlastní činnosti
676 759
MŠMT ČR
610 000
Nadační fond Nová šance (Šance pro děti)
290 000
Město Čelákovice
122 000
Příjmy z prodeje investičního majetku
114 000
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
110 000
Město Neratovice
100 000
Ostatní příjmy
95 285
Ministerstvo zdravotnictví ČR
72 000
Přijaté dary na činnost
60 000
Město Kralupy nad Vltavou
50 000
Město Milovice
50 000
Město Bělá pod Bezdězem
35 000
Město Poděbrady
30 000
Královéhradecký kraj
21 000
Město Mělník
20 000
Město Mnichovo Hradiště
20 000
Město Sadská
10 000
CELKEM
13 184 161
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PODĚKOVÁNÍ
Činnost Semiramis o. s. v roce 2011 podpořili:
INSTITUCE
Evropský sociální fond
Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Nadační fond Šance pro děti
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ÚV ČR
Středočeský kraj
MĚSTA
Bakov nad Jizerou
Benátky nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Čelákovice
Kralupy nad Vltavou
Mělník
Městec Králové
Milovice
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Neratovice
Nymburk
Poděbrady
Sadská
SPOLEČNOSTI
Fragaria s.r.o.
Lékárna U Soudu, s.r.o., Mladá Boleslav
ODBORNÍ PARTNEŘI
A SPOLUPRACOVNÍCI SDRUŽENÍ
o. s. Advaita
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o. s.
Česká asociace adiktologů
Česká asociace streetwork
Hotel Jizera Malá Skála
Jekhetani Luma – Společný svět, o. s.
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Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Občanská poradna Nymburk, o. s.
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno
Pražské centrum primární prevence
o. s. Prev-Centrum
o. s. Prevent
Proadis o. s.
o. s. Prostor
o. s. White light I
MÉDIA
Boleslavský deník
Česká televize
Český rozhlas Region
ct24.cz
idnes.cz
Lidové noviny
Mělnický deník
Mladá fronta DNES
mb-net.cz
nymburk.info
Nymburský deník
parlamentnilisty.cz
prvnizpravy.cz
Sedmička
Rádio Jizera
Radio Wave
LIDÉ
Mgr. Dagmar Anschlagová
Ing. Stanislava Bednářová
Jaroslava Brabcová
Mgr. Marcela Brodilová
Mgr. Petra Brodská
Mgr. Mabel Bryknerová
RNDr. Kamil Bříza
Magdalena Bulířová
Mgr. Jan Bureš
Mgr. Jaroslava Burkertová
Mgr. Jiří Cabrnoch
Bc. Jaroslav Cvrček
Mgr. Romana Čáslavská

Filip Čejka
Mgr. Vladimír Čermák
Mgr. Ivan Černovský
MUDr. Ivana Čierná-Peterová
Mgr. Josef Dašek
Mgr. Vlasta Dittrichová
Helena Divoká
Mgr. Radek Dostál
David Drázský
Mgr. Hana Fabiánová
Mgr. Jan Faltýnek
Mgr. Ondřej Flégl
Mgr. Bohuslava Glasslová
Ladislav Gürtler
Mgr. Iva Hanzlíková
PaedDr. Jan Havlík
Mgr. Jiřina Hereinová
Mgr. Eva Hodboďová
Mgr. Jitka Hokešová
Mgr. Kamila Horáková
Andrej Horvát
Hana Hučíková, DiS.
Mgr. Vendula Chrdlová
Mgr. Eva Ivanová
Bc. Lucie Jarinová
Hana Jelínková
Ing. Jaroslav Jirásko
Milena Jínová
Ing. Ivo Kačaba
Mgr. Lucie Karlová
Mgr. Věra Kárová
Ing. Jaroslav Kindl
Mgr. Jan Knop
Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová
Mgr. Nina Kolářová
Adam Komers
Mgr. Lucie Komňacká
Mgr. Kristýna Konárová
Lenka Konrádová
Mgr. Petr Kopecký
Mgr. Miluše Kornfeldová
Mgr. Roman Kotlář
Mgr. Magdalena Kotoučová
Aleš Konývka
Monika Krejčíková
Petra Kristlová
Miroslav Krpálek

Mgr. Martin Kružica
Mgr. Zdeněk Kubálek
Mgr. Aleš Kuda
Mgr. et Bc. Renata Kurzveilová
Mgr. Markéta Literová
Jiří Macek
Mgr. Hana Macková
Alena Machová
Mgr. Pavla Makovská-Dolanská
Mgr. Eva Maršalová
Mgr. Marie Maršíková
Mgr. Jiří Mašín
Mgr. Jiří Mazánek
Mgr. Jana Mendlíková
Vladimíra Michalová
PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Ing. Tomáš Najmon
Jiří Neumann
Dagmar Nosková
David Novák, DiS.
Mgr. Marie Nováková
Mgr. Jan Novotný
Mgr. Jiří Novotný
Mgr. Petr Novotný
Mgr. et Bc. Soňa Obická
Mgr. František Obr
Mgr. Věra Ottomanská
Veronika Pačesová, DiS.
PaedDr. Cecilie Pajkrtová
Věra Palounková
Mgr. Zdeňka Patočková
Bc. Adéla Paulík-Lichková, DiS.
Mgr. Marcela Pavlíková
Mgr. Naděžda Pavlíková
Mgr. Jaroslava Pavlů
PhDr. Eva Pešková
Ing. Miloš Petera
Mgr. Milan Poslt
Mgr. Gabriela Prodělalová
Mgr. Radek Procházka
Mgr. Zdeněk Procházka
Mgr. Soňa Razáková
Bc. Martina Richterová
Helena Růžičková
Ing. Jaroslav Ryneš
Jiřina Rysová, DiS.
Marcela Říhová

Jarmila Sáchomská
Mgr. Marcela Sasková
Ing. Miloš Sekyra
Mgr. Ivana Sekyrová
Mgr. Václav Schön
PhDr. Lenka Skácelová
Mgr. Ivona Skákalová
Mgr. Kamila Sklenářová
Mgr. Rudolf Skřivánek
Ing. Jitka Sochová
Olga Staníčková
Mgr. Petr Steklý
Mgr. Petr Strejček
Mgr. Jindra Strunzová
Bc. Jiří Stuchl
PhDr. Radek Suda
Ing. Tomáš Suchý
Pavel Svačina
Milena Šafránková
Mgr. Blanka Šebestová
Mgr. Jiří Šíma
Mgr. Jiří Šimek
Mgr. Lenka Šimonová
Petra Školníková
Mgr. Yveta Šmejkalová
Karel Šourek
Petra Špitálská
Šárka Špírková
MUDr. Michaela Štěpánková
Pavel Šubrt
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Daniel Šulc
Mgr. Jana Švancarová
Mgr. Martina Tanglová
Mgr. Magdalena Tesařová
Lukáš Trejbal
Michal Trnka
Ing. Alena Válková
Mgr. Alena Verflová
Mgr. Květuše Vernerová
Mgr. Miroslav Veselý
Mgr. Jaroslav Vídeňský
Mgr. Alena Volfová
Mgr. Otakar Vorel
Mgr. Martina Zikmundová
Děkujeme!
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Jak můžete
pomoci spolu
se Semiramis o. s.?

ZVLÁŠTNÍ
PODĚKOVÁNÍ

Je jednoduché jít a nedívat se kolem sebe. Když
se ale člověk přece jen rozhlédne a vidí, po jak
klikatých cestách jdou někteří jiní, mnohdy by
s nimi v žádném případě neměnil. Cesty, po
kterých jdou lidé, kteří si přicházejí do center
Semiramis o. s. pro radu nebo pro pomoc, jsou
někdy nejen klikaté a kamenité, ale často vedou také do začarovaného kruhu.
Pomáháme jim najít ten správný směr – cestu
ven ze začarovaného kruhu drog…
… a Vy můžete pomáhat spolu s námi.
č.ú.: 166 699 448 / 0300
Všechny finanční příspěvky budou použity na
naplnění našeho poslání.
Děkujeme Vám, že pomáháte…

Lékárna U Soudu, s.r.o.,
Mladá Boleslav
Lékárna U Soudu, s.r.o. 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.

Adresa prodejny:
Lékárna U Soudu, s.r.o.
Náměstí Republiky 760
29301 Mladá Boleslav III
Telefon +420 326 728 666
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Otevírací doba
Pondělí: 8:00 - 16:30
Úterý:
8:00 - 16:30
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30
Pátek:
8:00 - 16:30

SUMMARY
The role of Semiramis NGO is to provide high-quality and professional
service through its field, outpatient and counseling programs aimed at
minimizing the impact of drug use among eople endangered by using
addictive substances in the Středočeský region. Its programs are designed not only for drug users and their close ones but also for the
pupils in the 2nd grade of primary schools and educators. The objectives
of our work include providing the service for drug users towards their
social and health stabilization, preventive activity for those who have
not been exposed to drugs yet or who are experimenting with them,
protecting the public and public health from the negative consequences
of drug abuse and giving the laity and professionals truthful and broad
information about drug issue.

run by our Field Program Centre have become a part of so called individual project of the Středočeský Region and have gained money from
the European Social Fund through the Human Resources and Employment Operational Programme.
In 2011 the Semiramis’ Primary Prevention Centre worked with more
than 5.000 pupils and 334 educators in 37 schools of Středočeský and
Královéhradecký regions. Mladá Boleslav Contact Centre and Field Program Centre working in 14 cities of Středočeský region were in contact
with767 drug users whom they exchanged 147 thousand used syringes
for sanitized ones. However the counseling in Contact Centre was used
by nearly 120 people who do not use any drugs.

In 2011 we started out a new, yet a little explored journey of uniting
two organzations. We decided to unify our forces with the West Bohemian organization Laxus mainly for strategic reasons. In the first phase
the Contact Centre of Nymburk and the Drug Service in Prison Centre
were attached to Laxus.
The year of 2011 was for Semiramis primarily the year of changes mainly in the personnel and organizational areas. Within the newly formed
community we have been looking for the ways of optimal function of
the newly arising establishment. The major complication for us was a
decline in funding our services caused by donors which led not only to
jeopardy of the busiest needle exchange program in the region (Mladá
Boleslav Contact Centre), but also the programs of primary prevention
that are highly sought-after. In spite of this failure we have managed
to save the services mentioned above anyway at the expense of cutting
down the range of operation and emlployees’ discharge. Therefore we
eagerly expect this year’s progress and we strongly hope that we will
neither have to restrict our services any further nor terminate them.
The year gave us also a number of good things. The Primary Prevention
Centre managed to improve the long-term programs of primary prevention regarding risk behavior at primary schools and in June it finished
the first course of the specialized studies for school prevention methodists within the project financially supported by the European Union.
Mladá Boleslav Contact Centre has extended its outpatient counseling
activities for families, drug users in recovery and abstinence seeking clients and has also kept on improving the offering of the harm reduction
services. Mladoboleslavsko Field Program and Mělnicko Field Program
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KONTAKTY – SEMIRAMIS O. S.
Fakturační adresa (sídlo organizace):
Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
Vedení Semiramis o. s.
Předseda: Bc. Pavel Plaček, DiS.
Telefon: +420 606 936 212
E-mail: placek@os-semiramis.cz
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)
Administrativní pracovnice: Radka Plačková, DiS.
Telefon: +420 724 719 533
E-mail: plackova@os-semiramis.cz
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)
Místopředseda: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Telefon: +420 606 365 338
E-mail: zavadil@os-semiramis.cz
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)
Centrum primární prevence
Vedoucí: Bc. Markéta Exnerová, DiS.
Telefon: +420 723 179 409
E-mail: exnerova@os-semiramis.cz
Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 396 754
E-mail: prevence@os-semiramis.cz
K-centrum Mladá Boleslav
Vedoucí: Richard Hanus, DiS.
Telefon: +420 724 290 697
E-mail: hanus@os-semiramis.cz
Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon/Fax: +420 326 303 467
Poradenská linka: +420 326 303 468
E-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
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Centrum terénních programů Středočeského kraje
Vedoucí: Michaela Kropáčková, DiS.
Telefon: +420 724 557 503
E-mail: kropackova@os-semiramis.cz
Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 329 155
Terénní mobil: +420 728 245 196, +420 724 087 925
E-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Vztahy s veřejností, tiskový mluvčí
Bc. Ondřej Urbanec
Telefon: +420 725 857 800
E-mail: urbanec@os-semiramis.cz, public@os-semiramis.cz
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)

www.os-semiramis.cz

WEBOVÉ STRÁNKY O INDIVIDUÁLNÍM
PROJEKTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Nové webové stránky www.individualni-projekty.eu spustilo občanské
sdružení Semiramis. Věnovány jsou Individuálnímu projektu Základní
síť sociálních služeb ve Středočeském kraji, do něhož jsou v současnosti zařazeny také dva projekty Semiramis o. s., Terénní programy
Mladoboleslavsko a Terénní programy Mělnicko. Jsou tak financovány
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

na půli cesty, kontaktní centra, intervenční centra, nízkoprahová denní
centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy,
sociální rehabilitace) osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Středočeského kraje.
Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám
osob plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti. Zejména umožnění těmto cílovým osobám návrat na trh
práce (případně vstup na trh práce), udržení se na trhu práce nebo
umožnění přístupu ke službám, které návrat na trh práce umožňují.
Více na: http://www.individualni-projekty.eu

Webové stránky se podrobně zabývají právě těmito projekty Semiramis
o. s., ale zároveň si kladou za cíl podat základní informace o Individuálním projektu Středočeského kraje včetně přehledu dalších organizací
do něj zařazených a nabídnout užitečné kontakty s Individuálním projektem související.
Individuální projekt Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji
se zaměřuje na zajištění poskytování a zajištění dostupnosti vybraných
sociálních služeb (preferované služby sociální prevence: odborné sociální poradenství, podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy
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