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ÚVODNÍ SLOVO
Ve chvíli, kdy začínáte číst tyto řádky, se rok 2014 láme do své druhé poloviny, nebo se tak už dokonce dávno stalo. Ale to není úplně důležité. Výroční
zpráva, kterou držíte v ruce, vznikala v jarních měsících, a proto budou následující řádky také o jaru. Ale samozřejmě především o nás…
Venku pomalu, ale jistě pučí jaro, příroda se probouzí, vysvitlo slunce, prohřálo zemi, začínají kvést stromy, počíná nový život. Zrovna nedávno jsme
na poradě vedení s kolegyní počítali, že v letošním roce čeká pracovníky organizace prozatím 6 svateb a minimálně 4 porody, o kterých víme, přičemž
jsme v očekávání dalších. Na základě těchto informací si člověk uvědomí, jak pracovnice a pracovníci v organizaci dospívají a přecházejí do dalších
životních etap. Staří veteráni a veteránky se žení a vdávají, na svět z těchto svazků přicházejí děti, stejně tak jako i do organizace mladá krev, kterou
chrlí, ve formě absolventů, vyšší odborné i vysoké školy sociálního zaměření. Pohled na vdávající se kolegyně, ženící se kolegy, rodící se děti i na mladé
nadšené pracovníky vstupující do služeb organizace vlévá do života i práce jednak novou naději a vizi toho, že organizace nezahyne, jednak nastavuje
zrcadlo uběhlým 18ti letům činnosti, které za organizací jsou. Organizace dospěla a vzhledem k věku je, dá se říci, plnoletá. Stejně tak jako kdysi,
stále stavíme na zkušenostech starších a inspirujeme se elánem mladších v hledání nových, neotřelých přístupů v práci s klienty. Symbióza služebně
starších a mladších tak zajišťuje kontinuitu vybudovaného díla a dává naději do budoucnosti.
Nerodí se však jen děti. Kolegyni Mifkové se vylíhlo 8 křepelek a 7 housat. S nadšením mi vyprávěla, že malá křepelka je po vylíhnutí veliká jako
čmelák a s podivem se pozastavovala nad tím, jak se křepelky po vylíhnutí ihned mezi sebou perou. S trochou nostalgie tak vzpomínám na začátky
organizace, kdy se stejně jako ona křepelka ihned po vylíhnutí v 90. letech pustila s vervou do práce doufajíc, že její nasazení bude ku prospěchu klientům i celé společnosti. Z reakcí uživatelů služeb, veřejnosti i z vlastního pocitu víme, že toto se nám daří. Stojíme na pevných základech, rozkročeni
ve 3 krajích. Jdeme svou cestou, často osudu navzdory.
Přeji pracovníkům a pracovnicím organizace, těm, kdo se žení, vdávají, rodí, i těm, kdo již mají toto za sebou i před sebou, stejně tak jako celé organizaci neutuchající nadšení pro dobrou věc, kterou organizace vykonává, a doufám v koncepční změny financování sociálních služeb, v osvícené politiky
opouštějící populistickou linii, veřejnost tolerantní k odlišnosti a v mír v Evropě.
Pavel Plaček – Ředitel organizace

Zvláštní poděkování Městu Nymburk
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
LAXUS O. S.

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

Poslání a vize

Laxus o. s.

Laxus o. s. je profesionální organizace zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké především na
území středních a východních Čech, s cílem minimalizovat negativní dopady
užívání drog.

Cílová skupina

Uživatelé drog a osoby jim blízké.

Základní dlouhodobé cíle

• Poskytovat adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené užíváním
drog.
• Výzkumná činnost v oblasti užívání drog.
• Osvětová činnost v oblasti užívání drog.

Strategické cíle

• Transparentnost a srozumitelnost služeb.
• Orientace na funkční provázanost s dalšími službami a rozšiřování služeb
pro osoby ohrožené užíváním drog v případě, že jejich potřeby nemůže 		
uspokojit jiná služba.
• Udržení multidisciplinárního charakteru služby.
• Finanční a personální stabilita.

Principy

1. Přístupnost služeb: Naše služby jsou organizované tak, aby osobám
spadajícím do cílové skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
2. Kvalita: Poskytujeme registrované sociální služby a adiktologické služby
certifikované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Kvalitu zaručuje i členství v odborných organizacích, jako jsou Asociace poskytovatelů
sociálních služeb České republiky, Česká asociace streetwork, Česká asociace adiktologů, Proadis a Asociace nestátních organizací.
3. Profesionalita: Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním
vzdělávání pracovníků.
4. Individuální přístup ke klientům: Klient pro nás není pasivním
příjemcem, ale rovnoprávným a respektovaným partnerem. Respektujeme
jeho možnosti, schopnosti a jeho vlastní rozhodnutí. Služby jsou vždy poskytovány na základě individuálního zhodnocení potřeb, možností a aktuální
situace klienta.
5. Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti: Naše služby
mají vliv na minimalizaci negativních dopadů užívání drog na společnost,
vychází z principů ochrany veřejného zdraví a harm reduction.
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Právní forma: zapsaný spolek (zapsaný dne 1. 1. 2014 jako
spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou L 7233).
IČO: 62695487
Bankovní spojení: 601 125 001 / 5500
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk
Telefon: +420 495 401 565
E-mail: laxus@laxus.cz
Web: www.laxus.cz
ŘÍZENÍ
Ředitel: Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Odborná ředitelka: Bc. Eva Mifková
Vedoucí podpory služeb: Bc. Jana Vondrová
RADA SDRUŽENÍ
Mgr., Ing. Jiří Staníček – předseda, statutární zástupce
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. – místopředseda, statutární zástupce
MUDr. Jakub Minařík – člen rady
DOZORČÍ RADA
Martina Pojmonová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Markéta Exnerová, DiS. – členka dozorčí rady
Bc. Ondřej Urbanec – člen dozorčí rady
VALNÁ HROMADA LAXUS O. S.
Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
Bc. Martina Knoblochová, DiS.
MUDr. Jakub Minařík
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Radka Plačková, DiS.
Martina Pojmonová
Michaela Rejšková, DiS.
Mgr., Ing. Jiří Staníček
Bc. Ondřej Urbanec
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
TÝM
Laxus o. s. zaměstnával k 31. 12. 2013 celkem
36 pracovníků na 35,4 úvazku a 9 osob
na mateřské dovolené.
Laxus o. s. je členem svazu Proadis.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
SEMIRAMIS O. S.

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

Poslání

Semiramis o. s.

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

Právní forma: zapsaný spolek (zapsaný dne 1. 1. 2014 jako
spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou L 10982).
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: Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Místopředseda: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
VÝKONNÁ RADA
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Bc. Ondřej Urbanec
Mgr., Ing. Jiří Staníček
KONTROLNÍ KOMISE
Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Richard Hanus, DiS.
SNĚM ČLENŮ SDRUŽENÍ
Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Richard Hanus, DiS.
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Mgr., Ing. Jiří Staníček
Bc. Ondřej Urbanec
Václava Zajíčková
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
TÝM
Semiramis o. s. zaměstnával k 31. 12. 2013
celkem 25 pracovníků na 22 úvazku,
14 lektorů externistů a 5 osob
na mateřské dovolené.

Semiramis o. s. je členem svazu Proadis.
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AMBULANTNÍ CENTRA
Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké
poskytované ambulantní formou
POSLÁNÍ 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.

Cílová skupina
Služby jsou určeny 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.

Cíle
•
•
•
•
•
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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
Tým
Mgr. Daniel Dvořák – vedoucí centra, psychoterapeut, poradenský pracovník
Mgr. et Mgr. Martin Svoboda – sociální pracovník
Kateřina Kozáková, DiS. – sociální pracovnice od 1. 4. 2013
Bc. Richard Hanus, DiS. – adiktolog, sociální pracovník od 1. 3. 2013
Mgr., Ing. Jiří Staníček – adiktolog, poradenský pracovník od 1. 9. 2013
Mgr. Iva Křoustková Moravcová, PhD. – poradenská pracovnice od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013
Supervizorka: PhDr. Ilona Preslová do 31. 12. 2013, PhDr. Magdalena Frouzová od 1. 1. 2014, Odborný garant: Mgr. Daniel Dvořák

Adresa centra
Ambulantní centrum Hradec Králové, Nerudova 1361, 50002 Hradec Králové; detaš. pracoviště Mladá Boleslav, Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Provozní doba v Hradci Králové: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá, 9:00-14:00
Provozní doba v Mladé Boleslavi: Út, Čt, 9:00-17:00
Kapacita: 14 klientů/den
Telefon: +420 495 515 907, +420 777 033 618 (Hradec Králové), +420 730 516 447 (Mladá Boleslav)
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz, ambulance.boleslav@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
Ambulantní centrum Hradec Králové má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje. Pověřenou osobou je Mgr. et Mgr. Martin Svoboda.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Rok 2013
V roce 2013 došlo v Ambulantním centru Hradec Králové k několika výrazným změnám. Poprvé od roku 2011 se stabilizoval tým a Ambulantní
centrum má nyní odpovídající počet kvalifikovaných pracovníků. Stalo
se to i díky evropskému projektu Zpátky, jinak, který je zaměřený na
stabilizaci a následnou péči o klienty, kteří prošli pobytovým či ambulantním typem léčby a dlouhodobě abstinují. Další významnou změnou
bylo otevření detašovaného pracoviště v Mladé Boleslavi, jehož provoz
zatím zabezpečuje jeden pracovník dva dny v týdnu. Mladoboleslavský
program se zaměřuje na práci s uživateli drog, kteří usilují o změnu
a léčbu závislosti, a na poradenství jejich blízkým osobám.

Plán na rok 2014
V roce 2014 budeme dále pokračovat v realizaci našich služeb ve stávajícím rozsahu a kvalitě. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali příznivé ohlasy na provoz detašovaného pracoviště v Mladé Boleslavi, rádi
bychom v tomto zařízení zajistili celotýdenní provoz. Achillovou patou
Ambulantního centra v Hradci Králové, ale i v Mladé Boleslavi zůstávají
prostory, které jsou nedostatečné při zvýšeném počtu klientů a také
pracovníků. Vyřešení této situace bude hlavním tématem Ambulantního
centra v Hradci Králové v roce 2014.
Statistika 2012/2013
Počet:		
• klientů celkem
z toho: uživatelů nelegálních drog
		
uživatelů alkoholu
		
gamblerů
		
rodinných příslušníků
• prvních kontaktů celkem
• osobních kontaktů celkem

2012
171
68
20
5
78
127
591

2013
241
81
35
17
108
101
841
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Pardubice a Svitavy
Tým
Mgr. Daniel Dvořák – vedoucí centra, psychoterapeut, poradenský pracovník
Mgr. Dita Malinská – adiktoložka, sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Kábelová – poradenská pracovnice
MUDr. David Bayer – psychiatr, adiktolog
Supervizorka: PhDr. Ilona Preslová do 31. 12. 2013, PhDr. Magdalena Frouzová od 1. 1. 2014, Odborný garant: Mgr. Daniel Dvořák

Adresa centra
Ambulantní centrum Pardubice, Jana Palacha 1552, 50302 Pardubice; detaš. pracoviště Svitavy, Centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 56802
Svitavy (kontakt přes pobočku Pardubice)
Provozní doba: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá, 9:00-14:00
Kapacita: 10 klientů/den
Telefon: +420 466 265 729, +420 734 316 540
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
Ambulantní centrum Pardubice má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje. Pověřenou osobou je Mgr. Dita Malinská.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Realizaci aktivit Ambulantního centra Pardubice podpořil Pardubický kraj
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Rok 2013
Rok 2013 byl pro Ambulantní centrum Pardubice úspěšný, zároveň však
pracovně náročný. V tomto roce vstoupilo Ambulantní centrum do evropského projektu Zpátky jinak, který se zaměřuje na klienty, kteří již
prošli léčbou a dlouhodobě abstinují. Celkově došlo k výraznému nárůstu počtu klientů, ale i výkonů s tím spojených. Průběžné hodnocení
projektu se jeví jako velmi úspěšné a prospěšné pro samotné klienty.
Dalším úspěchem Ambulantního centra byl vstup do pilotního projektu,
který navazuje na úzkou spolupráci s orgány sociálně právní ochrany
dětí v Pardubickém kraji. Projekt se zabývá intenzivní a dlouhodobou terapeutickou péčí o děti ohrožené rizikovým chováním, především experimenty s návykovými látkami. Přestože Ambulantní centrum vstoupilo
v roce 2013 do dvou nových projektů a vznikly nové programy, nadále
zůstává prioritou centra pomoc osobám s problémy s návykovými látkami včetně jejich blízkých. Stále častěji vyhledávají naše zařízení lidé
závislí na alkoholu ve středním věku a takzvaní „gambleři“. Odloučené
pracoviště ve Svitavách již poskytuje svoje poradenské služby každý
týden.
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Plán na rok 2014
V roce 2014 bychom rádi udrželi všechny služby a programy minimálně
na stejné úrovni a ve stejné kvalitě, čeká nás také druhý rok evropského
projektu a pokračování projektové spolupráce s orgány sociálně právní
ochrany dětí v Pardubickém kraji. Pro adiktologické služby se také v letošním roce otevírá možnost navázání spolupráce se zdravotními pojišťovnami. V rámci ambulantní léčby se chceme více zaměřit na klienty
s alkoholovou závislostí a „patologické hráče“.
Statistika 2012/2013
Počet:		
• klientů celkem
z toho: uživatelů nelegálních drog
		
uživatelů alkoholu
		
gamblerů
		
rodinných příslušníků
• prvních kontaktů celkem
• osobních kontaktů celkem

2012
204
67
33
13
91
132
762

2013
267
75
50
24
118
213
1381

Zpátky, jinak – Služby následné péče
POSLÁNÍ Služby následné péče jsou poskytovány v Ambulantních centrech v Hradci Králové a Pardubicích. Tyto služby jsou určeny lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří absolvovali pobytovou léčbu,
ambulantní léčbu nebo samostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Cíle
• Dosažení a udržení abstinence.
• Systematická podpora při návratu do společnosti (pomoc při řešení
dluhové situace, právních problémů, pomoc při obnově sociálních
vazeb).
• Podpora při uplatnění na trhu práce (nácvik dovedností potřebných
k získání a udržení práce).
• Podpora zdravého životního stylu a aktivního trávení volného času
(podpora zdravých životních návyků, nalezení osobních zájmů
a pomoc při jejich realizaci).

Následná péče v Hradci Králové
Adresa centra: Ambulantní centrum Hradec Králové
Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
Provozní doba: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá: 9:00-14:00
Telefon: +420 495 515 907
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
Odborný garant: Bc. Eva Mifková
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák
Denní kapacita: 5 osob/den

Rok 2013
Služby následné péče pro abstinující klienty jsou poskytovány v rámci
projektu Zpátky, jinak, který byl zahájen v lednu 2013. V prvních dvou
měsících vznikala metodika poskytování služeb, s klienty jsme začali
pracovat v březnu 2013. V rámci služeb následné péče jsou realizovány
individuální i skupinové aktivity. Mezi individuální aktivity patří poradenství zaměřené na udržení abstinence, nalezení práce, řešení dluhů
a podobně. Mezi skupinové zahrnujeme pracovní skupiny, doléčovací
a tematické skupiny a skupiny zaměřené na aktivní trávení volného
času. V roce 2013 proběhly také dva víkendové výjezdy s klienty – jednalo se o zátěžově-zážitkové výjezdy, které byly zaměřeny na spolupráci
ve skupině a zvládání zátěžových situací. Tyto výjezdy měly mezi klienty
velký ohlas. Všechny aktivity jsou zaměřeny na úspěšný návrat abstinujících klientů do života. V roce 2013 využilo služeb následné péče
75 klientů.

Cílová skupina
• Uživatelé drog a alkoholu a gambleři, kteří:
- absolvovali pobytovou léčbu
- absolvovali ambulantní léčbu
- samostatně abstinují
• Osoby blízké uživatelům drog

Principy poskytování služeb
• Přístupnost
• Respekt k možnostem a schopnostem klienta
• Odbornost

Následná péče v Pardubicích
Adresa centra: Ambulantní centrum Pardubice
Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
Provozní doba: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá: 9:00-14:00
Telefon: +420 466 265 729
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
Odborný garant: Bc. Eva Mifková
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák
Denní kapacita: 5 osob/den

Plán na rok 2014
V roce 2014 budeme v Ambulantních centrech v Hradci Králové
a v Pardubicích nadále pokračovat v realizaci projektu Zpátky, jinak.
Pro klienty jsou opět připraveny programy týkající se prevence relapsu,
pracovního a právního poradenství a v neposlední řadě budeme klienty
učit trávit smysluplně volný čas. Jsou připraveny sportovní, společenské
a terapeutické aktivity, včetně dvou víkendových výjezdů.
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CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB
Co je centrum adiktologických služeb
Realizace projektu Centrum adiktologických služeb Nymburk má charakter víceúčelové lokální agentury. Jejím výrazným specifikem je kumulace
obecně oddělovaných typů služeb v malém regionu. Centrum poskytuje dva typy sociálních služeb: kontaktní centrum formou ambulantní a terénní
(výjezdy do regionu Nymburk – Poděbrady, Milovice, Sadská a Lysá nad Labem) a odborné sociální poradenství, primárně zaměřené na dlouhodobé
poradenství pro rodiny a ostatní osoby blízké.

Kontaktní centrum
POSLÁNÍ Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám
v regionu okresu Nymburk. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům centra vést
a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Cílová skupina
• 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
•
•
•
•
•

Nízkoprahovost
Potřebnost
Bezpečí a důstojnost
Odbornost
Spolupráce

Odborné sociální poradenství
POSLÁNÍ Ambulantní centrum poskytuje 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. Služby jsou poskytovány v Nymburce.

Cílová skupina
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům
a jejich blízkým. Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:
• Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
• Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu v kombinaci s jinými
formami rizikového chování (problémové chování, nefunkční vztah
s rodiči, záškoláctví, kriminalita apod.).
• Těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.

Cíle
•
•
•
•
•

Dosažení a udržení abstinence.
Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
Pomoc při začleňování klienta 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
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Tým
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. – vedoucí centra, adiktolog, rodinný terapeut
Petr Vykydal – kontaktní a terénní pracovník, pracovník v sociálních službách
Lukáš Gilányi, DiS. – kontaktní a terénní pracovník, adiktolog, sociální pracovník
Mgr. Michaela Janáková – kontaktní a terénní pracovnice, sociální pracovnice od 3. 3. 2014
Bc. Aneta Hanousková – kontaktní a terénní pracovnice, sociální pracovnice do 28. 2. 2014
Mgr. Markéta Exnerová, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice do 30. 11. 2013
Mgr. Simona Kopicová – terénní pracovnice, sociální pracovnice do 30. 11. 2013
Bc. Lucie Janů – administrativní pracovnice do 30. 11. 2013
Supervizorka: Mgr. Pavla Makovská Dolanská, Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Adresa centra
Centrum adiktologických služeb, Velké Valy 995, 28802 Nymburk
Telefon: +420 325 514 424, mobil pro terénní výjezdy: +420 724 557 504
Místa poskytování služeb: Kontaktní centrum a odborné sociální poradenství v Nymburce, terénní výjezdy v Poděbradech, Sadské, Milovicích a Lysé nad Labem
Provozní doba: Po-Pá, 10:00-17:00
Kapacita ambulantní formy: 15 klientů/den
Kapacita terénní formy: 15 klientů/den
E-mail: cas.nymburk@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR

Rok 2013
Centrum adiktologických služeb Nymburk pracovalo v roce 2013 na stabilizaci nově zavedeného modelu práce pro region Nymburska. Jedná
se o kombinaci služeb kontaktního centra, terénních výjezdů a poskytování poradenských služeb. Centrum lze popsat jako tým pracovníků,
jejichž pracovní pozice a týmové role odpovídají tomu, co nejlépe umějí.
Tým je projektován s důrazem na samostatnost v práci, pracovníci jsou
správci jednotlivých segmentů, přičemž část činnosti tvoří „společný
základ“. Každý z pracovníků je schopen práce v terénu, práce v kontaktním centru i poradenské práce s jiným typem klientely, než jsou
samotní uživatelé drog (např. rodiny). V roce 2013 jsme zaznamenali
nárůst statistických dat přibližně o třetinu oproti roku 2012.

Plán na rok 2014
V roce 2014 je pro nás prioritou udržení stávajících služeb. Soustředíme se na rozvíjení modelu lokální agentury, za podstatné tedy považujeme včasné reagování na potřeby lokality a jejích občanů. Důležité
je síťování a provázání poskytovaných služeb, které na sebe navazují
a spolupracují s cílem dynamické a kontinuální práce s klientem, jež
bude znamenat jeho pohyb, rozvoj a snížení rizik vyplývajících z užívání
drog. Snížení rizika je primární také pro společnost, ve které působíme.
V rámci služeb pro uživatele drog se nám díky kombinaci kontaktního
centra a výjezdů do okolních měst daří sledovat vývoj drogové scény,
migraci klientů, a tedy i vhodné zacílení poskytovaných služeb. V případě poradenských služeb zaměřených primárně na rodiny budeme více
spolupracovat i s Centrem primární prevence a Nízkoprahovým klubem
pro děti a mládež. Vytvoříme tak funkční systém služeb pro rodiny
v jakékoliv fázi problému s rizikovým chováním.

Statistika 2012/2013
Počet:
• klientů – uživatelů drog
• kontaktů s klienty – uživateli drog
• prvních kontaktů
• vyměněných injekčních stříkaček
• rodičů v rodinném poradenství

2012 2013
143
208
1003 1285
64
122
18325 21385
31
42
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CENTRUM DROGOVÝCH SLUŽEB
VE VĚZENÍ
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem a jejich blízké poskytované
ambulantní a terénní formou
POSLÁNÍ Posláním Centra drogových služeb ve vězení je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě
a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. 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.

Cílová skupina
Primární cílová skupina:
Uživatelé drog v konfliktu se zákonem.
• 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.
Sekundární cílová skupina:
• Rodiče a osoby blízké výše uvedeným.
• Vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách
a jejich následnému doporučení potenciálním klientům z řad odsouzených).

Hlavní cíl
Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návyko12

vých látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu
z vězení opět začlenit do běžné společnosti.

Dílčí cíle
• 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 poskytování služeb
• Dostupnost
• Respekt
• Odbornost
• Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta

Tým
Mgr. Aleš Vaněk – vedoucí centra, sociální pracovník, poradenský pracovník
Mgr. Dagmar Hrdinová – poradenská pracovnice
Mgr. Marta Vaňková – poradenská pracovnice, terapeutka
Bc. Eliška Vavrušová, DiS. – poradenská pracovnice, adiktoložka
Filip Melč – poradenský pracovník, terapeut
Bc. Tomáš Janků – poradenský pracovník od 1. 7. 2013
Mgr. Lukáš Verner – poradenský pracovník od 1. 9. 2013
Supervizor: RNDr. Martin Rataj

Adresa centra
Místa poskytování služeb: 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 ambulantní formou práce s klienty po propuštění z věznice a s osobami blízkými – Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav a Nerudova 1361, 50002 Hradec Králové. Kontaktní adresa pro Liberec
(po telefonické domluvě) – Libušina 171/5, 46001 Liberec 13
Provozní doba: Po-Pá, 7:00-17:00, nutné telefonické objednání
Kapacita: terénní forma 12 klientů/den, ambulantní forma 12 klientů/den
Telefon: +420 326 303 523, +420 602 803 279; E-mail: vezeni@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje

Rok 2013
Naše očekávání rozvoje aktivit se v roce 2013 naplnila. Uplynulý rok byl
ve znamení plánovaných (poradenská práce v rámci projektu Zpátky,
jinak) i překvapivých událostí (amnestie, pilotní certifikace). Dynamický
prvek byl symbolem celého roku i v oblasti personální – tým na konci
roku tvořilo 7 pracovníků oproti 2 pracovníkům v roce 2012. Působíme v devíti věznicích a realizujeme nové aktivity (např. terapeutické
skupiny). S rozšiřováním týmu přichází i nové podněty pro další rozvoj.
Ač byla první třetina roku poznamenána amnestií, která se dotkla řady
klientů, tak vývoj v dalších měsících ukázal, že o naše aktivity je stálý
zájem. V září jsme bez větších výhrad prošli pilotním šetřením v rámci
ověření navrhovaných změn v procesu certifikace RVKPP. S rozvojem
souviselo i hledání efektivního modelu fungování centra, který by měl
zajistit stabilitu do dalšího období.

Plán na rok 2014
V roce 2014 chceme pokračovat v rozběhnutých aktivitách a pracovat
na dalším zlepšování kvality služeb a stabilizovat tým. Se spolupracujícími věznicemi budeme hledat další možné aktivity. Plánujeme vzdělávání vězeňského personálu, chystáme se referovat o naší službě na
konferencích a mezi odbornou veřejností. Uvnitř týmu se chceme soustředit na odborný růst a specializaci pro práci se specifickou klientelou.
Navenek chceme dále zlepšovat povědomí o naší službě. V neposlední
řadě budeme hledat zdroje k udržení kontinuity aktivit po skončení projektu Zpátky, jinak. Očekáváme nárůst statistických výstupů, posílíme
službu ve věznicích, kde se z kapacitních důvodů dosud nedařilo rozšiřovat počet klientů. Budeme usilovat o stabilitu, rozvoj partnerství se
spolupracujícími věznicemi a dalšími státními i nestátními organizacemi
a především poskytovat kvalitní služby našim klientům.
Statistika 2012/2013
Počet:
2012
• klientů (osob, které využily služeb v rámci individuální péče) 137
• prvních kontaktů
97
• individuálních konzultací
448
• terapeutické skupiny (počet setkání)
0

2013
166
125
464
59
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Zpátky, jinak – Program poradenské
práce ve vězení
Program poradenské práce ve vězení je realizován v rámci projektu Zpátky, jinak od ledna 2013
a zaměřuje se na osoby, kterým zbývá do propuštění z výkonu trestu 8-12 měsíců a které v minulosti
užívaly návykové látky. V prvních dvou měsících realizace vznikla metodika a od března 2013 jsou
poskytovány služby odsouzeným ve věznicích v Pardubicích, Odolově, Valdicích, Stráži pod Ralskem,
Jiřicích a Rýnovicích.

Cíle
Cílem je pomoci klientům začlenit se zpět do společnosti, zařadit se
na trh práce a nenavázat na minulost spojenou s drogami. Podpora je
směřována na zdravý životní styl a prevenci relapsu. Dále na rozvoj
dovedností a kompetencí potřebných k orientaci na trhu práce, nalezení a udržení si vhodného zaměstnání, vytváření stabilní finanční
situace a řešení dluhové situace. V neposlední řadě na sociální stabilizaci, což znamená zajištění si bydlení a obnovení a udržení přirozených sociálních vazeb.

Principy poskytování služeb
V rámci poskytování služeb jsou kombinovány individuální a skupinové
aktivity s důrazem na osvojení si dovedností potřebných k zařazení do
běžného života. Součástí je vždy podpora v udržení abstinence.

Výsledky
V roce 2013 bylo podpořeno 274 osob.
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Projekt Zpátky, jinak
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00160
Projekt je realizován: od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015.

Hlavní cíl
Hlavním cílem projektu je zajistit pokud možno plynulý návrat
osob opouštějících vězení a osob, které ukončily léčbu závislosti
na návykových látkách nebo se jí podrobují, zpět do společnosti
a jejich integraci na trh práce.

Specifické cíle
• Vytvořit a zavést program poradenské práce ve vězení do 6 věznic
v České republice.
• Vytvořit a zavést metodiku následné péče pro abstinující klienty
v ambulantních centrech Laxus o. s.

Cílové skupiny
• Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, či osoby, které abstinují.
• Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.

Účastníci/ce projektu
• Osoby ohrožené závislostmi.
• Osoby po výkonu trestu.

Regiony
•
•
•
•

Středočeský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

Průběh
Projekt povede k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob
a osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství a služeb následné péče cílovým
skupinám, se zaměřením jak na oblast drogovou (prevence relapsu),
tak oblast pracovní a sociální. V rámci projektu budou vytvořeny a realizovány dva samostatné programy, jejichž cílová skupina se může, ale
nemusí překrývat:
• Program poradenské práce s osobami opouštějícími výkon trestu.
• Ambulantní služby následné péče pro abstinující klienty.

Výsledky
V projektu by mělo být podpořeno celkem 600 osob ze 4 krajů ČR, z toho:
• 480 osob opouštějících výkon trestu (160 osob v Královéhradeckém,
80 osob v Pardubickém, 80 osob ve Středočeském a 160 osob v Libereckém kraji).
• 120 abstinujících klientů (60 osob v Královéhradeckém a 60 osob
v Pardubickém kraji).
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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
Sekundární cílová skupina:
• Ředitelé škol
• Rodiče žáků
• Odborná i laická veřejnost

Principy poskytování služeb
•
•
•
•
•
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Bezpečí
Rovný přístup
Dobrovolnost
Odbornost
Komplexnost, kontinuita a systematičnost

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.

Tým
Mgr. Markéta Exnerová, DiS. – vedoucí centra, sociální pracovnice, sociální pedagožka
Mgr. Simona Kopicová – speciální pedagožka
Mgr. Eva Kohoutková – sociální pracovnice
Mgr. Aneta Sirůčková – sociální pedagožka
Mgr. Tereza Berková – pedagožka
Supervizor: Mgr. Jan Knop, Odborný garant: PhDr. Lenka Skácelová
Externí lektoři: Mgr. Lenka Bednářová, Mgr. Andrea Blašková, Mgr. Ivana Burýšková, Jiří Černý, Mgr. Iveta Harangová,
Monika Chytrá, Eva Kovandová, Barbora Kozáková, DiS., Ondřej Lazarčík, Bc. Lenka Michálková, Tereza Müllerová, Bc. Klára Neumannová,
Bc. Michaela Palánová, Bc. Barbora Pestrová, Bc. Lucie Prokopová, Bc. Eliška Zadražilová, Mgr. Jana Zatřepálková

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
Centrum primární prevence má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského
kraje. Pověřenou osobou je Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
Projekt byl řešen za finanční podpory ČR – MŠMT 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, Neratovice

Rok 2013
V roce 2013 se nám podařilo zřídit novou pobočku Centra primární
prevence s vlastním týmem kmenových a externích pracovníků v Královéhradeckém kraji. Stávající centrum se tak rozdělilo na dvě pobočky,
poskytující stejnou paletu služeb – Centrum primární prevence Středočeský kraj a Centrum primární prevence Královéhradecký kraj. Obě
centra mají prozatím stálou základnu v Mladé Boleslavi. V roce 2013
došlo také k výraznému navýšení počtu spolupracujících škol a k přijetí
a zaškolení sedmi nových externích lektorů. Vytvořili jsme též selektivní
dlouhodobý program primární prevence rizikového chování pro praktické základní školy. Na poli spolupráce s ostatními organizacemi se
nám podařilo navázat velmi úzkou spolupráci s orgány sociálně právní
ochrany dětí příslušícími k našim spolupracujícím školám. Díky tomu
jsme mohli intenzivněji poskytovat poradenství zejména pro žáky škol.
V únoru 2013 jsme otevřeli již druhý běh Specializačního studia pro
školní metodiky prevence v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.43 –
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji II.

Plán na rok 2014
V příštím kalendářním roce budeme poskytovat intervenční programy
pro školní třídy, po kterých je ze strany škol vysoká poptávka. Chceme
se také více zaměřit na poskytování poradenských a terapeutických služeb rodičům a celým rodinám. Rovněž plánujeme rozšířit naše služby
o poskytování vzdělávacích seminářů zaměřených na vedení třídnických hodin pro pedagogy. V rámci vzdělávání se také chceme zaměřit
na rozšíření metodiky pro první stupně základních škol Kočičí zahrada.
V září 2014 otevřeme pokračující studium pro školní metodiky prevence, kteří úspěšně absolvovali specializační studium. Toto studium bude
opět otevřeno v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.43 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji II.
V rámci Programů dlouhodobé primární prevence plánujeme navázání
spolupráce s dalšími základními školami.
Statistika 2012/2013
Počet:
2012 2013
• žáků v programech DPP*
5367 7094
• kontaktů s žáky v programech DPP*
8823 10546
• škol v programech DPP*
47
52
• tříd v programech DPP*
269
320
• pedagogů v programech DPP*
363
372
• klientů poradenských služeb
377
726
• klientů vzdělávacích aktivit
73
125
Veškeré aktivity jsou poskytovány v rámci SPO. / * DPP – dlouhodobá primární prevence
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Vzdělávání školních metodiků
prevence
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.43/02.0029
Projekt je realizován: od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2015

Hlavní cíl
Globálním cílem projektu je realizace dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků podporujícího rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů –
školních metodiků prevence na základních školách v Královéhradeckém
kraji – a prohloubení jejich odborné kvalifikace.

Specifické cíle
• 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 realizace specializačního studia metodickou podporu a podporu při řešení
problémových situací formou skupinové supervize.

Cílové skupiny
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci škol – pedagogičtí pracovníci
zastávající na své 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. Školní metodici prevence tvoří a realizují tzv. minimální preventivní program, poskytují poradenství žákům, rodičům i pedagogům v oblasti rizikového chování, zprostředkovávají kontakt na organizace působící v oblasti primární
i sekundární prevence a vyhledávají žáky s projevy rizikového chování.
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Regiony
• Královéhradecký kraj

Výsledky
Výstupem projektu bude celkem 40 podpořených osob – pedagogických pracovníků a jeden nový produkt – akreditovaný vzdělávací
program Vzdělávání pro školní metodiky prevence s absolvovaným
a ukončeným specializačním studiem.

Rok 2013
Specializační studium pro školní, okresní a krajské metodiky prevence
z Královéhradeckého kraje zahájilo v lednu 2013 Centrum primární
prevence. Na třísethodinový vzdělávací program, který skončí v červnu
2014, jsme získali peníze z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Pro metodiky z Královéhradeckého kraje je zdarma, studia se jich účastní 24.
V roce 2013 se uskutečnilo 10 dvoudenních setkání. Zároveň byla také
vytvořena a akreditována metodika návazného vzdělávání.
Základním cílem studia je nabídnout účastníkům rozšíření dosavadních znalostí z oblasti primární prevence rizikového chování, vytvořit
nástroje využitelné pro koordinaci a spolupráci při předcházení a řešení
rizikového chování ve školním prostředí a v neposlední řadě začlenění
uceleného přístupu k rizikovému chování do systémových a organizačních dokumentů školy. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce
ŠMP v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická,
koordinační, poradenská a informační).

Plán na rok 2014
Vzdělávací program doporučovaný MŠMT skončí v červnu 2014 po 16
dvoudenních setkáních. Absolventi získají certifikát o jeho absolvování.
Na Specializační studium pro školní metodiky prevence přímo naváže
Vzdělávání pro školní metodiky prevence s ukončeným specializačním
studiem. Úspěšní absolventi specializačního studia si tedy mohou své
znalosti a dovednosti ještě prohloubit a ještě více je propojit se svou
praxí. Další fázi vzdělávání ŠMP zahájí Centrum primární prevence
v září 2014.

Další informace
http://www.os-semiramis.cz/centrum-primarni-prevence-kralovehradecky-kraj/projekt-eu-vzdelavani-skol-metod-prevence/

Účastníci studia otevírají s lektory témata z oblasti rizikového chování, jako je kriminalita u dětí a mládeže, rasismus, extremismus, šikana
či užívání návykových látek. Zdokonalují se v umění dialogu, aktivním
naslouchání, asertivitě, řešení problémů i konfliktů. Probírají specifika
poradenského procesu, vedení rozhovoru nebo témata zaměřená na
porozumění vztahům ve třídě, práci s třídním kolektivem, podporu pozitivních vztahů ve skupině a spolupráci s rodinou. Nechybí ani pohled
na krizové situace ve školním prostředí včetně rozboru možností, jak
zvládat agresi u žáků.
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CENTRA TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou
POSLÁNÍ 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.

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 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.

Principy poskytování služeb
•
•
•
•
•
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Nízkoprahovost
Potřebnost
Spolupráce a partnerství
Profesionalita a respekt
Harm reduction

Cíle ve vztahu ke klientům
• 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.

Královéhradecký kraj
Tým
Mgr., Ing. Jiří Staníček – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník, adiktolog
Mgr. Irena Bartoníčková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Mgr. Lenka Zemanová – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 1. 2013
Mgr. Kristýna Maťátková – terénní pracovnice, sociální pracovnice do 28. 2. 2013
Bc. Lenka Bednářová – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 5. do 31. 7. 2013
Lenka Chládková, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 8. 2013
Artem Vartanyan – terénní pracovník, sociální pracovník od 1. 9. 2013
Ondřej Šándor – terénní pracovník, sociální pracovník od 1. 2. 2014
Supervizorka: Mgr. Eva Vernerová, Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček

Adresa centra
Místo poskytování služeb Centra terénních programů Královéhradeckého kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích
a městech Královéhradeckého kraje.
Jde o regiony: Jičínsko, Rychnovsko, Náchodsko a město Hradec Králové.
Provozní doba: Po-Pá, 10:00-18:00
Kapacita: 20 klientů/den
Telefony: Hradec Králové, Rychnovsko: +420 776 626 309; Náchodsko: +420 777 626 309; Jičínsko: +420 775 565 309
E-mail: teren.hradec@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Rok 2013
V roce 2013 prošel tým několika personálními změnami, když ve druhé polovině roku se skladba týmu ustálila. Charakter klientely se nezměnil. Službu využívají především injekční uživatelé pervitinu, kteří
tvoří zhruba 80 % všech osob zapojených do programu. Na dalším
místě jsou substituční preparáty a léčiva obsahující opiáty. Heroin
jako takový se v regionu, kde Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje působí, téměř neužívá. Naopak v letních měsících je hojně užíváno surové opium. Oproti předchozím rokům došlo
k nárůstu vydaného injekčního materiálu, což poukazuje na bezpečnější
chování klientů zapojených do programu. V roce 2013 se nám podařilo
výrazně navýšit návratnost použitých stříkaček na 103 %. V minulém
roce jsme bezpečně zlikvidovali 84711 použitých stříkaček.

Plán na rok 2014
V roce 2014 chceme navýšit počet pracovníků na 6, a posílit tak kapacitu
programu. Po dohodě s krajským úřadem a obcí hodláme rozšířit služby i do oblasti Broumovska. Proto předpokládáme, že se navýší počet
osob zapojených do programu. I v roce 2014 budeme poskytovat služby
nepřímou formou, prostřednictvím osvědčené metody sekundárního výměnného programu. Zaměření na cílovou skupinu především injekčních
uživatelů drog a spektrum poskytovaných služeb zůstane nezměněné.
V roce 2014 bychom chtěli zintenzivnit spolupráci v obcích.
Statistika 2012/2013
Počet:
2012 2013
• klientů – uživatelů drog
175
179
• injekčních uživatelů drog ve SVIP*
77
128
• kontaktů s klienty – uživateli drog
1783 1772
• prvních kontaktů
77
83
• vyměněných injekčních stříkaček
76109 81152
* SVIP – sekundární výměnný injekční program
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Pardubický kraj
Tým
Bc. Tomáš Janků – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník
Mgr. Iva Balíková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Bc. Alžběta Čížková – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 6. 5. 2013
Petr Mifek – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách od 1. 1. 2013
Supervizorka: Mgr. Eva Vernerová, Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček

Adresa centra
Místo poskytování služeb Centra terénních programů Pardubického kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech
Pardubického kraje.
Jde o regiony: Orlickoústecko, Svitavsko, Chrudimsko a město Pardubice.
Provozní doba: Po-Pá, 10:00-18:00
Kapacita: 15 klientů/den
Telefony: Orlickoústecko, Svitavsko: +420 774 626 301; Chrudimsko: +420 774 626 302; Pardubice: +420 608 626 303
E-mail: teren.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Realizaci aktivit Centra terénních programů Pardubického kraje
podpořil Pardubický kraj
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Rok 2013
Rok 2013 byl v Centru terénních programů Pardubického kraje mimo
jiné rokem personálních obměn. Na začátku roku došlo k výměně klíčového pracovníka v regionu Svitavsko a dále se tým v květnu rozrostl
o novou kolegyni, čímž po třech letech došlo k rozšíření týmu na čtyři
pracovníky v přímé péči. Mohli jsme tak navýšit počty výjezdů do regionů, což se v druhé půli roku pozitivně odrazilo ve statistických ukazatelích. První půle roku byla bohužel statisticky slabší, především z důvodu odlivu klientů, který následoval po výrazném zásahu represivních
složek začátkem roku. Tento fakt se výrazně podepsal především na
sekundárním výměnném programu. V současné době Centrum terénních programů poskytuje své služby v 10 městech Pardubického kraje.
Mimo práce s naší primární cílovou skupinou jsme poskytovali služby
i široké veřejnosti.Tyto služby spočívaly především v besedách na základních školách a také vzdělávacími bloky pro strážníky městských policií,
se kterými spolupracujeme na sběru pohozených injekčních stříkaček,
a také příslušníky Policie ČR. Našich služeb využilo i 9 rodičů a osob
blízkých uživatelům drog.
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Plán na rok 2014
V roce 2014 bychom rádi udrželi čtyřčlenný tým a pokusili se ještě rozšířit
možnosti klientů (jak časové tak geografické) využít našich služeb. Rádi
bychom odborné harm reduction služby poskytovali i neinjekčním uživatelům nelegálních drog, a to především marihuany. Rok 2014 by měl
být časem vyhrazeným pro experiment v práci s touto cílovou skupinou.
Čeká nás také příprava na certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která se uskuteční v první čtvrtině roku 2015. S touto certifikací souvisí revize metodik tak, aby odpovídaly nejnovějším požadavkům odborných standardů, požadavkům zákona o sociálních službách
a v neposlední řadě také novému občanskému zákoníku. Jelikož je naším cílem poskytovat služby kvalitní a odborné, stejně jako v loňském
roce pracovníci Centra terénních programů Pardubického kraje absolvují
i v roce letošním další odborné vzdělávání zaměřené na konkrétní kompetence, které v týmu vykonávají, tak, aby byla služba co možná nejvíce
multidisciplinární. Budeme také pokračovat ve vzdělávání veřejnosti,
a to jako odborné, tak i laické. Nezbývá než si přát: „Hezký terén!“
Statistika 2012/2013
Počet:
• klientů – uživatelů drog
• injekčních uživatelů drog ve SVIP*
• kontaktů s uživateli drog
• prvních kontaktů
• vyměněných injekčních stříkaček

2012 2013
163
149
154
76
1176 1063
75
80
44089 40110

* SVIP – sekundární výměnný injekční program

Středočeský kraj
Tým
Ondřej Šulc, DiS. – terénní pracovník, sociální pracovník, vedoucí centra od 1. 12. 2013
Mgr. Lukáš Verner – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník do 30. 11. 2013
Tereza Müllerová – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Bc. Monika Záveská – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Dana Krucká Svárovská – kontaktní a sociální pracovnice do 30. 11. 2013
Michaela Rejšková, DiS. – terénní a sociální pracovnice na DPČ
Supervizor: Mgr. Aleš Kuda do 31. 12. 2013, Mgr. Eva Vernerová od 1. 1. 2014, Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček

Adresa centra
Místo poskytování služeb Centra terénních programů Středočeského kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech
severovýchodní části Středočeského kraje.
Jde o okresy: Mladá Boleslav, Mělník a Praha-východ.
Provozní doba: Po-Pá, 12:00-17:00
Kapacita: 30 klientů/den
Telefony: +420 724 557 503, +420 728 245 196, +420 724 087 925, +420 326 329 155
E-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
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

Rok 2013
V roce 2013 se počet měst, ve kterých Centrum terénních programů
Středočeského kraje poskytuje služby, ustálil na jedenácti. Jednalo se
o první celý rok, ve kterém jsme nerealizovali terénní program ve městech nymburského regionu, zároveň jsme však začali služby poskytovat
ve městě Kosmonosy. V rámci terénních programů na Mladoboleslavsku
a Mělnicku byl ukončen Individuální projekt Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji. Centrum terénních programů Středočeského
kraje je v regionech své působnosti etablovaným zařízením, což se při
personální stabilitě týmu projevilo v nárůstu většiny sledovaných statistických ukazatelů. Tento fakt jsme zaznamenali i přes snížení počtu
měst, ve kterých terénní program působí. Služby jsou využívány zejména nitrožilními uživateli drog. Mezi klienty se opět zvýšil podíl uživatelů
pervitinu, druhou nejčastěji užívanou látkou je buprenorfin ve formě
substitučních preparátů. Od počátku roku jsme pro evidenci pracovních
výkonů začali používat databázi Boris, na jejímž vývoji jsme se společně
s Centry terénních programů Pardubického a Královéhradeckého kraje
podíleli.

Plán na rok 2014
Všechny doposud nabízené služby budeme poskytovat ve stejném rozsahu i v roce 2014. V oblasti pokrytí komunity uživatelů drog službami
jsme v našich regionech dosáhli jisté úrovně, kdy již nepředpokládáme
výrazné výkyvy ve statistických ukazatelích. Budeme se však nadále
zaměřovat na zvyšování kvality v oblasti práce s klienty, zintenzivnění kontaktů s těmi stávajícími a vyhledávání klientů nových. V úzké
spolupráci budeme pokračovat zejména s Centry terénních programů
Pardubického a Královéhradeckého kraje a plánujeme posílit spolupráci
v rámci sociální sítě napříč regiony naší působnosti. V ideálním případě
bychom chtěli rozšířit tým pracovníků a umožnit tak případné posílení
výjezdů do terénních lokalit.
Statistika 2012/2013
Počet:
2012 2013
• klientů
248
279
• kontaktů s klienty
1464 1704
• prvních kontaktů s uživateli drog
205
246
• vyměněných injekčních stříkaček
58684 60589
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440 000

– Loni jsme

bezpečně zlikvidovali přes 440 000 injekčních stříkaček.

Pokud bychom je postavili jednu na druhou, přesáhly by na výšku
více než 5x nejvyšší horu světa, Mount Everest.

7 200

– V rámci aktivit Centra primární

prevence a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsme byli
loni v kontaktu s více než 7 200 dětmi a mladými lidmi. Pokud bychom s nimi chtěli pracovat najednou, potřebovali bychom
téměř 1,5x více míst, než je na fotbalovém stadionu
FK Mladá Boleslav.

1 600

– V loňském roce využilo odbor-

ného sociálního poradenství našich organizací přes 1 600 lidí.
Tolik obyvatel má tichomořský ostrov Niue, tropický ráj
a jeden z nejmenších států světa, ve kterém je mimochodem celoplošně zakázáno kouřit.

Mt. Everest

+

Niue

5x

K-CENTRA
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované ambulantní formou
POSLÁNÍ 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.

Cílová skupina
• 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.
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Cíle ve vztahu k široké veřejnosti
• Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS).
• Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

Principy poskytování služeb
•
•
•
•
•

Nízkoprahovost
Potřebnost
Bezpečí a důstojnost
Odbornost
Spolupráce

Hradec Králové
Tým

Bc. Jana Řezníčková – vedoucí centra, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Bc. Milan Laba – kontaktní pracovník, sociální pracovník
Mgr. Zuzana Škamlová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Aneta Kudlíková – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 2. 2014
Mgr. Lucie Poláková – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice do 31. 12. 2013
Supervizor: PhDr. Martin Hajný, PhD. do 30. 9. 2013, Mgr. Ondřej Počarovský od 1. 10. 2013
Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Adresa centra
K-centrum Hradec Králové, Říční 1252/3a, 50002 Hradec Králové
Provozní doba: Po-Pá, 9:00-18:00
Kapacita: 30 klientů/den
Telefon: +420 495 513 977, +420 734 316 538
E-mail: kacko.hradec@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma, hradí se pouze potravinový servis a praní prádla.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Rok 2013
V roce 2013 jsme i přes obavy z možného nedostatečného financování
centra udrželi vysokou kvalitu poskytovaných služeb a stabilitu v personálním obsazení. To se odrazilo jak v udržení počtu kontaktů s klienty,
tak i ve skutečnosti, že jsme bezpečně zlikvidovali téměř 90000 injekčních stříkaček, což je množství srovnatelné s předchozím rokem. Na začátku roku bylo několik klientů propuštěno z výkonu trestu na základě
prezidentské amnestie. Jelikož byli motivováni ke změně životního stylu,
došlo k nárůstu počtu zprostředkování nástupů do léčebných zařízení.
Během roku jsme prohlubovali spolupráci s dalšími centry Laxus o. s.
a Semiramis o. s. Na přelomu roku došlo k obměně v týmu, k 31. 12.
2013 odešla Mgr. Lucie Poláková, garantka stáží. Během roku 2013 prošlo centrem 9 studentů z různých sociálních oborů a bylo uskutečněno
10 informačních besed se 161 studenty. Do pracovní terapie se zapojilo
21 klientů, kteří pro potřeby centra odpracovali 1302 hodin pomocných
prací.

Plán na rok 2014
K-centrum Hradec Králové je se svou 17letou historií stabilní službou
regionu. Neočekáváme větší nárůsty v počtu poskytnutých služeb ani
v počtu uživatelů drog. V roce 2014 nás čeká mírná obměna týmu, nedojde ale k poklesu počtu pracovníků v přímé práci s klienty. Budeme
se i nadále soustřeďovat na zvyšování kvality služeb a individuálního
plánování, a to prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků a s využitím interních lidských zdrojů organizace. Budeme se zaměřovat na
upevnění současné sociální sítě a její další rozšiřování za účelem lepších
možností odkazování klientů do návazných služeb. V přímé práci se dále
chceme zaměřit na větší zapojení klientů do chodu centra v rámci pracovní terapie. V případě udržení současné výše celkové dotace počítáme
se zachováním všech poskytovaných služeb. I nadále budeme poskytovat chráněná pracovní místa pro výkon trestu obecně prospěšných prací
ve spolupráci s Probační a mediační službou.

Statistika 2012/2013
Počet:
• klientů – uživatelů drog
• osobních kontaktů s uživateli drog
• prvních kontaktů
• vyměněných injekčních stříkaček

2012 2013
272
278
4928 5137
91
85
86108 88858
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Mladá Boleslav
Tým

Mgr. Kristýna Maťátková – vedoucí centra, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 3. 2013
Bc. Richard Hanus, DiS – vedoucí centra, kontaktní pracovník, sociální pracovník, adiktolog do 28. 2. 2013
Bc. Zuzana Hrdličková – kontaktní a sociální pracovnice do 30. 9. 2013
Vendula Krejčová – kontaktní a sociální pracovnice do 30. 4. 2013 – MD*
Bc. Ondřej Urbanec – kontaktní a sociální pracovník od 10. 6. 2013
Supervizorka: Mgr. Pavla Makovská Dolanská do 31. 12. 2013, Mgr. Eva Vernerová od 1. 1. 2014
* MD – mateřská dovolená
Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 		

Adresa centra
K-centrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Provozní doba: Po-Pá, 9:00-17:00
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, hradí se pouze potravinový servis.
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

Rok 2013
Rok 2013 byl rokem velkých změn. Týkaly se provozních záležitostí
i personálního obsazení centra. Změny odstartovaly v březnu, kdy došlo k oddělení části poradenských služeb. Ty přešly pod nově vzniklé
Ambulantní centrum Mladá Boleslav – detašované pracoviště královéhradeckého centra. Tato změna vedla i k přeobsazení postu vedoucího
centra. Z personálního pohledu se v průběhu roku obměnil celý tým.
Odešly dvě kontaktní pracovnice, přišel jeden kontaktní pracovník,
došlo k výměně supervizora. Výraznou proměnou prošla dokumentace programu a práce s ní. Statisticky odpovídal rok 2013 probíhajícím
změnám. Počet klientů se snížil o skupinu, která přešla pod ambulantní centrum. Jednalo se převážně o rodiny a abstinující. Zároveň se
i přesto podařilo oproti roku 2012 zvýšit počet kontaktů. Práce s klienty
se více zaměřila na individuální přístup. Rekordního čísla bylo dosaženo
v počtu vydaných injekčních setů, kdy se poprvé v historii centra podařilo přesáhnout hranici sta tisíc kusů.
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Plán na rok 2014
Pro rok 2014 jsme si stanovili několik priorit. V první řadě bychom rádi
udrželi současný trend v práci s klienty, zaměřený na individuální přístup. V plánu je také navýšení kapacity poskytovaných služeb, které
mimo jiné souvisí se stabilní personální situací. V ideálním případě by
pracovní tým měli tvořit čtyři pracovníci na plný úvazek. Důležitost přikládáme dalšímu rozvoji a vzdělávání pracovníků. Rádi bychom také
udrželi dobrou fungující spolupráci s ostatními centry organizace. Pokud finanční možnosti dovolí, budeme se snažit vylepšit a rekonstruovat
prostory centra. V neposlední řadě je prioritou úspěšné absolvování certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, která by měla
proběhnout na konci léta.
Statistika 2012/2013
Počet:
2012 2013
• klientů – uživatelů drog
420
327
• kontaktů s klienty – uživateli drog
3925 3952
• prvních kontaktů
209
125
• vyměněných injekčních stříkaček
94663 100581
• neuživatelů/uživatelů v poradenských službách 105/205 38/82

Pardubice
Tým

Mgr. Lucie Kurková – vedoucí centra, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 5. 2014
Bc. Eva Mifková – vedoucí centra, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice do 30. 4. 2014
Antonín Hrdý, DiS. – kontaktní pracovník, sociální pracovník od 1. 1. 2013
Petr Beneš – kontaktní pracovník, pracovník v sociálních službách od 1. 1. 2013
Bc. Martina Kollárovičová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 2. 5. 2014
Supervizor: Mgr. Jan Šíp, Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Adresa centra
K-centrum Pardubice, Češkova 2701, 53002 Pardubice
Provozní doba: Po-Pá, 9:00-18:00
Kapacita: 20 klientů/den
Telefon: +420 466 265 207, +420 734 316 539
E-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma, hradí se pouze potravinový servis a praní prádla.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Realizaci aktivit K-centra Pardubice podpořil Pardubický kraj
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR

Rok 2013
Rok 2013 byl pro K-centrum Pardubice úspěšný. V jeho druhé polovině
proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce vnitřních prostor, která byla
financována z prostředků Magistrátu města Pardubic. Rekonstrukce se
dotkla zejména zázemí pro klienty, proto byly po dobu téměř tří měsíců omezeny některé služby. Nejdůležitější služby, například výměnný
program nebo poradenství, však zůstaly zachovány po celou dobu probíhajících stavebních prací. Prostory jsou nyní vyhovující jak z hlediska
hygienických norem, tak z hlediska kvality poskytovaných služeb. Jsou
také příjemnější a vstřícnější pro klienty i pracovníky zařízení. I přes zmiňované omezení byl počet klientů, kteří využili služeb centra, téměř stejný jako v roce předchozím. Počty kontaktů a využitých služeb průběžně
narůstají. Tato situace je dána jednak stabilitou a vysokou odbornou
úrovní čtyřčlenného týmu, který služby klientům poskytuje, jednak individuálním, na konkrétního člověka zaměřeným přístupem ke klientům.

Plán na rok 2014
Vzhledem k tomu, že spektrum služeb centra je typickou nabídkou zařízení tohoto typu, chceme se v roce 2014 zaměřit na udržení vysoké
kvality poskytovaných služeb. Síly tedy napřeme do udržení stávajícího
čtyřčlenného týmu, který se pro poskytování služeb jeví jako nejvhodnější. Chceme se dále vzdělávat a rozvíjet a udržovat odbornou kvalitu
týmu. Dále se chceme zaměřit na lepší propagaci centra, a to jak směrem k cílové skupině, tak směrem k veřejnosti. Pracovat chceme i na
prohloubení spolupráce s ostatními poskytovateli služeb. Naším cílem je
zvýšit počet klientů, kteří budou v přímém kontaktu s centrem a budou
využívat jeho služeb v potřebném rozsahu.

Statistika 2012/2013
Počet:
• klientů – uživatelů drog
• osobních kontaktů s uživateli drog
• prvních kontaktů
• vyměněných injekčních stříkaček

2012 2013
180
182
1978 2052
61
72
49692 47729
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ NYMBURK
POSLÁNÍ Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Nymburk je poskytovat ambulantní, popřípadě terénní služby dětem
a mládeži ve věku od 12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 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. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Cílová skupina
Děti a mládež ve věku 12-26 let z regionu Nymburk, kteří:
a) zažívají nepříznivé sociální situace:
• konfliktní společenské situace,
• obtížné životní události,
• omezující životní podmínky,
b) vztahují se k nim další charakteristiky:
• nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních 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.

Cíle
Cílem je prostřednictvím sociální práce a preventivního působení vytvářet podmínky pro zdravý biopsychosociální rozvoj dětí a mládeže
v místní komunitě.
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•
•
•
•

Dílčí cíle

Zvyšování sociálních schopností a dovedností dětí a mládeže.
Zlepšování kvality života dětí a mládeže.
Poskytování podpory a pomoci při zvládání obtížných životních situací.
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.
• Poskytování bezpečného prostoru pro realizaci osobních aktivit během přítomnosti v zařízení.
• Zabezpečení lepší orientace v jejich sociálním prostředí.

Principy poskytování služeb
•
•
•
•

Nízkoprahovost
Bezpečí a odbornost
Dostupnost a otevřenost
Potřebnost

Tým
Radka Plačková, DiS. – vedoucí NZDM od 1. 5. 2014, sociální pracovnice
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský – vedoucí NZDM do 30. 4. 2014, sociální pracovník
Bc. Lenka Bednářová – sociální a kontaktní pracovnice
Kamila Bednářová – pedagožka volného času
Barbora Kozáková, DiS. – sociální a kontaktní pracovnice od 1. 5. 2014
Mgr. Sylvie Tichotová – psycholožka od 1. 5. 2014
Supervizor: PaedDr. Michael Chytrý od 1. 3. 2014
Odborná garantka: Mgr. Markéta Exnerová, DiS.

Adresa centra
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nymburk, Sadová 2107, 28802 Nymburk
Provozní doba: ambulantní forma Út, Čt, Pá, 14:00-19:00; terén St, 15:00-18:00
Kapacita: 40 kontaktů/den
Telefon: +420 731 615 059, +420 724 719 533
E-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nymburk má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném rozhodnutím Krajského
úřadu Středočeského kraje. Pověřenou osobou je Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk

Rok 2013
Rok 2013 byl první rokem fungování nové služby pod křídly Semiramis
o. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo ve městě Nymburk
dlouhodobě poptáváno, a díky tomu byl patrný vysoký zájem o službu
ze strany cílové skupiny, místních škol a institucí, které pracují s dětmi
a mládeží ohroženými sociálně rizikovým chováním. Důležitým mezníkem pro úspěšné spuštění služby bylo provedení úprav a vybavení
prostor klubu, který je umístěn na sídlišti, tedy v lokalitě, kde se cílová
skupina služby významně sdružuje. Tým nízkoprahového zařízení samozřejmě neminul úkol zaměřený na přípravu standardů a metodik, které
nastavují podmínky pro kvalitní fungování služby. V roce 2013 se týmu
podařilo navázat spolupráci s místními institucemi, školami a poskytovateli sociálních a návazných služeb. O podporu zařízení projevil zájem
Rotary klub Jičín, který věnoval výtěžek benefičního plesu na podporu
rozvoje služby. Tímto bychom chtěli poděkovat.

Plán na rok 2014
V roce 2014 chceme činnost nově vzniklé služby stabilizovat, a to jak po
stránce personální, tak finanční. Velkým cílem pro rok 2014 je příprava
na audit kvality služby realizovaný Českou asociací streetwork, do které
bychom rádi vstoupili. Dále chystáme rozšíření terénní práce v rámci
města Nymburk. Tato činnost by měla přinést zvýšení povědomí o službě u cílové skupiny ohrožených dětí a mládeže. V rámci doprovodných
aktivit pořádaných pod záštitou klubu chceme realizovat zátěžový pobyt pro klienty služby a obecně rozšířit nabídku činností realizovaných
mimo prostory klubu. V oblasti spolupráce s dalšími poskytovateli služeb
a institucemi chceme pokračovat v činnostech započatých v roce 2013.
Hlavním cílem v této oblasti bude navázat užší spolupráci s místním
orgánem sociálně právní ochrany dětí a pobočkou Probační a mediační
služby ČR. Výstupem těchto aktivit bude připravený probační program,
který bychom rádi akreditovali. V roce 2014 chceme vytvořit kvalitní
informační materiály pro klienty a spolupracující organizace. Věříme, že
uvedené cíle umožní zvýšení kvality služeb pro klienty.
Statistika 2012/2013
Počet:
• klientů
• prvních kontaktů
• kontaktů celkem

2012
0
0
0

2013
148
148
544
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Laxus o. s. (v tisících Kč)
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem

4 528

II. Služby celkem

1 960

III. Osobní náklady celkem

13 187

IV. Daně a poplatky celkem

0

V. Ostatní náklady celkem

79

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

175

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

32

VIII. Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

0
19 961

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

247

II. Změny stavu zásob celkem

0

III. Aktivace celkem

0

IV. Ostatní výnosy celkem

38

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

30

VI. Přijaté příspěvky celkem

35

VII. Provozní dotace celkem

19 629

VÝNOSY CELKEM

19 979

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2013 jsou uloženy v sídle Laxus o. s.
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ROZVAHA
Laxus o. s. (v tisících Kč)
AKTIVA

Stav k 1. 1. 2013

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA

Stav k 31. 12. 2013
424

249

0

0

1290

1 102

0

0

-866

-853

1 459

1 840

0

0

75

57

1 384

1 783

0

0

1 883

2 089

Stav k 1. 1. 2013

Stav k 31. 12. 2013

A. Vlastní zdroje celkem

1 632

1 554

I. Jmění celkem

1 523

1 536

II. Výsledek hospodaření celkem

109

18

B. Cizí zdroje celkem

251

535

I. Rezervy celkem

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

236

23

15

512

1 883

2 089

IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
C. Daň z příjmu
D. Výsledek hospodaření celkem

0
18
33

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY,
VÝNOSY, TRŽBY A DARY 2013
Laxus o. s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády ČR
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – na projekt Zpátky, jinak
Královéhradecký kraj
Město Pardubice
Město Hradec Králové
Pardubický kraj
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Liberecký kraj
Tržby z prodeje služeb – umístění loga Lékárna U Soudu, s.r.o. Ml. Boleslav ve výroční zprávě
Město Svitavy
Město Chrudim
Univerzita Hradec Králové
Město Lanškroun
Město Hořice
Město Jaroměř
Výnosy ostatní
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Město Kostelec nad Orlicí
Město Nový Bydžov
Dar – Nedcon Bohemia, s.r.o.
Tržby z prodeje služeb
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Litomyšl
Město Česká Třebová
Město Polička
Město Ústí nad Orlicí
Město Liberec
Město Nová Paka
Město Letohrad
Město Přelouč
Dar – Město Nové Město nad Metují
Dary – ostatní
Úrok z bankovního účtu
CELKEM		
Půjčka město Hradec Králové
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7 060 453 Kč
2 929 000 Kč
2 510 459 Kč
2 190 000 Kč
1 138 620 Kč
950 000 Kč
862 000 Kč
726 000 Kč
471 020 Kč
200 000 Kč
157 590 Kč
90 000 Kč
67 000 Kč
65 510 Kč
60 000 Kč
45 000 Kč
40 000 Kč
36 978 Kč
30 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
22 580 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
16 100 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
4 579 Kč
642 Kč
19 883 531 Kč
350 000 Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Semiramis o. s. (v tisících Kč)
Položka

NÁKLADY CELKEM

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

2 746

A. II.

Služby celkem

4 370

A. III.

Osobní náklady celkem

A. IV.

Daně a poplatky celkem

9

A. V.

Ostatní náklady celkem

81

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek celkem

54

Za činnost celkem

10 948

NÁKLADY CELKEM
Položka

VÝNOSY CELKEM

B. I.

Tržby za vlastní výkony celkem

B. IV.

Ostatní výnosy celkem

B. VI.
B. VII.

18 208
Hlavní činnost

Hospodářská činnost
12 114

79

95

0

Přijaté příspěvky celkem

2

0

Provozní dotace celkem

6 257

0

VÝNOSY CELKEM
Daň z příjmu
D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM

18 547
0

23
316

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2013 jsou uloženy v sídle Semiramis o. s.
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ROZVAHA
Semiramis o. s. (v tisících Kč)
Položka

AKTIVA CELKEM

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

Ke dni 1. 1. 2013
81

27

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

655

335

A. IV.

Oprávky k dlouhod. majetku celkem

-574

-308

B.

Krátkodobý majetek celkem

8 573

3 481

B. II.

Pohledávky celkem

4 284

-726

B.II

Krátkodobý finanční majetek celkem

4 289

4 207

B.III

Jiná aktiva

0

0

8 654

3 508

AKTIVA CELKEM
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Ke dni 31. 12. 2013

Položka

PASIVA CELKEM

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Ke dni 1. 1. 2013

Ke dni 31. 12. 2013
1 926

2 209

48

16

Výsledek hospodaření celkem

1 878

2 193

B.

Cizí zdroje celkem

6 728

1 299

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

5 807

1 141

B. IV.

Jiná pasiva celkem

921

158

PASIVA CELKEM

8 654

3 508

UZAVŘENÉ SMLOUVY NA DOTACE
A OSTATNÍ VÝNOSY V ROCE 2013
Semiramis o. s.
Příjmy z vlastní činnosti – individuální projekty OP LZZ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjmy z vlastní činnosti
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Město Kralupy nad Vltavou
Město Nymburk
Město Neratovice
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Město Mladá Boleslav
Město Mnichovo Hradiště
Město Čelákovice
Město Milovice
Nadační fond Šance pro děti
Město Mělník
Město Mnichovo Hradiště
Město Poděbrady
Královéhradecký kraj
Město Kosmonosy
Město Bělá pod Bezdězem
Město Sadská
Ostatní příjmy
CELKEM		

11 236 949 Kč
1 681 000 Kč
1 813 769 Kč
877 410 Kč
810 000 Kč
682 200 Kč
206 000 Kč
186 941 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč
130 000 Kč
100 000 Kč
90 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
41 000 Kč
34 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
23 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
95 103 Kč
18 547 372 Kč
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SHRNUTÍ
Posláním slučujících se nestátních neziskových organizací Laxus a
Semiramis je zřizovat odborné programy, které vytvářejí základ sítě
adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich blízké a
další osoby ohrožené užíváním drog. V roce 2013 jsme působili především na území Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Naším hlavním cílem je minimalizovat negativní dopady
užívání návykových látek a realizovat výzkumnou a osvětovou činnost
v oblasti užívání drog. Principy naší práce jsou přístupnost a kvalita služeb, profesionalita, individuální přístup ke klientům a v neposlední řadě
i služby poskytované v souladu se zájmy veřejnosti. Hlavními východisky
naší práce jsou filozofie harm reduction a princip veřejného zdraví.
V loňském roce se událo hned několik významných událostí. Za jednu z nejdůležitějších považujeme začátek projektu Zpátky, jinak, díky
kterému můžeme zajistit osobám opouštějícím výkon trestu nebo léčbu závislosti plynulý návrat do společnosti a na trh práce. I přes prezidentskou amnestii, kvůli které jsme se v počátku roku obávali vysokého
úbytku klientů, se ale ukázalo, že o služby centra je stále velký zájem.
V reakci na to došlo k posílení týmu Centra drogových služeb ve vězení,
který následně úspěšně absolvoval pilotní certifikaci programu ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Ambulantním centrům se mimo jiné podařilo zřídit další detašované pracoviště, tentokrát
v Mladé Boleslavi, realizovat zátěžové pobyty pro klienty následné péče
a dále posílit rozvoj spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí,
zejména v Pardubickém kraji.
Další důležitou událostí byla celková stabilizace drogových služeb
v nymburském regionu, kde po několika nepříznivých letech funguje
naše Centrum adiktologických služeb, poskytující certifikované služby
kontaktního centra, regionálního terénního programu a odborného sociálního poradenství.
Neméně důležitým krokem bylo zřízení samostatné pobočky Centra
primární prevence pro Královéhradecký kraj a výrazné navýšení počtu
spolupracujících škol. Centrum primární prevence také zahájilo další třísethodinové Specializační studium pro školní metodiky prevence právě
z Královéhradeckého kraje.
Týmy center terénních programů se po celý rok věnovaly úzké spolupráci na vývoji systému BorIS, což je elektronická databáze pro evidenci
výkonů v terénních programech drogových služeb, kterou vyvíjí společnost Fragaria s.r.o.
Kontaktním centrům se dařilo rozvíjet svou spolupráci na sladění metodik a dokumentace, největším úspěchem byla ale jednoznačně rekonstrukce prostor pardubického K-centra, kterou zajistil Pardubický magis38

trát. I přes tři měsíce probíhající opravy se podařilo poskytovat klientům
služby v téměř stejném rozsahu jako v roce 2012.
Zcela novým krokem pro nás pak bylo otevření Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Nymburk, kterému předcházela jak oprava a vybavení prostor, tak příprava potřebných metodik v souladu se standardy.
V letošním roce čeká tým nízkoprahového zařízení rozjezd terénního
programu, příprava akreditovaného probačního programu a také audit
kvality služby realizovaný Českou asociací streetwork.
Během uplynulého roku jsme pomohli 3500 klientům, z nichž více než
1700 se do kontaktu s námi dostalo poprvé. Přes 1600 osob využilo
odborného sociálního poradenství, nitrožilním uživatelům drog jsme
vyměnili přes 440000 injekčních stříkaček a v rámci primární prevence
a nízkoprahového zařízení jsme byli v pravidelném kontaktu s více než
7200 dětmi a mladými lidmi.

SUMMARY
The role of Laxus and Semiramis, two joining non-governmental organizations, is to establish specialized programs forming the base of the
addictological and social services network for drug users, their close
ones and others, endangered by drug use. In 2013 we have provided
our services mainly in Středočeský, Královéhradecký, Pardubický, and
Liberecký regions. Our main goal is to minimize the negative impacts of
drug use and realize research and educational activities in the field of
drug use. Principles of our work are availability and quality of service,
professionalism, individual approach to our clients and last but not least the services provided in accordance with the interests of the public
as well. The main bases of our work are the harm reduction philosophy
and public health principle.
Several major events happened last year. One of the most important
was the beginning of the project Zpátky, jinak (Back, otherwise), thanks
to which we can ensure that people leaving punishment or addiction
treatment can smoothly return back into society and the labour market.
Despite the presidential amnesty, which we feared in the beginning of
the year because of the potentially high loss of clients, it became clear
that our prison services are still in great demand. In response, we have
strengthened the team of Drug services in prison center, which then
successfully passed the pilot certification from the Government Council
for Drug Policy Coordination. Outpatient treatment centers managed to
establish a new detached office, this time in Mladá Boleslav, implement
„stress-programs“ for aftercare clients and further enhance the development of cooperation with the authorities of social and legal protection
of children, particularly in the Pardubický region.

which was ensured by the Pardubice municipality. Despite three months
long repairs we have managed to provide services to clients in nearly
the same extent as in 2012.
A completely new step for us was the opening of the low-threshold
drop-in center for children and youth in Nymburk, which was preceded
by the reconstruction and equipment of premises and preparation of
necessary methodologies in accordance with the standards. This year,
the team prepares for a new outreach program, accredited probation
program and the quality audit provided by the Czech Association of
Streetwork.
Over the past year we have helped 3500 clients, while more than 1700
of them have used our services for the first time. Over 1600 people have
utilized specialized social counseling, intravenous users have exchanged over 440000 syringes. The Primary prevention center and the lowthreshold youth center were in regular contact with more than 7200
children and young people.

Another important event was the overall stabilization of "drug services" in Nymburk region, where - after several unfavorable years - our
Center of addictological services provides certified contact center services, a regional outreach program and a specialized social counseling.
An equally important step was the establishment of a separate branch
of the Primary prevention center for the Královéhradecký region and
a significant increase in the number of cooperating schools. Primary
prevention center also launched another 300 hour long course of Specialized study for the primary prevention methodics.
Throughout the year the outreach programs cooperated closely in the
development of BorIS, an electronic database of work outputs and statistics, which is being developed by Fragaria Ltd.
All contact centers managed to develop their cooperation on harmonization of methodologies and documentation, the greatest achievement,
however, was clearly the reconstruction of the Pardubice contact center,
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
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

PODĚKOVÁNÍ
INSTITUCE
Evropský sociální fond
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Nadační fond Šance pro děti
Pardubický kraj
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády ČR
Středočeský kraj
MĚSTA
Bakov nad Jizerou
Benátky nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Čelákovice
Česká Skalice
Česká Třebová
Hořice
Hradec Králové
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jaroměř
Jičín
Kosmonosy
Kostelec nad Orlicí
Kralupy nad Vltavou
Lanškroun
Letohrad
Litomyšl
Mělník
Městec Králové
Milovice
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Neratovice
Nová Paka
Nové Město nad Metují
Nový Bydžov
Nymburk
Pardubice

Poděbrady
Polička
Přelouč
Rychnov nad Kněžnou
Sadská
Svitavy
Týniště nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
ODBORNÍ PARTNEŘI
A SPOLUPRACUJÍCÍ SDRUŽENÍ
Albertinum, Odborný léčebný ústav v Žamberku – psychiatrické oddělení
o. s. Advaita
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Česká asociace adiktologů
Česká asociace streetwork
Job, o. s.
Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Léčebna návykových nemocí Nechanice
Magdaléna o. p. s.
Městská policie Hradec Králové
Městská policie Jaroměř
Městská policie Jičín
Městská policie Kostelec nad Orlicí
Městská policie Lázně Bohdaneč
Městská policie Milovice
Městská policie Nové Město nad Metují
Městská policie Nymburk
Městská policie Pardubice
Městská policie Poděbrady
Městská policie Rychnov nad Kněžnou
Občanské sdružení Prevent z. s.
Občanské sdružení Respondeo
Odbor sociálně právní ochrany dětí Hradec Králové
Odbor sociálně právní ochrany dětí Jičín
Odbor sociálně právní ochrany dětí Kolín
Odbor sociálně právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou
Odbor sociálně právní ochrany dětí Lysá nad Labem
Odbor sociálně právní ochrany dětí Mladá Boleslav
Odbor sociálně právní ochrany dětí Mnichovo Hradiště
Odbor sociálně právní ochrany dětí Nymburk
Odbor sociálně právní ochrany dětí Poděbrady
Odbor sociálně právní ochrany dětí Praha-východ
Odbor sociálních věcí Mladá Boleslav
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PODĚKOVÁNÍ
Odbor sociálních věcí Nymburk
Péče o duševní zdraví o. s.
Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové
Pedagogicko-psychologická poradna Jičín
Pedagogicko-psychologická poradna Kolín
Pedagogicko-psychologická poradna Mělník
Pedagogicko-psychologická poradna Mladá Boleslav
Pedagogicko-psychologická poradna Nymburk
Pedagogicko-psychologická poradna Praha-východ
Personál Vazební věznice Hradec Králové
Personál Vazební věznice Liberec
Personál Věznice Jiřice
Personál Věznice Odolov
Personál Věznice Pardubice
Personál Věznice Rýnovice
Personál Věznice Stráž pod Ralskem
Personál Věznice Světlá nad Sázavou
Personál Věznice Valdice
Podané ruce o. p. s.
Point 14
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno
Právní poradna A.N.O.
Pražské centrum primární prevence
o. s. Prev-Centrum
Proadis o. s.
Prostor plus, o. p. s.
Probační a mediační služba, Česká Lípa
Probační a mediační služba, Hradec Králové
Probační a mediační služba, Jablonec nad Nisou
Probační a mediační služba, Liberec
Probační a mediační služba, Mladá Boleslav
Probační a mediační služba, Pardubice
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Psychiatrická léčebna Jemnice
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Psychiatrické oddělení Nemocnice Pardubice
Remedis, s.r.o.
Resocializační a psychoterapeutické oddělení a Detox K20
při Psychiatrické nemocnici Kosmonosy
Sananim z. ú.
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Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O.
Univerzita Hradec Králové
Vězeňská služba České republiky
White Light I., o. s.
SPOLEČNOSTI
Fragaria s.r.o.
Hotel Jizera Malá Skála
Chalupa "U Supa" Deštné v Orlických horách
Lékárna TILIA, s.r.o., Hradec Králové
Lékárna U Soudu, s.r.o., Mladá Boleslav
Lékárna V Lipkách, s.r.o., Hradec Králové
Nedcon Bohemia, s.r.o.
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Zelená hvězda, B. Braun Medical s.r.o.
MÉDIA
5+2 dny
Boleslavský deník
ČRo Hradec Králové
ČRo Pardubice
ČRo Region – střední Čechy
ČT1
ČT24
ČTK
Denik.cz
Hradecký deník
iDNES.cz
Jičínský deník
Krkonošský deník
Mb-net.cz
Mělnický deník
Mladá fronta DNES
Náchodský deník
Nymburský deník
Pardubický deník
parlamentnilisty.cz
Právo
Radio Wave
Rychnovský deník
Svitavský deník
Zpravodaje měst a obcí, v nichž působíme

PODĚKOVÁNÍ
LIDÉ
Bc. Jaroslav Adam
Bc. Jitka Altmanová
Pavla Bartošová
MUDr. Martin Bernot
Ing. Jan Bílek
Bc. Ivana Bohuslavová
Mgr. Jaroslava Brabcová
Mgr. Marcela Brodilová
Bc. Libuše Buchtová
Magdalena Bulířová
Martin Burian
Bc. Soňa Burešová
Bc. Martina Černíková
Petr Černohorský
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Mgr. Robert Černý
Bc. Ivan Dubec
JUDr. Milan Fára
Mgr. Jana Fišerová
MUDr. Štěpánka Fraňková
JUDr. Eva Gibišová
Ing. Ivan Guman
Ladislav Gürtler
MUDr. Eva Hanková
Hana Hrdličková
Mgr. Eva Ivanová
Mgr. Alena Jahodová
Zdeněk Jirásek
Mgr. Zdeněk Jiruš
Mgr. Jan Kaňák
Bc. Michaela Klementová

Mgr. Jan Knop
Blanka Konvalinová, DiS.
Aleš Konývka
Mgr. Dita Kosová
Mgr. Jiří Kotala
MUDr. Veronika Kotková
Mgr. Světluše Kotrčová
Bc. Jaroslav Kozák
Monika Krejčíková
Bc. Petra Kristlová
RNDr. Jiří Kuhn
Bc. Jaromír Kuneš
PhDr. Ladislav Langr
Mgr. Jiřina Ludvíková
Ing. Daniela Lusková
Ing. Anna Maclová
Ing. Linda Maršíková
Ing. Lenka Melounová
MUDr. Jakub Minařík
PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Ing. Alena Najmanová
Mgr. Magdalena Navrátilová
Michal Němec
Mgr. Nina Nováková
PaedDr. Cecilie Pajkrtová
Dana Pechová
Lukáš Pilc
Lucie Plíšková, DiS.
Mgr. Radka Pochobradská
Martina Pojmonová
Mgr. Dagmar Procházková
Věra Ptáčková

Bc. Andrea Reslová
Bc. Jiřina Rysová, DiS.
Ing. Miroslava Řezníková
Marcela Říhová
MUDr. František Sedláček
Ing. Jitka Sochová
PharmDr. Jiří Sova
Olga Staníčková
PhDr. Erich Stündl
PhDr. Radek Suda
PhDr. Marek Šimůnek
Bc. Radim Šišán, DiS.
Šárka Špírková
MUDr. Michaela Štěpánková
Mgr. Stanislava Švarcová
PhDr. Zdeňka Tichá
Bc. Andrea Tůmová
Milan Ujec
Mgr. Jakub Valenta
Ing. Václav Váňa
Ing. František Vogl
Mgr. Alena Volfová
Mgr. Pavel Voříšek
Bc. Zuzana Voženílková
Mgr. Jiří Zeman
Mgr. Radka Zemanová
Ing. Jaromíra Žáčková
Ing. Miroslav Žďánský
Ředitelé, školní metodici prevence
a třídní učitelé spolupracujících škol

pnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

dnictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Město Nymburk

Město Mladá Boleslav
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KONTAKTY – LAXUS O. S.
Sídlo organizace a fakturační adresa
Laxus o. s., Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk
IČO: 62695487
Korespondenční adresa
Laxus o. s., Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové
Kancelář správy organizace
e-mail: laxus@laxus.cz
tel.: +420 495 401 565
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
Ředitel organizace
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
e-mail: placek@laxus.cz
tel.: +420 606 936 212
Odborná ředitelka
Bc. Eva Mifková
e-mail: mifkova@laxus.cz
tel.: +420 606 691 490
Vedoucí podpory služeb
Bc. Jana Vondrová
e-mail: vondrova@laxus.cz
tel.: +420 776 626 305
Ekonomická pracovnice
Gabriela Pinčeková
e-mail: info@laxus.cz
tel.: +420 495 401 565
Public relations, tiskový mluvčí
Lukáš Gilányi, DiS.
e-mail: gilanyi@laxus.cz
tel.: +420 731 954 420
Ambulantní centrum Hradec Králové
a detašované pracoviště v Mladé Boleslavi
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák, e-mail: dvorak@laxus.cz
e-mail: ambulance.hradec@laxus.cz, ambulance.boleslav@laxus.cz
tel.: +420 495 515 907, +420 777 033 618 (HK), +420 730 516 447 (MB)
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Ambulantní centrum Pardubice
a detašované pracoviště ve Svitavách
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák, e-mail: dvorak@laxus.cz
e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
tel.: +420 466 265 729, +420 734 316 540 (platí i pro Svitavy)
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adresa: Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
adresa: Centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
Centrum adiktologických služeb Nymburk
Vedoucí centra: Bc. Miroslav Zavadil, DiS., e-mail: zavadil@laxus.cz
e-mail: cas.nymburk@laxus.cz
tel.: +420 325 514 424
tel. pro rodinné poradenství: +420 606 365 338
terénní mobil: +420 724 557 504
adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk
Centrum drogových služeb ve vězení
Vedoucí centra: Mgr. Aleš Vaněk, e-mail: vanek@laxus.cz
e-mail: vezeni@laxus.cz, dsv@laxus.cz
tel.: +420 326 303 523, +420 602 803 279
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
adresa (pouze po tel. domluvě): Libušina 171/5, 46001 Liberec 13
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje
Vedoucí centra: Mgr., Ing. Jiří Staníček, e-mail: stanicek@laxus.cz
e-mail: teren.hradec@laxus.cz
terénní mobil pro H. Králové a region Náchodska: +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
Centrum terénních programů Pardubického kraje
Vedoucí centra: Bc. Tomáš Janků, e-mail: janku@laxus.cz
e-mail: teren.pardubice@laxus.cz
terénní mobil pro region Pardubice: +420 608 626 303
terénní mobil pro region Ústecka a Svitavska: +420 774 626 301
terénní mobil pro region Chrudimska: +420 774 626 302
adresa: Milheimova 827, 53002 Pardubice
K-centrum Hradec Králové
Vedoucí centra: Bc. Jana Řezníčková, e-mail: reznickova@laxus.cz
e-mail: kacko.hradec@laxus.cz
tel.: +420 495 513 977, +420 734 316 538
adresa: Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové
K-centrum Pardubice
Vedoucí centra: Mgr. Lucie Kurková, e-mail: kurkova@laxus.cz
e-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
tel.: +420 466 265 207, +420 734 316 539
adresa: Češkova 2701, 53002 Pardubice

www.laxus.cz

KONTAKTY – SEMIRAMIS O. S.
Sídlo organizace, fakturační a korespondenční adresa
Semiramis o. s., Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
IČO: 70845387
Předseda
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
e-mail: placek@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 936 212
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)
Místopředseda
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
e-mail: zavadil@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 365 338
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)
Administrativní pracovnice
Radka Plačková, DiS.
e-mail: plackova@os-semiramis.cz
tel.: +420 724 719 533
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)

K-centrum Mladá Boleslav
Vedoucí centra: Mgr. Kristýna Maťátková,
e-mail: matatkova@os-semiramis.cz
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
tel.: +420 326 303 467, +420 724 290 697
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nymburk
Vedoucí centra: Radka Plačková, DiS.
e-mail: plackova@os-semiramis.cz
e-mail: nzdm.nbk@os-semiramis.cz
tel.: +420 731 615 059, +420 724 719 533
adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk
Centrum adiktologických služeb Nymburk funguje od 1. 1. 2014
pod hlavičkou Laxus o. s.

Vztahy s veřejností, tiskový mluvčí
Bc. Ondřej Urbanec
e-mail: urbanec@os-semiramis.cz
e-mail: public@os-semiramis.cz
tel.: +420 725 857 800
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)
Centrum primární prevence
Vedoucí centra: Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
e-mail: exnerova@os-semiramis.cz
e-mail: prevence@os-semiramis.cz
tel.: +420 326 396 754, +420 723 179 409
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Centrum terénních programů Středočeského kraje
Vedoucí centra: Ondřej Šulc, DiS.
e-mail: sulc@os-semiramis.cz
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
tel.: +420 326 329 155, +420 724 557 503
terénní mobil: +420 728 245 196, +420 724 087 925
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

www.os-semiramis.cz
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NAPSALI
O NÁS
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ou zvládat s naší ambulantní pomocí, jsme otev řeni rodinám, v nich
ž se vyskytne byť jen experiment
s drogou. Abstinující klienti mohou
využívat i skupinovou motivační
aktivitu." (Richard Hanus, vedouc
í K-centra Mladá Boleslav)
• Boleslavský deník 20. 2. 2013
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Stříkačky, které mohou být zdrojem řady nebezpečných nemocí, pak
likvidují pracovníci občanského
sdružení Laxus, které se v krajském
městě stará o drogově závislé.
• Mladá Fronta DNES 2. 12. 2013

NAŠE SDRUŽENÍ NA INTERNETU
A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Chcete o nás vědět víc?

Laxus o. s.

Potřebujete informaci, radu,
podporu nebo pomoc?

Web:
www.laxus.cz

Zajímá vás problematika závislostí?
Hledáte uplatnění v adiktologických
a sociálních službách?

SLEDUJTE NAŠE
WEBOVÉ STRÁNKY.
NAJDETE MIMO JINÉ:

Facebook:
www.facebook.com/laxus.os

Twitter:
www.twitter.com/laxus_cz

• Podrobné informace o našich centrech
• Nabídku poradenství z oblasti drog, závislostí
a rizikového chování vůbec

Semiramis o. s.

• Webovou poradnu

Web:
www.os-semiramis.cz

• Aktuality z dění v našich organizacích
• Kontakty na všechna naše centra
• Užitečné webové odkazy
• Letáky a bannery ke stažení

Facebook:
www.facebook.com/semiramis.os

• Aktuální nabídku práce a praxí v našich organizacích
• Informace o námi nabízeném vzdělávání
• Tiskové zprávy

Twitter:
www.twitter.com/semiramis_os

• Dokument 10 let Semiramis o. s.
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S

Liberec

Jablonec n. Nisou
(Rýnovice)

Stráž pod Ralskem

Broumov

Kněžmost
Bakov nad Jizerou

Nová Paka

Jičín

• Mladá Boleslav

A

Lázně
Bělohrad

• Mělník

Líbeznice

Náchod

Česká Skalice

Hořice

Všetaty

Kralupy
nad Vltavou

Červený Kostelec

Valdice

Kosmonosy

Benátky nad
Jizerou

Neratovice
Brandýs nad
Labem-Stará
Boleslav

Luštěnice
Loučeň

•

Čelákovice

• Jaroměř

Rožďalovice

Nové Město nad Metují

Dobruška
Opočno

Nový Bydžov

Jiřice

Lysá nad
Labem

Odolov

Pilníkov

Mnichovo Hradiště
Bělá pod Bezdězem

Milovice

• Hradec Králové

A

Nymburk

• Poděbrady

Rychnov nad Kněžnou

Týniště nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí

Sadská

Vamberk
Žamberk

Praha

Kolín

Přelouč

A

Pardubice
Chrudim

Laxus o. s. / Semiramis o. s. 2014

Prachovice

Chrast

Letohrad
Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto
Česká Třebová

Lanškroun

Litomyšl

Ambulantní centrum

Moravská Třebová
Centrum drogových služeb ve vězení

Svitavy

Centrum primární prevence
Centrum terénních programů

A

Polička
Světlá nad Sázavou

K-centrum
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
0
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