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…JIŽ NEJEN DROGY! To není jen nové motto organizace, ale i hlavní změna, která mě napadá v souvislosti s uplynulým rokem 2014.
Na podzim loňského roku proběhlo strategické plánování organizace, které potvrdilo nastavený směr i náladu, která dlouhodobě vřela pod povrchem
a byla předmětem diskuzí mezi našimi pracovníky na všech úrovních. Jde o výraznější zaměření organizace na práci s jinými cílovými skupinami, než
jsou závislí na nelegálních návykových látkách, tj. drogách. V oblasti drogové problematiky jsme se toho hodně naučili. Vždyť organizace funguje již
20 let! „Na drogách“ začínala, rozvíjela se a také i potvrdila svou nepřehlédnutelnou pozici mezi profesionálními sociálními, respektive adiktologickými službami v rámci České republiky.
Zkušenosti z dlouhodobé práce se specifickou cílovou skupinou závislých na nelegálních návykových látkách teď zúročujeme a stavíme na praxi ze
sociální a kontaktní práce, kterou přenášíme do jiných oblastí, ve kterých se organizace angažuje či začíná angažovat. Je to především práce s rodinami v kontaktu s orgány sociálně-právní ochrany dětí v rámci Centra rodinného poradenství a sítě ambulantních center. Aktivity s dětmi a mládeží
v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a Centru primární prevence. Práce s gamblery a poskytování služby EEG biofeedback v ambulantních
centrech organizace, práce se závislými na tabáku a alkoholu a osobami opouštějícími výkon trestu odnětí svobody.
Ač se to může zdát překvapivé, nejedná se o úplnou novinku, spíše o logické pokračování a rozvíjení předchozích, v celkovém objemu služeb doposud
marginálních aktivit organizace, které v tuto chvíli vytvářejí podmínky pro rozvoj práce s novými cílovými skupinami i přípravu průřezových projektů.
Vždyť již od roku 2001 působí v rámci organizace funkční a stále se rozšiřující síť ambulantních center, od roku 2002 Centrum primární prevence,
které se zaměřuje na děti a mládež na základních školách, od roku 2013 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež N-klub, od sklonku roku 2014 potom
Centrum rodinného poradenství.
Jedním z hmatatelných důsledků rozšiřování pozornosti na ostatní cílové skupiny je nejen vznik či vývoj specifických programů v rámci organizace
a posílení kooperace mezi jednotlivými našimi zařízeními (tj. centry) v rámci průřezových projektů, ale i navázání úzké spolupráce s organizací
Centrum Alma z Prahy na sklonku minulého roku v odborné rovině ve prospěch klientek (žen závislých na alkoholu) s cílem harmonizace služeb mezi
oběma organizacemi a přenosu know-how do našich zařízení ve všech krajích, kde působíme.
Organizace těmito konkrétními kroky dostává široký záběr, v jehož středu se však stále nachází člověk v obtížné životní situaci. Člověk, který potřebuje
odbornou a profesionální pomoc a podporu. Právě proto jsme zde. Po dvaceti letech ve službách, stále na pozicích, plní síly a odhodlání do další práce
a pomoci dalším, kteří nás potřebují, stejně tak stále k ochraně široké veřejnosti před důsledky zneužívání návykových látek.
Děkuji všem nadšeným lidem, našim pracovnicím, pracovníkům, donátorům i široké veřejnosti, politikům a úředníkům, kteří nás podporují.
Pavel Plaček, ředitel organizace
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK LAXUS O. S.
A SEMIRAMIS O. S.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Laxus o. s.

Semiramis o. s.

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

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 • Datová schránka Laxus o. s.: snjgydh

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
Ředitel: Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Odborná ředitelka: Bc. Eva Mifková
Vedoucí podpory služeb: Bc. Jana Vondrová

ŘÍZENÍ
Předseda: Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Místopředseda: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

Cílové skupiny
• Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři
• Osoby v konfliktu se zákonem
• Rodiny a osoby blízké
• Děti a mládež
• Odborná veřejnost
Cíle
• Sociální a zdravotní stabilizace klientů.
• Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.
• Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.
• Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.
• Podílení se na ochraně veřejného zdraví.
• Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných
služeb.
• Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.
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Principy poskytování služeb
1. Kvalita a profesionalita
Poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické
a preventivní služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
2. Individuální přístup ke klientům
Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli
pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti
a vlastní rozhodnutí.
3. Přístupnost služeb
Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové
skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
4. Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
Naše služby snižují negativní dopady závislostního a dalšího rizikového
chování na společnost.
5. Transparentnost

RADA SDRUŽENÍ
Mgr., Ing. Jiří Staníček – předseda, statutární zástupce
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. – místopředseda, statutární zástupce
MUDr. Jakub Minařík – člen rady

VÝKONNÁ RADA
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Bc. Ondřej Urbanec
Mgr., Ing. Jiří Staníček

DOZORČÍ RADA
Martina Pojmonová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. – členka dozorčí rady
Bc. Ondřej Urbanec – člen dozorčí rady

KONTROLNÍ KOMISE
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Richard Hanus, DiS.

VALNÁ HROMADA LAXUS O. S.
Mgr. Markéta Jírová 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.

SNĚM ČLENŮ SDRUŽENÍ
Mgr. Markéta Jírová 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
Laxus o. s. zaměstnával k 31. 12. 2014 celkem 36 pracovníků
na 35,8 úvazku a 8 osob na mateřské dovolené.

TÝM
Semiramis o. s. zaměstnával k 31. 12. 2014 celkem 23 pracovníků
na 19,4 úvazku, 22 lektorů externistů a 4 osoby na mateřské dovolené.

Laxus o. s. je členem svazu Proadis

Semiramis o. s. je členem svazu Proadis
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CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
„Sem si teda myslela, že ty preventisti

ze Semiramis vydržej daleko víc…“

POSLÁNÍ
Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického 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

Cíl
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.

Sekundární cílová skupina:
• Ředitelé škol
• Rodiče žáků
• Odborná i laická veřejnost

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.

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

Tým
 Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. – vedoucí centra, adiktoložka, sociální pracovnice, sociální pedagožka
Mgr. Simona Kopicová – speciální pedagožka
Mgr. Eva Kohoutková – sociální pracovnice
Mgr. Aneta Sirůčková – sociální pedagožka
Mgr. Tereza Berková – pedagožka
Bc. Lucie Prokopová, DiS. – sociální pedagožka od 1. 9. 2014 (návrat z mateřské dovolené)
Supervizor: Mgr. Jan Knop, Odborný garant: PhDr. Lenka Skácelová

Externí lektoři: Mgr. et Bc. Lenka Bednářová, Mgr. Andrea Blašková, Mgr. et Bc. Ivana Burýšková, Jiří Černý, Bc. Romana Dolečková, Antonín Hrdý,
DiS., Monika Kašparová, Bc. Judita Klimentová, Bc. Eva Koubková, Bc. Kristýna Koudelová, Barbora Kozáková, DiS., Bc. Martina Kvochová, Ondřej
Lazarčík, Bc. Eva Legnerová, Marika Loskotová, Tereza Müllerová, Bc. Michaela Palánová, Bc. Barbora Pestrová, Eliška Strettiová, Karolína Šindelářová,
Mgr. Eliška Vavrušová, Bc. Tereza Vobořilová, Mgr. Jana Zatřepálková, Lenka Zavoralová
Adresa centra
Centrum primární prevence, Sadová 2107, 28802 Nymburk
Telefon: +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 Jírová Exnerová, DiS.

>>> Plánujeme take rozvoj poskytovaných služeb, a to jak v kvalitativní (nová témata vzdělávácích seminářů pro pedagogy, nové programy pro školní třídy), tak kvantitativní rovině (rozšíření do dalších
škol). Poskytované služby budou obohaceny zejména o intervenční
programy pro školní třídy v rámci selektivní primární prevence rizikového chování. Tyto programy budou zaměřeny na práci se třídami, ve
kterých se vyskytují problémy vyžadující rychlou a intenzivní intervenci
(šikana apod.). Chystáme se také na změny na poli poskytování vzdělávacích aktivit pro pedagogy. Ty chceme rozšířit o další témata, například: jak vést rozhovor s rodičem; jak vést rozhovor s žákem; práce
s agresí nebo motivace rodičů ke spolupráci se školou. K volbě nových

témat ale během roku samozřejmě přizveme samotné pedagogy. Změny plánujeme také v dlouhodobé primární prevenci rizikového chování,
a to směrem k jejímu rozšíření na nižší věkové skupiny žáků. Tato potřeba vychází od samotných škol, které chtějí mít našimi programy pokryty
všechny ročníky. Od 1. do 3. ročníku proto budeme nabízet vzdělávání
v metodice Kočičí zahrada, která je určena právě pro tuto cílovou skupinu a se kterou pracují přímo třídní učitelé ve svých třídách. Dlouhodobou primární prevenci rizikového chování budeme nově poskytovat již
od čtvrtých ročníků. Intenzivně se také budeme zaměřovat na rozšíření
našich služeb do dalších základních škol, zejména v Královéhradeckém
a Pardubickém kraji.
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Projekt byl řešen za finanční podpory ČR – MŠMT ČR
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk
Projekt byl realizován za finanční podpory měst Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště
Rok 2014
V roce 2014 jsme pracovali na 56 základních školách ve Středočeském,
Královéhradeckém a Pardubickém kraji a celkem jsme byli v kontaktu se
7706 žáky. I v tomto roce jsme jako jeden z výrazných a přetrvávajících
trendů zaznamenali přesun šikany do virtuálního světa – stále častěji
se tak jako téma našich aktivit objevuje tzv. kyberšikana. Práci s žáky
kvůli tomu výrazně zaměřujeme na podporu zdravých vztahů v kolektivu, bezpečné chování na internetu a prevenci šikany. Na poli spolupráce s pedagogy došlo k nárůstu poskytovaných interaktivních seminářů
zaměřených na rizikové chování a nové metody práce se školní třídou.
Nejčastěji se jednalo o témata směřující k podpoře kompetencí a dovedností školních metodiků prevence, využívání odměn a trestů, práci
s předsudky nebo stanovování pravidel ve třídě. Více jsme se věnovali
praktickému řešení krizových momentů ve školním prostředí prostřednictvím řešení konkrétních kazuistických případů. Nadále jsme také prohlubovali úzce nastavenou spolupráci s příslušnými orgány sociálně-právní
ochrany dětí, se kterými řešíme problematické momenty a motivujeme
je k užší spolupráci se školami. Nejčastějšími tématy loňského roku byly
8

situace, ve kterých dochází k sebepoškozování, ale společně jsme řešili
i problematické vztahy v rodině nebo sexuální zneužívání. Spolupráce
s OSPOD výrazně přispívá ke komplexnímu řešení obtížných situací, do
kterých se děti dostávají. Začátkem roku 2014 proběhlo v Centru primární prevence Certifikační šetření odborné způsobilosti poskytovatelů
programů primární prevence rizikového chování. Certifikovali jsme oba
typy poskytovaných dlouhodobých programů (tj. program všeobecné
i selektivní primární prevence). V rámci tohoto šetření jsme dosáhli plného počtu bodů a získali certifikáty kvality poskytovaných programů
na období 5 let. Nejvýraznější změnou pak bylo přestěhování centra
z Mladé Boleslavi do Nymburka. Uplynulý rok byl také ve znamení růstu.
Tým se rozšířil o 12 nových externích lektorů a počet spolupracujících
škol se zvýšil o dalších 6.
Plán na rok 2015
V letošním roce očekáváme další vlnu změn i růstu. Plánujeme výraznou
změnu struktury i koncepce Centra primární prevence. Ta přinese vyšší
diferenciaci a zpřehlednění nabídky služeb. 		
>>>
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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

Vzdělávání pro zdraví na základních
školách
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0025
Projekt je realizován: od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015
Žadatel projektu: Magdaléna, o.p.s.
Partneři projektu: Semiramis o. s., Prostor plus, o.p.s. a Cesta integrace, o.p.s.

Hlavní cíl
Globálním cílem projektu je realizace dalšího akreditovaného 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.
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.
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Rok 2014
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 6 dvoudenních setkání v rámci Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Základním cílem studia
bylo nabídnout jeho účastníkům rozšíření dosavadních znalostí z oblasti primární prevence rizikového chování, dále vytvořit funkční a reálné
nástroje využitelné pro koordinaci a spolupráci při předcházení a řešení
rizikových jevů ve školním prostředí, a v neposlední řadě začlenění uceleného přístupu k rizikovému chování do systémových a organizačních
dokumentů školy. Specializační studium, které bylo zakončeno v červnu
2014, úspěšně ukončilo celkem 22 účastníků. V září 2014 pak bylo zahájeno návazné studium s názvem Vzdělávání pro školní metodiky prevence s absolvovaným a ukončeným specializačním studiem, kterého se
zúčastnilo celkem 17 pedagogů. Tento typ studia se zaměřuje na sdílení
dobré praxe, kazuistické semináře a získání dovedností motivačních rozhovorů. V roce 2014 proběhla v rámci tohoto studia celkem 3 dvoudenní
setkání.
Plán na rok 2015
Vzdělávání pro školní metodiky prevence s absolvovaným a ukončeným
specializačním studiem skončilo v lednu 2015 po 4 dvoudenních setkáních. Absolventi získali certifikát o jeho absolvování.
Další informace
www.os-semiramis.cz/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckykraj/projekt-eu-vzdelavani-skol-metod-prevence/

Hlavní cíl
Hlavním cílem projektu je realizace inovativních vzdělávacích modulů zaměřených na témata zdravého životního stylu, dopravní výchovy
a prevence rizikového chování na základních školách pro žáky, pedagogy
a ostatní školské pracovníky v souladu se zaváděním změn provedených v
RVP a aktuálním návrhem minimálního preventivního programu a výměna zkušeností a síťování v rámci realizovaných vzdělávacích programů.
Specifické cíle
• Implementace uceleného systému vzdělávání žáků a pedagogů
v oblastech zdravého životního stylu a dopravní výchovy na základních
školách ve většině regionů Středočeského kraje. Vzdělávací program je
zaměřen na zdraví, bezpečnost a prevenci rizikových projevů chování za
pomoci moderních metod vzdělávání a forem práce s žáky ZŠ 4.–9. tříd,
pedagogy ZŠ 1.–9. tříd a ostatními školskými pracovníky. Cíl projektu
je zaměřen pozitivně, tj. převážně na vytváření a posilování optimálních
předpokladů pro zdravý životní styl a bezpečí každého jedince.
• Významným cílem projektu je rovněž síťování a výměna zkušeností
pedagogických/školských pracovníků, tvůrců politik a dalších odborníků
ve vzdělávání, pro podporu rozvoje kurikulární reformy a zkvalitňování
počátečního vzdělávání, a to s důrazem na zdravý vývoj dětí, zlepšení
klíčových kompetencí školských pracovníků ve výchově dětí a zvýšení
motivace k dalšímu vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce.
Cílové skupiny
• Žáci 4.–9. tříd základních škol. Zvolené interaktivní metody v průběhu
vzdělávání žáků se zaměřují na zvyšování kompetencí začlenit do jejich
chování postoje směřující k zdravému životnímu stylu a jejich užívání.
• Pedagogové 1.–9. ročníků základních škol/školní metodici prevence.
Vzdělávání pedagogů či školních metodiků prevence je realizováno prostřednictvím vzdělávacích odborných seminářů s možností individuálního
poradenství v případě zájmu ze strany pedagogů při řešení konkrétních
situací rizikových projevů chování v dané třídě.
• Ředitelé a ostatní pracovníci základních škol. Během projektu budou
vzděláváním podpořeni i ředitelé ZŠ a ostatní pracovníci škol (vychovatelé, zaměstnanci školní jídelny, uklízečky, školníci, atd.), jejichž pracovní
pozice může mít vliv na téma zdravého životního stylu v prostředí ZŠ.

Regiony
• Středočeský kraj
Výsledky
Projekt předpokládá zapojení minimálně 43 škol z téměř celého Středočeského kraje, kdy by v rámci cílové skupiny žáků mělo být podpořeno
cca 6980 žáků z 349 tříd. V případě vzdělávání pedagogů by mělo být
proškoleno celkem 188 pedagogů ZŠ, kteří zaujímají následující pozice:
učitelé 1. a 2. stupně ZŠ a školní metodici prevence. Během projektu
bude vzděláváním podpořeno i cca 58 představitelů vedení ZŠ (ředitelé) a ostatních pracovníků škol (vychovatelé, zaměstnanci školní jídelny,
uklízečky, školníci, atd.). Semiramis o. s. jakožto partner projektu zajistí
jeho realizaci na celkem 10 ZŠ, kdy bude podpořeno minimálně 1980
žáků a 69 pedagogů ZŠ a ostatních pracovníků škol.
Rok 2014
Realizace projektu ZDRAVÍ na ZŠ byla zahájena v září 2014 a do konce
kalendářního roku proběhla část vzdělávacích aktivit pro všechny výše
uvedené cílové skupiny.
Plán na rok 2015
Projekt je koncipován na dobu 11 měsíců. Do konce června 2015 tak
budou realizována všechna setkání s cílovou skupinou žáků, dále pak
plánované vzdělávací aktivity směrem k pedagogům a ostatním pracovníkům škol. V červenci bude pozornost věnována zejména evaluaci
a síťování, kdy dojde k závěrečnému vyhodnocení průběžné evaluace,
provedené prostřednictvím dotazníkového šetření po každém vzdělávacím programu.
Další informace
www.os-semiramis.cz/aktuality/sermiramis-je-partnerem-projektu-zdrav-na-z.html

11

N-KLUB
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba pro děti a mládež poskytovaná ambulantní, popřípadě terénní formou

„Ještě chvíli a zavolám na vás
nízkoprahový centrum!“

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

Dílčí cíle
• Zvyšování a podpora pozitivních sociálních schopností a dovedností
dětí a mládeže.
• Zlepšování kvality života dětí a mládeže.
• Snižování sociálních rizik, která vyplývají ze způsobu života a životního
prostředí dětí a mladých lidí.
• Podpora sociálního začlenění dětí a mládeže do vrstevnické skupiny
i společnosti jako celku, včetně účasti na komunitním dění.
• Zabezpečení lepší orientace v jejich sociálním prostředí.
Principy poskytování služeb
• Nízkoprahovost
• Dostupnost a otevřenost
• Bezpečí a odbornost
• Potřebnost

Cíl
• Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mladých lidí předcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem
jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
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N-klub
Tým
 Radka Plačková, DiS. – vedoucí centra od 1. 5. 2014, sociální pracovnice
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský – vedoucí centra do 30. 4. 2014, sociální pracovník
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Kamila Brabcová – pedagožka volného času
Barbora Kozáková, DiS. – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 5. 2014
Mgr. Sylvie Tichotová – psycholožka od 1. 5. 2014
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>>> Jelikož ze strany této cílové skupiny dlouhodobě zaznamenáváme
vysokou poptávku po službě. Během roku budeme i nadále organizovat
a připravovat oblíbené aktivity, například přespání v klubu, sportovní
turnaje, filmové kluby nebo výlety během letních prázdnin. Aktuální
nabídka programů je vždy včas zveřejněna na facebookovém profilu
N-klubu.
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Supervizor: PaedDr. Michael Chytrý od 1. 3. 2014
Adresa centra
N-klub, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 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.

544
148
140

*Samotnému otevření ambulantní formy služby
v říjnu 2013 předcházela rozsáhlá terénní práce
v ulicích a vybraných lokalitách města během letních měsíců s cílem kontaktovat budoucí klienty.
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Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk
Rok 2014
Za krátkou dobu své existence urazilo nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež již dlouhou cestu. Po bouřlivém klientském hlasování na začátku roku přišlo k novému názvu „N-Klub“ (Nízkoprah pro Náctileté
v Nymburce). Během jara byl posílen tým pracovníků, čímž došlo k podstatnému rozšíření a zkvalitnění nabízených služeb. Sjednotili jsme vedení a sledování statistických dat, dopracovali jsme veškeré metodické
materiály a hlavně se více věnovali přímé práci, protože jsme na to díky
rozšíření týmu získali více času. Velmi výrazně ubylo během loňského
roku bezcílných návštěv v klubu a díky nastolené otevřené atmosféře
klienti stále častěji využívali nabízené služby. V největší míře se jednalo
o zážitkové programy (interaktivní hry na různá témata, např. sebepojetí, šikana, závislostní chování a návykové látky apod.), doučování
a přípravu do školy, a v neposlední řadě předávání informací o rizikovém chování. Největší radost máme z rozvoje služeb v socioterapeutické oblasti. Ve spolupráci s naší externí psycholožkou jsme zavedli
a pilotně ověřili typ programu, jehož cílem je získávání a upevňování
takových psychických a sociálních schopností a dovedností klientů,
které jim umožní dobře se orientovat v běžných i krizových životních
situacích. Tato služba je klientům nabízena buď formou pravidelných
úterních sebezkušenostních skupinových setkání nebo ve formě předem domluvených individuálních konzultací. Klientům tak poskytujeme oporu v těžkých životních situacích a zároveň jim dáváme prostor
14
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k jejich osobnostnímu růstu a rozvoji. Také se nám podařilo otevřít řadu
témat v oblasti užívání návykových látek a vztahů v rodině a motivovat
klienty k práci na zlepšení studijních výsledků ve škole. Za úspěch považujeme motivaci několika klientů, kteří kvůli horším studijním výsledkům uvažovali o nástupu do zaměstnání hned po základní škole, aby
podali přihlášky na odborná učiliště. Navazování otevřených kontaktů
s uživateli služby a nastolení a udržení atmosféry oboustranné důvěry je z našeho pohledu základním předpokladem pro úspěšnou práci
s klientem. Věříme totiž, že mladý člověk, který dobře rozumí sám sobě
a má zdravé sebevědomí, je méně ohrožen rizikovým chováním.
Plán na rok 2015
V době, kdy čtete tyto řádky, máme již za sebou (doufáme, že úspěšně) Rozvojový audit České asociace streetwork, na který jsme se
během roku 2014 pečlivě připravovali. Možné příležitosti rozvoje vidíme v oblasti terénní formy práce, kde bychom, kromě pravidelného
monitorování města a oslovování možných klientů, chtěli rozvinout
především efektivní poskytování služby specifickým uživatelům ve
vybraných lokalitách. V plánu máme tzv. statické terény v místech,
kde mladí lidé nejčastěji bezcílně „lavičkují“, a to jsou především
park u historické vodárny a okolí Husova sboru. Od září roku 2015
plánujeme otevření dveří N-Klubu 1x týdně (středa 14:00–18:00)
pro cílovou skupinu mladšího školního věku, tedy 6–12 let. >>>
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48

34

2013

2014

klienti celkem

2013

56

2014

ambulantní
forma – klub

2013

2014

terénní forma *

2013

2014

první kontakty

2013

2014

kontakty
(návštěvy)
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CENTRUM RODINNÉHO PORADENSTVÍ
Poradenské služby pro rodiny s dětmi poskytované ambulantní formou
POSLÁNÍ
Centrum rodinného poradenství podporuje rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahraditelné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlouhodobé odborné
poradenství, pomoc a podporu rodině jako celku. Poskytované služby vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, včetně překonání či odstranění
problémů za pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem je zabránění úplnému rozpadu rodiny prostřednictvím úpravy a obnovení dlouhodobé funkčnosti mechanismů uvnitř rodinného systému. Služby Centra rodinného poradenství jsou poskytovány v Nymburce.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny s dětmi, ve kterých se vyskytuje
jakákoliv forma rizikového chování (problematické vztahy, role, pravidla,
zanedbávání základní péče o děti, ohrožení jejich vývoje, kriminalita,
agrese, užívání drog, poruchy chování apod.).

„To jsou ještě pozůstatky
nedůsledné výchovy
jejich otce.“
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Principy poskytování služeb
• Pomoc poskytnutá v jakékoliv fázi problému
• Respekt pro všechny členy rodiny
• Odbornost
• Spolupráce

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

232

Statistika 2013/2014

Tým
 Bc. Miroslav Zavadil, DiS. – vedoucí centra, rodinný poradce, adiktolog, sociální pracovník
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. – rodinná poradkyně, adiktoložka, sociální pracovnice
Radka Plačková, DiS. – rodinná poradkyně, sociální pracovnice od 1. 1. 2015
Mgr. Marek Vít – rodinný poradce, psycholog od 1. 1. 2015
Supervizor: Mgr. Jan Knop
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Adresa centra
Centrum rodinného poradenství, Sadová 2107, 28802 Nymburk
Místo poskytování služeb: Nymburk
Provozní doba: Út–St, 9:00–17:00
Kapacita: 3 rodiny/den
Telefon: +420 606 365 338
E-mail: crp@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
Centrum rodinného poradenství má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje. Pověřenou osobou je Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
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Rok 2014
Na počátku roku 2014 poskytovalo centrum své služby v minimálním
režimu s ohledem na nejasnost, zda a v jaké míře bude jejich nabídka
využívána. Vzhledem k tomu, že v regionu Nymburska žádné jiné zařízení
nepracuje podobně komplexním způsobem s celou rodinou, přesáhla nakonec poptávka po našich službách výrazně naše možnosti. Poradenské
služby v roce 2014 využilo celkem 32 rodin, se kterými bylo provedeno
zhruba dvakrát tolik kontaktů a sezení než v roce 2013. Jedná se o stoprocentní nárůst oproti původně stanovenému plánu pro jednu dvojici
poradenských pracovníků. Ti vytvářeli prostor k tomu, aby si členové rodiny mohli společně promluvit o vzniku, vývoji a současné podobě situace,
kterou potřebuje rodina vyřešit. Mapovali, koho situace zasahuje, kdo
a jak ji prožívá, jak ji jednotliví členové vnímají, co jim na daném stavu vyhovuje, a co ne. Nejčastějším úvodním tématem našich sezení bylo
užívání návykových látek nebo vymezování se dětí vůči svým rodičům
(nerespektování domácích pravidel, záškoláctví apod.). Jelikož vnímáme
rizikové chování dětí jako možný symptom, který často poukazuje na
špatně nastavené vztahy mezi rodinnými příslušníky, dostávali jsme se
záhy k tématům partnerských a rodičovských krizí, rozvodovým situacím, špatné komunikaci mezi partnery, rodiči a dětmi, nedorozumění při
příchodu nového partnera do rodiny, nerespektování autority dospělého,
traumatické události v rodině (úmrtí některého z členů rodiny) apod. Ve
18
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Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk
většině případů se podařilo problémy otevřít a řešit, ale také dovést rodinu a její členy k uvědomění, že rizikové chování dětí může pramenit
i ve zdánlivě nesouvisejících tématech, které rodinu tíží. Problematické
téma rodiny se totiž vždy dotýká všech jejích členů a ti mohou při řešení
nastalé situace výrazně pomoci.
Plán na rok 2015
V roce 2015 pokryjeme rostoucí poptávku rozšířením stávajícího týmu
o další poradenský pár. Ten již začal přijímat do poradenství nové rodiny.
Můžeme tak poradenské služby nabídnout dvakrát tak velkému počtu
zájemců než dosud. Dále plánujeme pokračovat ve velmi úzké a osvědčené spolupráci s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Nymburk,
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, kterou jsme zahájili již v roce
2014. Pracovníci zabývající se sociálně-právní ochranou dětí odkazují na
základě posouzení specifických potřeb konkrétní rodiny do péče našeho
zařízení, které je přednostně přijímá do kontaktu. Využití služeb je sice
dobrovolné, ale dobře poukazuje na to, zda a jak moc je rodina motivovaná více na sobě pracovat a řešit existující problémy. Také plánujeme
výrazně rozšířit naši spolupráci se základními a středními školami. Všem
metodikům prevence zprostředkujeme během roku podrobnější informace o fungování našich aktivit a budeme aktivně spolupracovat na řešení
problémů, které tíží děti, mladé lidi a jejich rodiny.

42
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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.)

„No jo, ale říkat, aby se tu klienti
chovali jako doma, byl tvůj nápad…“
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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
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K-centrum 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 do 31. 5. 2014
Lenka Chládková, DiS. – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 6. 2014

K-centrum Mladá Boleslav
Tým
 Mgr. Kristýna Maťátková – vedoucí centra, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Bc. Ondřej Urbanec – kontaktní pracovník, sociální pracovník
Josefína Schneiderová, DiS. – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od od 1. 2. 2015
Michaela Sajdlová, DiS. – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice do 31. 12. 2014 (MD)*
Supervizorka: Mgr. Eva Vernerová od 1. 1. 2014				

(MD)* - mateřská dovolená

Supervizor: Mgr. Ondřej Počarovský
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.

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.							

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

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

Rok 2014
V roce 2014 došlo k nárůstu počtu klientů, kontaktů a také množství
vyměněných injekčních stříkaček. Jedná se o dlouhodobý trend, který
připisujeme na vrub zejména stále vzrůstající důvěře klientů v naše služby. Věková skladba se oproti předchozím letům neměnila, průměrný věk
klienta byl 31 let. Z hlediska užívaných drog převládal pervitin, v menší
míře byly užívány opiáty. Nejrozšířenějším způsobem užívání byla nitrožilní aplikace. Součástí služeb je i asistované testování na hepatitidu
typu C, jejíž výskyt je nejrozšířenější právě u injekčních uživatelů drog.
Ti tvořili 89 % našich klientů. V průběhu roku jsme zaznamenali zvýšený
zájem o testování, proto jsme provedli celkem 71 screeningových testů na hepatitidu typu C, přičemž pozitivní nebyl ani jeden. Testy na HIV
bohužel nemáme již delší dobu možnost provádět, a tak jsme v případě
zájmu ze strany klientů nuceni odkazovat je do zdravotnických zařízení či
k ošetřujícímu lékaři. Tyto možnosti však nebyly příliš využívány, zejména
kvůli obavám ze ztráty anonymity nebo komplikované dostupnosti. Ve
spolupráci s Probační a mediační službou jsme poskytli možnost výkonu
obecně prospěšných prací třem osobám, u dvou z nich bude jejich výkon pokračovat i v následujícím roce. V rámci výkonu OPP se prováděly
zejména pomocné a úklidové práce, malování prostor a další provozní
potřeby. Coby akreditované pracoviště pro výkon praxí studentů oborů
sociální práce UHK jsme během roku poskytli stáž deseti studentům.
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Plán na rok 2015
V roce 2015 se zaměříme na posilování skupinové práce s klienty a na
motivaci k využívání vlastních zdrojů klientů účastnících se výkonu pracovní terapie, která je řadu let nedílnou součástí poskytovaných služeb.
Rádi bychom vytvořili větší prostor pro strukturovanou práci, posílili
klientské kompetence a schopnost spolupráce. Toho chceme dosáhnout
zejména prostřednictvím tematického vzdělávání v oblastech sociálněprávní, zdravotní a harm reduction problematiky. Klienti budou také zapojeni do sběru pohozeného injekčního materiálu. Dále budou pomáhat
vyhledávat lokality, kde se tento materiál nachází. Pro klienty to znamená
možnost přivýdělku a získání základních pracovních návyků. Dále se budeme věnovat intenzivnějšímu zaměření pracovníků ve všech oblastech
individuální práce. Pro přehlednější zaznamenávání a plánování poskytovaných služeb bude procházet úpravami také klientská dokumentace.
Další novinkou pak bude zkušební spolupráce s dobrovolnicí, která se
bude jednou týdně věnovat pomocným aktivitám. Od pilotní spolupráce
si slibujeme zmapování a rozvoj dalších možností využití pomoci dobrovolníků. Jde o spolupráci, která bude novinkou nejen pro naše centrum,
ale i pro celou organizaci.

Rok 2014
V roce 2014 došlo k významné proměně drogové scény v Mladé Boleslavi a okolí. Změna se projevila snížením počtu uživatelů využívajících
našich služeb. Polovinu všech osob tvořili noví klienti, což se promítlo
i do statistických ukazatelů jednotlivých služeb. Typicky výrazná opiátová
scéna oslabila a došlo k nárůstu užívání pervitinu a léků, převážně benzodiazepinů. Častěji také docházelo ke kombinovanému užívání několika
látek současně. Domníváme se, že znatelný nárůst zneužívání léků, které ve většině případů nejsou aplikovány injekčně, má svůj podíl také na
nižším objemu vydaného injekčního materiálu. To potvrzují i informace
z lékáren, kde v roce 2014 nebyl zaznamenán do té doby rostoucí zájem
o prodej stříkaček. Rok 2014 jinak považujeme za úspěšný. Významným
okamžikem bylo absolvování certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a získání certifikátu kvality pro další čtyři roky. Podařilo
se nám splnit téměř všechny stanovené cíle, mezi které patří například
udržení vysokého standardu klientské dokumentace, individuální práce
s klienty či motivování ke změně bez vzniku závislosti na službě. Jedinou
oblastí, kterou se z finančních důvodů nepodařilo zlepšit dle plánu, byla
personální situace a dosažení optimálního počtu čtyř plných úvazků.

Plán na rok 2015
Jednou z otázek, kterou se budeme muset v roce 2015 zabývat, je nové
nahlížení a způsob práce s cílovou skupinou uživatelů alkoholu. Stále
častěji se totiž setkáváme s osobami, které kromě drog zneužívají ve zvýšené míře i alkohol. Ve většině případů se jedná o osoby bez přístřeší.
Velké riziko spatřujeme také u řady klientů, kteří kombinují alkohol s léky.
V minulém roce zaznamenaný zvyšující se počet osob zneužívajících vysoké dávky benzodiazepinů získaných legální cestou se jeví jako nebezpečný pro klienty, pracovníky i společnost. Klienti často nejsou schopni
odhadnout bezpečnou dávku a stále více dochází k situacím, kdy ohrožují sebe i své okolí, často s nimi řešíme konflikty v prostorách centra.
V neposlední řadě se setkáváme s klienty, kteří kromě závislosti na návykové látce trpí také psychickou poruchou. Jen někteří z nich jsou přitom
v péči lékařů a psychiatrů. Všechny výše zmiňované okolnosti nás vedou
k potřebě revize a budování funkční sociálně-zdravotní sítě. Máme proto v plánu zaměřit se formou setkávání a seminářů na užší spolupráci
s lékaři, psychiatry, institucemi pracujícími s duševně nemocnými lidmi
a dalšími poskytovateli sociálních služeb, které chceme do procesu pomoci a podpory zapojit. Také pevně doufáme v personální posílení týmu
pracovníků, které by mohlo vést k rozšíření nabídky služeb pro klienty.
Chtěli bychom také zavést motivační skupiny, více pracovat s relapsem
a poskytovat všechny služby pět dní v týdnu.
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K-centrum Pardubice
Tým
 Mgr. Lucie Kurková – vedoucí centra od 1. 5. 2014, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Bc. Eva Mifková – vedoucí centra, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice do 30. 4. 2014
Antonín Hrdý, DiS. – kontaktní pracovník, sociální pracovník
Petr Beneš – kontaktní pracovník, pracovník v sociálních službách
Bc. Martina Kollárovičová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 2. 5. 2014

K-centrum Hradec Králové
Statistika 2013/2014
278

2013

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

Rok 2014
Rok 2014 byl pro K-centrum Pardubice rokem úspěšným. Podařilo se
nám oslovit více uživatelů než v letech předchozích, respektive jsme
opětovně získali do užšího kontaktu klienty, kteří služby centra využívali
s menší frekvencí. Klientelu stále tvořili zejména nitrožilní uživatelé drog.
Tradičně byla převážná část klientů uživateli pervitinu, opiáty jsou užívány ojediněle. Vydali jsme 53 tisíc injekčních setů, což představuje nárůst
o cca 6000 kusů oproti roku 2013. Zvýšení je způsobeno především bezpečnějším chováním uživatelů drog, kteří – i dle svých slov – více dodržují zásady méně rizikové aplikace. O individuálním přístupu ke klientům
a vysoké kvalitě nabízených služeb svědčí nárůst v počtu kontaktů
(z 2052 kontaktů v roce 2013 na 2547 kontaktů v roce 2014), v oblasti uskutečněných poradenství pro uživatele drog (61 v roce 2013
a 86 v roce 2014) i v celkovém objemu poskytnutých služeb – počet
výkonů oproti roku 2013 vzrostl z 5072 na 6548. I v uplynulém roce
jsme zaznamenali přetrvávající trend, kdy nás oslovovali rodiče a osoby
blízké za účelem využití poradenských služeb. V roce 2014 tak proběhlo
celkem 31 kontaktů s rodiči nebo osobami blízkými uživatelům drog. Těm
poskytujeme základní poradenství a v případě potřeby je odkazujeme na
navazující služby. Zejména do Ambulantního centra Pardubice. Poradenství se nejčastěji týkalo užívání marihuany či pervitinu.
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Supervizor: Mgr. Jan Šíp
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.
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Plán na rok 2015
V roce 2015 nepředpokládáme žádné větší výkyvy na scéně. Očekáváme
pouze mírný nárůst v oblasti vyměněných injekčních stříkaček. V práci
s klienty budeme uplatňovat větší důraz na individuální přístup a mapování potřeb klientů tak, abychom pomáhali rozvíjet jejich samostatné
fungování ve společnosti. V plánu máme také organizování pravidelných
ženských skupin. Vzdělávání v tomto roce chceme zaměřit tak, abychom
s jeho pomocí co možná nejvíce rozvíjeli multidisplinaritu týmu a mohli
poskytovat efektivnější sociální poradenství. Prioritou pro rok 2015 je
pak úspěšné absolvování certifikací Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které jsou naplánovány na měsíc březen.
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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.

nymburk

Kontaktní centrum

Odborné sociální poradenství

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.

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
• 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.

„A hele, nymburský káčkaři.
Skoro dva roky jim ta kára stála na špalcích,
ale teď se do toho znova vobuli..."
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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

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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Centrum adiktologických služeb
Tým
 Petr Vykydal – vedoucí centra od 1. 4. 2015, kontaktní a terénní pracovník, pracovník v sociálních službách
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. – vedoucí centra, adiktolog, sociální pracovník do 31. 3. 2015
Mgr. Michaela Janáková – kontaktní a terénní pracovnice, sociální pracovnice od 3. 3. 2014
Lukáš Gilányi, DiS. – kontaktní a terénní pracovník, adiktolog, sociální pracovník
Bc. Romana Dolečková – kontaktní a terénní pracovnice, sociální pracovnice od 7. 4. 2015
Supervizorka: Mgr. Pavla Makovská Dolanská

28151

>>> V našich terénních aktivitách se také zaměříme na spolupráci
s N-klubem, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež. Společné síly
chceme napřít směrem k mladým uživatelům konopných látek, které
považujeme za skupinu často „propadající sítem služeb“, neboť na jednu stranu jim užívání marihuany může zavírat dveře v zařízení pro děti
a mládež a na druhou stranu se nejedná o rizikové uživatele drog, kteří by
spadali do standardních služeb poskytovaných kontaktními centry.
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Adresa centra
Centrum adiktologických služeb, Velké Valy 995, 28802 Nymburk
Místa poskytování služeb: Kontaktní centrum a odborné sociální poradenství v Nymburce
terénní výjezdy v Poděbradech, Sadské, Milovicích a Lysé nad Labem
Provozní doba: Po–Pá, 9:00–17:00
Kapacita ambulantní formy: 15 klientů/den
Kapacita terénní formy: 15 klientů/den
Telefon: +420 325 514 424, mobil pro terénní výjezdy: +420 724 557 504
E-mail: cas.nymburk@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
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Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Tento projekt byl podpořen z grantového fondu města Nymburk
Rok 2014
V roce 2014 jsme ve všech statistických ukazatelích zaznamenali další nárůst, který už ale nebyl tak rapidní jako v letech 2012 a 2013. Po
období výrazného útlumu v letech 2010 a 2011 centrum opět z velké
části pokrylo potřeby regionu, ve kterém působí. Významně vzrostl počet vyměněných injekčních stříkaček, který dosáhl hodnot typických pro
období před uzavřením K-centra Nymburk. Za výrazný úspěch roku 2014
také považujeme navázání spolupráce s větší částí dosud skryté populace
uživatelů drog z města Nymburk a z okolních spádových měst, zejména
Sadské a Lysé nad Labem. Proniknutí do této skupiny je výsledkem dlouhodobé kontaktní práce, kterou jsme postavili na jasné propagaci méně
rizikového užívání drog. Charakteristické pro tuto skupinu je, že užívání
drog je v ní vícegenerační záležitostí a nezřídka se jedná o závislost prostupující celou rodinu. Úplnou novinkou loňského roku pak byl rozvoj
kontaktní a poradenské práce s uživateli konopných drog, který jsme zahájili ve druhém pololetí. Aktivita, kterou jsme dříve vnímali jako doplněk
terénního programu, si zejména v letních a podzimních měsících našla
poměrně širokou cílovou skupinu a získávala kladný ohlas ze strany klientů. Jejím cílem je aktivně vyhledávat a oslovovat kuřáky marihuany
28

a nabízet jim pravdivé a mýtů zbavené informace o tom, jak působí
a jaká může její konzumace přinášet rizika, a případně je odkazovat na
vhodné formy pomoci.
Plán na rok 2015
V roce 2015 je pro nás prioritou další rozvoj modelu lokální agentury,
za kterou Centrum adiktologických služeb považujeme. Ve stávající nabídce služeb kontaktního centra a terénních výjezdů do okolních měst
hlouběji rozvineme poradenské služby zaměřené na motivaci uživatelů
drog směrem k léčebným programům a na podporu v abstinenci u klientů, kteří se rozhodli s užíváním drog přestat. Ve spolupráci s Centrem
rodinného poradenství budeme poskytovat i strukturované poradenství
pro rodiny, ve kterých dochází k experimentování nebo pravidelnému
užívání drog. Po počátečních jednáních, která proběhla v roce 2014,
budeme ve spolupráci s nymburským střediskem Probační a mediační
služby poskytovat indikovaným klientům možnost vykonání trestu obecně prospěšných prací. Odpracování trestu v zařízení, do kterého klient
„patří“, umožní i větší stabilizaci a zamezí opětovnému sociálnímu
propadu.
>>>
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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

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

Cíle
• 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.

„Prohrál jsem toho už fakt dost
Ten jednorukej bandita mě připravil
dokonce i o skalp…“
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Ambulantní centrum Hradec Králové

Statistika 2013/2014
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Tým
 Mgr. Daniel Dvořák – vedoucí centra, psychoterapeut, poradenský pracovník
Mgr.et Mgr. Martin Svoboda – sociální pracovník
Bc. Kateřina Kozáková – sociální pracovnice
Bc. Richard Hanus, DiS. – sociální pracovník
Mgr., Ing. Jiří Staníček – adiktolog, poradenský pracovník
MUDr. David Bayer – psychiatr, adiktolog
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Supervizorka: PhDr. Magdaléna Frouzová
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.

415
325
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Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory MZ ČR
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové
Rok 2014
V roce 2014 byl zaznamenán výrazný nárůst počtu klientů a s tím spojených výkonů. Zvýšil se počet uživatelů alkoholu a procesuálně závislých
(gambleři, patologičtí hráči), kteří zařízení vyhledávají a snaží se řešit
problémy, které jim závislostní chování přináší. Na službu se obraceli
ve větší míře i rodiče dospívajících, kteří nejčastěji potřebují podporu
a pomoc při zvládání výchovných a závislostních problémů dětí. Detašované Ambulantní centrum v Mladé Boleslavi poskytovalo služby klientům
v závislosti již každý den a nabídlo stejný servis sociálního a adiktologického poradenství jako mateřské pracoviště v Hradci Králové. Na naše služby
v Mladé Boleslavi se také více obraceli uživatelé nelegálních drog, i proto, že je tato pobočka více provázaná s kontaktním centrem, se kterým
sdílí stejnou budovu.
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Plán na rok 2015
V roce 2015 plánujeme registrovat Ambulantní centrum Hradec Králové
jako zdravotnické zařízení, stejně, jako je tomu v případě centra pardubického. Rádi bychom pro naše centrum získali možnost navázaní smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Tato náročná cesta by měla v budoucnu přinést ambulantnímu centru větší stabilitu v ročním financování
služeb a provozu zařízení. Během roku také ukončíme projekt Zpátky,
jinak, který je nedílnou součástí ambulantních center od roku 2013. Již
dnes ale můžeme konstatovat, že projekt byl úspěšný a přivedl do našeho
týmu mnoho cenných zkušeností z oblasti doléčování a následné péče.
Nabyté zkušenosti budeme samozřejmě využívat při práci s klienty i po
skončení zmiňovaného projektu.
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Ambulantní centrum Pardubice
Tým
 Mgr. Daniel Dvořák – vedoucí centra, psychoterapeut, poradenský pracovník
Mgr. Dita Malinská – adiktoložka, sociální pracovnice do 5. 1. 2015 (MD)*
Mgr. Kateřina Kábelová – poradenská pracovnice
Mgr. et. Mgr. Martin Svoboda – sociální pracovník
MUDr. David Bayer – psychiatr, adiktolog
Antonín Hrdý, DiS. – sociální pracovník od 1. 2. 2015
Supervizorka: PhDr. Magdaléna Frouzová					
(MD)* - mateřská dovolená
Adresa centra
Ambulantní centrum Pardubice, Jana Palacha 1552, 50302 Pardubice
detaš. pracoviště Svitavy, Centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
Provozní doba v Pardubicích: Po–Čt, 9:00–16:00; Pá, 9:00–14:00; ve Svitavách: Pá, 9:00–16:00
Kapacita: 10 klientů/den
Telefon: +420 466 265 729, +420 734 316 540 (Pardubice), +420 605 113 254 (Svitavy)
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz, ambulance.svitavy@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
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory MZ ČR
Realizaci aktivit Ambulantního centra Pardubice podpořil Pardubický kraj
Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice
Projekt byl realizován za podpory města Svitavy
Rok 2014
V roce 2014 se na Ambulantní centrum Pardubice obracelo více lidí
s problematikou rizikové konzumace nebo závislosti na alkoholu
a procesuální závislosti (gambling, patologické hráčství). Tento trend se
v současné době projevuje celorepublikově a je zřejmé, že společnost si
stále více uvědomuje rizikovost těchto závislostí. V uplynulém roce také
pokračoval pilotní projekt Pardubického kraje týkající se práce s rodinami
ohroženými rizikovým chováním. Rodiny, se kterými jsme spolupracovali
na nápravě často problematických vztahů a rizikových jevů, byly primárně
v péči orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Pro pracovníky ambulantního centra to znamenalo častěji vyjíždět do terénu a naučit se pracovat
s rodinami v jejich přirozeném prostředí. Celkově jsme pracovali s třiceti
rodinami a podíleli jsme se na dvaceti případových konferencích, kterých
se účastnilo široké spektrum odborníků. Nejčastějšími problémy v rodinách, které se dostaly do naší péče, bylo užívání alkoholu, dlouhodobě
neřešené konflikty a problematická výchova dětí. Spolupráce s orgány
sociálně-právní ochrany dětí bude pravděpodobně pokračovat i po skončení projektu v roce 2015. Během roku jsme začali při práci s některými
36
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klienty požívat metodu EEG biofeedback. Jedná se o klienty s možným
syndromem ADHD, ať už dospělé nebo děti. Smyslem tohoto počinu je
prevence rizikového chování u dětí, případně zlepšení pozornosti, kognitivních funkcí a specifických poruch učení. Projekt jsme nejprve nabídli
stávajícím klientům centra, ale postupně jsme registrovali i sílící zájem
z okruhu osob, které se se závislostí nebo rizikovým chováním primárně
nepotýkají. V roce 2014 se Ambulantní centrum Pardubice stalo zdravotnickým zařízením, a to jako adiktologická a psychiatrická ambulance.
Plán na rok 2015
Novým projektem, podpořeným Radou vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, je již zmíněná ambulantní léčba procesuální závislosti. Přestože
jsme s touto cílovou skupinou již delší dobu pracovali, nárůst těchto klientů nás vede k tomu zabývat se touto problematikou ještě intenzivněji.
Klienti, kteří naše služby vyhledají, se podrobují standardní ambulantní
léčbě závislosti a případně jsou motivováni k nástupu do léčby pobytové. Stejně jako v případě Ambulantního centra Hradec Králové bychom
rádi v roce 2015 navázali spolupráci se zdravotními pojišťovnami. >>>

1870

>>> Ze strany organizace tomu v tuto chvíli již nic nebrání. V letošním
roce také plánujeme navázat užší spolupráci s organizací Alma o.p.s sídlící v Praze, která se věnuje alkoholismu u žen. Spolupráce by měla spočívat především v oblasti odborné a částečně personální. V plánu máme
také rozšíření provozní doby detašovaného pracoviště ve Svitavách na
dva dny v týdnu, a to z důvodu zvyšujícího se počtu zájemců o poskytované služby. Počet klientů ve Svitavách se totiž během roku 2014 více
než zdvojnásobil.
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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, v Kraji Vysočina a v Praze. Dále pak klientům po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem
k abstinenci, a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

"Jak prosté, drahý Watsone. Ten už se do vězení nevrátí.
Jasný případ úspěšné spolupráce s Laxusem."

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)

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

Hlavní cíl
Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu
z vězení opět začlenit do běžné společnosti.
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Centrum drogových služeb ve vězení
Tým
 Mgr. Aleš Vaněk – vedoucí centra, sociální pracovník, poradenský pracovník
Mgr. Dagmar Hrdinová – poradenská pracovnice
Mgr. Marta Vaňková – poradenská pracovnice, terapeutka
Mgr. Eliška Vavrušová, DiS. – poradenská pracovnice, adiktoložka
Filip Melč – poradenský pracovník, terapeut
Bc. Tomáš Janků – poradenský pracovník do 30. 9. 2014
Mgr. Lukáš Verner – poradenský pracovník
Mgr. Karolína Zavadilová – poradenská pracovnice od 1. 9. 2014
Supervizor: RNDr. Martin Rataj do 30. 6. 2014, Mgr. Milan Stibůrek od 1. 7. 2014

>>> I nadále se soustředíme na podporu klientů v kritickém období
bezprostředně po konci trestu a prevenci brzkého návratu k zaběhlým
stereotypům. Chtěli bychom se zaměřit i na spolupráci s organizacemi,
které působí v oblasti zaměstnávání osob opouštějící výkon trestu odnětí
svobody, protože dlouhodobá nezaměstnanost je u našich klientů výrazným rizikem opětovného selhávání. Aktivně se chceme účastnit diskusí
o dalším směřování práce s osobami ve výkonu vazby a trestu odnětí
svobody, které mají problémy s návykovým chováním. Především se však
budeme snažit poskytovat kvalitní služby našim klientům.

Statistika 2013/2014

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, Vazební věznice Praha – Pankrác) 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 MPSV ČR
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Činnost byla podpořena Statutárním městem Jablonec nad Nisou
Projekt podpořila Nadace EURONISA
Rok 2014
Díky stabilnímu týmu se nám podařilo udržet všechny aktivity ve spolupracujících věznicích. Výrazně nám stoupl počet klientů v individuální
péči ve věznicích, ale i po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. Kontakt s klienty (a jejich blízkými) po ukončení trestu je pro nás dobrou
reflexí, která nám po prezidentské amnestii dlouhou dobu zcela chyběla, protože amnestovaní pro nás často beze stopy zmizeli. V roce 2014
s námi ovšem velká část propuštěných v kontaktu zůstala, a tak jsme
měli možnost s nimi spolupracovat právě i po ukončení trestu. Velkou
příležitostí k objevování nových forem práce pro nás bylo dočasné umístění dlouhodobě spolupracujících klientů v jiné věznici, kdy jsme byli
odkázáni pouze na korespondenční kontakt. Začali jsme také využívat
prvky biblioterapie, které bychom chtěli i nadále rozvíjet, protože se nám
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velmi osvědčily. Vězení je totiž místo, kdy se možná poprvé v životě mohou klienti soustředit na čtení něčeho jiného, než je poučení na konci
záznamu z výslechu. Přijali jsme nabídku školení personálu věznic Jiřice, Pardubice a vazební věznice Hradec Králové. S Generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky jsme spolupracovali na přípravě
metodického semináře v problematice kontaktní práce a jejích specifik
v prostředí věznic. Nově jsme v loňském roce navázali spolupráci s vazební věznicí Praha-Pankrác.
Plán na rok 2015
Hlavním úkolem roku 2015 pro nás bude zachování poskytovaných služeb v dosavadním rozsahu. V práci s klienty budeme důrazněji uplatňovat prvky case managementu, práce s rodinou, a osobami blízkými. >>>
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Projekt Zpátky, jinak

Projekt Zpátky, jinak

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00160
Projekt je realizován: od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015.

I v roce 2014 pokračoval projekt Zpátky, jinak financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu jsme poskytovali služby následné péče pro abstinující klienty a poradenské služby
pro klienty ve výkonu trestu.

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.

Regiony

Specifické cíle

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.

• 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.
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•
•
•
•

Středočeský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

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).

Služby následné péče
Služby následné péče pro abstinující klienty jsme poskytovali v Ambulantních centrech v Hradci Králové a v Pardubicích. Péče o klienty v oblasti doléčování a následné péče se odehrávala jak v individuální, tak
i skupinové podobě. Během roku byly uspořádány víkendové výjezdy pro
klienty a řada odpoledních klubů. Klienti navštívili na jaře a na podzim
statek v Květné, kde prožili zátěžový víkend, věnovali se pěším výletům,
jízdě na koních. Během roku se také pravidelně účastnili filmového klubu,
cyklistických výletů a společně s pracovníky vyšli například na Sněžku.
Také měli možnost docházet jednou za čtrnáct dní na doléčovací skupinu. V individuálních konzultacích byla řešena především témata relapsu,
zapojení na trhu práce, vztahy v rodinách, dluhová problematika nebo
nalezení vyhovujícího bydlení. Cílem aktivit této části projektu je stabilizace klienta a udržení abstinence. Specifikem je komplexní přístup ke
klientovi a ke všem důležitým oblastem v jeho životě.

Program poradenských služeb ve vězení
Tato část projektu je zaměřena na klienty, kteří mají v anamnéze problémy se závislostním chováním, a v současnosti jsou ve výkonu trestu ve věznicích Jiřice, Pardubice, Odolov, Valdice, Rýnovice a Stráž pod
Ralskem. Těmto klientům jsme poskytovali individuální poradenství zaměřené na závislosti, zapojení na trh práce, řešení vztahů v rodinách,
nalezení bydlení nebo řešení dluhové problematiky. Ve věznicích dále
probíhaly skupinové aktivity zaměřené na edukaci klientů – tématem
byla prevence relapsu, bydlení, práce a dluhy. Cílem aktivit je vést klienty
k zamyšlení nad změnou v jejich životech a připravit je na pobyt mimo
věznici tak, aby riziko návratu k předchozímu způsobu života bylo co
nejvíce minimalizováno.
Projekt Zpátky, jinak bude v roce 2015 končit, pevně však věříme, že
se nám povede zajistit financování pokračování aktivit, protože výsledky
naší práce nás přesvědčují o tom, že v aktivitách má smysl pokračovat.
V rámci projektu bylo od jeho začátku podpořeno 576 osob.
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CENTRA TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou

"A seš si vážně jistej,
že je tohle ještě pořád
náš region?"

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.

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.

Principy poskytování služeb
• Nízkoprahovost
• Potřebnost
• Spolupráce a partnerství
• Profesionalita a respekt
• Harm reduction
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Centrum terénních programů
Královéhradeckého kraje
Tým
 Artem Vartanyan – vedoucí centra od 1. 9. 2014, terénní pracovník, sociální pracovník od 1. 4. 2014
Mgr., Ing. Jiří Staníček – vedoucí centra do 31. 8. 2014, adiktolog, terénní pracovník, sociální pracovník
Mgr. Irena Bartoníčková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Mgr. Lenka Horáčková – terénní pracovnice, sociální pracovnice do 17. 2. 2015 (MD)*
Ondřej Šándor – terénní pracovník, sociální pracovník od 1. 2. 2014 do 31. 12. 2014
Bc. Aneta Kudlíková – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 6. 2014
Bc. Petr Pavlíček – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách od 1. 2. 2015
Bc. Kateřina Pechová – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 2. 2015
Supervizor: Mgr. Eva Vernerová do 30. 9. 2014, Mgr. Michal Zahradník od 1. 10. 2014 / (MD)* - mateřská dovolená
Adresa centra
Místo poskytování služeb: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Královéhradeckého kraje. Jde o regiony: Jičínsko,
Rychnovsko, Náchodsko, Broumovsko a město Hradec Králové.
Provozní doba: Po–Pá, 10:00–18:00
Kapacita: 20 klientů/den
Telefony: Rychnovsko: +420 776 626 309; Hradec Králové, Náchodsko a Broumovsko: +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 realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové
Projekt byl realizován za podpory měst: Česká Skalice, Dobruška, Hořice, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka, Nové Město
nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí
Rok 2014
V roce 2014 se nám podařilo zvětšit tým na 6 pracovníků a díky tomu
rozšířit naše služby do regionu Broumovska. Zaznamenali jsme vzestup
v počtech klientů a prvních kontaktů, což z našeho pohledu znamená,
že program pronikl do oblastí, kde dříve výměnné programy nepůsobily.
Podařilo se nám zpřístupnit služby pro klienty v dřívějších fázích drogové kariéry a kontaktovat i neinjekční uživatele – zejména příležitostné
a experimentální uživatele stimulačních a tanečních drog. Postupně se,
stejně jako další naše centra, zaměřujeme i na uživatele konopných drog.
Také jsme poprvé zaznamenali výraznější snížení injekčního užívání na
vrub užívání perorální cestou, což považujeme za další vlaštovku úspěchů dlouholetého působení našeho programu. Registrujeme též přesun
některých uživatelů ze sekundárního programu do přímého užívání služby, což svědčí o stále rostoucí důvěře klientů. Za významnou považujeme
i spolupráci s terénními programy zaměřenými na jiné cílové skupiny,
zejména mladé dospělé. Společně s pracovníky PROSTOR PRO, o.p.s
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a Občanského sdružení Salinger jsme realizovali více než 40 monitorovacích šetření rizikových lokalit v Hradci Králové. Další novinkou bylo
zaměření na klienty s duální diagnózou (kombinace závislosti a duševní
nemoci) a rozvoj spolupráce se spolkem Péče o duševní zdraví.
Plán na rok 2015
I v roce 2015 budeme stále působit v rozsahu 6 pracovníků v přímé práci. Budeme pokračovat v rozvoji služeb na území Broumovska. Zároveň
chceme prohloubit a upevnit naše služby ve stálých regionech po vzoru
velice úspěšného regionu Rychnovska. Plánujeme dále pracovat s rozšířením cílových skupin příjemců našich služeb – mladí lidé příležitostně experimentující se stimulačními a tanečními drogami, uživatelé THC,
osoby s duální diagnózou. I nadále proto budeme úzce spolupracovat
s našimi partnery v těchto oblastech. Program projde změnou některých
metodických postupů, plánujeme se dále intenzivně vzdělávat a též prezentovat nová zjištění na odborných setkáních.

Centrum terénních programů
Pardubického kraje
Tým
 Bc. Tomáš Janků – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník
Mgr. Iva Balíková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Bc. Alžběta Čížková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Petr Mifek – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách
Supervizor: Mgr. Eva Vernerová do 30. 11. 2014, PhDr. Vlastimil Sojka od 1. 12. 2014
Adresa centra
Místo poskytování služeb: 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
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR
Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Realizaci aktivit Centra terénních programů Pardubického kraje podpořil Pardubický kraj
Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice
Projekt byl realizován za podpory měst: Česká Třebová, Chrudim, Chvaletice, Lanškroun, Letohrad, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žamberk
Rok 2014
Jak ten rok rychle utekl, říkám si. Co se všechno událo, podařilo, kde
všude jsme byli a co jsme viděli. Náš plán byl pracovat s cílovou skupinou
uživatelů marihuany. Pustili jsme se do práce s chutí a nebyli jsme v tom
sami. Ve spolupráci s kolegy z jiných organizací jsme téma prezentovali
na Jihočeské konferenci, kde se odehrála i plodná debata napříč adiktologickými službami. Příjemným zjištěním pro nás bylo především to, že
umíme kontaktovat klienty a pracovat s nimi, i když nepotřebují HR materiál, který běžně distribuujeme, ačkoliv jsme si tím zpočátku nebyli úplně
jistí. Dobrá byla i spolupráce s městy, ve kterých působíme, z čehož máme
velkou radost. Práce se stálými klienty, injekčními uživateli, byla stejně
zajímavá a plodná jako v předchozích letech. S klienty jsme řešili slasti
a strasti drogového životního stylu a snažili jsme se být podporou ve
chvílích změny. Odměnou nám může být například telefonát od klientky,
která nastupovala do léčby a říká nám: „Ahoj, nic nepotřebuju, já se chci
jen rozloučit a poděkovat.“ Může se to zdát jako běžná věc, ale v terénu
se takových běžných věcí děje poměrně málo a o to víc nás těší.

Plán na rok 2015
V roce 2015 se chystáme dotáhnout systém práce s uživateli marihuany
do podoby hodné vlastní metodiky. Stejně jako loni i v roce 2015 budeme
v tomto směru spolupracovat s kolegy z našich ostatních center, ale také
z jiných organizací. Také se nám rýsují nová města, ve kterých budeme
pracovat. Je to vždycky vzrušující zážitek začínat terénní program v novém městě. Učit se číst jeho prostředí, zvykat si na jeho rytmus, projít si
všechny parky, ulice i zákoutí a mezi tím vším pak hledat tenké nitky vedoucí ke kontaktům s lidmi, kterým můžeme nabídnout pomocnou ruku.
Velkým cílem pro nejbližší období je úspěšné absolvování certifikačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, na které se
poctivě připravujeme. Rádi bychom také vylepšili spolupráci s ostatními
poskytovateli sociálních služeb v našich regionech. Zejména v oblasti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v našich regionech vidíme nové
partnery v práci s klientelou, která „propadá“ sítem služeb. V této oblasti
budeme spolupracovat s kolegy Centra terénních programů Královéhradeckého kraje, kteří mají větší zkušenosti ze společného působení s hradeckými terénními pracovníky pro děti a mládež.
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Centrum terénních programů
Středočeského kraje
Tým
 Ondřej Šulc, DiS. – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník
Tereza Müllerová – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Bc. Monika Záveská – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Bc. Eliška Šubrtová – terénní pracovnice, sociální pracovnice, adiktoložka
Michaela Rejšková, DiS. – terénní a sociální pracovnice na DPČ do 30. 4. 2015
Supervizorka: Mgr. Eva Vernerová
Adresa centra
Místo poskytování služeb: 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 724557 503, +420 728 245 196, +420 724 087 925
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
Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt byl realizován za podpory měst: Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Čelákovice, Kosmonosy, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Milovice, Neratovice, Poděbrady, Sadská
Rok 2014
V roce 2014 došlo k mírnému poklesu počtu klientů využívajících naše
služby. Důvodem byla nutnost omezit terénní program v Mladé Boleslavi
s ohledem na kapacitu centra. Celkově jsme ale poskytovali služby častěji, pravidelněji a zvýšili jsme více než dvojnásobně počet poradenských
intervencí. V práci s klienty jsme nadále kladli důraz na odpovědné chování směrem k veřejnosti. Oproti roku 2013 se tak zvýšil počet vyměněných stříkaček – klienti více dbají na zásady harm reduction a klesá počet
opakovaně použitých stříkaček. Zároveň jsme opět zaznamenali pokles
počtu odhozených stříkaček. V roce 2013 jich bylo 271, v roce 2014 pak
156. Trend stárnutí uživatelů drog sledujeme již delší dobu. Loni činil průměrný věk klientů 32 let. Podle našich poznatků je to způsobeno jednak
obecným stárnutím uživatelů drog v České republice a v našem případě i
nárůstem počtu osob, které nás vyhledaly až po několikaleté zkušenosti
s užíváním drog. V regionu naší působnosti jsme mohli opět sledovat
nárůst podílu uživatelů pervitinu. Častěji se však objevoval i heroin, který
je ovšem jen zřídka primární drogou a je užíván pouze občasně. Setkali
jsme se i s novými syntetickými drogami, zejména na Mělnicku. V návaz48

nosti na tyto skutečnosti jsme distribuovali nové preventivní materiály
informující o jejich rizicích.
Plán na rok 2015
Letos zaměříme pozornost také na uživatele marihuany. Věříme, že trend
nejen nízkoprahových služeb cílit také na tyto skupiny, je pozitivním aspektem vývoje v práci s uživateli drog. Ze zkušeností víme, že tato skupina je díky svým specifikům často přehlížena. V této souvislosti budeme
spolupracovat především s našimi dalšími centry, které se touto cestou
vydaly již v loňském roce. Chceme také prohloubit spolupráci se subjekty relevantními v otázce terciární drogové prevence a mít aktivní podíl
na zlepšování situace v lokalitách, kde působíme. Budeme proto iniciovat schůzky se sociálními odbory, orgány sociálně-právní ochrany dětí
a dalšími poskytovateli. V rámci prohloubení spolupráce předpokládáme
intenzivnější sdílení informací a vzájemnou pomoc. Díky tomu získáme
větší přehled a zkvalitníme práci s klienty i sběr odhozených injekčních
stříkaček. Nadále budeme cílit na prevenci šíření infekčních chorob – chceme zvýšit pokrytí populace uživatelů drog testy na hepatitidu typu C. >>>

>>> Věříme, že lepší informovanost o zdravotním stavu pomáhá klientům k zodpovědnějšímu chování i využívání lékařských služeb. drogové
prevence a mít aktivní podíl na zlepšování situace v lokalitách, ve kterých působíme. Budeme proto iniciovat schůzky se sociálními odbory, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími poskytovateli služeb. V rámci
prohloubení spolupráce předpokládáme intenzivnější sdílení informací
a vzájemnou pomoc. Díky tomu získáme větší přehled, dojde ke zkvalitnění práce s klienty či efektivnějšímu sběru odhozených injekčních stříkaček. Nadále budeme cílit na prevenci šíření infekčních chorob – chceme zvýšit pokrytí populace uživatelů drog testy na hepatitidu typu C.
Věříme, že lepší informovanost o svém zdravotním stavu pomáhá klientům k zodpovědnějšímu chování také směrem k neuživatelské veřejnosti
a následnému využití lékařských služeb.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Laxus o. s.
(v tisících Kč)
A. NÁKLADY

B. VÝNOSY

I. Spotřebované nákupy celkem

4 519

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

II. Služby celkem

2 067

II. Změny stavu zásob celkem

III. Osobní náklady celkem

16 045

IV. Daně a poplatky celkem

0

V. Ostatní náklady celkem

68

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

202

412
0

III. Aktivace celkem

0

IV. Ostatní výnosy celkem

121

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

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

0

VI. Přijaté příspěvky celkem

18

VIII. Daň z příjmů celkem

0

VII. Provozní dotace celkem

22 398

VÝNOSY CELKEM

22 949

NÁKLADY CELKEM

22 901

ROZVAHA Laxus o. s.
(v tisících Kč)
AKTIVA
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

Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014

PASIVA

Stav k 1. 1. 2014

Stav k 31. 12. 2014

249

481

0

0

1 102

1 536

0

0

-853

-1 055

I. Rezervy celkem

1 840

1 558

II. Dlouhodobé závazky celkem

10

4

54

55

III. Krátkodobé závazky celkem

13

26

3

309

1 783

1 194

0

0

2 089

2 039

A. Vlastní zdroje celkem

1 554

1 727

I. Jmění celkem

1 536

1 679

II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem

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

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY,
VÝNOSY, TRŽBY A DARY 2014		
Laxus o. s.		

18

48

535

312

0

0

512

282

2 089

2 039

0

48

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády ČR
Operační program Lidské zdroje a změstnanost – na projekt Zpátky, jinak
Královéhradecký kraj
Město Pardubice
Město Hradec Králové
Pardubický kraj
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Středočeský kraj
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Tržby z prodeje služeb
Liberecký kraj
Město Nymburk
Výnosy ostatní
Město Svitavy
Město Chrudim
Město Lanškroun
Město Hořice
Město Jaroměř
Město Ústí nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí
Město Nový Bydžov
Město Nová Paka
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Moravská Třebová
Město Česká Třebová
Město Letohrad
Město Polička
Město Jablonec nad Nisou
Město Náchod
Město Česká Skalice
Město Litomyšl
Město Přelouč
Město Žamberk
Dary – ostatní
Město Týniště nad Orlicí
Dar – Město Nové Město nad Metují
Úrok z bankovního účtu
CELKEM

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2014 jsou uloženy v sídle Laxus o. s.
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Půjčka – Město Hradec Králové

8 739 000 Kč
3 230 000 Kč
2 677 371 Kč
1 812 000 Kč
1 174 500 Kč
1 020 000 Kč
995 000 Kč
800 000 Kč
650 000 Kč
500 000 Kč
322 504 Kč
200 000 Kč
135 950 Kč
120 331 Kč
90 000 Kč
70 000 Kč
60 000 Kč
45 000 Kč
40 000 Kč
26 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
7 899 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
506 Kč
22 949 060 Kč
350 000 Kč
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Semiramis o. s.
(v tisících Kč)
A. NÁKLADY CELKEM

B. VÝNOSY CELKEM

Za činnost celkem

I. Spotřebované nákupy celkem

1 593

I. Tržby za vlastní výkony celkem

II. Služby celkem

1 876

II. Ostatní výnosy celkem

III. Osobní náklady celkem

8 235

IV. Daně a poplatky celkem

4

V. Ostatní náklady celkem

121

VI. Odpisy, prodaný majetek celkem

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

1 581

1

24

0

III. Přijaté příspěvky celkem

170

0

IV. Provozní dotace celkem

9 211

0

VÝNOSY CELKEM

10 987

138

NÁKLADY CELKEM

11 967

C. Daň z příjmu

0

D. Výsledek hospodaření celkem

-980

ROZVAHA Semiramis o. s.
(v tisících Kč)
AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek celkem

Ke dni 1. 1. 2014 Ke dni 31. 12. 2014

PASIVA CELKEM

27

445

A. Vlastní zdroje celkem

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

335

891

I. Jmění celkem

IV. Oprávky k dlouhod. majetku celkem

-308

-446

3 481

3 132

-738

186

4 207

2 946

12

0

3 508

3 577

B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
II. Krátkodobý finanční majetek celkem
III. Jiná aktiva
AKTIVA CELKEM

Ke dni 1. 1. 2014

Ke dni 31. 12. 2014

2 209

1 245

16

31

II. Výsledek hospodaření celkem

2 193

1 214

B. Cizí zdroje celkem

1 299

2 332

III. Krátkodobé závazky celkem

1 141

2 159

158

173

3 508

3 577

IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY,
VÝNOSY, TRŽBY A DARY 2014
Semiramis o. s.			
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjmy z vlastní činnosti – individuální projekty OP LZZ
Příjmy z vlastní činnosti
Středočeský kraj
Město Kralupy nad Vltavou
Město Nymburk
Město Mladá Boleslav
Město Neratovice
Nadační fond Šance pro děti
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ministerstvo zdravotnictví ČR
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
Město Mnichovo Hradiště
Město Čelákovice
Dar – Rotary Klub Jičín
Nadace Albert
Město Poděbrady
Město Bělá pod Bezdězem
Město Mělník
Město Milovice
Královéhradecký kraj
Město Benátky nad Jizerou
Město Sadská
Město Kosmonosy
Dar – Hlučná Samota
Město Bakov nad Jizerou
Dar – Jan Rathouský
Ostatní příjmy
CELKEM

3 921 034 Kč		
1 459 106 Kč		
927 000 Kč		
857 800 Kč		
783 468 Kč		
739 125 Kč		
500 000 Kč		
256 000 Kč		
234 600 Kč		
200 000 Kč		
150 000 Kč		
144 000 Kč		
130 000 Kč		
100 000 Kč		
100 000 Kč		
93 000 Kč		
80 000 Kč		
47 894 Kč		
37 500 Kč		
35 000 Kč		
35 000 Kč		
34 000 Kč		
30 000 Kč		
28 000 Kč		
20 000 Kč		
10 000 Kč		
10 000 Kč		
5 405 Kč		
5 000 Kč		
5 000 Kč		
9 055 Kč		
10 986 987 Kč		

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2014 jsou uloženy v sídle Semiramis o. s.
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

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

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

Bakov nad Jizerou

Bělá pod Bezdězem

Benátky nad Jizerou

Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav

Česká Skalice

Česká Třebová

Hořice

Jaroměř

Jičín

Kosmonosy

Kralupy nad Vltavou

Lanškroun

Letohrad

Litomyšl

Mělník

Městec Králové

Čelákovice

Chrudim

Kostelec nad Orlicí

Mgr. Ing. Václav Král - Advokátní kancelář AVKP
Jan Rathouský
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SHRNUTÍ / SUMMARY
Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Mladá Boleslav

Jednotná identita
Mnichovo Hradiště

Moravská Třebová

Grafický manuál
Náchod

Neratovice

Nová Paka
=1$.

Verze 2, 09/2009

Nové Město
nad Metují

Nový Bydžov

Nymburk

Pardubický kraj
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Poděbrady

Polička

Přelouč

Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky
- Úřad vlády ČR

Sadská

Středočeský kraj

Svitavy

Týniště nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Žamberk

5

Rychnov nad Kněžnou

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

Laxus o. s. and Semiraims o. s. are professional organizations with long
tradition in provision of expert services focused on addictive and other
risky behaviour. Practice in the field of drug services taught us that it
pays off to prevent problems and focus on individuals, families and also
their surroundings when solving problems.

Během roku 2014 zaznamenaly Laxus o. s. a Semiramis o. s., partnerské a slučující se organizace, celou řadu významných změn. Tou největší,
která bude formovat náš tvar i v budoucnu, je výrazné rozšíření cílových
skupin, kterým pomáháme. Již se nevěnujeme pouze nelegálním drogám a problémovým uživatelům, jak tomu dosud převážně bylo, ale čím
dál více se soustředíme na děti, jejich rodiče, ale i na problémové hráče
a závislé na alkoholu nebo tabáku, tj. legálních drogách. Toto rozšíření
bylo jedním z hlavních témat strategického plánování, které proběhlo
na podzim loňského roku a uzavřelo tak diskuse, které dlouho probíhaly
uvnitř organizace, ale i jednu z našich společných životních etap.

During the year 2014 the partner and merging organizations Laxus o.
s. and Semiramis o. s. registered numerous changes. The biggest one,
which will form our shape also in future, is significant expansion of the
target groups that we focus on. We already do not pay attention only
to illegal drugs and problem drug users, as we mainly did before. We
increasingly focus our attention to children, their parents and also to
gamblers and people addicted to alcohol and tobacco, i. e. legal drugs.
This expansion was one of the main topics of the strategic planning
which took place last autumn and which closed prolonged discussions
within the organization, as well as one of our shared life stages.

Mezi naše služby se tak nově řadí zejména Centrum rodinného poradenství, ve kterém fungují již dvě poradenské dvojice, další rozvoj zaznamenal i N-klub, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které úspěšně
absolvovalo rozvojový audit České asociace Streetwork a také Centrum
primární prevence, které rozšířilo nabídku služeb v Královéhradeckém
a Pardubickém kraji. V rámci Ambulantního centra Pardubice jsme začali
poskytovat službu EEG biofeedback, Centrum drogových služeb ve vězení zahájilo spolupráci s Vazební věznicí Praha-Pankrác. Centra terénních
programů se během uplynulého roku začala více zaměřovat na práci
s uživateli konopných látek a spolupráci s ostatními nízkoprahovými
službami v regionech, které pokrýváme. Centrum adiktologických služeb
naplno využilo kapacit, které se mu po období útlumu nyní dostávají
a zaznamenalo výrazný nárůst kontaktů i vyměněných injekčních stříkaček. Úplnou novinkou pro organizaci jako celek pak bylo navázání úzké
odborné spolupráce s pražským Centrem Alma, které se věnuje pomoci
ženám, závislým na alkoholu.

A new Family counseling center with two consulting pairs ranks among
our services now, further development has been done in the N-klub, the
low-threshold drop-in center for children and youth in Nymburk, which
succesfully completed the quality audit provided by the Czech Association of Streetwork. The Primary prevention Centre has also expanded our
range of services in Královéhradecký and Pardubický regions. The Outpatient treatment center in Pardubice started to provide the EEG biofeedback service and the Drug services in prison center started cooperation
with the Remand Prison Praha-Pankrác. Our outreach programs began
to focus more on working with cannabis users and cooperation with
other low-threshold services in the regions that we cover. After a period of decline, the Centre of addictological services fully utilized given
potential and capacities, and recorded significant increase of contacts
and exchanged syringes. Completely new for our organization was the
establishment of a close professional cooperation with Centrum Alma,
o.p.s., which is focused on helping women addicted to alcohol.

Během uplynulého roku jsme pomohli více než 3000 klientům, z nichž
více než 1400 se do kontaktu s námi dostalo poprvé. Přes 2400 osob
využilo odborného sociálního poradenství, nitrožilním uživatelům drog
jsme vyměnili téměř 460000 injekčních stříkaček a v rámci primární prevence a nízkoprahového zařízení jsme byli v pravidelném kontaktu s více
než 7800 dětmi a mladými lidmi.

Over the past year we have helped more then 3000 clients, while more
than 1400 of them have used our services for the first time. Over 2400
people have utilized the specialized social counseling, intravenous users
have exchanged over 460000 syringes. The Primary prevention center
and the low-threshold youth center were in regular contact with more
than 7800 children and young people.
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KONTAKTY

KONTAKTY
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

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
Datová schránka Laxus o. s.: snjgydh
Kancelář správy organizace
e-mail: laxus@laxus.cz
tel.: +420 495 401 565
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové

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)

Ředitel organizace
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
e-mail: placek@laxus.cz
tel.: +420 606 936 212

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)

www.laxus.cz

www.os-semiramis.cz

Společné kontakty
Odborná ředitelka
Bc. Eva Mifková
e-mail: mifkova@laxus.cz
tel.: +420 606 691 490
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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
Lukáš Gilányi, DiS.
e-mail: gilanyi@laxus.cz
tel.: +420 731 954 420

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 (PCE), +420 605 113 254 (SY)
adresa: Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
adresa: Centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
Centrum adiktologických služeb Nymburk
Vedoucí centra: Petr Vykydal, e-mail: vykydal@laxus.cz
e-mail: cas.nymburk@laxus.cz
tel.: +420 325 514 424
terénní mobil: +420 724 557 504
adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk
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 primární prevence
Rozvojový ředitel centra: Bc. Miroslav Zavadil, DiS., e-mail: zavadil@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 365 338
Vedoucí centra: Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
e-mail: exnerova@os-semiramis.cz
e-mail: prevence@os-semiramis.cz
tel.: +420 723 179 409
adresa: Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Centrum rodinného poradenství
Vedoucí centra: Bc. Miroslav Zavadil, DiS., e-mail: zavadil@os-semiramis.cz
e-mail: crp@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 365 338
adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje
Vedoucí centra: Artem Vartanian, e-mail: vartanian@laxus.cz
e-mail: teren.hradec@laxus.cz
terénní mobil pro H. Králové a regiony Broumovska a 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
Centrum terénních programů Středočeského kraje
Vedoucí centra: Ondřej Šulc, DiS., e-mail: sulc@os-semiramis.cz
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
tel.: +420 724 557 503
terénní mobil: +420 728 245 196, +420 724 087 925
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
N-klub – nízkoprahový klub 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, 288 02 Nymburk
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 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
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
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