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Úvodní slovo
V uplynulém roce Laxus utržil novou a velmi důležitou zkušenost. Prakticky ze dne na den se zdvojnásobil.
V lednu 2007 byl vybrán Magistrátem města Pardubic a krajským úřadem jako nový poskytovatel drogových
služeb v Pardubickém kraji. Tak se stalo, že místo v jednom kraji působí ve dvou. Místo jedné provozovny má
od každého typu služby provozovny dvě – dvě kontaktní centra, dva terénní programy a dvě ambulance.
V rámci tohoto zdvojnásobování jsme se museli vyrovnat s celou řadou potíží, ale získali jsme ještě více
nových i staronových zkušeností. Rád bych se na tomto místě, možná pro zachování symetrie dvou, zaměřil
na zkušenosti dvě - podle mého soudu nejzajímavější.
Drogové služby vznikaly v devadesátých letech jako úplná novinka a tak nám (Laxusu i ostatním
organizacím) nezbývalo, než se učit metodou pokus-omyl. Samozřejmě, že jsme vycházeli ze zkušeností ze
zahraničí, samozřejmě, že jsme spolupracovali s dalšími lidmi a organizacemi. Vždy ale byla nejdůležitější
vlastní zkušenost a z ní vzešlá tzv. „dobrá praxe“. Často jsme si v té době kladli otázku: …kdo ví, jaké by to
bylo, kdybychom tenkrát na začátku věděli a uměli to, co víme a umíme dnes.
…no a v roce 2007 jsme měli unikátní příležitost získat na tuto otázku odpověď.
Druhou zkušenost je mi jen těžko pojmenovat, je to spíš pocit. V Královéhradeckém kraji působíme
relativně dlouho a po celou dobu našeho fungování jsme „stabilně fungovali“ a „nezlobili“. Dělali jsme svou
práci tak, že si naše okolí zvyklo na to, že drogové služby prostě fungují a… tudíž není potřeba se o ně příliš
zajímat a starat. V našem „novém“ kraji je to poněkud jinak. Lidé, se kterými jednáme a spolupracujeme,
vědí, jaké to je, když to, co je považováno za jistotu, zmizí (klidně i ze dne na den). Konkrétně to vypadá
tak, že se zajímají a starají. V reáliích běžného dne to znamená, že ve chvíli, kdy něco potřebujeme, jsou
dotčené instituce a jejich pracovníci ochotnější poslouchat a pomáhat hledat řešení. Možná je to jenom
pocit, ale zdá se mi, že na Pardubicku daleko častěji, než „to nejde“, slyšíme „zkusíme to, budeme se snažit
najít nějaké řešení“.
…možná je to jenom pocit, ale konec konců i zážitek je zkušenost.
Jiří Staníček
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Laxus o.s. v roce 2007

Občanské sdružení Laxus vzniklo v roce 1995 se záměrem provozovat Kontaktní centrum pro uživatele
drog v Hradci Králové. V roce 2007 byl Laxus o.s. hlavním poskytovatelem drogových služeb v Pardubickém
a Královéhradeckém kraji. Na tomto území, které čítá bezmála 1.mil.obyvatel, provozuje Terénní programy,
Kontaktní centrum, Ambulantní program. Drogové služby ve vězení zasahují i do kraje Vysočina.
Samotný rok 2007 byl pro vývoj organizace i poskytovaných služeb rokem zásadním. Od února 2007
Laxus o.s. provozuje své služby i na území Pardubického kraje.
V prosinci 2006, když organizace, která poskytovala drogové služby v Pardubickém kraji, končila svoji
činnost, se rada sdružení rozhodla nabídnout Pardubickému kraji možnost tyto služby převzít. Napsali jsme
dopis s nabídkou a čekali. Přišla nabídka k jednání, potom požadavky a podmínky, které jsme splnili. Zástupci
kraje a města Pardubice se následně rozhodli zvolit Laxus o.s. jako hlavního poskytovatele drogových služeb ve
svém kraji. Již od 1.února se podařilo obnovit chod Kontaktního centra a Terénních programů v Pardubicích, od
března byl obnoven Terénní program na území celého Pardubického kraje. V dubnu zahájila provoz obnovená
Ambulance a v červnu i její pobočka ve Svitavách. Přestože jsme jednotlivé programy museli rekonstruovat
tak říkajíc „z gruntu“, nestavěli jsme na zelené louce. K spolupráci se nám alespoň „na dálku“ podařilo přizvat
prakticky celé jádro týmu lidí, kteří kdysi na přelomu století služby na Pardubicku zakládali. Mohli jsme se
tak opřít nejen o pevné základy, které po nich i po letech zbyly, ale i o jejich zkušenosti. Ty, ač byly z období
1999-2005, rozhodně nebyly zastaralé. Chceme proto na tomto místě konstatovat: Michale Zahradníku,
Markéto Lukáčová, Tomáši Žáku, Dane Dvořáku, Milane Štorku odvedli jste tehdy dobrou práci. Díky.
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Cíle organizace (výňatek ze stanov Laxus o.s.)

Čl. III.
Cíl činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je:
poskytovat sociální a zdravotní služby pro osoby ohrožené užíváním návykových látek
výzkumná činnost v oblasti užívání drog
osvětová činnost v oblasti užívání drog
2. Za tímto účelem sdružení
zřizuje a provozuje odborné programy naplňující cíle sdružení
spolupracuje s ostatními institucemi na zvyšování profesionality a odborné kvality služeb
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Výčet programů a dalších aktivit 2007
Odborné programy Laxus o. s. tvoří stále dvě přehledné skupiny a pro jejich správné využívání stačí
přicházejícím zájemcům o služby odpovědět si na relativně jednoduché otázky – „…jste aktivním uživatelem
drog?“ nebo „…chcete přestat brát drogy?“. Od roku 2007 si naši klienti mohou klást i otázku: „Chci služby
využívat v Hradci Králové nebo v Pardubicích?“
Služby aktivním uživatelům drog jsou poskytovány v programech zaměřených na snižování rizik spojených
s užíváním drog, a to v Kontaktním centru v Hradci Králové nebo v Pardubicích a Terénními programy na
území okresů Chrudim, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Poradenské služby jsou poskytovány těm, kdo usilují o abstinenci, a jejich rodinným příslušníkům
v Ambulantním centru v Hradci Králové a Pardubicích, dále také v prostředí věznic.

Odborné zabezpečení programů a certiﬁkace služeb
Jednou z klíčových charakteristik Laxus o.s. je důraz na odborný výkon služeb. Proto jsou do pracovního
poměru angažováni absolventi odborných a vysokých škol a ti jsou následně vedeni a podporováni k dalšímu
odborném růstu. Z tohoto nároku jsme neslevili, ani když jsme pod tlakem na rychlou obnovu pardubických
služeb sestavovali zcela nové týmy.
Za kvalitu služeb a složení týmů odpovídají odborný ředitel pro harm reduction služby a odborná ředitelka
pro poradenské služby.
V roce 2007 Laxus o.s úspěšně registroval jednotlivé programy jako sociální služby, a to pro typy kontaktní
centrum, terénní programy a odborné sociální poradenství.
V roce 2007 provoz zajišťovalo 33 pracovníků, z nich všichni mají odborné vzdělání, většina na VŠ úrovni.
V programech Laxus o.s. převládají ženy, mužů bylo pouze osm.
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PROGRAMY

3.

Kontaktní centrum Laxus o.s.

Poslání
Kontaktní centrum Laxus o. s. poskytuje sociální a zdravotní služby uživatelům drog a jejich blízkým
osobám v Hradci Králové a Pardubicích.
Poskytování služeb vychází z principu snižování zdravotních a psychosociálních rizik plynoucích z užívání
drog, z principu veřejného zdraví a z principu nízkoprahovosti. Služby jsou poskytovány bez předsudků na
základě individuálních potřeb klientů.
Cílem je umožnit klientům Kontaktního centra v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob
života.

Cílová skupina
Injekční uživatelé nelegálních drog (jedná se o ty uživatele, kteří užívají drogy nejvíce rizikovým způsobem,
tedy injekčně)
Blízké osoby uživatelů drog (rodiče, přátelé, děti uživatelů nelegálních drog a sexuální partneři injekčních
uživatelů)
Neinjekční uživatelé drog ve speciﬁckých životních situacích (jde zejména o osoby, které se vlivem
životních okolností ocitli ve společnosti injekčních uživatelů, žijí s nimi, sdílejí společné prostory a jsou tak
více ohroženi návykovými látkami)

Rozsah služeb
Poskytované služby
výměnný program

zprostředkování dalších odborných i veřejných služeb

krizová intervence

informace hlavně o užívání drog

HIV testy

první pomoc

potravinový servis

hygienický servis

poradenství v oblasti zdravotní, sociální, v průběhu
trestního řízení apod.

asistenční služba

T

Přestoupil na učiliště, kde se
mu daří. Drogy přestal užívat,
vrátil se ke svým zálibám ...

Rodině bylo nabídnuto rodinné
poradenství, se kterým všichni
souhlasili. Do centra docházeli
půl roku, během té doby se
podařilo vyjasnit rodinná
pravidla. Tomáš se naučil
vybojovávat si svou nezávislost
i jinak než útěkem k drogám.

omášovi je 17, dva roky
kouří marihuanu a v posledním
půl roce párkrát zkusil šňupat
pervitin. Chodí na střední
školu, ale moc ho to nebaví,
má řadu neomluvených
hodin, špatný prospěch.
Doma se s rodiči často hádá,
většinu dne tráví s partou.
Minulý týden se s kamarády
dopustil výtržnictví. Při jeho
prošetřování se ukázalo, že byl
pod vlivem drog. To vyděsilo
jeho matku, která se rozhodla
přijít i s ním do ambulantního
centra. Po počáteční neochotě
a nedůvěře se Tomáš svěřil,
že se mu doma nežije lehce,
s rodiči si nerozumí, často
se hádají. Parta a drogy jsou
pro něj způsobem, jak být na
rodičích „nezávislý“.
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3.1.

Kontaktní centrum Laxus Hradec Králové (KC HK)

Popis klientů služby v KC HK
Typickým klientem programu v KC HK v roce 2007 byl muž, 25 let, který injekčně užívá pervitin po dobu
3 a více let, a to několikrát týdně. Pervitin také příležitostně kombinuje s jinými drogami, zejména s alkoholem,
marihuanou a s přírodním opiem v letní sezóně.
Tento klient má nedokončené střední vzdělání, je dlouhodobě evidován na ÚP a pobírá sociální dávky.
Dlouhodobější pracovní zkušenost nemá. Nejčastěji žije v pronajatém bytě spolu s dalšími osobami
užívajícími pervitin. S původní rodinou má většinou značně narušené nebo úplně zpřetrhané vazby.
Typický klient Kontaktního centra má problémy se zákonem – byl již podmínečně odsouzen nebo probíhá
trestní stíhání, a to ve většině případů za majetkovou trestnou činnost.
Služeb KC využívá několikrát do týdne, a to zejména výměnný program, dále pak poradenství (nejčastěji
sociální), příležitostně pak využívá hygienický a potravinový servis.

KC HK - zajištění programu
V průběhu roku 2007 došlo k poměrně velkým změnám v pracovním týmu, kdy dvě pracovnice přešly
do jiného programu. Chod Kontaktního centra v Hradci Králové tak po část roku zajišťovaly tři pracovnice.
Od září byl stav pracovníků doplněn, program zajišťuje pět pracovníků (4,5 úvazku). V tomto roce se také
Kontaktní centrum v Hradci Králové stalo pro pracovníky „vstupní branou“ do služeb Laxus, o. s., většina
nově přijatých pracovníků zde absolvovala vstupní stáž a část zaváděcího programu.
Tým je v rámci organizace podporován odborným ředitelem formou intervizí, administrativně je podpořen
tzv. správou projektů a má zajištěnu externí supervizi.
Služby v roce 2007 byly poskytovány v prostorách v Okružní ulici, které nejsou zcela vyhovující, prioritou
pro následující rok je jednání o vyhledání nových prostor.
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KC HK - statistika
V roce 2007 navštívilo Kontaktní centrum 233 klientů, z toho 220 uživatelů drog (13 rodičů nebo
sexuálních partnerů). 75 uživatelů nás kontaktovalo poprvé. Ze tří čtvrtin převažovali muži, průměrný věk
klienta byl 25,86 roku.
Téměř všichni klienti aplikují drogy injekčně, převládají uživatelé pervitinu. Někteří klienti však drogy
kombinují, a to zejména s alkoholem, marihuanou a přírodním opiem.
Část klientely tvořila skupina mladých bezdomovců užívajících drogy, která se však oproti minulým rokům
zmenšila, a to zhruba na 10 osob, stále však využívají nejširší spektrum služeb (výměnný program, zdravotní
ošetření, hygienický a potravinový servis, sociální poradenství), a to poměrně často (zejména v zimních
měsících). Zmenšení této skupiny je dáno tím, že někteří z mladých bezdomovců opustili město, někteří se
přesunuli od nelegálních drog výhradně k alkoholu a přestali být klienty Kontaktního centra.
Většina všech klientů má bydliště v Královéhradeckém kraji, ostatní přicházejí nejčastěji z Pardubického
kraje a z Prahy.
S klienty proběhlo v roce 2007 3.068 kontaktů, z toho 1.398 bylo zaměřených na výměnu injekčního
materiálu. Dohromady bylo vyměněno 78.412 injekčních stříkaček.
2004

2005

2006

2007

Klienti UD

328

284

247

220

Klienti IUD

289

248

243

217

První kontakty

168

157

91

75

3 799

3 841

3 805

3 055

Počet výměn

883

1 234

1 312

1 398

Poradenství

349

136

101

174

21 533

42 881

56 504

78 412

75

173

233

361

Osobní kontakty

Vyměněný materiál
Počet jehel na osobu

M

onika byla odsouzena ke
dvouletému trestu za výrobu
a distribuci drog. Ve věznici
absolvovala léčebný program.
Byli jsme v kontaktu již během
trestu. Bála se odchodu
z věznice, domů se nechtěla
vrátit, otec ji v minulosti
zneužíval. Potřebovala pomoci
najít bydlení, nevěděla, na jaké
úřady se obrátit, jak si sehnat
zaměstnání. Měla obavy,
aby nezačala opět užívat
pervitin. Po odchodu z věznice
nastoupila do ročního
doléčovacího programu.
V červnu ho úspěšně ukončila
– i s pobytem ve věznici
abstinuje již tři roky, našla
si podnájem, přítele, má
zaměstnání, které ji baví.
Za dva roky bude mít splacené
i dluhy, pak by si chtěla pořídit
dítě. Říká, že je poprvé v životě
šťastná...
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více volajících rodičů
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3.2.

Kontaktní centrum Laxus Pardubice (KC PCE)

Kontaktní centrum v Pardubicích provozuje Laxus o.s. od 1. 2. 2007.

Popis klientů služby v KC PCE
Typickým klientem programu v Pardubicích je muž, 25-26 let, který užívá injekčně pervitin po dobu 4 a více
let. Pervitin aplikuje několikrát týdně, příležitostně ho kombinuje s jinými drogami (léky, marihuana, alkohol).
Nemá závažnější zdravotní problémy.
Statisticky průměrný klient má nedokončené střední vzdělání, je nezaměstnaný, občasné brigády či
ilegální práce, nemá dlouhodobější pracovní zkušenosti. Nejčastěji žije v pronajatém bytě s dalšími osobami
užívajícími pervitin. S vlastní rodinou má narušené nebo úplně zpřetrhané vazby.
Typický klient Kontaktního centra má problémy se zákonem, často byl podmínečně odsouzen nebo
probíhá trestní stíhání, většinou ve spojení s majetkovou trestnou činností.

KC PCE - zajištění programu
Na počátku roku 2007 vznikl zcela nový tým, který od dubna tvořili 4 členové.V průběhu roku došlo
k výměně pracovníků, celkem bylo do programu zapojeno 5 zaměstnanců. Tým je v rámci organizace
podporován odborným ředitelem formou intervizí, administrativně je podpořen tzv. správou projektů a má
zajištěnu externí supervizi.
Služby v roce 2007 byly poskytovány v prostorách v Pardubicích v Češkově ulici. Uvedené prostory nejsou
zcela vyhovující, prioritou pro následující rok je jednání o vyhledání nových prostor.

KC PCE- statistika
V roce 2007 využilo služeb programu 190 osob, z toho 161 UD, 14 rodinných příslušníků a 15 ti osobám
bylo poskytnuto telefonické poradenství. S těmito klienty proběhlo 1.426 kontaktů. Z 74% převažovali mezi
UD muži, z hlediska užívaných drog převažovali uživatelé pervitinu 83%. Základní drogu opiáty (heroin,
surové opium, subutex) udává 9% klientů. 88% klientů aplikuje injekčně. Většina klientů však drogy kombinuje,
a to zejména s alkoholem a THC. V průběhu roku jsme byli v kontaktu s 5 těhotnými uživatelkami. Průměrný
věk klienta je 25,1 let.
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Celkem bylo vydáno 18.651 stříkaček a 18.755 kusů bylo přijato
V roce 2007 bylo provedeno 2.282 výkonů
9 klientů se pravidelně zapojuje do úklidových prací v centru pomocí chráněného pracovního místa,
tzv. samosprávy, nebo formou výkonu trestu obecně prospěšných prací. Tento trest vykonávali v KC 3 klienti.
Vzdělávacími programy prošlo 82 studentů středních škol.

4.

Terénní programy Laxus o.s.

Poslání
Terénní programy Laxus o.s. poskytují injekčním uživatelům drog služby, které vedou ke snižování
sociálních a zdravotních rizik, v Hradci Králové, Pardubicích a v dalších městech Královéhradeckého
a Pardubického kraje.
Terénní pracovníci vyjíždějí do okresů Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad
Orlicí, Hlinsko.
Smyslem terénní práce je aktivní vyhledávání tzv. skryté populace injekčních uživatelů drog a poskytování
pomoci klientům při osvojení si zásad bezpečnějšího braní, které vede ke snižování rizik při užívání drog
a k předcházení přenosu infekčních onemocnění.
Zamýšleným cílem je stabilizovaný klient schopný samostatně přijímat rozhodnutí, dodržující praktiky
bezpečného braní, ochotný v případě potřeby kontaktovat další služby.
Pro běžné občany je program užitečný především v zajištění sběru pohozených stříkaček a bezpečné
likvidace použitého injekčního materiálu.

Cílová skupina
Terénní pracovníci se zaměřují zejména na injekční uživatele drog, kteří nejsou v kontaktu s žádnou
odbornou službou, a osoby přímo ohrožené injekčním užíváním - sexuální partnery uživatelů drog.
Terénní pracovníci v rámci aktivního vyhledávání kontaktují i osoby experimentující s drogami
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Rozsah služby
Poskytované služby
výměnný program

zprostředkování dalších odborných i veřejných služeb

krizová intervence

informace hlavně o užívání drog

HIV testy

první pomoc

potravinový servis

asistenční služba

poradenství v oblasti zdravotní, sociální, v průběhu trestního řízení apod.

4.1

Terénní programy - Královéhradecký kraj

Popis klientů služby v Královéhradeckém kraji
Typickým klientem je pětadvacetiletý muž injekčně užívající pervitin, sociálně je stabilizovaný. Bydlí
v malém městě v bytě u rodičů nebo v pronajatém bytě s přáteli, je vyučen nebo se základním vzděláním,
registrovaný na ÚP nebo bez zaměstnání, netestován na infekčně přenosná onemocnění typu HIV, hepatitidy.
Do kontaktu s programem se dostává zhruba po třech letech injekčního užívání s tím, že klienti sami udávají,
že se v průběhu tohoto období chovali rizikově - sdíleli injekční stříkačky nebo jiné pomůcky k aplikaci, měli
nechráněný sex.

Zajištění programu
Ke dni 31. 12. 2007 pracoval tým terénních pracovníků v počtu 4 osob na 4,0 úvazku. Pracovníci Terénních
programů působili v pracovních dnech pondělí – pátek ve městě Hradec Králové a regionu Královéhradeckého
kraje (Náchodsko, Rychnovsko, Jičínsko). Celkem se za rok 2007 uskutečnilo 264 výjezdů do jednotlivých
obcí regionu. Těžištěm programu je v současné době práce v regionu kraje, v HK je scéna navázána na
služby KC.

Statistiky
V roce 2007 využilo program celkem 411 osob.
V rámci aktivního vyhledávání oslovili terénní pracovníci 85 uživatelů drog. Jednalo se ovšem
o experimentující neinjekční uživatele, kteří většinou služby nepoptávali, ale pomohli navázat kontakt
s injekčními uživateli drog (metoda „sněhové koule“).
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Služby v roce 2007 využívalo 326 injekčních uživatelů drog, z toho v přímém kontaktu 210 osob, dalších
116 je zapojeno do sekundárního výměnného programu. Proběhlo 1.140 osobních kontaktů, z toho 925 za
účelem výměny. Bylo vyměněno 37.247 setů, nově kontaktováno 78 klientů:
Terénní programy podle místa poskytování služeb
Hradec Králové

Regionální terénní programy

Kontakty

1. Kontakty

Vydané
stříkačky

sběr

Kontakty

1. Kontakty

Vydané
stříkačky

sběr

2001

1229

33

2.264

85

15

15

2.060

0

2002

1208

50

2.608

183

44

7

3.052

3

2003

1008

64

3.553

155

160

28

3.071

12

2004

664

38

5.162

55

273

54

7.909

38

2005

701

16

5.569

151

941

56

22.206

3

2006

537

11

3.684

204

600

34

25.540

1

2007

235

16

1.862

277

905

62

35.385
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M

S terénním programem se
dostala do kontaktu před půl
rokem, protože už se bála
kupovat stříkačky v lékárnách.
Od pracovníků zjistila, že ne
všechno, co jí přítel o drogách
řekl, je pravda. Nedávno se s
ním rozešla, od té doby střídá
sexuální partnery. Pervitin
bere dál, stříkačky si chodí
měnit sama pro sebe. Poslední
dobou si říká i o kondomy.
Uvažuje, že se nechá otestovat
na HIV a žloutenky, aby
věděla, na čem je.

Pervitin začala brát před
rokem, společně se svým
přítelem. Aplikuje si jej již
od začátku injekčně, většinou
o víkendech na různých
akcích. O jejím užívání neví
nikdo z rodiny ani spolužáků,
zatím to dobře tají.

arii je 18. let.Žije na vesnici
společně s matkou a mladším
bratrem. Otec od rodiny
odešel, když jí bylo deset
let, vídá ho jen sporadicky.
Nedávno odmaturovala na
nedalekém gymnáziu s velmi
dobrým prospěchem,je přijata
na vysokou školu, kam se
moc těší.
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tolerance
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Světový de
úrazů

Světový den
standardů

Říjen 2008
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4.2

Terénní programy - Pardubický kraj

Terénní program v Pardubickém kraji začal fungovat 23. 2. 2007

Popis klientů služby v Pardubickém kraji
Typickým klientem je čtyřiadvacetiletý muž, injekčně užívající zejména pervitin. Pracuje minimálně,
žije v bytě u rodičů nebo v pronajatém bytě. Než začal využívat služby terénního programu, neměl žádné
informace o HR materiálu, o infekčně přenosných chorobách, choval se rizikově – sdílel injekční stříkačky
nebo jiné pomůcky k aplikaci, měl nechráněný sex.

Zajištění programu:
Stabilně začíná tým pracovat od dubna 2007, a to ve 3 osobách. K 31. 12. 2007 již zajišťují program
4 pracovníci na 4,0 úvazky.Pracovníci Terénních programů působili v pracovních dnech: pondělí – pátek
v Pardubicích a regionu Pardubického kraje (Svitavsko, Chrudimsko, Ústeckoorlicko) Celkem se za rok
2007 uskutečnilo 170 výjezdů do jednotlivých obcí regionu. Těžištěm programu je v současné době práce
v regionu kraje.

Statistiky:
V roce 2007 využilo program celkem 408 osob (149 v přímém kontaktu se službou, 105 prostřednictvím
sekundárního výměnného programu, 28 potencionálních zájemců o službu, 126 osob bylo jednorázově
kontaktováno prostřednictvím oslovení), proběhlo 871 osobních kontaktů z toho 282 za účelem výměny.
Celkem bylo vyměněno 11 257 injekčních setů. Sesbíráno bylo 168 injekčních stříkaček.
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5.

Ambulantní centrum Laxus o.s.

Poslání
Ambulantní centrum poskytuje pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání
návykových látek.
Program vznikl v roce 2001 v Hradci Králové a byl zaměřen zejména na následnou péči. Postupně
se ukázala nutnost transformace a rozšíření cílových skupin, k čemuž došlo na přelomu let 2004/2005.
Dnes můžeme říci, že jsme nalezli vyhovující model ambulantních služeb, který odpovídá potřebám klientů
a zasaženosti regionu. Po rozšíření organizace do Pardubického kraje jsme zahájili poskytování služeb i ve
městě Pardubice.

Cílová skupina
Pracujeme s klienty,kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci od návykových
látek. Služba vždy respektuje schopnosti a možnosti klienta. Podmínkou je ochota spolupracovat, výhodou
dobrovolnost.
-

Uživatelé nealkoholových drog, rozhodující se pro abstinenci

-

Abstinující klienti po absolvované rezidenční léčbě

-

Mladí uživatelé drog a jejich rodiny

-

Rodinní příslušníci, partneři a další osoby blízké

-

Dle naplněnosti programu osoby závislé na alkoholu a patologičtí hráči

Poskytované služby
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, rychle (první návštěva zpravidla do 3 dnů), odborně a jsou
individualizované podle potřeb a možností klienta.
Nabízíme informace, poradenství, terapii. Motivujeme klienty k abstinenci, rozhodnuté podporujeme,
doprovázíme, posilujeme schopnosti klientů a vedeme je k přijetí odpovědnosti za svůj život. Vytváříme
podmínky pro abstinenci a její udržení tak, aby klient nemusel opouštět své přirozené sociální prostředí,
které je podpůrné nebo alespoň neškodící. Matky a těhotné posilujeme ve zvládání péče o dítě. Klientům,
kteří nejsou schopni obstát v ambulantní péči, zprostředkováváme intenzivnější typy léčby.
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Jako velmi důležitý prvek péče vnímáme sociální oblasti – zaměstnání, bydlení, vztahy, volný čas.
Rodiny a další blízké podporujeme a posilujeme tak, aby drogový problém v rodině byli schopni zvládnout
a nezapomínali ani na své potřeby.
Informace, poradenství
Poskytujeme jednorázové informace a krátkodobé poradenství (zpravidla do 10 konzultací), které využívají
zejména rodinní příslušníci uživatelů drog. Do této kategorie spadá i rodinné poradenství, které nejčastěji
využívají rodiny s mladými uživateli drog, na počátku drogové kariéry.
Ambulantní léčba
Určena pro osoby motivované k abstinenci, program trvá 6 až 12 měsíců, s intenzivní frekvencí
docházení.
Následná péče
Určena pro osoby, které již absolvovali léčbu nebo minimálně 3 měsíce sami abstinují. Cílem je udržení
abstinence, zapojení do běžného života.
Probační program
Na tento program jsme v roce 2007 získali akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Je určen uživatelům
drog, kteří mají konﬂikty se zákonem a v rámci trestu mají povinnost tento 12měsíční program absolvovat.
V rámci tohoto programu úzce spolupracujeme s Probační a mediační služnou, soudci a státními zástupci.
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5.1.

Ambulantní centrum Hradec Králové

Rok 2007 byl třetím rokem fungování služby v této podobě. V roce 2006 jsme úspěšně prošli certiﬁkací –
typ „Ambulantní léčba“. V realizovaných službách nedošlo k zásadním změnám. Program je limitován
nevyhovujícími prostory.
Počet klientů byl téměř stejný jako v předcházejícím roce, navýšil se počet osobních kontaktů.
Typickým klientem programu je muž ve věku 22-27 let, s nedokončeným středoškolským vzděláním,
injekční uživatel pervitinu, užívající cca 3 roky. Pracuje, má zázemí, žije s rodiči nebo partnerem. Má neřešené
dluhy, konﬂikt se zákonem.
Nejvíce klientů bylo zapojeno do programu ambulantní léčby (50 osob), 7 jich bylo v doléčování. 57 osob –
uživatelů drog docházelo společně s blízkými na rodinné poradenství.
Téměř polovinu osob využívajících služby tvoří rodiče nebo další blízcí uživatelů drog.

On sám bere drogy již 9
let. Je evidován na úřadě
práce, zaměstnání nesehnal,
protože „Roma v kuchyni
nikdo nechce“. Jeho partnerka
drogy nebere. Aby neohrožoval
ji, veřejnost ani sám sebe,
využívá službu výměnného
injekčního programu
a pravidelně se nechává
otestovat u svého praktického
lékaře na HIV a žloutenku
typu C.

Nyní žije na malém městě,
kam se odstěhoval k babičce,
aby bylo u rodičů více místa
pro jeho sestru, která byla
těhotná. Nesouhlasí s jejím
užíváním drog, bude přece
vychovávat dítě!

z početné romské rodiny ze
severních Čech, se kterou
žil ve statisícovém městě
s vysokou nezaměstnaností
a kriminalitou. Když začal
brát injekčně pervitin, bylo mu
15 let. Drogy bral i jeho bratr
a sestra. Vyučil se kuchařem,
protože si byl vědom, jak je pro
Romy těžké uplatnit se na trhu
práce.

Davidovi je 24 let. Pochází
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Přehled základních statistických dat Ambulantního centra Hradec Králové
2004

2005

2006

2007

Klienti celkem

116

201

233

235

- z toho UD

63

103

127

125

První kontakty celkem

93

162

173

172

- z toho s UD

51

84

79

82

Osobní kontakty celkem

534

900

849

1015

Individuální poradenství

297

569

479

559

50/50

102/112

120/134

181/160

Rodinné poradenství
(počet konzultací/počet osob)

Zajištění programu
V roce 2007 došlo k personálnímu oslabení týmu. K 31. 12. 2007 pracuje tým ambulance v počtu
3 osob,v celkovém úvazku 2,3. Přesto se nám podařilo, aby se toto neodrazilo v rychlosti přijímání klientů
ani v četnosti poskytovaných služeb.
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5.2.

Ambulantní centrum Pardubice

Ambulantní centrum v Pardubicích jsme otevřeli 1.dubna 2007. O pár měsíců později jsme otevřeli
detašované pracoviště v prostorách Zdravotního ústavu ve Svitavách.
Konzultace s klienty jsme zahájili v polovině měsíce května. V průběhu roku 2007 nás kontaktovali nejvíce
rodinní příslušníci uživatelů. Skupina problémových uživatelů, na kterou se chceme orientovat nejvíce, se
v programu začala objevovat od podzimu, kdy došlo i k celkovému zvýšení kontaktů. Za 9 měsíců roku 2007
jsme poskytli služby 80 osobám, z nich bylo 30 uživatelů drog, ostatní byli rodiče a další blízcí. Průměrný
věk uživatele drog je 22 let, nejmladším návštěvníkem byl dvanáctiletý chlapec. Nejčastěji užívanou drogou
je pervitin.
Tento rok jsme zaměřili na budování nového programu, propagovali jsme služby, navazovali spolupráci
s odbornými institucemi v regionu. Jsme na začátku, očekáváme, že služby se budou v roce 2008 stabilizovat
a že bude narůstat počet klientů.
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Přehled základních statistických dat Ambulantního centra (vč. pobočky Svitavy)
2007 (duben –prosinec)
klienti celkem

80

- z toho UD

30

první kontakty celkem

80

- z toho UD

30

osobní kontakty celkem

171

individuální poradenství

63

rodinné poradenství (počet konzultací/počet osob)

63/67

Zajištění služeb
Na rozvoji programu v Pardubicích se podíleli i zaměstnanci Ambulantního centra v Hradci Králové.
K 31. 12. 2007 pracuje v pardubické ambulanci dvoučlenný tým, v celkovém úvazku 1,6.
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6.

Drogové služby ve vězení

Poslání programu
Program nabízí pomoc a poradenství uživatelům drog, kteří se ocitli ve výkonu vazby či výkonu trestu
a chtějí svoji situaci řešit.
Program vznikl v roce 2000 v rámci služeb Kontaktního centra, od roku 2005 funguje samostatně. Doplňuje
spektrum služeb pro uživatele drog tak, aby i v době pobytu ve věznicích byla zachována přístupnost
k obdobným službám jako na svobodě. Ukazuje se, že ani dlouhodobá abstinence ve věznici nenahradí léčebné
a doléčovací programy a velká část klientů se k užívání drog a následně i k páchání trestné činnosti vrací.
Cílem programu je oslovit uživatele drog ve věznicích, posilovat jejich motivaci ke změně životního stylu
a k abstinenci, nemotivovaným poskytovat informace o bezpečném užívání.

Cílová skupina
Služby jsou nabízeny uživatelům drog, kteří se dostali do konﬂiktu se zákonem, jsou umístěni ve vazební
věznici či výkonu trestu a jsou ochotni spolupracovat. Dle naplněnosti programu pracujeme i se závislými
na alkoholu.
Pomoc nabízíme i rodinám a dalším blízkým osobám.
Typickým klientem programu je muž, ve věku 23-26 let, injekční uživatel pervitinu. Ve výkonu trestu
je opakovaně. Obvykle nemá dokončené středoškolské vzdělání, před nástupem do výkonu trestu
nepracoval. Dosud neabsolvoval léčebný program zaměřený na drogovou závislost.

Místo realizace
Program byl v roce 2007 realizován v těchto věznicích:
Vazební věznice Hradec Králové a Samostatné oddělení výkonu trestu Hradec Králové – Pouchov
Věznice Odolov
Věznice Pardubice
Věznice Světlá nad Sázavou
Věznice Valdice

P

etr, muž, 25 let. Po ukončení
povinné školní docházky se
přihlásil na učiliště, které však
nedokončil. Už od puberty
míval častá nedorozumění
se svou matkou. Od
hádek doma utíkal ven za
kamarády. S nimi začal kouřit
marihuanu a později zkusil
i pervitin, který po nějaké
době začal užívat injekčně.
Vztahy v rodině se začaly
postupem času vyhrocovat, až
v sedmnácti odešel z domova
s rozhodnutím začít se o sebe
starat sám. Po počátečních
zklamáních, probdělých
nocích a celkovém marastu
na ulici uspěl a našel si práci
a bydlení. Poznal nespočet
přátel a známých, kteří mu
pomohli se adaptovat na
samostatný život. Jeho denní
režim spočívá v chození do
práce a v nevázané zábavě
po práci. S rodinou se stýká
jen o svátcích a občas jim
zavolá. Chodí rád po barech
a hospůdkách, kde se
setkává se svými známými,
společně klábosí, popíjejí,
občas si zahrají stolní fotbálek
nebo zkusí štěstí v hracím
automatu. Když vstoupí do hry
pervitin,stane se, že se jejich
jízda protáhne na několik dnů.

Kamil m
á svátek
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Frekvence poskytování služeb záleží na počtu klientů a vzdálenosti věznic od sídla sdružení. V blízkých
věznicích pracujeme 1x týdně, ve vzdálenějších 1-2 dny v měsíci.

Rozsah služby
Klientům nabízíme individuální poradenství, řešené okruhy vycházejí z potřeb klientů, zaměřujeme se
na zvládání pobytu ve věznici, práci s motivací, podporu abstinence, prevenci relapsu. Klientům, kterým se
blíží výstup, nabízíme intenzivní předvýstupní poradenství, kdy podrobně plánujeme opuštění věznice,
zprostředkování návazné péče, zajištění ubytování a zaměstnání a také zvládání rizikových situací, které
téměř každý z klientů na svobodě potká. Realizujeme i skupinové aktivity – tématické skupiny, komponované
programy, terapeutické skupiny.
Služby nabízíme i blízkým osobám, vzhledem k tomu, že bydliště klientů jsou roztroušena po celé
republice, nejčastěji se jedná o telefonické či e-mailové kontakty.
Součástí programu je i nabídka vzdělávání a konzultací pro zaměstnance věznic.
Rok 2007 nebyl v poskytování služeb výjimečným. Zaznamenali jsme nárůst klientely zejména v ženské
věznici ve Světlé nad Sázavou, v ostatních práce probíhala jako v roce předcházejícím. Snažíme se co
nejvíce klientů předávat do návazných služeb, což významně snižuje riziko recidivy. Tento typ programu je
speciﬁcký velkým objemem nepřímé práce v porovnání s civilním ambulantním zařízením (zprostředkování
návazných služeb, bydlení, zaměstnání, korespondence s úřady, soudy apod.).
Vybraná statistická data
2005

2006

2007

Klientů celkem v osobním kontaktu

91

179

165

- z toho první kontakty

85

152

122

Klientů v korespondenčním kontaktu

27

45

64

Osobní kontakt

305

527

596

Individuální poradenství

236

418

463

7

24

37

Skupinové aktivity

Zajištění programu
Během roku 2007 došlo v programu k personálním změnám, k 31.12. 2007 pracuje tým programu
Drogové služby ve vězení v počtu 2 osob na 1,3 úvazku.
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7.

Management o.s. Laxus
V roce 2007 jsme pokračovali ve stejném tvaru organizace, který byl vytvořen v roce 2005.

Odborné programy jsou rozděleny do dvou skupin - harm reduction služby a poradenské služby. Toto
členění má především umožnit jasnější nabídku služeb směrem k veřejnosti (k zájemcům o poskytované
služby). Nabídka služeb má tedy jasné vodítko – „…jste aktivním uživatelem drog?“ nebo „chcete přestat
brát drogy?“.
Současná organizační struktura tak jasně vymezuje oblasti odpovědností jak za provoz organizace, tak
i za kvalitu poskytovaných služeb. Každou oblast vede „odborný ředitel“, který odpovídá především za kvalitu
poskytovaných služeb. V čele organizace je ředitel sdružení, kterému podléhá organizační správa projektů
Zřizovatelem a provozovatelem odborných programů je stále občanské sdružení Laxus. Jeho Valná
hromada čítá 11 řádných členů a sešla se během roku dvakrát. Také rada sdružení i dozorčí rada pracuje
ve stejném složení.

Členství v asociacích, pracovních skupinách a dalších orgánech
Laxus o.s. je členem A.N.O. – Asociace nevládních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových
závislostí. Jednotlivé programy Laxus o.s. jsou zastoupeny v odborných sekcích pro harm reduction a pro
drogové služby ve vězení.
Kontaktní centrum a Terénní programy jsou také členy ČAS – České asociace streetwork, sdružující
nízkoprahové sociální služby.

A

ničce je 27 let. Vyrůstala
sama s matkou. Matka
střídala partnery, jeden z nich
Aničku pohlavně zneužíval.
Matka pracovala na směny
a neměla na Aničku čas.
Brzy začala utíkat z domova.
Píchá si pervitin. Poprvé ho
zkusila v 16 letech. Kvůli braní
nedostudovala střední školu,
nemá kde bydlet, přespává
u známých. S matkou se vídá
zřídka. Nemá práci, občas
si přivydělává prostitucí.
V souvislosti s drogami
byla už jednou ve vězení.
V současnosti v KC využívá
hlavně výměnný program.
Pro sebe a své známé mění
asi 100 stříkaček týdně. Občas
si nechá provést těhotenské
testy a testy na HIV. S pomocí
KC si vyřídila nutné doklady
a zaregistrovala se na úřadu
práce.

2 roky
v Pcích

ambulance

14
21
28

13
20
27

29

22

15

ú

5
12
19
26

p

4
11
18
25

27

20

13

6

s

10

3

p

30

8

28 29

21 22

10

3

30 31

23 24

16 17

9

2

1

n

Duben 2009

iové
začátek op
sezóny

Květen 2009

Mezinárodní den
skautek

25 26

18 19

s

14 15

7

č

5

n

11 12

4

s

p

23 24

16 17

9

2

1
8

č

s

51. výročí
založení WHO

7

ú

6

p

34
7.1

Organizační struktura k 1. 6. 2008

Valná hromada sdružení Laxus o.s.

Rada sdružení Laxus o.s.
Jana Ženíšková, Jiří Staníček, Jakub Minařík

Dozorčí rada

Ředitel sdružení
Jiří Staníček
Odborný ředitel harm reduction služeb
Jiří Staníček
Správa
projektů
Jana
Vondrová

Odborná ředitelka poradenských služeb
Jana Ženíšková

Kontaktní
centrum
Hradec
Králové

Terénní programy
Královéhradecký
kraj

Kontaktní
centrum
Pardubice

Terénní
programy
Pardubický
kraj

Ambulantní
centrum
Hradec
Králové

Ambulantní
centrum
Pardubice

Drogové
služby
ve vězení

Vedoucí
programu

Eva
Krejcarová

Lenka Chládková

Karolína
Svítková

Lenka
Škrottová

Jana
Ženíšková

Zuzana
Renčínová

Eva
Soukupová

Supervizor

Martin Hajný

Eva Vernerová

Jakub Minařík

Eva
Vernerová

Martin Hajný

Ilona
Presslová

Martin Hajný
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7.2

Zaměstnanci v roce 2007
Jméno

Pozice

Doba zaměstnání

Gabriela Bulantová, DiS

sociální pracovnice AC HK

od 1. 3. 2001

Mgr. Markéta Černá

terénní pracovnice TP HK

od 1. 4. 2005

Bc. Linda Češková

terénní pracovnice TP HK

od 21. 5. 2007

Mgr. Oldřich Ďurech

psycholog AC HK

od 3. 10. 2005

Lukáš Gilányi, DiS

kontaktní pracovník KC HK

od 24. 9. 2007

Žaneta Homolová, DiS

sociální pracovnice KC HK

od 1. 3. 2005

Simona Hynková

sociální pracovnice AC PCE

od 29. 1. 2007

Lenka Chládková, DiS

provozní vedoucí TP HK

od 2. 9. 2002

Lenka Janková

manažer organizace

od 1. 4. 2005

Tomáš Janků

terénní pracovník TP PCE

od 1. 2. 2007

Romana Kosová

manažer organizace

MD

Mgr.Kateřina Kotrlá

terénní pracovnice TP PCE

od 02/07–12/07

František Kovář

terénní pracovník TP HK

od 1. 6. 2005

Bc. Eva Krejcarová

provozní vedoucí KC HK

od 6. 9. 1999

Mgr. Monika Gersenson

sociální pracovnice DSV

MD

Jaroslav Lainz, DiS.

kontaktní pracovník KC HK

15. 1. 2007

Mgr. Lucie Luxová

kontaktní pracovnice KC PCE

od 1. 6. 2007

Gabriela Pinčeková

manažer organizace

od 1. 8. 2007

Martina Pojmonová

manažer organizace

MD
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Bc. Lucie Poláková

kontaktní pracovnice KCPCE

od 1. 4. 2007

Markéta Rejmanová

terénní pracovnice TP PCE

od 1. 7. 2007

Mgr. Zuzana Renčínová

provozní vedoucí AC PCE

od 2. 4. 2007

Bc. Eva Soukupová

sociální pracovnice/poradce DSV

od 2. 7. 2007

Mgr., Ing. Jiří Staníček

ředitel sdružení a odborný ředitel harm
reduction programů

od 2. 11. 1998

Mgr. Karolína Svítková

kontaktní pracovnice KC

od 1. 1. 2005

Bc.Lenka Škrottová

terénní pracovnice TP

od 1. 6. 2005

Bc.Jana Švecová

kontaktní pracovnice KC HK

od 5. 9. 2007

Bc. Jana Vondrová

manažer organizace

od 15. 10. 2007

Mgr. Jana Ženíšková

zástupkyně ředitele a odborná ředitelka
poradenských programů

od 13. 9. 1999

Mgr. Jaroslav Pokorný

kontaktní pracovník KC PCE

od 01/07 – 07/07
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Laxus o.s. v roce 2007 ﬁnančně podpořili:

Orgány státní správy:
-

Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo spravedlnosti

Orgány místní správy:
-

Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Město Hradec Králové
Město Pardubice
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Jičín
Město Jaroměř
Město Kostelec nad Orlicí
Město Nové Město nad Metují
Město Hořice
Město Nová Paka
Město Dobruška
Město Svitavy
Město Chrudim
Město Nový Bydžov

Ostatní
-

Věznice Světlá nad Sázavou
Nadace České spořitelny a OSF

26letá mladá žena. Od svých
osmnácti let žije s o rok
starším Pavlem. Hovoří o něm
jako o velmi inteligentním
a zajímavém muži. Jejich
vztah byl veselý, živý a cítila
v něm bezpečí. Pamatuje si
však také, že už na počátku
jejich vztahu měl Pavel nějaké
zkušenosti s drogami a že ji
jeho občasné experimenty
vždycky znepokojovaly.
V posledním roce se situace
změnila. Pavel začal drogy
užívat pravidelně. Nejprve
to před ní dokázal obratně
skrývat, později se stávaly jeho
drogové výlety stále častější
a pro jejich vztah víc a víc
ohrožující. Klára má stále
Pavla ráda a jejich vztah je pro
ni velkou hodnotou. Vyhledala
pomoc ambulantního centra,
aby zachránila to, co dle
jejích slov nesmí být ztraceno.
Konzultace jí poskytují prostor
pro sebe, pro orientaci ve
vlastních citech a v tom, co
vše je ochotná pro záchranu
vztahu obětovat, uvědomuje
si, že sama není schopna
přítele „zachránit“. Po třech
měsících docházení se jí
podaří přesvědčit přítele ke
společné návštěvě. Domluví se
na ambulantní léčbě pro Pavla
a párové terapii. Ukazuje se,
že Pavel o ni nechce přijít a je
ochoten přestat s užíváním
drog.

Klára je poněkud posmutnělá
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Finanční zpráva Laxus o.s. za rok 2007

Roční účetní uzávěrka
Výkaz zisků a ztrát (v tisících)
A. Náklady

12.348

I. Spotřebované nákupy celkem

2.630

II. Služby celkem

1.608

III. Osobní náklady celkem

7.731

IV. Daně a poplatky celkem

0

V. Ostatní náklady celkem

37

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

26

VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem

316
0

Náklady celkem

12.348

B. Výnosy

12.280

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

90

II. Změny stavu zásob celkem

0

III. Aktivace celkem

0

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

51
0

VI. Přijaté příspěvky celkem

309

VII. Provozní dotace celkem

11.830

Výnosy celkem

12.280
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Rozvaha
AKTIVA

Stav k 1. dni úč. období

Stav k poslednímu dni úč. období

50

111

0

0

310

397

0

0

-260

-286

297

186

I. Zásoby celkem

0

0

II. Pohledávky celkem

6

31

291

155

0

0

AKTIVA CELKEM

347

297

A. Vlastní zdroje celkem

270

202

I. Jmění celkem

262

270

8

-68

77

95

I. Rezervy celkem

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

77

95

0

0

347

297

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

III. Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem

II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem

IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
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Účetní výsledovka Laxus o.s. za rok 2007

Materiál

Náklady
Metodický materiál

24.207,0

Tržby za služby

Hygienické potřeby

54.973,0

Úroky

Zdravotnický materiál
Potravinový servis

1.514.036,0
56.634,0

Ostatní provozní výnosy

70.473,0
4.365,6
47.017,2

Půjčka HK

300.000,0

DHIM

562.870,0

Město Pardubice

965.880,0

Kancelářské potřeby

121.192,7

Město Hradec Králové

853.000,0

Energie

156.154,32

Město Jaroměř

20.000,0

Pohonné hmoty

140.608,42

Město Nová Paka

10.000,0

Město Jičín

30.000,0

Město Hořice

20.000,0

Město Kostelec nad Orlicí

20.000,0

Repre. Služby
Opravy a údržba budov
Opravy a údržba auta

Služby

Výnosy

17.207,0
240.126,2
40.897,5

Cestovné

164.734,5

Město Nové město nad Metují

10.000,0

Nájemné

220.738,0

Město Rychnov nad Kněžnou

40.000,0

Tiskárna

75.696,4

Město Dobruška

Poštovné

28.362,0

Město Svitavy

75.000,0

237.688,0

Město Chrudim

30.000,0

Vzdělávání

5.000,0

Ostraha prostor

28.560,0

Sponzorské dary přijaté

Praní, likvidace zdravotnického materiálu

25.819,0

Pardubický kraj

1.170.000,0

197.258,9

Královéhradecký kraj

1.080.000,0

201.650,93

Úřad vlády – RVKPP

3.321.662,2
3.641.147,3

Ekonomický servis
Telefony

9.100,0

Propagace

51.033,9

MPSV

Pojištění

38.740,0

Ministerstvo spravedlnosti

49.484,0

Ostatní služby

39.278,0

Nadace

66.980,0
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Náklady
Mzdové náklady

Mzdy

Mzdové náklady správy

4.955.025,0

99.480,0

DPČ

150.082,0

Zdravotní pojištění

508.728,0

Sociální pojištění ostatní

23.750,0
4.750,0

Ostatní ﬁnanční náklady

8.816,6

Odpisy DHIM

25.155,0
1.500,0

Vrácení půjčky

300.000,0

Pracovní oděvy

15.744,0

Celkem
Rozdíl (výnosy - náklady)

441.134,5

1.469.755,0

Pokuty a penále

Odpisy NIM a HIM

Ministerstvo zdravotnictví

547.499,0

OON

Sociální pojištění zákonné

Jiné

Výnosy

12.348.751,2
- 68.507,4

Celkem

12.280.243,8
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Výnosy organizace dle středisek – Hradec Králové
Kontaktní centrum
Hradec Králové

Drogové služby
ve vězení

Terénní programy
Hradec Králové

Ambulantní centrum
Hradec Králové

Město Hradec
Králové

347.500,0

86.000,0

175.000,0

244.500,0

MPSV

860.000,0

370.000,0

820.000,0

425.000,0

Královéhradecký
kraj

450.000,0

120.000,0

350.000,0

160.000,0

0

90.000,0

0

0

711.000,0

271.000,0

575.000,0

347.000,0

0

0

155.000,0

0

Ministerstvo
zdravotnictví

280.000,0

0

140.000,0

30.000,0

Ministerstvo
spravedlnosti

0

50.000,0

0

0

Nadace

30.000,0

0

30.000,0

0

Vlastní zdroje

18.139,6

15.000,0

13.100,0

17.338,9

2.696.639,6

1.002.000,0

2.258.100,0

1.223.838,9

Pardubický kraj
Úřad vlády –
RVKPP
Obce regionu

Celkem
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Výnosů organizace dle středisek – Pardubice
Terénní programy
Pardubice

Kontaktní centrum
Pardubice

Ambulantní centrum
Pardubice

Město Pardubice

366.500,0

311.000,00

319.000,0

MPSV

429.000,0

506.000,0

286.000,0

Pardubický kraj

460.000,0

370.000,0

250.000,0

Úřad vlády – RVKPP

650.000,0

505.000,0

266.000,0

Obce regionu

0

82.348,0

22.652,0

Ministerstvo zdravotnictví

0

0

0

Ministerstvo
spravedlnosti

0

0

0

6.980,0

0

0

0

0

100,0

11.714,8

5.093,3

2.193,3

1.924.194,8

1.779.441,3

1.145.945,3

Nadace

Sponzorské dary přijaté

Vlastní zdroje

Celkem
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Stav a pohyb majetku a závazků organizace
Přehled pohybu investičního majetku za rok 2007
Stav k 1. 1. 2007

Oprávky a OP
k 31. 12. 2007

Odpis za rok 2007

Zůstatková cena
k 31. 12. 2007

1. NIM

0

0

0

0

2. HIM

342

234

25

108

Movité věci

254

191

21

63

Jiný majetek

88

43

4

45

0

0

0

0

342

234

25

108

3. Finanční investice
4. Celkem 1.-3.

Daňová zůstatková cena odpisovaného majetku ke dni 31. 12. 2007 je 108 tisíc Kč.

Struktura pohledávek k 31. 12. 2007 (v tisících Kč)
1. Krátkodobé pohledávky
1.1.

1.2.

1.3.

hodnota nesplacených pohledávek se splatností do 31. 12. 2006

0

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám (účet 391) k 31. 12. 2007

0

hodnota nesplacených pohledávek se splatností od 1. 1. 2007 do 29. 6. 2007

1

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám (účet 391) k 31. 12. 2007

0

hodnota nesplacených pohledávek se splatností od 29. 6. 2007
celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám (účet 391) k 31. 12. 2007

Celkový zůstatek veškerých OP ke krátkodobým pohledávkám

10
0
0
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Struktura závazků k 31. 12. 2007 (v tisících Kč)
2.1.

Dlouhodobé závazky celkem

2.2.

Krátkodobé závazky celkem

0
-4

z toho po lhůtě splatnosti

0

z toho více než 1 rok po lhůtě splatnosti

0

Úplný objem nákladů v členění na náklady na vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady
na vlastní činnost (správu) organizace
Organizační zajištění programů zajišťují vedoucí programů. Na rozdíl od odborných programů nejsou
stanovena přesná a obecně platná kritéria pro správu projektů, v naší organizaci tuto činnost zastává
2,5 úvazku.

Náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb
Náklady na správu organizace (projektů)
Celkem

11 578 713,82
770 037,39
12 348 751,21
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10

Audit účetní uzávěrky

Sídlo + poštovní adresa:
Okružní č.p. 699, PO Box 21, 500 03 Hradec Králové
tel.+ fax: 495 513 977, e-mail: laxus@laxus.cz, www.laxus.cz
IČ: 626 954 87, č.ú 60 11 25 001 / 2400
Ředitel organizace a odborný ředitel Harm Reduction programů
Mgr. Ing. Jiří Staníček
tel.: 495 401 565, e-mail: stanicek@laxus.cz
Zástupkyně ředitele a odborná ředitelka poradenských programů:
Mgr. Jana Ženíšková
tel.: 495 515 907, e-mail: zeniskova@laxus.cz
Ambulantní centrum
AC Hradec Králové
Mgr. Jana Ženíšková (vedoucí)
tel.: 495 515 907, e-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
Okružní 699, 500 03 Hradec Králové
AC Pardubice
Mgr. Zuzana Renčínová (vedoucí)
tel.: 466 265 729, e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
Češkova 2701, 530 01 Pardubice
Kontaktní centrum
KC Hradec Králové
Bc. Eva Krejcarová (vedoucí)
tel.: 495 513 977, e-mail: kacko.hradec@laxus.cz
Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové
KC Pardubice
Mgr. Karolína Svítková (vedoucí)
tel.: 466 265 207, e-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
Češkova 2701, 530 01 Pardubice
Drogové služby ve vězení
Bc. Eva Soukupová (vedoucí)
tel.: 495 515 907, e-mail: dsv@laxus.cz
Okružní 699, 500 03 Hradec Králové
Terénní programy
TP Královéhradecký kraj
Lenka Chládková, DiS. (vedoucí)
tel.: 495 715 413, e-mail: teren.hradec@laxus.cz
TP Pardubický kraj
Bc. Lenka Škrottová (vedoucí)
tel.: 466 265 207, e-mail: teren.pardubice@laxus.cz
Správa projektů
Bc. Jana Vondrová (vedoucí)
tel.: 495 715 404, e-mail: laxus@laxus.cz
Laxus o.s., Okružní č.p. 699, PO Box 21, 500 03 Hradec Králové
Internetová poradna:
www.laxus.cz/poradna

