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Život organizace je stejně jako život člověka složen z mnoha vzájemně navazujících
kapitol. Laxus o. s. v tuto chvíli končí jednu kapitolu, kterou se uzavřelo 15 let existence organizace. Za tuto dobu si organizace prošla mnoha procesy a zkušenostmi,
které ji zformovaly do vysoce funkčního a ekonomicky stabilního celku, který je vysoce prospěšný odborné i laické veřejnosti.
V tuto chvíli je nejenom čas bilancovat 15 let, ale i směřovat pohled do budoucnosti,
která je v mnoha ohledech krajně nejistá. V posledních několika letech dochází na poli
financování námi poskytovaných služeb k meziročnímu drastickému snižování. Toto
snižování se však netýká pouze Laxus o. s., ale celého oboru práce se závislostmi obecně. Jsme tak svědky situace, kdy pracně vybudované služby opouštějí profesionální
pracovníci a organizace jsou nuceny šetřit na všech stranách, což se mimo jiné odráží
i ve snižování počtu pracovníků v námi poskytovaných službách. Budoucnost je nejistá
a právě proto přemýšlíme co s ní. Takzvaným „sňatkem z rozumu“ by se dalo nazvat
spojení naší organizace s občanským sdružením Semiramis. Ve spojeném, posíleném
celku budeme mít možnost nejenom ekonomicky přežít, ale, doufejme, naše služby
i nadále rozvíjet. Spojení obou organizací bylo zpečetěno právě v loňském roce. První
vlaštovkou našeho společného záměru a důkazem odhodlání je tato společná výroční zpráva za rok 2010.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem pracovníkům, donátorům i široké
veřejnosti za podporu, kterou našim službám v loňském roce poskytovali. Velice si
této podpory vážíme a je pro nás znamením, že naše služby, které mohou být často
vnímány jako kontroverzní, jsou pro společnost potřebné a nejsou širokému okolí
lhostejné.

Laxus o. s.
Výroční zpráva 2010
Obsah: Tým Laxus o. s.
Foto: Lukáš Gilányi
Grafická úprava: www.filipos.cz

Jana Vondrová

Výkonná ředitelka Laxus o. s.

www.laxus.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O LAXUS O. S.
» Laxus o. s.

» Valná hromada Laxus o.  s.

Registrace na MV ČR: 27. 12. 1995
Registrační číslo: II/s-OS/1-28849/95-R
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 62695487
Bankovní spojení: 601 125 001 / 5500

Mgr. Ing. Jiří Staníček
PharmDr. Jiří Sova
Mgr. Blanka Víznerová
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Bc. Pavel Plaček, DiS.
MUDr. Jakub Minařík
Martina Pojmonová
Radka Plačková, DiS.
Bc. Martina Knoblochová, DiS.
Michaela Plocková, DiS.
Bc. Ondřej Urbanec
Bc. Markéta Exnerová, DiS.

Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk
Telefon: +420 495 401 565
E-mail: laxus@laxus.cz
www.laxus.cz

» Řízení
Ředitel: Bc. Pavel Plaček, DiS. (od 1. 1. 2011)
Ředitelka: Bc. Jana Vondrová (do 31. 12. 2010).

» Tým
Laxus o. s. zaměstnával k 31. 12. 2010 celkem 29 zaměstnanců

» Rada sdružení

na 29 úvazku.

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

Laxus o. s. je členem svazu Proadis.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
» Poslání a vize
Laxus o. s. je profesionální organizace zřizující odborné programy, které
vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké na území
východních Čech, s cílem minimalizovat negativní dopady užívání návykových látek.

» Cíle
Hlavní cíle
•
•
•

Poskytovat zdravotní a sociální služby pro osoby ohrožené
užíváním návykových látek.
Výzkumná činnost v oblasti užívání drog.
Osvětová činnost v oblasti užívání drog.
Strategické cíle

•
•
•
•

Finanční a personální stabilita.
Udržení multidisciplinárního charakteru služby.
Transparentnost a srozumitelnost služeb.
Rozšiřování služeb pro uživatele drog v případě, že jejich potřeby
nemůže uspokojit jiná služba, a orientace na funkční provázanost
s dalšími službami.

» Principy
Přístupnost služeb
Naše služby jsou organizované tak, aby byly dostupné v místě
a čase, v řádu dnů, a osobám spadajícím do cílové skupiny
nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
Kvalita
Naše služby jsou certifikované Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky. Kvalitu zaručuje i členství v odborných
organizacích, jako jsou Asociace neziskových organizací, Proadis
a Česká asociace streetwork.
Profesionalita
Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání
pracovníků.
Individuální přístup ke klientům
Klient pro nás není pasivním příjemcem, ale rovnoprávným
a respektovaným partnerem. Respektujeme jeho možnosti,
schopnosti a jeho vlastní rozhodnutí.
Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
Naše služby mají vliv na minimalizaci negativních dopadů užívání
drog na společnost, vychází z principů ochrany veřejného zdraví
a harm reduction.

» Dozorčí rada
Bc. Ondřej Urbanec
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K-CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ

Tým

Projekt byl řešen za finanční podpory ČR - Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován s podporou města Hradec Králové

» Poslání
K-centrum Hradec Králové poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám v Hradci Králové.
Cílem je umožnit klientům K-centra Hradec Králové v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života. Klienty vedeme
k osvojení si zásad směřujících ke snížení rizik při užívání drog. Spolupracujeme s nimi na stabilizaci sociální situace a zdravotního
stavu, nabízíme možnosti využívat veřejně dostupných služeb. Podporujeme klienty ke změně životního stylu.

» Cílová skupina

» Rok 2010

•

V průběhu roku 2010 došlo ke změnám v obsazení týmu, na pozici vedoucí centra působila do konce června Bc. Eva Krejcarová a od července
ji nahradila Bc. Jana Kopuneczová. Do týmu pracovníků byla také přijata nová pracovnice Mgr. Lenka Zemanová. Celý rok v týmu pracovali
Bc. Milan Laba a Mgr. Lucie Poláková. Oproti minulému roku se nám podařilo obnovit testování na hepatitidy B a C, které jsme zahájili na přelomu května a června. Během tohoto roku bylo otestováno 30 klientů
na hepatitidu B a 43 na hepatitidu C. V roce 2010 jsme překročili hranici
sta tisíc vyměněných injekčních setů (107 966). To dokazuje, že se daří
naplňovat hlavní cíle programu – tedy vedení klientů k bezpečnějšímu
chování při užívání drog a bezpečné likvidaci stále většího množství
injekčního materiálu.

•
•

Injekční uživatelé nelegálních drog (jedná se o ty uživatele, kteří
užívají drogy nejvíce rizikovým způsobem, tedy injekčně).
Blízké osoby uživatelů drog (sexuální partneři, rodinní příslušníci…).
Neinjekční uživatelé drog ve specifických životních situacích (jde
zejména o osoby, které se vlivem životních okolností ocitly ve
společnosti injekčních uživatelů, žijí s nimi, sdílejí společné 		
prostory a jsou tak více ohroženi návykovými látkami
a přenosnými chorobami).

» Cíle
•
•
•
•

Minimalizace zdravotních a sociálních rizik v populaci uživatelů
drog v Hradci Králové a okolí.
Prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS.
Ovlivňování životního stylu uživatelů drog směrem
k bezpečnějšímu užívání a ke stabilizaci sociální situace.
Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

» Principy poskytování
služeb
•
•
•

» Plán na rok 2011

Bc. Jana Kopuneczová – vedoucí centra,
sociální pracovnice, od 1. 7. 2010
Bc. Eva Krejcarová – vedoucí centra,
sociální pracovnice, do 30. 6. 2010
Mgr. Lucie Poláková – sociální pracovnice
Bc. Milan Laba – sociální pracovník
Mgr. Lenka Zemanová – sociální pracovnice
Supervizor:
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

» Statistika

Počet vyměněných
inj. stříkaček

V roce 2011 se chceme zaměřit na slaďování metodik kontaktních center, nadále rozvíjet metodiku práce se zájemcem o službu, uzavírání
dohod a individuálního plánování, udržet dostupnost testů na infekčníchoroby (HIV, VHB, VHC) a dále pracovat na spolupráci s institucemi
a zařízeními za účelem odkazování duševně nemocných klientů.

Nízkoprahovost
Potřebnost
Spolupráce

107 966

Odborný garant:
Mgr., Ing. Jiří Staníček

92 381

Počet klientů –
uživatelů drog

Počet kontaktů
s klienty uživateli
drog
4 020
3 882

Počet prvních
kontaktů

6

249

81

83

2010

249

Projekt K-centra Hradec Králové je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2009

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Motto:
Všechno, co jste kdy chtěli
vědět o drogách, ale báli jste
se zeptat.
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K-CENTRUM PARDUBICE

Tým

Projekt byl řešen za finanční podpory ČR - Úřadu vlády ČR a RVKPP

» Poslání
K-centrum Pardubice poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám v Pardubicích.
Cílem je umožnit klientům K-centra Pardubice v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života. Klienty vedeme k osvojení
si zásad směřujících ke snížení rizik při užívání drog. Spolupracujeme s nimi na stabilizaci sociální situace a zdravotního stavu, nabízíme
možnosti využívat veřejně dostupných služeb. Podporujeme klienty ke změně životního stylu.

» Cílová skupina

» Rok 2010

•

V roce 2010 došlo k nárůstu počtu klientů i kontaktů s nimi, výrazně
vzrostl počet vyměněných injekčních setů.
V tomto roce jsme se také nadále potýkali s prostorovým zázemím,
které zcela nevyhovuje hygienickým normám a požadavkům na provoz
kontaktního centra. Proběhla řada jednání s Magistrátem města Pardubic, v jehož vlastnictví objekt je, o rekonstrukci budovy. Tato jednání
vyvrcholila v druhé polovině roku, kdy magistrát zpracoval projekt na
přestavbu, která by odstranila nejzávažnější nedostatky. Jednání o tom,
zda úpravy proběhnou, dosud neskončila.

•
•
•
•

Minimalizace zdravotních a sociálních rizik v populaci uživatelů
drog v Pardubicích a okolí.
Prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS.
Ovlivňování životního stylu uživatelů drog směrem
k bezpečnějšímu užívání a ke stabilizaci sociální situace.
Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

Mgr. Martin Svoboda – sociální pracovník,
do 31. 5. 2010
Mgr. Eva Sadílková – sociální pracovnice
Karin Alexanderová, DiS. – sociální pracovnice

» Plán na rok 2011
V roce 2011 budeme nadále pokračovat v navazování kontaktu se skrytou populací uživatelů drog z Pardubic a okolí, další významnou prioritou pro nás je rekonstrukce objektu ve spolupráci s Magistrátem města
Pardubic.

» Statistika

Počet vyměněných
inj. stříkaček
55 841

» Principy poskytování
služeb
•
•
•

Nízkoprahovost
Potřebnost
Spolupráce

Supervizor:
MUDr. Jakub Minařík

37 491

Počet klientů –
uživatelů drog

Počet kontaktů
s klienty uživateli
drog
1 941

158
8

Tomáš Janků – sociální pracovník,
od 14. 6. 2010

Odborný garant:
Mgr., Ing. Jiří Staníček

179

Počet prvních
kontaktů

2 215

85

81

2010

» Cíle

Lukáš Gilányi, DiS. – vedoucí centra,
sociální pracovník, do 30. 6. 2010

2009

•
•

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

Bc. Eva Mifková – vedoucí centra,
sociální pracovnice, od 1. 7. 2010

Motto:
Klienty využívající naše služby
vnímáme především jako lidi
se všemi životními radostmi
a strastmi, teprve potom jako
uživatele drog – klienty
kontaktního centra.
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CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
» Poslání

Tým

Projekt byl řešen za finanční podpory ČR - Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován s podporou města Hradec Králové

» Rok 2010

Cílem je umožnit klientům terénního programu v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života. Terénní pracovníci aktivně
vyhledávají injekční uživatele drog a působí v jejich přirozeném prostředí. Klienty vedou k osvojení zásad směřujících ke snížení rizik
při užívání drog. Spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu, nabízejí možnosti využívání veřejně dostupných služeb. Klienty podporují ke změně životního stylu.

V roce 2010 jsme se intenzivně věnovali romské problematice. Navázali
jsme spolupráci s terénními pracovníky Magistrátu města Hradec Králové a se sdružením Romodrom. Centrum terénních programů v roce
2010 bezpečně zlikvidovalo v Královéhradeckém kraji 1 250 ks pohozených injekčních stříkaček a dalších 62 000 ks vybralo od uživatelů
drog v rámci výměnných programů. Díky podpoře individuálního projektu Služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji byl tým posílen
o jednoho pracovníka.

Mgr. Markéta Manová – vedoucí centra,
sociální pracovnice

» Cílová skupina

» Plán na rok 2011

Mgr. Irena Bartoníčková – koordinátorka
regionu Jičínsko, sociální pracovnice

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a adiktologické služby injekčním uživatelům drog ve městech
Královéhradeckého kraje.

•
•
•

Injekční uživatelé nelegálních drog.
Blízké osoby uživatelů drog – sexuální partneři, rodinní příslušníci.
Neinjekční uživatelé drog ve specifických životních situacích –  jde
zejména o osoby, které se vlivem životních okolností ocitly
ve společnosti injekčních uživatelů drog, žijí s nimi, sdílejí
společné prostory, a jsou tak více ohroženi návykovými
látkami a přenosnými chorobami.

» Cíle
Zaměřené na uživatele drog
•
•
•
•

Minimalizace zdravotních a sociálních rizik v populaci uživatelů
drog v Královéhradeckém kraji.
Navázání a udržení kontaktu s cílovou skupinou.
Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu
užívání drog a ke stabilizaci sociální situace.
Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

•
•
•

Mapování drogové scény Královéhradeckého kraje.
Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních
služeb.
Poskytování objektivních informací v oblasti zneužívání omamných
a psychotropních látek (besedy pro veřejnost, pro školy, vzdělávání
ostatních profesionálů).

V roce 2011 se zaměříme na intenzivnější poskytování strukturovaného
poradenství klientům v regionech mimo spád kontaktních center v kraji.
Naší snahou bude i nadále efektivně pracovat se skrytou populací injekčních uživatelů drog, a to jak metodami sekundárních výměnných
programů, tak i těsnější spoluprací s lékárnami.

Bc. Kristýna Maťátková – koordinátorka
regionu Trutnovsko, sociální pracovnice
Petr Mifek – koordinátor regionu Rychnovsko,
pracovník v sociálních službách

» Principy poskytování
služeb
•
•
•

Nízkoprahovost
Potřebnost
Spolupráce

Mgr. Jana Švecová – koordinátorka
regionu Náchodsko, sociální pracovnice

» Statistika

Počet vyměněných
inj. stříkaček
62 763
56 912

Supervizorka:
Mgr. Eva Vernerová
Odborný garant:
Mgr., Ing. Jiří Staníček

Zaměřené na veřejnost

Počet klientů –
uživatelů drog

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

222

Projekt Centra terénních programů Královéhradeckého kraje je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
10

201

Počet injekčních
uživatelů drog
v sekundárním
výměnném
programu

131

131

Počet kontaktů
s klienty –
uživateli drog
1219

Počet prvních
kontaktů

1213

138

95

2010

Snížení dopadu injekčního užívání drog na obecnou populaci
(prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr a bezpečná
likvidace pohozených injekčních stříkaček).

2009

•

Artem Vartanyan – koordinátor regionu
Hradec Králové, pracovník v sociálních
službách, od 1. 5. 2010

V rámci poskytování služeb jsme dále oslovili 670 osob. Těm byla poskytnuta jednorázová intervence zaměřená na minimalizaci rizik odpovídající povaze jejich užívání drog.

Motto:
Jsme pěšáci, co činí svět
bezpečnějším!
11

CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
PARDUBICKÉHO KRAJE

Tým

Projekt byl řešen za finanční podpory ČR - Úřadu vlády ČR a RVKPP

» Poslání

» Rok 2010

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby injekčním uživatelům drog ve městech
Pardubického kraje.
Cílem je umožnit klientům terénního programu v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života. Terénní pracovníci aktivně
vyhledávají injekční uživatele drog a působí v jejich přirozeném prostředí. Klienty vedou k osvojení zásad směřujících ke snížení rizik
při užívání drog. Spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu, nabízejí možnosti využívání veřejně dostupných služeb. Klienty podporují ke změně životního stylu.

Z finančních důvodů byl tým zeštíhlen o jednoho pracovníka, přesto se
podařilo udržet dostupnost služeb v šestnácti městech kraje. Podařilo se
udržet i srovnatelnou výkonnost programu. Kvalitativním ukazatelem je
nejen nárůst počtu vyměněných stříkaček, ale i jejich 104% návratnost.
Terénní pracovníci stáhli z drogové scény 30 272 stříkaček a dalších
158 posbírali po ulicích.

» Cílová skupina

» Plán na rok 2011

•
•
•

Injekční uživatelé nelegálních drog.
Blízké osoby uživatelů drog – sexuální partneři, rodinní příslušníci.
Neinjekční uživatelé drog ve specifických životních situacích.
Jde zejména o osoby, které se vlivem životních okolností ocitly
ve společnosti injekčních uživatelů drog, žijí s nimi, sdílejí
společné prostory, a jsou tak více ohroženi návykovými
látkami a přenosnými chorobami.

» Cíle

» Principy poskytování
služeb
•
•
•

Nízkoprahovost
Potřebnost
Spolupráce

Tomáš Klášterecký, DiS. – vedoucí centra,
sociální pracovník
Tomáš Janků – koordinátor regionu
Ústeckoorlicko, sociální pracovník,
do 13. 6. 2010

Prioritou pro rok 2011 bude udržení rozsahu poskytovaných služeb
a zvýšení efektivity práce na uzavřené drogové scéně.

» Statistika

Artem Vartanyan – koordinátor pro Pardubice,
pracovník v sociálních službách,
do 30. 4. 2010

Počet vyměněných
inj. stříkaček
30 272

Zaměřené na uživatele drog
•
•
•
•

Minimalizace zdravotních a sociálních rizik v populaci uživatelů
drog v Pardubickém kraji.
Navázání a udržení kontaktu s cílovou skupinou.
Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu
užívání drog a ke stabilizaci sociální situace.
Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

Supervizorka:
Mgr. Eva Vernerová

Počet klientů –
uživatelů drog

175

155

Počet injekčních –
uživatelů drog
v sekundárním
výměnném
programu
103

106

Počet kontaktů
s klienty –
uživateli drog
703

Počet prvních
kontaktů

649
103

65

2010

•

Odborný garant:
Mgr., Ing. Jiří Staníček

2009

•
•

Snížení dopadu injekčního užívání drog na obecnou populaci
(prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr a bezpečná
likvidace pohozených injekčních stříkaček).
Mapování drogové scény Pardubického kraje.
Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních
služeb.
Poskytování objektivních informací v oblasti zneužívání omamných
a psychotropních látek (besedy pro veřejnost, pro školy, vzdělávání
ostatních profesionálů).

V rámci poskytování služeb jsme dále oslovili 201 osob. Těm byla poskytnuta jednorázová intervence zaměřená na minimalizaci rizik odpovídající povaze jejich užívání drog.
12

Tereza Alexová, DiS – koordinátor regionu
Chrudimsko, pracovnice v sociálních službách
Mgr. et Mgr. Martin Svoboda – koordinátor
regionu Ústeckoorlicko, sociální pracovník,
od 1. 5. 2010

25 327

Zaměřené na veřejnost
•

Antonín Hrdý, DiS. – koordinátor regionu
Svitavsko, sociální pracovník

Motto:
Šlapeme pro vás bláto
v první linii!
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AMBULANTNÍ CENTRUM
HRADEC KRÁLOVÉ

Tým

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Královehradeckého kraje
Projekt byl řešen za finanční podpory ČR - Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován s podporou města Hradec Králové

» Poslání
Ambulantní centrum Hradec Králové poskytuje pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek
a jejich blízkým. Ambulantní centrum Hradec Králové má certifikovanou službu – „Ambulantní léčba“.

» Cílová skupina
Služby jsou učeny uživatelům drog, kteří uvažují o změně životního
stylu, rozhodují se pro abstinenci od návykových látek. Ambulantní
program je vhodný pro klienty s vyšší mírou sebekontroly žijící v podpůrném či alespoň neškodícím prostředí. Služby jsou dále určeny osobám blízkým uživatelů návykových látek (partnerům, rodičům, dětem,
prarodičům).

» Cíle
Cílem je umožnit klientům ambulantního centra vést a rozvíjet běžný
způsob života.

» Principy poskytování
služeb
•
•
•
•

Snadná dostupnost bez doporučení, dokladů (anonymně)
Individuální přístup
Odbornost
Bezplatnost

Mgr. Daniel Dvořák – vedoucí centra,
etoped, od 1. 1. 2011

» Rok 2010
Rok 2010 byl významný velkým nárůstem klientů, zvyšováním kvality
a nabídky služeb. Ke konci roku však došlo k personálním změnám, kdy
odchází dlouholetá ředitelka poradenských programů Mgr. Jana Ženíšková a psycholog Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech. Oběma bych rád poděkoval za odbornou a kvalitní práci, která po nich v organizaci zůstává.

Mgr. Jana Ženíšková – sociální pracovnice,
do 31. 1. 2011
Gabriela Bulantová, DiS. – sociální pracovnice
Mgr. Irena Šritrová – psycholožka

» Plán na rok 2011

Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech – psycholog,
do 31. 1. 2011

Rok 2011 rok bude zaměřený na stabilizaci stávajícího týmu, personálního doplnění a udržení nastavené kvality služeb.

Supervizor:
PhDr. Ilona Preslová
Odborný garant:
MUDr. Jakub Minařík

» Statistika

14

262

117

133

První kontakty
celkem

167

195

z toho
s uživateli drog

79

85

Počet osobních
kontaktů celkem
1 001

1 116

2010

227

z toho
uživatelé drog

2009

Klienti celkem

Motto:
Změna je jedinou Konstantou.
I Ching
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AMBULANTNÍ CENTRUM PARDUBICE

Tým

Projekt byl řešen za finanční podpory ČR - Úřadu vlády ČR a RVKPP

» Poslání

» Rok 2010

Ambulantní centrum Pardubice poskytuje pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek a jejich
blízkým. Ambulantní centrum Pardubice má certifikovanou službu – „Ambulantní léčba“.

Rok 2010 byl pro Ambulantní centrum Pardubice významný především
z hlediska získání nového zázemí pro poskytování služeb. Díky podpoře
Magistrátu města Pardubic jsme získali vyhovující prostory a také se významně stabilizovali mezi odbornou pardubickou veřejností. Co se týká
zajištění a odbornosti poskytovaných služeb, znamenal uplynulý rok
velký krok vpřed.  Během roku odchází z týmu Mgr. Zuzana Renčínová.
Od roku 2011 ji nahrazuje Mgr. Daniel Dvořák, který se zároveň ujímá
i vedení Ambulantního centra Hradec Králové.

» Cílová skupina
Služby jsou učeny uživatelům drog, kteří uvažují o změně životního
stylu, rozhodují se pro abstinenci od návykových látek. Ambulantní
program je vhodný pro klienty s vyšší mírou sebekontroly, žijící v podpůrném či alespoň neškodícím prostředí. Služby jsou dále určeny osobám blízkým uživatelů návykových látek (partnerům, rodičům, dětem,
prarodičům).

» Cíle
Cílem je umožnit klientům ambulantního centra vést a rozvíjet běžný
způsob života.

» Principy poskytování
služeb
•
•
•
•

Snadná dostupnost bez doporučení, dokladů (anonymně)
Individuální přístup
Odbornost
Bezplatnost

Mgr. Daniel Dvořák – vedoucí centra,
etoped, od 1. 1. 2011
Mgr. Zuzana Renčínová – vedoucí centra,
sociální pracovnice, do 24. 11. 2010

» Plán na rok 2011

Dita Malinská, DiS. – sociální pracovnice

Rok 2011 by tedy měl být rokem stability jak personálního obsazení, tak
stability stávajících programů.

Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech – psycholog,
do 31. 1. 2011
Supervizor:
PhDr. Ilona Preslová
Odborný garant:
MUDr. Jakub Minařík

» Statistika
z toho
uživatelé drog

První kontakty
celkem

z toho
s uživateli drog

Počet osobních
kontaktů celkem

207
16

171

98

93

168

120

75

68

2009

675

816
2010

Klienti celkem

Motto:
Ten, kdo bojuje s příšerami,
by se měl mít na pozoru, aby
se také nestal příšerou. Neboť
když dlouho hledíte do propasti
pekelné, i propast pekelná
hledí na Vás.
Friedrich Nietzsche
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CENTRUM DROGOVÝCH SLUŽEB
VE VĚZENÍ

Tým

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Královehradeckého kraje
Projekt byl řešen za finanční podpory ČR - Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován s podporou města Hradec Králové

» Poslání

» Rok 2010

Posláním Centra drogových služeb ve vězení je pomáhat uživatelům drog ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění
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.

V roce 2010 se program Drogové služby ve vězení potýkal s akutním
nedostatkem finančních prostředků. To mělo vliv na vlastní fungování
programu i na omezení některých poskytovaných služeb (např. korespondenční práci s odsouzenými). I v tomto roce se nám dařilo být více
v kontaktu s osobami blízkými klientů. Významně se nám osvědčila
spolupráce s rodinou při delegování klienta do návazných služeb, díky
čemuž došlo k navýšení počtu osob, které po propuštění nastoupily do
některého z typů následné péče.

Pravidelně spolupracujeme s věznicemi Pardubice, Odolov, Světlá, Valdice, SOVT Pouchov a s Vazební věznicí Hradec Králové. Poradenské služby poskytujeme také osobám blízkým klientů – nejčastěji jsou to jejich partneři a rodiče.

» Cílová skupina
•
•

Uživatelé drog ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a po
propuštění.*
Osoby blízké klientům (rodiče, partneři/ky aj.).

Služby jsou přednostně poskytovány klientům v době 6 měsíců před
termínem pevného výstupu, resp. 3 měsíce před termínem pro podání
žádosti o podmíněné propuštění. V indikovaných případech jsou poskytovány i mimo tento interval. Služby jsou poskytovány bez zvláštního
zřetele na věk, pohlaví, fázi závislosti, užívání / abstinenci, způsob
užívání návykových látek či charakter trestné činnosti.
* Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou
(aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek (včetně
alkoholu) nebo patologickým hráčstvím.

•

Motivovat klienty ke změně rizikového životního stylu směrem
k abstinenci a podpořit jejich začlenění do normálního života bez
návykových látek.

•

Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním
návykových látek, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby
(např. prostřednictvím interaktivních seminářů, besed).

» Principy poskytování
služeb
•
•
•

» Plán na rok 2011
Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2011 došlo ke sloučení programu s Centrem
drogových služeb ve vězení, Semiramis o. s., čeká nás v roce 2011 především slaďování fungování obou programů po odborné i organizační
stránce. V těchto nelehkých dobách plných finančních škrtů bychom
rádi udrželi služby alespoň v aktuálním rozsahu. I v roce 2011 plánujeme poskytovat kvalitní služby, které budou směřovat k naplňování
našeho poslání.

Bc. Adéla Paulík Lichková, DiS. – vedoucí centra
sociální pracovnice, od 1. 1. 2011
Mgr. Eva Soukupová – vedoucí centra,
psycholožka, do 31. 12. 2010
Mgr. Jana Ženíšková – poradenská pracovnice,
sociální pracovnice, do 31. 12. 2010
Bc. Jiří Čermák – poradce, pracovník
v sociálních službách
Supervizor:
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

Dostupnost služeb
Individuální přístup (respekt k potřebám a možnostem klienta)
Spolupráce

» Cíle
Hlavní cíle

•

Doplnit stávající systém léčebné péče o uživatele drog o služby
poskytované zejména ve vězeňských zařízeních, a tím zpřístupnit
služby běžně dostupné i uživatelům drog v okamžiku jejich
uvěznění.

» Statistika
Počet klientů
(počet osob,
které využily
služeb v rámci
individuální péče)
259

18

265

Počet prvních
kontaktů (počet
osob, které služby
v daném roce
využily poprvé)
160

157

Počet
individuálních
konzultací
783

982
2010

Dílčí cíle

2009

Hlavním cílem projektu je účelně pomoci osobám, které se v důsledku
užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, resp. do vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, aby se mohly po výstupu z vězení opět začlenit do normální společnosti, tentokrát už bez drog.

Vzkaz donátorům:
Chápeme, že je potřeba šetřit,
přesto apelujeme na to, aby
šetření nebylo krátkozraké.
Zároveň děkujeme těm, kteří
vědí, že s odsouzenými ve
věznicích je potřeba pracovat
– jednoho dne totiž budou
propuštěni. A děkujeme také
těm, kteří chápou, že není
dlouhodobě udržitelné realizovat vysoce kvalitní služby se
stále nižšími dotacemi.
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AUDIT

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2010
Výkaz zisků a ztrát (v tisících)
A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem

2 022

II. Služby celkem

2 245

III. Osobní náklady celkem

11 541

IV. Daně a poplatky celkem

0

V. Ostatní náklady celkem

153

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem

108

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

354

VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

0
16 423

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
II. Změny stavu zásob celkem

0

III. Aktivace celkem

0

IV. Ostatní výnosy celkem

58

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

15

VI. Přijaté příspěvky celkem

395

VII. Provozní dotace celkem

9 507

Výnosy celkem

20

6 809

16 784
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ROZVAHA
AKTIVA (v tisících)

Stav k 1. 1. 2010

Stav k 31. 12. 2010

287

178

0

0

997

994

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

- 710

- 816

B. Krátkodobý majetek celkem

350

901

0

0

53

469

297

432

0

0

637

1 079

Stav k 1. 1. 2010

Stav k 31. 12. 2010

546

874

I. Jmění celkem

243

546

II. Výsledek hospodaření celkem

303

328

B. Cizí zdroje celkem

91

205

I. Rezervy celkem

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

91

205

IV. Jiná pasiva celkem

0

0

PASIVA CELKEM

637

1 079

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

PASIVA (v tisících)
A. Vlastní zdroje celkem

C. Daň z přijmu
D. Výsledek hospodaření celkem
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33
328

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY,
VÝNOSY A TRŽBY
Ministerstvo zdravotnictví ČR
RVKPP-Úřad vlády ČR
MPSV ČR
IP z OPLZZ prostřednictvím
Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Univerzita Hradec Králové
Město Hradec Králové
Město Pardubice
Město Jičín
Město Kopidlno
Město Nová Paka
Město Hořice
Město Rychnov n. K.
Město Dobruška
Město Kostelec n. O.
Město Nový Bydžov
Město Náchod
Město Jaroměř
Město Nové Město
Město Ústí n. O.
Město Lanškroun
Město Letohrad
Město Svitavy
Město Chrudim
Město Litomyšl
Město Vysoké Mýto
Město Přelouč
Město Polička
Město Králíky
Půjčka město Hradec Králové
Sponzorské dary
Úrok z bankovního účtu
Výnosy ostatní
Tržby za služby
Tržby z prodeje HIM a DHIM
CELKEM

243 700 Kč
3 205 000 Kč
2 606 000 Kč
6 657 422 Kč
292 000 Kč
1 160 000 Kč
37 083 Kč
290 000 Kč
1 257 000 Kč
30 000 Kč
2 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
90 000 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
350 000 Kč
45 350 Kč
211 Kč
58 165 Kč
92 000 Kč
15 000 Kč
16 783 932 Kč
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PODĚKOVÁNÍ
DONÁTOŘI			
OBCE A MĚSTA
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ÚV ČR
Dobruška
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dvůr Králové nad Labem
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Hořice
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Hostinné
Královéhradecký kraj			
Hradec Králové
Pardubický kraj		
Chrudim
Město Hradec Králové			
Jaroměř
Město Pardubice
Jičín
				
Kopidlno
ODBORNÍ PARTNEŘI
Kostelec nad orlicí
A SPOLUPRACUJÍCÍ SDRUŽENÍ
Králíky
Centrum evropského projektování a. s.			
Lanškroun
Centrum pro integraci cizinců Pardubice			
Letohrad
Dětské centrum Veská				
Litomyšl
Job, o. s.				
Náchod
K-centrum Spektrum, Žďár nad Sázavou			
Nová Paka
Městská Policie Pardubice				
Nové Město nad Metují
Péče o duševní zdraví, Pardubice				
Nový Bydžov
Psychiatrická léčebna Bílá Voda				
Pardubice
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr				
Polička
Psychiatrická léčebna Kosmonosy				
Přelouč
Probační a mediační služba, Hradec Králové				
Rychnov nad Kněžnou
Probační a mediační služba, Pardubice				
Svitavy
Právní poradna A. N. O.				
Týniště nad Orlicí
Protidrogoví koordinátoři a městské policie jednotlivých obcí			
Úpice
Psychiatrické oddělení Nemocnice Pardubice				
Ústí nad Orlicí
Res - Sef, Šumperk
Vrchlabí
Sekce DSV, A. N. O.				
Vysoké Mýto
SKP - centrum, Pardubice				
Šance pro Tebe, Chrudim				
MÉDIA		
Univerzita Hradec Králové
Česká televize		
Vězeňská služba ČR
Český rozhlas
další společnosti			
ČTK		
Hradecký Deník		
DALŠÍ SPOLEČNOSTI
Mladá Fronta DNES		
Epis s. r. o.			
Pardubický Deník		
Kino Centrál, Hradec Králové			
Právo		
Lékárna Tilia, Hradec Králové			
Radniční zpravodaj města Pardubic
Systema audit a. s., Pardubice			
Regionální zpravodaje měst a obcí
Tepelné hospodářství a. s., Hradec králové			
Sedmička		
Zelená hvězda, B. Braun Medical s. r. o.			
Zpravodaj Radnice Hradec Králové
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LIDÉ
Mgr. Alexander Vladimír
Mgr. Baklíková Ivona
Bocianová Květa
Mgr. Cink Petr
Bc. Čada Petr
Mgr. Čepová Bohuslava
Bc. Černíková Martina
Mgr. Černý Robert
Mgr. Červinková Alena
Dmejchalová Iva
Drozdová Zdenka
Doc. MUDr. Dvořáčková Ivana, DrSc.
Mgr. Et Mgr. Ďurech Oldřich
MUDr. Fraňková Štěpánka
Faltusová Žaneta
Mgr. Gilányi Denisa
Habrová Iveta
Halamíček Pavel
PhDr. Hajný Martin
doc. MUDr. Heger Leoš, DrSc.
Holková Hana
Hrabčuk Jiří
Hrdá Miroslava
JUDr. Izák Miloš
Mgr. Jahodová Alena
Mgr. Janebová Radka
Mgr. Janoušková Lucie
Bc. Kandl Jaroslav
Kazdová Věra
Mgr. Košťál Milan
Mgr. Kotala Jiří
Kovaříčková Běla
Bc. Kuneš Jaromír
Mgr. Kuřátko Pavel
Kůtková Jana
Ing. Kvaš Petr
Mgr. Landová Olga
Mgr. Liedermanová Ivana
Mgr. Ludvíková Jiřina
Ing. Lusková Daniela
Mgr. Mandys Jan
MUDr. Minařík Jakub
Mgr. Pavlišová Jindra

Personál SOVT Pouchov
Personál Vazební věznice Hradec Králové
Personál Věznice Odolov
Personál Věznice Pardubice
Personál Věznice Světlá nad Sázavou
Personál Věznice Valdice
Mgr. Pilný Jiří
PhDr. Pleskač Miloslav
Mgr. Plšková Denisa
Mgr. Pochobradská Radka
Pojmonová Martina
Bc. Poláčková Marie
Polák Otakar
PhDr. Preslová Ilona
Raisová Vendula
Lic. Salášek Tomáš
MUDr. Slezák Pavel
PharmDr. Sova Jiří
Bc. Strnad Bohumír
PhDr. Stündl Erich
Mgr. Šimůnek Marek
Mgr. Škadrová Irena
Bc. Škopová Anna
Škorpilová Marie
Mgr. Štěrbová Naďěžda
Mgr. Topičová Svatava
Veverka Tomáš
Ing. Vodák Rostislav
Bc. Vogl František
MUDr. Volfová Miroslava, CSc.
Lic. Vondřejcová Romana
Mgr. Voříšek Pavel
PhDr. Výstřelová Stanislava
Mgr. Zajíčková Ilona
Mgr. Zemanová Radka
Mgr. Zumrová Olga
Mgr. Ženíšková Jana

…děkujeme
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SUMMARY

KONTAKTY – LAXUS O. S.

The mission of the NGO Laxus is to create specialized programs to minimize the adverse effects of drug addiction for drug users and their
close persons in the east of the Czech Republic. Our goals are to provide
addictological and social services to drug users and their close persons
and to implement research and education in the field of drug use. Major
attributes of our work are availability, professionalism, individualistic
approach with our clients, the high level of service quality, and also
holistic approach with society. The main points of our work philosophy
are harm reduction and public health.

Fakturační adresa (sídlo organizace):

In year 2010, we celebrated 15 years of our organization’s existence;
though this year, for Laxus, was in some ways transformational. In first
half of the year, we implemented a new system of managing quality
for social services. This experience had a major influence on our actual
operations, improved many procedures happening in the organization,
and exposed possible weaknesses that could possibly endanger our
target population. During the whole year we had to deal with a lack
of funding, as with many other organizations in this field. By the end
of the year we joined a memorandum, which refers to the long term
struggle of financing of non-profit organizations in Czech Republic. This
was the reason that spurred the decision to join Central Bohemia NGO
Semiramis, from 2011 to work as a one unit. The process of merging
began with transition of two Semiramis centres under the name Laxus.
We have ended one stage of life, but with big expectation have begun
another. We truly believe, even with the problems leading non profit
organisations in Czech Republic, that our next stage will be as succesful
as the last.
In 2010, ambulatory, counseling, and outreach centres, in addition to
drug centres in prison, have provided services in 27 cities of Kralovehradecky and the Pardubicky region. In 2010, we have made a total of
ca. 10000 contacts with almost 2000 drug users and their close persons,
in addition to ca. 1200 contacts with 265 prisoners in 6 prisons.

Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk

Korespondenční adresa:
Říční 1252/3a, 50002 Hradec Králové
IČO: 62695487

Ředitelka: Bc. Jana Vondrová – do 31. 12. 2010
E-mail: vondrova@laxus.cz
Telefon: +420 776 626 305, +420 495 401 565
Adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
Odborný ředitel harm reduction služeb:
Mgr., Ing. Jiří Staníček – do 31. 12. 2010
E-mail: stanicek@laxus.cz
Telefon: +420 777 033 601
Adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
Odborná ředitelka poradenských služeb:
Mgr. Jana Ženíšková – do 31. 12. 2010
Adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové

K-centrum Hradec Králové

Vedoucí centra: Bc. Jana Kopuneczová
E-mail: kopuneczova@laxus.cz
E-mail: kacko.hradec@laxus.cz
Telefon: +420 495 513 977
Adresa: Říční 1252/3a, 50002 Hradec Králové

K-centrum Pardubice

Vedoucí centra: Bc. Eva Mifková
E-mail: mifkova@laxus.cz
E-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
Telefon: +420 466 265 207
Adresa: Češkova 2701, 53002 Pardubice

Centrum terénních programů
Královéhradeckého kraje

Vedoucí centra: Mgr. Markéta Manová
E-mail: manova@laxus.cz
E-mail: teren.hradec@laxus.cz
Terénní mobil pro Hradec Králové
a region Rychnovska: +420 776 626 309
Terénní mobil pro region Náchodska: +420 777 626 309
Terénní mobil pro region Jičínska a Trutnovska: +420 775 565 309
Adresa: Říční 1252/3a, 50002 Hradec Králové
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Centrum terénních programů
Pardubického kraje

Vedoucí centra: Tomáš Klášterecký, DiS.
E-mail: klasterecky@laxus.cz
E-mail: teren.pardubice@laxus.cz
Terénní mobil region Ústecko a Svitavsko: +420 774 626 301
Terénní mobil region Chrudimsko: +420 774 626 302
Terénní mobil Pardubice: +420 608 626 323
Adresa: Milheimova 827, 53002 Pardubice

Ambulantní centrum Hradec Králové
Vedoucí centra do 31. 12. 2010: Mgr. Jana Ženíšková
Vedoucí centra od 1. 1. 2011: Mgr. Daniel Dvořák
E-mail: dvorak@laxus.cz
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
Telefon: +420 495 515 907
Adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové

Ambulantní centrum Pardubice

Vedoucí centra do 24. 11. 2010: Mgr. Zuzana Renčínová
Vedoucí centra od 1. 1. 2011: Mgr. Daniel Dvořák
E-mail: dvorak@laxus.cz
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
Telefon: +420 466 265 729
Adresa: Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice

Centrum drogových služeb ve vězení

Vedoucí centra do 31. 12. 2010: Mgr. Eva Soukupová
Vedoucí centra od 1. 1. 2011: Bc. Adéla Paulík Lichková, DiS.,
E-mail: lichkova@laxus.cz
E-mail: vezeni@laxus.cz
Telefon: +420 326 303 523
Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

Kancelář správy projektů

E-mail: info@laxus.cz
Telefon: +420 495 401 565
Adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové

Vztahy s veřejností

Lukáš Gilányi, DiS.
E-mail: gilanyi@laxus.cz
Telefon: +420 731 954 420
Adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
www.laxus.cz
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