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Úvodní slovo

V roce 2006 nám bylo deset let. Vzpomínalo se, hodnotilo a ukazovaly se úspěchy.

V roce 2006 jsme se certifikovali. Předkládalo se, vysvětlovalo a dokazovaly se postupy.

…. a ve všem tom dokazování jsme si uvědomili, jak různé máme zkušenosti. Některé snadno 
dokážeme, jiné jen těžko dokumentujeme, dalších jen si jich všímáme a něco si o nich myslíme. 
Nicméně po zkušenostech z kontaktů s několika tisíci klienty si snad můžeme dovolit něco si i jen 
myslet. 

Každý den se znovu a znovu setkáváme s přetrvávajícími předsudky vůči lidem, kteří užívají 
tzv. ilegální drogy. Bohužel i u odborné veřejnosti a pracovníků ve službách stále vládne názor, že 
každý, kdo tyto drogy užívá, je závislý a tím i jaksi nebezpečný. V každodenním kontaktu s klienty, 
kolegy, úředníky vidíme, jak jsou těmto „závislým“ odpírány nebo alespoň komplikovány jinak běžně 
poskytované služby – ve zdravotnictví, na úřadech a v neposlední řadě i v sociálních službách. 

Teprve díky standardizaci mnoho zařízení, které poskytují sociální služby, objevuje kouzlo definice 
cílové skupiny. Vymezují se, komu služby poskytovat budou a komu ne. V kolika veřejných závazcích 
můžeme číst … že závislým a duševně nemocným ne? Prostě ne.

Skutečně chceme, aby bez rozlišování každý, kdo bere, pije (kolik je hodně a co málo?), nebo 
kdo bral, pil (jak trvá už dost dlouho?)…neměl šanci na normální ošetření u zubaře, na normální 
zacházení při úředním jednání, na normální domov důchodců …?

Naproti tomu se občas objeví i někdo z toho „necitlivého komerčního světa“, kdo se zajímá, jak to 
udělat, aby ten jeho zaměstnanec mohl dál zůstat ve firmě a nemusel být propuštěn, protože „... sice 
bere, ale jinak je docela šikovnej...“.

         Jiří Staníček 



�



�

Laxus o.s. v roce 2006

Občanské sdružení Laxus vzniklo v roce 1995 se záměrem  provozovat Kontaktní centrum pro 
uživatele drog v Hradci Králové, postupem doby se proměnilo v organizaci zajišťující sociální a  
zdravotní služby pro uživatele drog v Královéhradeckém kraji. V současné době zřizuje tyto odborné 
programy: Terénní programy, Kontaktní centrum, Ambulantní program, Drogové služby ve 
vězení. 

Za dobu 10 let svého působení se Laxus stal nezaměnitelnou organizací nejen na poli drogových 
služeb. 

V prosinci 2006 se rada sdružení rozhodla nabídnout Pardubickému kraji možnost převzít 
drogové služby, když organizace, která je provozovala, měla ke konci roku skončit. 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 předat drogové služby  pod hlavičku Laxus 
o.s., ale to už je Laxus 2007. 

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 2006

Odborné programy Laxus o. s. tvoří 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?“.  

Služby aktivním uživatelům drog jsou poskytovány v programech harm reduction, a to Kontaktním 
centrem v Hradci Králové  a Terénními programy na území okresů Jičín, Náchod a Rychnov nad 
Kněžnou.

Poradenské služby jsou poskytovány těm, kdo usilují o abstinenci, a jejich rodinným příslušníkům 
v Ambulantním centru v Hradci Králové a ve věznicích Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Pracovníci sdružení se podílejí na vzdělávacích programech pro pracovníky nejen v drogových 
službách, ale i pro instituce a pracovníky v sociálních službách, ve školství, vězeňství a u různých 
složek policie. Na žádost zástupců měst a obcí realizujeme průzkumy drogové scény ve vytipovaných 
lokalitách. Laxus o. s. se aktivně podílí na procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji a zapojuje se do práce na komunitním plánování na všech úrovních. 
V letech 2005 a 2006 sdružení Laxus realizovalo jednu z částí Programu podpory aktivit zaměřených 
na integraci sociálně znevýhodněných obyvatel, který z prostředků Phare 2003 RLZ zaštiťoval 
Královéhradecký kraj.

Důležitá data za rok 2006

V roce 2006 se podařilo potvrdit výsledky, kterých jednotlivé programy dosáhly díky koncepčním 
změnám. V roce 2004 došlo k výraznější profilaci jednotlivých programů a to se odrazilo ve výrazném 
nárůstu výkonů ve všech programech v roce 2005. Proto s uspokojením konstatujeme, že tyto výsledky  
nebyly nahodilým výkyvem. 

V roce 2006 služeb Laxusu využilo cca 1.100 osob z Královéhradeckého kraje. Na tomto vzorku 
„drogové“ populace lze potvrdit trendy  sledované v našich službách již několik posledních let. Drogová 
scéna především u osob užívajících drogy injekčně stagnuje: Počet klientů se nezvyšuje, nově 
příchozí  jsou stále lépe informováni jak o drogách a jejich účincích, tak i možnostech služeb určených 
pro tuto cílovou skupinu. S tím souvisí i větší ochota služby využívat i se aktivně zapojovat do jejich 
poskytování. Věkový průměr aktivních uživatelů se  stále zvyšuje, dnes je cca 25 let. Nejvíce klientů je 
v kategorii 20-30 let, aktivní uživatelé drog mladší  18-ti let jsou spíše výjimkou. S injekčním uživatelem 
pod 15 let jsme se již několik let nesetkali.
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Zapojení problémových a injekčních uživatelů do Harm reduction programů Laxus o.s.

Tabulka č. 1 

- odpovídá přesným datům z dokumentace programů (KC a TP), která ovšem eviduje klienty podle místa využívání 
služeb. Pokud bychom chtěli spočítat skutečné pokrytí služeb podle místa bydliště, musíme se spokojit s kvalifikovaným 
odhadem – viz tabulka č.2

 Náchodsko Jičínsko Rychnovsko Hradecko celkem

počet obyvatel 110 000 76 000 78 000 160 000 424 000

předmětná populace (69%) 75 900 52 440 53 820 110 400 292 560

odhad 0,2 %   228 157 161 331 878

odhad 0,4 % 304 210 215 442 1 170

kvalifikovaný odhad IUD 210 140 150 310 810

injekční uživatelé v kontaktu s Laxus 37 43 39 299 418

pokrytí v přímém kontaktu 18% 31% 26% 96% 52%

injekční uživatelé zapojení do služeb 
Laxus (vč. sekundárního výměnného 
programu) ** 117 79 61 319 576

dostupnost výměnného programu 56% 56% 41% 103% 71%

počet vydaných setů 6 564 14 566 4 420 60 188 85 738

počet stříkaček na 1 klienta 56 184 72 189 149

Tabulka č.2

Pokud bereme v úvahu, že klienti využívají terénní programy v místě bydliště, můžeme zachovat čísla ze statistiky TP 
nezměněná. 

Pokud počítáme, že cca 25 % klientů K-centra není z Hradce Králové, ale z ostatních částí kraje, pak těchto cca 75 
klientů můžeme odečíst z HK a rovnoměrně rozpočítat na jednotlivé okresy. Tím získáme orientační přehled pokrytí službami 
ve skryté populaci podle místa bydliště.  

 Náchodsko Jičínsko Rychnovsko Hradecko celkem

kvalifikovaný odhad IUD 210 140 150 310 810

injekční uživatelé v kontaktu s Laxus 62 68 64 224 418

pokrytí v přímém kontaktu 30% 49% 43% 72% 52%



�

injekční uživatelé zapojení do služeb Laxus 
(vč. sekundárního výměnného programu) ** 142 104 86 244 576

dostupnost výměnného programu 68% 74% 57% 79% 71%

Vývoj provozních nákladů :

Přes neustálý nárůst  ve vytíženosti služeb a růst cen se daří „krotit“ náklady , takže jediné trvale rostoucí náklady  jsou 
za zdravotnický materiál – výměna injekčních stříkaček a mírně rostoucí náklad na spotřebu PHM, což souvisí s rostoucí 
intenzitou terénní práce regionech kraje. Za těmito grafy se skrývá poměrně jednoduchá filosofie Laxusu – maximum možných 
prostředků do mezd – což motivuje pracovníky k úspornému provoz, když vědí, že ušetřené prostředky se objeví na jejich 
výplatních páskách. 
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Odborné zabezpečení programů a certifikace služeb

Laxus dbá na odborný výkon služeb již na úrovni jednotlivých pracovníků, proto jsou do pracovního 
poměru angažováni absolventi odborných a vysokých škol. Dále jsou pracovníci podporováni v dalším 
odborném  růstu, především formou stáží a  tematicky orientovaných kursů. 

Za kvalitu realizovaných služeb odpovídají odborný ředitel pro harm reduction služby  a odborná 
ředitelka pro poradenské služby. Každý program má svého supervizora a každý jeden pracovník má 
přístup jak ke skupinové, tak i individuální supervizi .

V roce 2006 prošly tři ze čtyř programů Laxus certifikací RVKPP. Všechny programy vyhovují  
standardům platným pro oblast drogových služeb. Míra naplnění jednotlivých kriterií přesáhla 
v průměru 98%.

V roce 2006 provoz zajišťovalo 18 stálých pracovníků,  z toho 11 má VŠ vzdělání, průměrná délka 
odborné praxe je 5 let. V programech Laxus převládají ženy, mužů bylo pouze pět.  
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Terénní programy

Terénní programy Laxus o.s. nabízejí svoje služby uživatelům drog na území 4 okresů 
Královéhradeckého kraje. Terénní pracovníci pracují kromě Hradce Králové také na  Rychnovsku, 
Náchodsku a Jičínsku. Smyslem práce je vyhledávat ty uživatele drog, kteří jsou z hlediska 
poskytovaných služeb potřební a současně jsou mimo dosah služeb určených pro tuto populaci. 

Cílová skupina

Z hlediska potřebnosti se proto program zaměřuje především na injekční uživatele drog, jakožto na 
nejohroženější skupinu z celé populace osob užívajících drogy. 

V průběhu roku pracovníci spolupracovali se 514 uživateli drog. V rámci aktivního vyhledávání byl 
navázán kontakt se 219 mladými lidmi, především uživateli konopných a tanečních drog. Tato skupina 
uživatelů ovšem většinou nepoptává odborné služby, proto se jednalo vesměs o jednorázové kontakty 
spojené se vzájemnou výměnou informací. Přímo – formou osobního kontaktu – bylo do programu 
zapojeno celkem 157 injekčních uživatelů drog. Dalších 138 injekčních uživatelů využívalo služeb 
programu tzv.nepřímo - formou sekundárního výměnného programu.  

Typickým klientem programu byl v roce 2006 muž ve věku 24 let, který žije v malém městě, často 
v bytě rodičů, má legální příjem ve formě sociálních dávek nebo nepravidelného zaměstnání. Pervitin 
užívá 5-6 let , z toho injekčně po dobu 3 – 5 let, nemá závažnější zdravotní potíže. 

 Žen je do programu zapojeno cca 30%.

Poskytované služby

Protože smyslem terénní práce není nahradit existující služby, terénní pracovníci pomáhají 
především zprostředkovat  kontakt  a podporují klienty k využívání stabilních institucí. Terénní programy 
poskytují  takové služby, které v dané lokalitě nejsou, nebo nejsou cílové skupině běžně dostupné. Jde 
především  o výměnný injekční program, poradenství směřující ke snížení rizik spojených s užíváním 
drog, dále sociální poradenství.

V roce 2006 proběhlo mezi pracovníky a klienty programu 1.387 kontaktů, v rámci kterých probíhalo 
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poskytování služeb. Nejžádanější službou byl výměnný injekční program, v rámci 867 výměn bylo 
distribuováno 29.224 injekčních stříkaček. Dalšími nejčastěji požadovanými službami jsou poradenství 
a informace o bezpečnějším užívání drog, testování na přenosné choroby a sociální poradenství. 

Terénní pracovníci také zajistili sběr a bezpečnou likvidaci 205 pohozených injekčních stříkaček.

Rozsah poskytovaných služeb

Samotné poskytování služeb není jediným cílem terénní práce, poskytované služby slouží 
současně i jako prostředky motivující klienty programu ke změnám jejich životního stylu.  

Hlavní aktivitou programu se stává tzv. sekundární výměnný program, kdy jedna klíčová osoba 
z řad kontaktovaných injekčních uživatelů zprostředkovává distribuci a sběr injekčních stříkaček 
dalším uživatelům drog, kteří nejsou v přímém kontaktu s pracovníky. Tato forma práce zajišťuje 
dostupnost služby v místech i časech, kdy pracovníci nejsou schopni službu zajistit. Současně 
zajišťuje dostupnost služby i pro ty, kteří se z různých důvodů obávají přímého kontaktu s terénním 
programem. 

V terénních programech Laxus je sekundární výměnný program nastaven současně i jako metoda 
práce, která výrazně podporuje princip svépomoci - zapojování uživatelů do vlastního procesu 
poskytovaní služeb. Klienti tak přijímají společně s pracovníky odpovědnost za realizaci programů 
(především v malých sídlech).

Terénní pracovníci Laxus o.s. působí v těchto obcích: Hradec Králové, Hořice, Jičín, Nová Paka, 
Lázně Bělohrad, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Náchod, Česká Skalice, Opočno, Dobruška, 
Týniště nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Rokytnice v Orlických horách, 
Vamberk. V roce proběhlo 256 výjezdů do výše jmenovaných obcí. 

Přehled základních statistických dat Terénních programů

 

počet iUD 
v přímém 
kontaktu

počet iUD
v  SViP

osobní 
kontakty

počet 
nových 
klientů 

VIP 
kontakty

počet 
vydaných 
stříkaček

1998 116 neev. ? ? ? 2.362

1999 195 neev. 2.846 142 1.474 6.056

2000 155 neev. 973 75 691 2.816

2001 141 neev. 1.229 33 910 4.324

2002 157 neev. 1.252 57 948 5.660
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2003 192 neev. 1.168 92 818 6.624

2004 182 78 937 92 709 13.079

2005 201 110 1.642 72 1.046 27.775

2006 157 138 1.137 45 867 29.224

Hradec Králové Regionální terénní programy

 kontakty 1.K VIP Out sběr kontakty 1.K VIP out sběr

1999 2846 142 1474 6.056 ? nefungoval

2000 916 58 661 2.455 415 57 17 30 361 0

2001 1.229 33 910 2.264 85 15 15 n 2.060 0

2002 1.208 50 925 2.608 183 44 7 23 3.052 3

2003 1.008 64 749 3.553 155 160 28 69 3.071 12

2004 664 38 511 5.162 55 273 54 198 7.909 38

2005 701 16 577 5.569 151 941 56 469 22.206 3

2006 537 11 412 3.684 204 600 34 455 25.540 1

1.K = počet nově kontaktovaných klientů, 
VIP = počet kontaktů při nichž proběhla výměna stříkaček, 
OUT = počet vydaných stříkaček

Statistiky sběru, prodeje a výměny injekčních stříkaček

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Počet nalezených injekčních stříkaček v HK a regionu za rok 186 167 98 154 205

Počet injekčních stříkaček prodaných v lékárnách  HK za rok 15.192 13.236 12.960 10.620 13.000

Počet stříkaček vydaných ve výměnném programu Laxus  
(TP + KC) za rok 19.393 44.279 34.604 70.656 85.738
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Zajištění programu

V roce 2006 zajišťoval provoz programu tým 4 pracovníků na 3,5 úvazku. V roce 2005 to bylo 5 
pracovníků - 4,5 úvazku. Provoz v Hradci Králové byl zajištěn denně v pracovních dnech a do obcí 
kraje pracovníci uskutečnili celkem 256 výjezdů. Chod programu byl v rámci organizace podpořen 
formou metodického vedení a intervize odborným ředitelem v rozsahu 0,5 úvazku,  administrativní 
podporou v rozsahu 0,25 úvazku. Pracovníci programu měli k dispozici supervizi v rozsahu 3 hodin 
každý měsíc.
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Kontaktní centrum

Kontaktní centrum je nejstarším, historicky prvním odborným pracovištěm Laxus o.s. Od roku 1996 
funguje na stejné adrese zařízení poskytující snadno dostupné služby, které pomáhají uživatelům drog 
a jejich blízkým snižovat rizika s užíváním drog spojená. 

Cílová skupina

Zařízení je zaměřeno na uživatele drog, kdy potřebnost pro poskytování služeb je dána mírou rizika, 
kterému jsou uživatelé aktuálně vystaveni. Prioritou je proto nabídka služeb pro injekční uživatelé 
nelegálních drog, dále neinjekční uživatele ve specifických životních situacích – jde především o 
obtížnou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a legálního příjmu, dále o osoby dlouhodobě žijící 
ve společnosti injekčních uživatelů. 

Na centrum se také mohou obracet osoby blízké uživatelům drog – rodinní příslušníci a partneři.

Zvláštní pozornost je věnována zejména mladistvým, osobám bez přístřeší, matkám uživatelkám a 
etnickým menšinám.

V průběhu roku služeb centra využívalo celkem 247 uživatelů drog. Rodiče a partneři  klientů se na 
centrum obracejí především telefonicky, aby byli následně objednáni na konzultaci do Ambulantního 
centra Laxus. K osobní návštěvě osob blízkých dochází jen zřídka (11 osob), v případě, že volí osobní 
návštěvu bez objednání.

Kontaktní centrum navštěvují především klienti  z Hradce Králové a přirozené pádové oblasti města. 
90% klientů je z Královéhradeckého kraje a 70 % má bydliště přímo ve městě.

Typickým  klientem programu je muž - 25 let, který užívá injekčně pervitin po dobu 3 a více let. 
Pervitin aplikuje několikrát týdně a příležitostně ho kombinuje s jinými drogami, zejména se surovým 
opiem v letní sezóně, alkoholem, léky a marihuanou v průběhu celého roku. Pervitin si obvykle 
obstarává  na místní scéně od drobných samovýrobců. Nemá závažnější zdravotní potíže.

Statisticky průměrný klient má nedokončené střední vzdělání, je nezaměstnaný, dlouhodobě 
je evidován na ÚP, pobírá soc. dávky, nemá dlouhodobější pracovní zkušenost. Nejčastěji žije 
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v pronajatém bytě spolu s dalšími osobami užívajícími pervitin. S původní rodinou má značně 
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. 

Žen je do programu zapojeno necelých 30%.

Poskytované služby

Kontaktního centrum pracuje s klienty s minimální ochotou k abstinenci, proto jsou služby 
zaměřeny především na stabilizaci jejich užívání drog, stabilizaci zdravotní a sociální situace a 
následné na motivaci k výraznějším změnám životního stylu. Jedná se o výměnný injekční program, 
testování na infekční nemoci (HCV, HBV, HIV), informace o bezpečnějším užívání, bezpečném sexu, 
distribuce kondomů a osvětových materiálů. Centrum poskytuje vitamínový program a potravinový 
servis se zaměřením na podporu pitného režimu. Klienti bez přístřeší se mohou osprchovat a vyprat si 
prádlo. Pracovníci zařízení jsou schopni poskytnout základní zdravotní ošetření. 

Sociální pracovníci centra pomáhají klientům dát do pořádku doklady, dávky, pomáhají hledat 
zaměstnání a bydlení, zprostředkovávají a pomáhají udržet kontakt s úřady. 

Centrum dále zajišťuje předléčebné poradenství a tzv. motivační trénink, zprostředkovává vhodný 
typ léčby a detox.  Pracovníci centra poskytují telefonické poradenství klientům i zájemcům o službu.

V roce 2006 využili klienti služeb centra 3.765 x . Nejčastěji požadovanou službou byla výměna 
injekčních stříkaček, kterých se vyměnilo 56.504 kusů. S výměnou injekčního materiálu je 
neoddělitelně poskytován další zdravotnický materiál nutný pro bezpečnější aplikaci a související 
poradenství o bezpečnějším užívání drog. Přes nedostupnost vhodných testovacích sad se pro 60 
osob podařilo zajistit testování na přenosné choroby, 11 klientům byla zprostředkována léčba.

Kvalitativní analýzy dat poukazují, že klienti centra se chovají bezpečněji – nesdílejí injekční 
stříkačky ani další aplikační pomůcky, snižuje se průměrný počet aplikací jednou stříkačkou (na 2-3). 
Současně vzrůstá průměrná spotřeba stříkaček na 1 klienta (v roce 2006 je to 233 stříkaček na osobu 
a rok). Dalším pozitivním trendem je  preference výměnných injekčních programů před nákupem 
v lékárnách, což umožňuje bezpečnou likvidaci použitých jehel.

Přehled základních statistických dat K.centra za roky  2002 – 2006

2003 2004 2005 2006

Klienti UD 327 328 284 247

Klienti IUD 295 289 248 243
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Osobní kontakty 4.253 3.799 3.841 3.765

První kontakty 167 168 157 91

Počet výměn 1.347 883 1.234 1.312

Vyměněný materiál 38.465 21.533 42.881 56.504

Poradenství 260 349 136 101

Personální zajištění programu

V roce 2006 tým centra pracoval ve 4 pracovnicích na 4 úvazky, během roku nedošlo v týmu 
k žádným změnám. Chod programu byl v rámci organizace podpořen formou metodického vedení a 
intervize odborným ředitelem v rozsahu 0,5 úvazku,  administrativní podporou v rozsahu 0,25 úvazku. 
Pracovníci programu měli k dispozici supervizi v rozsahu 3 hodin každý měsíc.

Na chodu centra se podílejí přiměřenou měrou i klienti. Několik let fungující klientská samospráva 
je dnes již neodmyslitelnou součástí chodu centra. Klienti se sami zapojují do poskytovaných služeb, 
přebírají část odpovědnosti za řádný chod centra a respektování pravidel provozu. Současně mají  
možnost legálního výdělku, dále získat nebo upevnit pracovní dovednosti. V neposlední řadě pak 
uvolňují ruce odborných pracovníků od rutinních činností k odborné práci.
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Ambulantní centrum

Ambulantní centrum je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje pomoc, poradenství a léčbu 
lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek.

Program vznikl v roce 2001 a byl zaměřen zejména na následnou péči. Postupně se ukázala 
nutnost transformace a rozšíření cílových skupin, k čemuž došlo na přelomu let 2004 /2005. Rok 
2006 tak byl druhým rokem fungování programu ve změněné podobě , nový model  potvrdil své 
opodstatnění  v regionu.

Cílová skupina 

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

Konkrétně jde o osoby, které mají společné následující charakteristiky :

Uživatelé nealkoholových drog rozhodující se pro abstinenci. Podle naplněnosti programu  
 i alkoholici a gambleři.

Abstinující klienti po léčbě drogové závislosti.
Uživatelé opiátů indikovaní do dlouhodobé detoxifikace nebo substituce buprenorfinem.
Mladí uživatelé drog a jejich rodiny.
Rodinní příslušníci, partneři a další blízké osoby UD.

Program využilo celkem 233 klientů, z nichž bylo 127 uživatelů drog a 106 rodinných příslušníků. 
Jedná se o mírný nárůst oproti roku 2005, program je však kapacitně naplněn a dále není možný jeho 
kvantitativní rozvoj. Na úvazek jednoho pracovníka v přímé péči připadlo 83 klientů ve strukturovaných 
programech.

Mezi klienty UD je 64% injekčních uživatelů , dle typu primární drogy převládá pervitin (53,5%), 
následuje THC (13%) a opiáty (11%). Dále dle pořadí gambleři, uživatelé legálního Subutexu a 
alkoholici. U klientů užívajících THC se jedná častěji o dlouhodobé uživatele ve věku okolo 30 let.

Podle pohlaví převládají z 59% muži. Průměrný věk klienta UD je 25,4 roku.

»

»
»
»
»
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Typickým klientem UD je muž ve věku 25-28 let, více než 3 roky užívá injekčně pervitin, je 
zaměstnaný. Má konflikt se zákonem – většinou podmíněný či alternativní trest. Nebyl v kontaktu 
s drogovými službami. Abstinovat se v minulosti pokoušel sám, toto je jeho první zkušenost se 
strukturovaným programem. Žádá o ambulantní léčbu, v programu setrvává půl roku.

Poskytované služby 

Služby jsou poskytovány v Hradci Králové, zejména pro klienty z Královéhradeckého kraje, bydliště 
zde však není podmínkou. Jsou poskytovány bezplatně, rychle (první návštěva je zpravidla do 3 dnů po 
objednání), odborně a jsou individualizované podle potřeb a možností klienta.

Nabízíme informace, poradenství, léčbu a terapii. Podporujeme klienty v jejich rozhodnutí abstinovat, 
doprovázíme je a posilujeme jejich schopnost se rozhodnout a přijmout odpovědnost za svůj život. 
Vytváříme podmínky pro abstinenci a její udržení tak, aby klient nemusel opustit své sociální prostředí, 
které je podpůrné nebo alespoň neškodící. Snažíme se reagovat na aktuální problémy klienta a 
pomáháme je řešit.

Mezi nejvíce využívané služby patří ambulantní léčba. Program trvá 6 měsíců až 1 rok, frekvence 
docházení je v počáteční fázi 1x týdně, později se rozvolňuje. Část klientů, kteří nezvládají abstinovat 
v ambulantních podmínkách, odchází do pobytových léčebných zařízení. V AC probíhá i výkon 
ochranné léčby.

Následuje   poradenství ve všech oblastech dotýkajících se problematiky užívání drog. Může 
být jednorázové či krátkodobé ( do 10 konzultací), které nemusí mít pravidelnou frekvenci. Spadají 
sem zejména témata užívání drog a jejich možná rizika, sociální a právní poradenství, výchovné a 
partnerské poradenství .

Další z nabízených služeb je následná péče – určena pro ty, co minimálně 3 měsíce abstinují 
a jejich cílem je udržení abstinence – a rodinné poradenství , které je určeno pro klienty na 
začátku drogové kariéry a jejich rodinám. Obvykle se jedná o mladé klienty ve věku 16-20 let, kteří 
experimentují s drogami. Často se ukazuje, že užívání drog je jen jedním z řady dalších problémů 
v rodině, které je potřeba řešit se zohledněním celého rodinného kontextu.

Přehled základních statistických dat Ambulantního centra

2004 2005 2006

Klienti celkem 116 201 233

- z toho UD 63 103 127

- z toho osoby blízké 53 98 106

1 K celkem 93 162 173
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- z toho UD 51    84 79

Osobní kontakty celkem 534 900 849

Individuální poradenství 297 569 konz/114 osob 479 konz/114osob

Rodinné poradenství
(počet konzultací/počet osob)

50 /50 102 /112 120 /134

Program naráží na limity personální a prostorové. S nedostatkem prostoru bojujeme již druhý rok, 
nezbytné je rozšíření konzultačních místností. V současném personálním obsazení nebude dále 
možné rozšiřovat služby ani pracovat s větším počtem klientů.

Co přinesl rok 2006 :

Program je stabilní, nedocházelo k žádným výkyvům v četnosti klientů ani v poskytovaných 
službách.

Program úspěšně prošel certifikací – typ „ Ambulantní léčba“. Tým byl rozšířen o psychiatra MUDr. 
Bayera, je tedy dostupnější psychiatrické vyšetření pro klienty.
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Drogové služby ve vězení

Tento program rozšiřuje spektrum poskytovaných poradenských služeb pro uživatele drog, kteří se 
nacházejí ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Samostatně program funguje od roku 2005. 
Do věznic však docházíme od roku 2000, kdy byla tato činnost zahájena v rámci Kontaktního centra.

Program dlouhodobě ovlivňuje spolupráce s vězeňskou službou, potažmo s jednotlivými věznicemi. 
Na úrovni vedení vězeňské služby probíhají několikaletá jednání v rámci sekce Drogové služby ve 
vězení při A.N.O., zatím však bez jednoznačného výsledku a podobně je na tom tvorba specifického 
standardu pro tuto službu. Spolupráce s jednotlivými věznicemi je na různé úrovni, od vstřícnosti a 
tvůrčí spolupráce až po bagatelizaci drogové problematiky ve věznicích .

Cílová skupina

     V rámci programu pracujeme s klienty, uživateli drog, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. 
Jedná se o ty, kteří se aktuálně nacházejí ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem projektu 
je také kontaktovat osoby, které v minulosti uživateli drog nebyli, ale jejich současná situace může 
přispět k tomu, že začnou s drogami experimentovat či je pravidelně užívat.

Na pracovníky programu se také mohou obracet rodinní příslušníci, partneři či další osoby blízké .

V uplynulém roce využilo služeb celkem 179 klientů.

Typickým klientem programu  je muž ve věku 23 – 26 let, který je opakovaně ve výkonu trestu. 
V minulosti užíval injekčně pervitin po dobu cca 4 let. 

Klient obvykle nemá dokončené středoškolské vzdělání, před nástupem do výkonu trestu nebyl 
zaměstnán. Snaží se znovu navázat vztah s rodinou. Projevuje zájem o abstinenci, po výstupu 
z výkonu trestu však není ochoten nastoupit do léčebného programu.

Vzhledem k tomu, že Věznice Světlá nad Sázavou je určena ženám, jsou mezi našimi klienty i ženy. 
Zpravidla se jedná o ženy ve věku 20 – 25 let injekčně užívající heroin. Odsouzené ženy jsou ve většině 
případů matky usilující o to, aby dítě po ukončení výkonu trestu získaly do své péče.

80 % klientů jsou injekční uživatelé. Dle typu primární drogy převládá pervitin (112 klientů), 
následuje heroin, cannabinoidy a alkohol.
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Poskytované služby

V průběhu roku 2006 byl program poskytován ve vazební věznici Hradec Králové a ve věznicích  
Pouchov, Pardubice, Odolov, Valdice a Světlá n. Sázavou. Jedná se o 4 mužské a jednu ženskou 
věznici v různé vzdálenosti od sídla organizace. Tato vzdálenost ovlivňuje i frekvenci kontaktů s klienty 
– do blízkých věznic ( tj. HK, Pouchov ,Pardubice) docházíme 1x týdně, do vzdálených s frekvencí 1x 
měsíčně ve 2 pracovnících. 

Program vychází ze skutečnosti, že s větší části uživatelů drog umístěných ve věznicích vězeňská 
služba nepracuje. Specializovaných programů je vzhledem k počtu uvězněných, kteří užívali drogy, 
minimum a ne vždy jejich podoba reflektuje skutečné potřeby a odborné trendy.

Cílem programu je kontaktovat klienta v prostředí věznice, s motivovanými pracovat na změně 
životního stylu a abstinenci, nemotivovaným poskytovat informace o bezpečném užívání. Velmi 
důležité je vytvoření atmosféry důvěry a spolupráce a posilování kompetencí klienta.

Velmi důležitá je práce s klienty před výstupem z výkonu , což je období 6 měsíců až jednoho roku 
– v závislosti na celkové délce trestu. V rámci předvýstupního poradenství se snažíme klienta připravit 
na výstup , poskytnout mu potřebné informace a naplánovat jednotlivé kroky, které by měl udělat. 
Ideální je, pokud klient pokračuje v nějakém typu péče i po výstupu. Vzhledem k tomu, že se  velká 
část klientů vrací do místa trvalého bydliště mimo území Královéhradeckého a Pardubického kraje, je 
důležitá spolupráce s institucemi na území celé republiky.

V roce 2006 byla zahájena činnost terapeutické skupiny ve věznici Pardubice, která je vedena 
pracovníkem naší organizace a zaměstnancem věznice.

Součástí programu jsou i skupinové aktivity  zaměřené na drogovou problematiku a určené nejen 
pro klienty – uživatele drog. Do těchto aktivit se zapojilo celkem 182 osob.

Přehled základních statistických dat DSV za roky 2005 - 2006

2005 2006

Klientů celkem 91   179

1. kontakt 85 152

Osobní kontakt 305 527

Individuální porad. 236 418
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Personální zajištění

     V roce 2006 se podařilo sestavit fungující model poskytování služeb a jejich personálního 
zabezpečení. Do věznic docházeli stabilně 3 pracovníci programu, kteří byli zaměstnáni celkem na 2 
úvazky. Všichni pracovníci absolvovali kurz Klient v konfliktu se zákonem pořádaný ve spolupráci s VS 
ČR. Pracovníci měli k dispozici supervizi v rozsahu 4 hodiny měsíčně.
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Program podpory aktivit zaměřených  
    na integraci sociálně znevýhodněných obyvatel

Královéhradecký kraj realizoval od dubna 2005 do června 2006 v rámci programu Phare 2003 
RLZ, Opatření 2.1. Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných 
obyvatel. Významnými partnery tohoto projektu byly neziskové organizace v kraji, jednou z nich i 
občanské sdružení Laxus.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji zaměřených na 
předcházení a nápravu sociálního vyloučení. Projekt podporuje zavádění standardů kvality do těchto 
zařízení a vzdělává jejich zaměstnance; věnuje se posílení praktických kompetencí pro práci s 
potřebnými lidmi a rozvoji manažerských schopností vedoucích pracovníků. Cílovou skupinou jsou 
zaměstnanci zařízení sociálních služeb v kraji pracující se sociálně vyloučenými lidmi. 

Laxus o.s. realizoval Program 3 projektu zaměřený na tvorbu systému vzdělávání 
poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Základními aktivitami projektu byly: monitoring 
vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb; příprava vzdělávacích modulů pro poskytovatele 
a jejich ověření formu brainstormingů a širokého dotazníkového šetření; personální a materiálně 
technické zabezpečení jednotlivých vzdělávacích modulů (výběr a nasmlouvání lektorů, potřebné 
techniky, prostorového zázemí a pod.); návrh systému konzultační činnosti u poskytovatelů sociálních 
služeb; sestavení a realizace 16 pilotních vzdělávacích seminářů určených pro pracovníky v sociálních 
službách a dalších subjektech navazujících na jejich práci a finální návrh Systému vzdělávací činnosti 
v oblasti sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Realizace tohoto projektu byla pro Laxus o.s. jednou z činností zaměřenou na dlouhodobé 
zkvalitnění sítě sociálních služeb a standardizace práce v této oblasti. O aktivity tohoto typu se 
sdružení zajímá několik let a aktivně se do dění zapojuje. Realizace projektu podpory aktivit 
zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných obyvatel bylo ukončeno v červnu 2006, na jeho 
výstupy navazují další projekty realizované Královéhradeckým krajem a partnerskými organizacemi.
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Manažerské zajištění chodu organizace
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V roce 2006 jsme pokračovali ve stejném tvaru organizace jako 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?“. 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. Na podzim byl ředitel sdružení Laxus zvolen do rady A.N.O. 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.
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Zaměstnanci v roce 2006

Jméno Pozice Doba zaměstnání

Gabriela Bulantová, DiS sociální pracovnice AC od 1.03.2001

Bc. Markéta Černá kontaktní pracovnice KC od 1.04.2005

Mgr., Mgr. Oldřich Ďurech Psycholog AC od 3.10.2005

Daniela Dubánková terénní pracovnice TP do 31.03.06

Mgr. Daniel Dvořák odborný poradce AC a DSV od 1.07.2005

Žaneta Homolová, DiS sociální pracovnice KC od 1.03.2005

Ondřej Honc terénní pracovník TP od 1.11.2005

Lenka Chládková, DiS provozní vedoucí  TP od 02.09. 2002

Lenka Janková manažerka vzdělávacího projektu od 1.04.2005

František Kovář terénní pracovník TP od 1.06.2005

Bc. Michal Konig terénní pracovník od 04.do 06. 2006

Romana Kosová manažerka organizace od 15.08.2005

Bc. Eva Krejcarová provozní vedoucí KC od 06.09.1999

Mgr. Monika Gersenson sociální pracovnice DSV od 15.09.2003

Martina Pojmonová manažerka organizace od 25.8.2005 na MD

Mgr., Ing. Jiří Staníček
ředitel sdružení a odborný ředitel harm 
reduction programů od  02.11.1998

Mgr. Karolína Svítková kontaktní pracovnice KC od 1.01.2005

Bc.Lenka Škrottová terénní pracovnice TP od 1.06.2005

Mgr. Jana Ženíšková
zástupkyně ředitele a odborná ředitelka 
poradenských programů od  13.09.1999
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Činnost Laxus o.s. finančně podporují:

Orgány státní správy:
• Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Ministerstvo spravedlnosti ČR

Orgány místní správy:
• Královéhradecký kraj
• Pardubický kraj
• Město Hradec Králové
• Město Rychnov nad Kněžnou
• Město Jičín
• Město Jaroměř
• Město Kostelec nad Orlicí
• Město Nové Město nad Metují
• Město Hořice
• Město Nová Paka

Zahraniční zdroje
• Evrop. unie a státní rozpočet ČR prostřednictvím programu Phare 2003 OP RLZ Opatření 2.1. 
• Soukromý dárce

Ostatní
• Věznice Hradec Králové
• Věznice Pardubice
• Věznice Valdice
• Věznice Světlá nad Sázavou
• Věznice Odolov
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FINANČNÍ ZPRÁVA LAXUS o.s. za r. 2006

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Výkaz zisků a ztrát (v tisících)

A. Náklady 7.382

I. Spotřebované nákupy celkem 1.123

II. Služby celkem 1.390

III. Osobní náklady celkem 4.515

IV. Daně a poplatky celkem 0

V. Ostatní náklady celkem 23

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 22

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 309

VIII. Daň z příjmů celkem 0

Náklady celkem 7.382

B. Výnosy 7.390

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 211

II. Změny stavu zásob celkem 0

III. Aktivace celkem 0

IV. Ostatní výnosy celkem 27

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 350

VII. Provozní dotace celkem 6.802

Výnosy celkem 7.390
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Rozvaha

AKTIVA Stav k 1. dni úč. období Stav k poslednímu dni úč. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 72 50

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 310 310

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -238 -260

B. Krátkodobý majetek 445 297

I. Zásoby celkem 4 0

II. Pohledávky celkem 251 6

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 190 291

IV. Jiná aktiva celkem 0 0

AKTIVA CELKEM 517 347

PASIVA Stav k 1. dni úč. období Stav k poslednímu dni úč. období

A. Vlastní zdroje celkem 228 270

I. Jmění celkem 243 262

II. Výsledek hospodaření celkem -15 8

B. Cizí zdroje celkem 289 77

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 252 77

IV. Jiná pasiva celkem 37 0

PASIVA CELKEM 517 347
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PŘEHLED O PĚNĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH:

Účetní výsledovka Laxus o.s. za rok 2006

Náklady Výnosy

Materiál

Metodický materiál 12.944,0 Tržby za služby 211.400,0

Hygienické potřeby 20.586,0 Úroky 2.211,9

Zdravotnický materiál 733.521,0 Ostatní provozní výnosy 24.928,0

Potravinový servis 39.882,0 Půjčka 300.000,0

DHIM 130.061,0 Město Hradec Králové 853.000,0

Kancelářské potřeby 38.894,5 Město Jaroměř 20.000,0

Spotřeba materiálu – režie 93,0 Město Nová Paka 10.000,0

Služby

Energie 77.630,5 Pardubický kraj 90.000,0

Pohonné hmoty 69.357,2 Město Jičín 30.000,0

Repro služby 27.092,8 Město Kostelec nad Orlicí 20.000,0

Opravy a údržba budov 96.851,0 Město Nové město nad Metují 10.000,0

Opravy a údržba auta 9.390,0 Město Rychnov nad Kněžnou 45.000,0

Cestovné 106.122,0 Nadace 160 000,0

Cestovné – projekt Phare 27.178,0 Sponzorské dary přijaté 50.000,0

Nájemné 129.164,0 Královéhradecký kraj 1.111.000,0

Tiskárna 67.259,5 Úřad vlády – RVKPP 1.913.390,0

Poštovné 15.722,0 MPSV 1.413.200,0

Vzdělávání 181.226,0 Ministerstvo spravedlnosti 100.000,0

Vzdělávání – projekt Phare 298.985,1 Dotace Phare 536.354,2

Ostraha prostor 30.940,0 Ministerstvo zdravotnictví 490.000,0

Praní, likvidace zdravotnického materiálu 15.286,0

Ekonomický servis 124.236,0

Ekonomický servis – projekt Phare 18.000,0
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Služby

Telefony 150.836,6

Propagace 23.696,6

Pojištění 57.993,0

Ostatní služby 10.654,5

Mzdy

Mzdové náklady 2.984.857,0

Mzdové náklady správy 136.580,0

Mzdové náklady – projekt Phare 120.229,0

OON 133.616,0

Zdravotní pojištění 293.681,0

Sociální pojištění zákonné 847.522,0

Jiné

Pokuty a penále 739,0

Ostatní finanční náklady 8.414,8

Ostatní finanční náklady - zák.poj.zam. 13.692,0

Odpisy NIM a HIM 4.341,0

Odpisy DHIM 17.500,0

Vrácení půjčky 300.000,0

Pracovní oděvy 7.773,0

Celkem 7.382.817,1 Celkem 7.390.484,1

Rozdíl (výnosy - náklady)        7.667,0
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PŘEHLED ROZSAHU VÝNOSŮ ČLENĚNÝCH DLE ZDROJŮ A STŘEDISEK

Výnosů organizace dle středisek

Kontaktní 
centrum

Drogové 
služby ve 
vězení

Terénní 
programy

Ambulantní 
centrum

Projekt Phare 
a ostatní

Město Hradec Králové 347.500 86.000 175.000 244.500 300.000
půjčka

MPSV 444.400 253.300 463.000 302.300 - 49.800
vratná dotace

Královéhradecký kraj 408.000 116.000 420.000 167.000 0

Pardubický kraj 0 90.000 0 0 0

Úřad vlády – RVKPP
717.000 260.000 663.000 279.000 - 5.610

vratná dotace

Obce regionu 15.000 0 120.000 0 0

Ministerstvo zdravotnictví 300.000 0 150.000 40.000 0

Ministerstvo spravedlnosti 0 0 0 100.000 0

ESF 0 0 0 0
536.354
dotace Phare

Nadace 80.000 0 80.000 0 0

Sponzorské dary přijaté 0 0 50.000 0 0

Vlastní zdroje 10.863 177.305 26.150 4.496 19.726

Celkem 2.322.763 982.605 2.147.150 1.137.296 800.670
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE

Přehled pohybu investičního majetku za rok 2006

Stav k 
1.1.2006

Oprávky a OP k 
31.12.2006

Odpis za 
rok 2006

Zůstatková cena 
k 31.12.2006

1. NIM 0 0 0 0

2. HIM 310 260 21 50

movité věci 258 208 4 50

jiný majetek 52 52 17 0

3. Finanční investice 0 0 0 0

4. Celkem 1.-3. 310 260 21 50

Daňová zůstatková cena odpisovaného majetku ke dni 31.12.2006 je 50 tisíc Kč.

Struktura pohledávek k 31.12.2006 (v tisících Kč)

1. Krátkodobé pohledávky

1.1.
hodnota nesplacených pohledávek se 
splatností do 31.12.2005 0

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám 
(účet 391) k 31.12.2006 0

1.2.
hodnota nesplacených pohledávek se 
splatností od 1.1.2006 do 29.6.2006 0

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám 
(účet 391) k 31.12.2006 0

1.3.
hodnota nesplacených pohledávek se 
splatností od 29.6.2006 0

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám 
(účet 391) k 31.12.2006 0

Celkový zůstatek veškerých OP ke krátkodobým pohledávkám: 0
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Struktura závazků k 31.12.2006 (v tisících Kč)

2.1. Dlouhodobé závazky celkem 0

2.2. Krátkodobé závazky celkem 19

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 1 
pracovnice – manažerka organizace.

Náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb 7 105 189,13

Náklady na správu organizace (projektů) 277 628,-

Celkem 7 382 817,13
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Audit účetní uzávěrky


