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ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2011 prošla naše organizace několika změnami. První 
z nich byla převážná personální obměna ve dvou segmentech 
námi poskytovaných služeb – v obou Ambulantních centrech  
a v Centru drogových služeb ve vězení. Tato obměna byla způso-
bena přechodem na novou organizační strukturu v souvislosti 
se sloučením organizací Laxus a Semiramis (více viz str. 5). Dru-
hou změnou byla drastická redukce služeb Centra drogových 
služeb ve vězení. Z devíti věznic v pěti krajích, ve kterých byla 
služba v roce 2010 a 2011 poskytována, zbyly ke konci roku 
pouze 3 věznice v Libereckém a Středočeském kraji. Důvodem 
takové radikální změny byl nezájem jednotlivých krajů službu 
nadále financovat, a to jak ze svých rozpočtů, tak prostřed-
nictvím financí Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Při 
radikálním snižování počtu zapojených věznic i krajů jsme sa-
mozřejmě přemýšleli, zda službu zcela neukončit a nevyřadit ji 
tak definitivně z portfolia Laxus o. s. V zájmu zachování dlouhá 
léta budovaného know-how, vztahu s jednotlivými věznicemi 
i s vědomím zodpovědnosti vůči klientům a veřejnosti jsme se 
však rozhodli službu zachovat i v takto omezeném rozsahu. Vě-
říme v budoucí možnou změnu přístupu donátorů k této službě, 
a tak v její možný restart v původním rozsahu.

Do roku 2012 hledíme s nejistotou i nadějí. Jako mnoho orga-
nizací v České republice i nás čeká konec tzv. Individuálních 
projektů Evropské unie v Královéhradeckém kraji a tím i zasta-
vení přísunu dotací z Evropského sociálního fondu. Již na konci 
roku jsme hledali možnosti kontinuálního financování našich 
služeb zapojených v tomto projektu. V tomto ohledu je třeba 
vyzdvihnout spolupráci s Královéhradeckým krajem a vstříc-
nost, s jakou konkrétní lidé k vyřešení navazujícího financování 
přistupují.

Vzhledem k neustále meziročně se snižujícím státním dotacím 
na naše služby (v roce 2010 35% rozpočtu organizace, v roce 
2011 30% rozpočtu organizace) plánujeme do budoucna větší 
spolupráci s místními a regionálními partnery, a to na poli de-
signování služby pro místní a lokální podmínky.

Děkuji všem pracovníkům, donátorům, politikům, úředníkům  
i veřejnosti, že naše služby vnímají jako potřebné a že je finanč-
ně nebo morálně podporují.

Pavel Plaček – Ředitel Laxus o. s.

Laxus o. s.
Výroční zpráva 2011
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O LAXUS O. S.
Laxus o. s.
Registrace na MVČR: 27. 12. 1995
Registrační číslo: II/s-OS/1-28849/95-R
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 62695487
Bankovní spojení: 601 125 001 / 5500

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

ŘÍZENÍ
Ředitel: Bc. Pavel Plaček, DiS.
Vedoucí podpory služeb: Bc. Jana Vondrová

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

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

VALNÁ HROMADA LAXUS O. S.
Bc. Markéta Exnerová, DiS.
Bc. Martina Knoblochová, DiS.
MUDr. Jakub Minařík
Bc. Pavel Plaček, DiS.
Radka Plačková, DiS.
Martina Pojmonová
Michaela Rejšková, DiS.
PharmDr. Jiří Sova
Mgr., Ing. Jiří Staníček
Bc. Ondřej Urbanec
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

TÝM
Laxus o. s. zaměstnával k 31. 12. 2011
celkem 28 zaměstnanců na 26,95 úvazku.

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

» Cílová skupina
 Uživatelé drog a osoby jim blízké.

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

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

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK LAXUS O. S.

» Principy
1. Přístupnost služeb

Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové 
skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.

2. Kvalita

Poskytujeme registrované sociální služby a adiktologické služby cer-
tifikované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Kvalitu 
zaručuje i členství v odborných organizacích, jako jsou Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb České republiky, Česká asociace streetwork, 
Česká asociace adiktologů, Proadis a Asociace nestátních organizací.

3. Profesionalita 

Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pra-
covníků.

4. Individuální přístup ke klientům 

Klient pro nás není pasivním příjemcem, ale rovnoprávným a respek-
tovaným partnerem. Respektujeme jeho možnosti, schopnosti a jeho 
vlastní rozhodnutí. Služby jsou vždy poskytovány na základě individuál-
ního zhodnocení potřeb, možností a aktuální situace klienta.

5. Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti 

Naše služby mají vliv na minimalizaci negativních dopadů užívání drog 
na společnost, vychází z principů ochrany veřejného zdraví a harm re-
duction.
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INFORMACE O SLUČOVÁNÍ
LAXUS O. S. / SEMIRAMIS O. S.

Rok 2011 byl prvním rokem nastoupené cesty společného sloučení 
obou organizací. Sloučení, které se dlouho připravovalo a ještě déle 
se o něm mluvilo. Myšlenka spatřila poprvé světlo světa v roce 2008 
společně se vznikem Proadis. Byla mnohokrát rozebírána, jak na úrovni 
vrcholných orgánů obou sdružení, tak mezi zaměstnanci i managemen-
tem. Máme za sebou první společný rok. Nastal čas bilancovat úspěchy 
a neúspěchy, které se s ním pojí, a podívat se podrobněji na blízkou 
budoucnost a další kroky, jež budou na společné cestě následovat. 
V roce 2011 došlo k převedení dvou programů Semiramis o. s. do lůna 
Laxus o. s. (K-centrum Nymburk, Centrum drogových služeb ve vězení). 
Pro potřeby prozatím pouze organizačně sloučeného celku byla vytvo-
řena nová, společná organizační struktura, která reflektovala snahu  
o jednotné finanční i odborné řízení napříč všemi složkami obou sdru-
žení.

Za tento první rok jsme se snažili vzájemně propojit kultury obou orga-
nizací a najít společnou cestu nové identity. Vytvořili jsme nové organi-
zační předpisy a začali se jimi řídit. Propojovali jsme programy stejného 
typu napříč oběma organizacemi za účelem formování a upevňování 
stavovské příslušnosti k jednotlivým typům služeb bez ohledu na minu-
lou či budoucí značku organizace.

Největší hrany tak byly otupeny, společné vedení organizace se kon-
solidovalo a našlo společnou řeč. A právě v tuto chvíli nastává otázka, 
co dál. Při přemýšlení o další cestě jsme se rozhodli zaměřit svou pri-
mární pozornost na zkvalitňování vnitřních procesů v organizaci, nikoli 
na další převádění programů ze Semiramis o. s. do Laxus o. s. Vedou 
nás k tomu jednak zkušenosti s převodem K-centra Nymburk (kdy,  
i přes téměř roční vysvětlování na všech úrovních, byly dotace K-centru 
kráceny o 70 a více procent z důvodu, že se jedná o „novou službu“), 
jednak současná neutěšená situace v oblasti financování sociálních  
a adiktologických služeb. Obrácení pozornosti na vnitřní procesy v or-
ganizaci nám pomůže zdokonalovat informační toky, personální práci 
a soudržnost jedné organizace, a to bez ohledu na značku a etiketu. 
Na základě letošní zkušenosti jsme si totiž uvědomili, že „technic-
ký převod“ programů z jedné značky na druhou je pouze podružným  
a administrativním momentem, který je vyřešen během pár týdnů. 
Avšak daleko důležitějším úkolem je budování jednotné identity vnímá-
ní organizace, sdílení stejného cíle a personální práce s plně kompetent-
ním středním managementem (vedoucí center). 

Ze zřetele však neztrácíme ani technický moment sloučení obou orga-
nizací. Pokud nenastanou nenadálé okolnosti, plánujeme sloučení obou 
organizací (tj. převod zbylých programů ze Semiramis o. s. na Laxus o. s.) 
dokončit v následujícím časovém harmonogramu:
Do 1. 1. 2014 převod K-centra Mladá Boleslav
Do 1. 1. 2015 převod Centra terénních programů Středočeského kraje
Do 1. 1. 2016 převod Centra primární prevence
Děkujeme všem pracovníkům i politikům, že přijali či přijímají za svou 
myšlenku jedné organizace a že tuto myšlenku budou nadále podpo-
rovat a rozvíjet, bez ohledu na to, v jakém právním celku se jednotlivé 
služby obou organizací aktuálně nacházejí. Vzhůru do dalšího stadia 
slučování.

Jiří Staníček
Předseda Laxus o. s.

Pavel Plaček
Předseda Semiramis o. s.



» Cílová skupina
• Injekční uživatelé drog. 
• Neinjekční uživatelé drog. 
• Osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci, 
 přátelé aj.).

» Cíle ve vztahu
 ke klientům
• Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají
 z užívání drog.
• Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke   
 stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace.
• Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti 
 o metodách a smyslu léčby.
• Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.

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

K-CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog 
a jejich blízké poskytované ambulantní formou

» Poslání
K-centrum Hradec Králové je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám 
v Hradci Králové. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra 
vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.
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Aktivita je součástí Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

» Principy poskytování
 služeb
•  Nízkoprahovost
•  Potřebnost
•  Bezpečí a důstojnost
• Odbornost
•  Spolupráce

» Rok 2011
V roce 2011 jsme zaznamenali nárůst využívání služeb ve všech ob-
lastech, došlo jak k navýšení celkového počtu klientů, kteří nás na-
vštívili, tak i k nárůstu počtu kontaktů s nimi. V souvislosti s tím se 
opět zvýšil i počet vyměněných injekčních stříkaček. V průběhu roku 
přicházeli do K-centra uživatelé legálních drog z tzv. „SmartShopů“, 
kteří je užívají nejvíce rizikovým způsobem, tedy injekčně. Proběhlo i 
několik jednorázových poradenských hovorů s rodiči, kteří se setkali 
s užíváním těchto legálních drog u svých dětí. Dále jsme se zapojili 
do projektu Univerzity Hradec Králové - Rozvoj klíčových kompetencí 
studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů a stali 
jsme se jejím akreditovaným stážovým pracovištěm.



Tým

Bc. Jana Kopuneczová
– vedoucí centra, sociální pracovnice

Mgr. Lucie Neubauerová
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Mgr. Lenka Zemanová
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Bc. Milan Laba
– kontaktní pracovník, sociální pracovník

Supervizor: PhDr. Martin Hajný, PhD.
Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

» Plán na rok 2012
V roce 2012 je pro nás prioritou udržení kvality a rozsahu poskytova-
ných služeb a stávajícího počtu pracovníků. Vzhledem k tomu, že v po-
lovině roku končí podpora naší služby prostřednictvím Individuálního 
projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, je možné, 
že se v druhé polovině roku budeme potýkat s nedostatkem finančních 
prostředků. I proto bychom rádi službu udrželi alespoň ve stávajícím 
stavu. V průběhu tohoto roku bude také K-centrum procházet certifikací 
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

7

3 882

249
83

107 966

116 142

4 672

291
104

Počet klientů – 
uživatelů drog

Počet prvních 
kontaktů

Počet vyměněných 
 inj. stříkaček

2
0

10

2
0

11

» Adresa centra
K-centrum Hradec Králové
Říční 1252/3a, 50002 Hradec Králové
Provozní doba: Po-Pá, 9:00-18:00
Kapacita: 25 klientů/den
Telefon: +420 495 513 977
E-mail: kacko.hradec@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma,
hradí se pouze potravinový servis a praní prádla.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován s podporou Města Hradec Králové

» Statistika 2O10/2011

Počet kontaktů 
s klienty – 

uživateli drog



K-CENTRUM PARDUBICE
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog 
a jejich blízké poskytované ambulantní formou

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

» Cílová skupina
• Injekční uživatelé drog.
• Neinjekční uživatelé drog.
•  Osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci, přátelé aj.).

» Cíle ve vztahu
 ke klientům
• Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají
 z užívání drog.
•  Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem 
 ke stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace.
•  Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti 
 o metodách a smyslu léčby.
•  Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.

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

» Principy poskytování
 služeb
•  Nízkoprahovost
•  Potřebnost
•  Bezpečí a důstojnost
•  Odbornost
•  Spolupráce

» Rok 2011
Rok 2011 byl co do počtu klientů a poskytnutých služeb srovnatelný 
s rokem předchozím. Služby byly poskytovány v nezměněném rozsahu, 
a to i přesto, že od dubna se pracovní tým z finančních důvodů zúžil 
ze čtyř pracovníků na tři. V tomto roce jsme také znovu ve spolupráci 
s Magistrátem města Pardubic hledali cesty, jak zrekonstruovat budovu 
K-centra tak, aby vyhovovala všem požadavkům na provoz. Bohužel 
řešení stále nebylo nalezeno, proběhly však některé dílčí opravy. 

» Plán na rok 2012
V roce 2012 se budeme snažit udržet rozsah poskytovaných služeb, 
a to ve vysoké kvalitě. Dalším cílem je udržet stabilní tým pracovní-
ků a jejich odbornou úroveň. I v tomto roce zůstává významnou 
prioritou rekonstrukce K-centra, jednání o ní budou pokračovat. 
Ve vztahu ke klientům chceme rozvíjet harm reduction přístup a otevřít 
K-centrum některým dalším cílovým skupinám.
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Tým

Bc. Eva Mifková
– vedoucí centra, adiktoložka, sociální pracovnice

Mgr. Eva Sadílková
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
- do 03/2011
Tomáš Janků
–  kontaktní pracovník, sociální pracovník
Karin Alexanderová, DiS.
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice

Supervizor: MUDr. Jakub Minařík - do 05/2011, 
Mgr. Jan Šíp - od 06/2011
Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
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» Adresa centra
K-centrum Pardubice
Češkova 2701, 53002 Pardubice
Provozní doba: Po-Pá, 9:00-18:00
Kapacita: 20 klientů/den
Telefon: +420 466 265 207
E-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma, 
hradí se pouze potravinový servis a praní prádla.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP

» Statistika 2O10/2011



K-CENTRUM NYMBURK
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog 
a jejich blízké poskytované ambulantní formou

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

» Cílová skupina
• Injekční uživatelé drog.
•  Neinjekční uživatelé drog.
•  Osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci,
 přátelé aj.).

» Cíle ve vztahu
 ke klientům
•  Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají 
 z užívání drog.
•  Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke  
 stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace.
• Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti  
 o metodách a smyslu léčby.
•  Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.

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

» Principy poskytování
 služeb
•  Nízkoprahovost
•  Potřebnost
• Bezpečí a důstojnost
• Odbornost
•  Spolupráce

» Rok 2011
Poskytování služeb bylo na začátku roku realizováno v plném rozsahu, 
a to jak časově, tak i personálně a obsahově. Od 1. 5. 2011 bylo zařízení 
nuceno dramaticky omezit provoz (provozní a otevírací doba pro klienty 
byla pouze 2 dny v týdnu) a pozastavit nebo omezit převážnou část po-
skytovaných služeb. Jediným důvodem těchto opatření byl nedostatek 
finančních prostředků způsobený nedostatečnou či žádnou podporou 
ze strany státních i samosprávných donátorů. I při takto radikálně ome-
zeném provozu bylo K-centrum Nymburk schopno vyměnit přes 10 tisíc 
kusů injekčních stříkaček přesně 100 klientům, což jednoznačně svědčí 
o potřebnosti této služby v regionu.

» Plán na rok 2012
V současné finanční situaci jsou veškeré služby K-centra Nymburk re-
álně před zánikem a ukončením. Během měsíce ledna roku 2012 pro-
běhly schůzky se strategickými finančními partnery (Město Nymburk  
a ministerstvo práce a sociálních věcí). Město Nymburk přidělilo zaříze-
ní mimořádnou finanční dotaci, která mu umožní přežít první tři měsí-
ce kalendářního roku alespoň v omezené podobě. Na základě jednání  
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, které avizovalo vůli K-centrum  
v regionu udržet, předpokládáme finanční podporu na zbytek kalendář-
ního roku. Tato podpora, doufáme, umožní začít pracovat na obnovení 
plnohodnotného provozu jak pro uživatele drog, tak pro jejich blízké.

10



Tým

Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
– vedoucí centra, adiktolog, sociální pracovník 
- od 07/2011

Bc. Katarína Pavlíková
– vedoucí centra, sociální pracovnice
- do 06/2011
Zuzana Hrdličková, DiS.
– kontaktní pracovnice, sociální pracovnice 
- do 07/2011
Petr Vykydal
– kontaktní pracovník, pracovník v sociálních 
službách - od 08/2011

Supervizor: Mgr. Pavla Makovská Dolanská
Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

11

113 100

» Statistika 2O10/2011
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Počet vyměněných 
 inj. stříkaček

» Adresa centra
K-centrum Nymburk
Velké Valy 995, 28802 Nymburk
Provozní doba: Po-Pá, 10:00-17:00
Kapacita: 25 klientů/den
Telefon: +420 325 514 424
E-mail: kacko.nymburk@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP



CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog 
a jejich blízké poskytované terénní formou

» Poslání
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném 
prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. 
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu.  
Klienty motivují ke změně životního stylu.

» Cílová skupina
Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady 
rizikového chování spojeného s užíváním drog.

 Primární cílovou skupinou jsou:
•  Injekční uživatelé drog.
•  Sexuální partneři a partnerky uživatelů drog.

 Sekundární cílovou skupinou jsou:
•  Neinjekční uživatelé drog – osoby blízké uživatelům drog (osoby  
 žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň  
 do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově  
 blízké uživatelům drog). 
Prioritou je poskytování služeb osobám spadajícím do primární cílové 
skupiny. Osobám spadajícím do sekundární cílové skupiny jsou služby 
poskytovány s ohledem na aktuální kapacitu a možnosti centra.

» Cíle ve vztahu ke klientům
•  Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich 
 navázání na služby Centra terénních programů.
•  Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených  
 s užíváním drog.

12

•  Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu  
 užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace.
• Odkazování a zprostředkování dalších služeb.

» Cíle ve vztahu k široké 
 veřejnosti
•  Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B,
 C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních  
 stříkaček).
•  Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
•  Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních  
 služeb.

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

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

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.



Tým

Mgr. Ing. Jiří Staníček
– vedoucí centra, adiktolog, sociální pracovník
- od 02/2012

Mgr. Markéta Manová
– vedoucí centra, sociální pracovnice - do 01/2012 
Mgr. Irena Bartoníčková – sociální pracovnice, 
koordinátorka regionu Jičínsko
Bc. Kristýna Maťátková – sociální pracovnice, 
koordinátorka regionu Trutnovsko
Petr Mifek – pracovník v sociálních službách, 
koordinátor regionu Rychnovsko
Mgr. Jana  Pardusová – sociální pracovnice,  
koordinátorka regionu Náchodsko - do 01/2012
Artem Vartanyan – pracovník v sociálních  
službách, koordinátor regionu Hradec Králové  
a okolí - do 09/2011

Supervizorka: Mgr. Eva Vernerová
Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček
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» Statistika 2O10/2011

Počet injekčních  
uživatelů drog 
v sekundárním 

výměnném 
programu

Počet klientů – 
uživatelů drog

Počet kontaktů 
s klienty – 

uživateli drog

Počet prvních 
kontaktů 

Počet vyměněných 
 inj. stříkaček

» Adresa centra
Místo poskytování služeb:
Služba je realizována metodou terénní práce  
v obcích a městech Královéhradeckého kraje. 
Jde o regiony: Jičínsko, Rychnovsko, Náchod-
sko, Trutnovsko a město Hradec Králové.
Provozní doba: Po-Pá, 12:00-18:00
Kapacita: okamžitá 6 klientů, max. 40 klientů/den
Telefony: Hradec Králové, Rychnovsko:
+420 776 626 309, Náchodsko: +420 777 626 309,  
Jičínsko, Trutnovsko: +420 775 565 309
E-mail: teren.hradec@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

» Rok 2011
V roce 2011 došlo k navýšení vyměněného injekčního materiálu o 21 % 
oproti roku 2010, což považujeme za kladný výsledek naší práce v sou-
ladu s principem harm reduction. Proběhla dvě školení pro pracovníky 
lékáren s názvem Uživatelé drog jako klienti lékáren. Velmi intenzivně 
jsme spolupracovali s městskými policiemi (zejména Městskou policií 
Hradec Králové) na sběru pohozených injekčních stříkaček. Do této akti-
vity se podařilo zapojit i lékárny ve městě Hradec Králové. Celkem jsme 
společnými silami zlikvidovali 2 171 kusů. Touto aktivitou plníme naše 
závazky směrem k veřejnosti (zejm. ochrana před nákazou infekčními 
chorobami).

» Plán na rok 2012
V roce 2012 plánujeme pokračovat ve stávající práci s klienty. Doufáme, 
že se nám i přes očekávané finanční potíže, a s tím související snižování 
počtu pracovníků, podaří udržet stejné statistické ukazatele jako v roce 
2011. Stejně tak plánujeme udržení poskytování strukturovaného po-
radenství klientům centra v rámci individuálního plánování s klienty. 
Plánujeme, že dojde k úpravě a sjednocení metodik center terénních 
programů, zejména v rámci sloučení se Semiramis o. s.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován s podporou Města Hradec Králové



CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog 
a jejich blízké poskytované terénní formou

» Poslání
Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přiroze-
ném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví.  
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu.  
Klienty motivují ke změně životního stylu.

» Cílová skupina
Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady 
rizikového chování spojeného s užíváním drog.

 Primární cílovou skupinou jsou:
•  Injekční uživatelé drog.
•  Sexuální partneři a partnerky uživatelů drog.

 Sekundární cílovou skupinou jsou:
•  Neinjekční uživatelé drog – osoby blízké uživatelům drog (osoby  
 žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň  
 do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově  
 blízké uživatelům drog). 
Prioritou je poskytování služeb osobám spadajícím do primární cílové 
skupiny. Osobám spadajícím do sekundární cílové skupiny jsou služby 
poskytovány s ohledem na aktuální kapacitu a možnosti centra.

» Cíle ve vztahu ke klientům
•  Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich  
 navázání na služby Centra terénních programů.
•  Poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených  
 s užíváním drog.
•  Ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu  
 užívání drog a ke stabilizaci sociální a zdravotní situace.
• Odkazování a zprostředkování dalších služeb.

» Cíle ve vztahu k široké 
 veřejnosti
•  Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B,
 C, sběr pohozených a bezpečná likvidace použitých injekčních  
 stříkaček).
•  Poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.
•  Rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních  
 služeb.

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

14



Tým

Mgr. et Mgr. Martin Svoboda
– vedoucí centra, sociální pracovník 
- od 04/2011

Antonín Hrdý, DiS.
– sociální pracovník
Mgr. Iva Balíková
– sociální pracovnice - od 04/2011
Tomáš Klášterecký
– sociální pracovník, vedoucí centra
- do 03/2011

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

» Statistika 2O10/2011
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» Adresa centra
Místo poskytování služeb:
Služba je realizována metodou terénní práce
v obcích a městech Pardubického kraje.
Jde o regiony: Ústecko, Svitavsko, 
Chrudimsko a město Pardubice.
Provozní doba: Po-Pá, 12:00-18:00
Kapacita: okamžitá 3 klienti, max. 30 klientů/den 
Telefony: Ústecko, Svitavsko: +420 774 626 301, 
Chrudimsko: +420 774 626 302,
Pardubice: +420 608 626 303
E-mail: teren.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP

» Rok 2011
V březnu roku 2011 prošel program úspěšně certifikací Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, získali jsme osvědčení na další čtyři 
roky. Po personálních změnách v první čtvrtině roku 2011 se podaři-
lo tým stabilizovat. V roce 2011 došlo v Centru terénních programů  
Pardubického kraje k navýšení vyměněného injekčního materiálu o 30 % 
v porovnání s rokem 2010.

» Plán na rok 2012
Rádi bychom pokračovali ve stávající úspěšné práci s klienty a přivítali 
bychom rozšíření týmu o jednoho pracovníka nebo pracovnici. V roce 
2012 budeme realizovat vzdělávací setkání s pracovníky a pracovnicemi 
městské policie.



AMBULANTNÍ CENTRUM
HRADEC KRÁLOVÉ
Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních 
drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké 
poskytované ambulantní formou

» Poslání
Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patolo-
gického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich 
zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové.

» Cílová skupina
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům 
a jejich blízkým.

Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:
•  Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
•  Klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
• Klienti v rámci Probačního programu.
•  Klienti po návratu z výkonu trestu.
• Těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.
• Klienti s duální diagnózou.

» Cíle
• Dosažení a udržení abstinence.
• Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho  
 blízkými.
•  Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
• Zlepšení kvality života klienta.
•  Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog 
 a alkoholu.

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

» Rok 2011
Rok 2011 se nesl v duchu personálních změn, které proběhly v závě-
ru roku 2010 a na počátku roku 2011. Největší úsilí bylo věnováno 
zachování všech programů a služeb, které centrum doposud svým kli-
entům poskytovalo. Vzhledem k úbytku počtu pracovníků v roce 2011 
se nepodařilo udržet skupinové aktivity. Díky tomu se také mírně snížil 
počet klientů a provedených výkonů. Stěžejní programy však zůstaly 
zachovány. Za to patří dík především Mgr. Ireně Šritrové, která převzala 
velký díl odpovědnosti za práci v programech. V centru proběhlo úspěš-
ně certifikační řízení a byla mu udělena certifikace „Ambulantní léčba“ 
do roku 2015.

» Plán na rok 2012
V letošním roce plánujeme zkvalitnění odborné péče o klienty v progra-
mu ambulantní léčby formou užší spolupráce se zdravotnickými zaříze-
ními, především v oblasti psychiatrie.

16



Tým

Mgr. Daniel Dvořák
– vedoucí centra, poradenský pracovník, 
psychoterapeut

Mgr. Irena Šritrová
– psycholožka
Mgr. Jana Pardusová
– sociální pracovnice - od 02/2012
Tomáš Klášterecký, DiS.
– sociální pracovník - od 04/2011 do 01/2012
Gabriela Bulantová, DiS.
– sociální pracovnice - do 04/2011

Supervizorka: PhDr. Ilona Preslová
Odborný garant: MUDr. Jakub Minařík
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» Statistika 2O10/2011

262 198

z toho
uživatelů nelegálních drog 101 91
uživatelů alkoholu 21 23
gamblerů 11 4
rodinných příslušníků 129 80
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Počet osobních 
kontaktů celkem » Adresa centra

Ambulantní centrum Hradec Králové
Nerudova 1361, 50002 Hradec Králové
Provozní doba: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá, 9:00-14:00
Kapacita: 10 klientů/den
Telefon: +420 495 515 907,
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Královehradeckého kraje
Projekt byl realizován s podporou Města Hradec Králové
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» Rok 2011
V Ambulantním centru Pardubice jsme zaznamenali opět nárůst klientů 
a výkonů, a to ve všech ukazatelích. Je vidět, že služby, které poskytuje-
me v Pardubicích, jsou využívány a efektivně nastaveny směrem ke kli-
entům. V centru proběhlo úspěšně certifikační řízení a byla mu udělena 
certifikace „Ambulantní léčba“ do roku 2015.

» Plán na rok 2012
Prioritou Ambulantního centra Pardubice je získání statutu zdravot-
nického zařízení a užší spolupráce s lékařem, psychiatrem. Ze statistik 
vyplývá nárůst klientů s primární drogou alkohol a nárůst počtu tzv. 
patologických hráčů. Rádi bychom se proto v roce 2012 více orientovali 
také na tuto klientelu.

AMBULANTNÍ CENTRUM PARDUBICE
Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních 
drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké 
poskytované ambulantní formou

» Poslání
Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patolo-
gického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich 
zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Pardubicích a Svitavách.

» Cílová skupina
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům 
a jejich blízkým.

Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:
•  Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
•  Klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
• Klienti v rámci Probačního programu.
•  Klienti po návratu z výkonu trestu.
• Těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.
• Klienti s duální diagnózou.

» Cíle
• Dosažení a udržení abstinence.
• Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho  
 blízkými.
•  Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
• Zlepšení kvality života klienta.
•  Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog 
 a alkoholu.

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



Tým

Mgr. Daniel Dvořák
– vedoucí centra, poradenský pracovník, 
psychoterapeut

Bc. Dita Malinská, DiS.
– sociální pracovnice, adiktoložka

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

» Statistika 2O10/2011 » Adresa centra
Ambulantní centrum Pardubice
Jana Palacha 1552, 50302 Pardubice
Detaš. pracoviště: Centrum Fabrika,
Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy
(kontakt přes pobočku Pardubice)
Provozní doba: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá: 9:00-14:00 
Kapacita: 10 klientů/den
Telefon: +420 466 265 729, +420 734 316 540 
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
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z toho
uživatelů nelegálních drog 62 69
uživatelů alkoholu 20 28
gamblerů 11 13
rodinných příslušníků 78 81

Klienti celkem

120 150

První kontakty 
celkem

Počet osobních 
kontaktů celkem
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Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Pardubického kraje
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CENTRUM DROGOVÝCH SLUŽEB
VE VĚZENÍ
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog  
v konfliktu se zákonem a jejich blízké poskytované 
ambulantní a terénní formou

» Poslání
Posláním Centra drogových služeb ve vězení je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu 
odnětí svobody v Libereckém a Středočeském kraji. Dále pak klientům po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů 
souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci, 
a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

» Cílová skupina
 Primární cílová skupina

 Uživatelé drog v konfliktu se zákonem.
• Ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody.
• Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kteří se vracejí do  
 regionu Mladá Boleslav a okolí.

Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou (aktu-
álně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu 
nebo patologickým hráčstvím.

 Sekundární cílová skupina

• Rodiče a osoby blízké výše uvedeným.
• Vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách  
 a jejich následnému doporučení potenciálním klientům z řad  
 odsouzených).

» Hlavní cíl
Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návyko-
vých látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu 
z vězení opět začlenit do běžné společnosti.

 

» Dílčí cíle
• Doplnit stávající systém péče o uživatele drog o služby
 poskytované zejména ve vězeňských zařízeních.
• Motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k abstinenci
 a podpořit jejich začlenění do běžného života bez drog.
• Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním  
 drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

» Principy poskytování
 služeb
• Dostupnost
• Respekt
• Odbornost
• Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta
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Tým

Mgr. Aleš Vaněk
– vedoucí centra, poradenský pracovník,
sociální pracovník - od 01/2012

Silvie Prombergerová
– vedoucí centra - od 06/2011 do 12/2011, 
poradenská pracovnice, pracovnice v sociál-
ních službách - od 04/2011
Bc. Adéla Paulík Lichková, DiS.
– vedoucí centra, poradenská pracovnice, 
sociální pracovnice - do 05/2011
Bc. Jiří Čermák
– poradenský pracovník, pracovník 
v sociálních službách - do 10/2011

Supervizor: RNDr. Martin Rataj

982 997

265 295

Počet 
individuálních 

 konzultací

157 143

Počet prvních 
kontaktů (počet 

osob, které služby 
v daném roce 

využily poprvé)

Počet klientů 
(počet osob, 
které využily 

služeb v rámci 
individuální péče)

» Statistika 2O10/2011
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» Adresa centra
Místa poskytování služeb:
Služba je realizována terénní formou (práce 
s odsouzenými ve věznicích Jiřice, Stráž, Rý-
novice) a ambulantní formou (práce s klienty 
po propuštění z věznice a s osobami blízkými  
– Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav)
Provozní doba: Po-Pá, 7:00-17:00, 
nutné telefonické objednání
Kapacita: terénní forma: 12 klientů/den,  
ambulantní forma: 12 klientů/den
Telefon: +420 326 303 523, +420 602 803 279 
E-mail: vezeni@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl řešen za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Libereckého kraje

» Rok 2011
Sloučením center drogových služeb ve vězení Semiramis o. s. a Laxus o. s. 
se v počátku roku 2011 podstatně rozšířila působnost služby o regiony 
Hradec Králové a Pardubice. Z finančních důvodů však došlo k postup-
nému opouštění věznic v původních regionech Laxus o. s. Počet pra-
covníků se během roku nenavýšil a z kapacitních důvodů se tak dařilo 
stabilizovat službu pouze ve věznicích Stráž pod Ralskem, Rýnovice  
a Jiřice. Klienti z ostatních věznic zůstali v korespondenčním kontaktu 
podle aktuálních potřeb, nebo byli odkázáni na jiné služby.

» Plán na rok 2012
Pro tento rok plánujeme pokračovat v práci s klienty ve věznicích Stráž 
pod Ralskem, Rýnovice a Jiřice, podílet se na vzdělávání pracovníků ve 
věznici v Jiřicích, rozšířit spolupráci v Libereckém kraji s Vazební věznicí 
Liberec a nadále být účastni při naplňování „Akčního plánu“ Pracovní 
skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Jablonci nad Ni-
sou.
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AUDIT
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A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 2 724

II. Služby celkem 1 839

III. Osobní náklady celkem 12 369

IV. Daně a poplatky celkem 0

V. Ostatní náklady celkem 46

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 169

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0

VIII. Daň z příjmů celkem 35

Náklady celkem 17 182

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 6 798

II. Změny stavu zásob celkem 0

III. Aktivace celkem 0

IV. Ostatní výnosy celkem 10

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 43

VI. Přijaté příspěvky celkem 2 277

VII. Provozní dotace celkem 8 499

Výnosy celkem 17 627

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v  tisících Kč)

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2011 jsou uloženy v sídle Laxus o. s.
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ROZVAHA
(v tisících Kč)

Aktiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011

A. Dlouhodobý majetek celkem 178 100

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 994 974

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -816 -874

B. Krátkodobý majetek celkem 901 1 645

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 469 460

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 432 1 185

IV. Jiná aktiva celkem 0 0

Aktiva celkem 1 079 1 745

Pasiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011

A. Vlastní zdroje celkem 874 1319

I. Jmění celkem 546 874

II. Výsledek hospodaření celkem 328 445

B. Cizí zdroje celkem 205 426

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 205 426

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

Pasiva celkem 1 079 1 745

C. Daň z přijmu 35

D. Výsledek hospodaření celkem 445
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DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY, 
VÝNOSY A TRŽBY 2011
   
IP z OPLZZ prostřednictvím Královéhradeckého kraje 6 657 422 Kč
MPSV ČR 3 546 000 Kč
RVKPP-Úřad vlády ČR 3 227 000 Kč
Město Pardubice 1 392 000 Kč
Pardubický kraj 910 000 Kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR 315 900 Kč
Město Hradec Králové 300 000 Kč
Ministerstvo spravedlnosti ČR 249 792 Kč
Liberecký kraj 200 000 Kč
Univerzita Hradec Králové 112 896 Kč
Město Svitavy 90 000 Kč
Tržby za služby 81 005 Kč
Město Chrudim 60 000 Kč
Město Jablonec nad Nisou 55 000 Kč
Královéhradecký kraj 50 000 Kč
Tržby z prodeje HIM a DHIM 43 000 Kč
Město Nová Paka 40 000 Kč
Město Jaroměř 40 000 Kč
Město Náchod 35 000 Kč
Město Jičín 30 000 Kč
Město Kostelec nad Orlicí 25 000 Kč
Město Hořice 20 000 Kč
Město Rychnov nad Kněžnou 20 000 Kč
Město Nový Bydžov 20 000 Kč
Město Litomyšl 20 000 Kč
Město Ústí nad Orlicí 15 000 Kč
Město Lanškroun 15 000 Kč
Město Polička 15 000 Kč
Město Přelouč 10 000 Kč
Výnosy ostatní 9 589 Kč
Město Dobruška 5 000 Kč
Město Letohrad 5 000 Kč
Město Vysoké Mýto 5 000 Kč
Dary – Město Nové Město nad Metují 5 000 Kč
Město Kopidlno 2 000 Kč
Úrok z bankovního účtu 248 Kč
CELKEM 17 626 853 Kč
Půjčka Město Hradec Králové 350 000 Kč
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PODĚKOVÁNÍ
INSTITUCE
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Pardubický kraj
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky

ODBORNÍ PARTNEŘI
A SPOLUPRACUJÍCÍ SDRUŽENÍ
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Centrum Adiktologie    
Centrum evropského projektování, a. s.    
Česká asociace streetwork    
Dětské centrum Veská    
Dům na půli cesty Hrochův Týnec a Chrudim
Job o. s.    
Městská policie Hradec Králové    
Městská policie Jičín    
Městská policie Kostelec nad Orlicí    
Městská policie Lázně Bohdaneč    
Městská policie Náchod    
Městská policie Nové Město nad Metují    
Městská policie Rychnov nad Kněžnou    
Odbor sociálně právní ochrany dětí Hradec Králové
Resocializační a psychoterapeutické oddělení a Detox K20
při Psychiatrické léčebně Kosmonosy    
Péče o duševní zdraví o. s.  
Personál SOVT Pouchov    
Personál Vazební věznice Hradec Králové    
Personál Věznice Jiřice    
Personál Věznice Odolov    
Personál Věznice Pardubice    
Personál Věznice Rýnovice    
Personál Věznice Stráž pod Ralskem    
Personál Věznice Světlá nad Sázavou    
Personál Věznice Valdice    
Podané ruce, o. s.
Právní poradna A.N.O.    
Proadis o. s.    
Probační a mediační služba, Hradec Králové
Probační a mediační služba, Mladá Boleslav
Probační a mediační služba, Pardubice

Psychiatrická léčebna Bílá Voda 
Psychiatrická léčebna Bohnice
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Psychiatrické oddělení Nemocnice Pardubice
Sananim o. s.
Sekce drogových služeb ve vězení A. N. O.
Semiramis o. s.
SKP-CENTRUM o. p. s.
Univerzita Hradec Králové
Vězeňská služba České republiky  

SPOLEČNOSTI
Lékárna Na Skřivánku s. r. o., Pardubice
Lékárna Tilia s. r. o., Hradec Králové
Lékárna U Soudu s. r. o, Mladá Boleslav
Lékárna V Lipkách s. r. o., Hradec Králové
Systema audit a. s., Pardubice
Tepelné hospodářství a. s., Hradec králové
Zelená hvězda, B. Braun Medical, s. r. o.

LIDÉ
MUDr. David Adameček
MUDr. David Bayer
Mgr. Robert Černý
Mgr. Alena Červinková
MUDr. Jiří Čížek
Bc. Ivan Dubec
Mgr. Jana Fišerová
MUDr. Štěpánka Fraňková
Mgr. Denisa Gilányi
PhDr. Martin Hajný
doc. MUDr. Leoš Heger, DrSc.
Mgr. Alena Jahodová
Hana Jelínková
Mgr. Zdeněk Jiruš
Ing. Ivo Kačaba
Mgr. Lucie Karlová
Mgr. Milan Košťál
Mgr. Jiří Kotala
Mgr. Světluše Kotrčová
Alena Kultová
Bc. Jaromír Kuneš
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PODĚKOVÁNÍ
MUDr. Miroslava Volfová, CSc.
Mgr. Pavel Voříšek
PhDr. Stanislava Výstřelová
Ing. Helena Zahálková
Mgr. Ilona Zajíčková
Mgr. Radka Zemanová

OBCE A MĚSTA
Dobruška
Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Hostinné
Hradec Králové
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jaroměř
Jičín
Kopidlno
Kostelec nad Orlicí
Lanškroun
Litomyšl
Náchod
Nová Paka
Nové Město nad Metují
Nový Bydžov
Pardubice
Polička
Přelouč
Rychnov nad Kněžnou
Svitavy
Týniště nad Orlicí
Úpice
Ústí nad Orlicí
Vrchlabí
Vysoké Mýto

Mgr. Pavel Kuřátko
Jana Kůtková
Mgr. Ivana Liedermanová
Mgr. Jiřina Ludvíková 
Ing. Daniela Lusková
Mgr. Jan Mandys
MUDr. Jakub Minařík 
Michal Němec
David Novák, DiS.
Bc. Šárka Pelová
Pavel Petráček
Mgr. Ondřej Počarovský
Mgr. Radka Pochobradská
Martina Pojmonová
Bc. Marie Poláčková
PhDr. Ilona Preslová
Mgr. Dagmar Procházková
Jana Procházková, DiS.
Veronika Pršalová, DiS.
Mgr. Sylva Přikrylová
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.
Mgr. Iva Radimecká
Miroslav Sejkora
Ing. Jitka Sochová
PharmDr. Jiří Sova
Bc. Petra Stoeva, DiS.
PhDr. Matúš Šucha Ph.D.
Mgr. Jindřich Tauber
RNDr. Martin Rataj
PhDr. Erich Stündl
PhDr. Marek Šimůnek
Mgr. Jan Šíp
Bc. Anna Škopová
Mgr. Naděžda Štěrbová
Mgr. Stanislava Švarcová
Mgr. Svatava Topičová
Nikola Trkalová
Ing. Alena Válková
Mgr. Eva Vernerová
Tomáš Veverka
Ing. Markéta Vítková 
Ing. Rostislav Vodák 
Ing. František Vogl
Mgr. Alena Volfová

MÉDIA  
Časopis českých lékárníků
Česká televize
Česká tisková kancelář
Český rozhlas Hradec Králové
Český rozhlas Pardubice
Hradecký deník
Jablonecký deník
Jičínský deník
Krkonošský deník
Liberecký deník
Mladá fronta DNES
Náchodský deník
Naše Jablonecko
Nymburský deník
Orlický deník
Pardubický deník
Právo
Radniční zpravodaj města Pardubic
Regionální zpravodaje měst a obcí, ve kterých působíme
Rychnovský deník
Sedmička
Svitavský deník
Zpravodaj Radnice Hradec Králové
Zpravodaj sociálních projektů

  
… a děkujeme také všem, kteří šíří naše zprávy
prostřednictvím sociálních sítí na Internetu!  
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The role of Laxus NGO is to establish specialized programs forming the 
base of the service network for drug users and their close ones mainly 
in Central and Eastern Bohemia. Its target is to reduce the impact of 
drug use. Our goal is to provide addictological and social service for 
drug users and their close ones and to implement research and edu-
cation in the field of drug use. Principles of our work are availability 
and quality of the service, professionalism, individual approach to our 
clients and last but not least the service provided in accordance with 
the interests of the public as well. The main bases of our work are the 
harm reduction philosophy and public health principle.

In 2011 we started out a new, yet a little explored journey of uniting 
two organizations. We decided to unify our forces with the Central 
Bohemian NGO called Semiramis mainly for strategic reasons. In the 
first phase the Contact Centre of Nymburk was attached to Laxus, but 
unfortunately due to the total lack of resources coming from the major 
state donors, this centre was forced to terminate its twelve-year history 
at the end of 2011. The next common centre which works under the 
management of our association is the Drug Service in Prison Centre. 
This centre was also negatively affected by the difficulties caused by 
insufficient funding and so it made us terminate its operation in many 
of those prisons where it had been working so far. For now it can focus 
exclusively on inmates of prisons in Stráž pod Ralskem, Rýnovice and 
Jiřice. The year of 2011 meant for Laxus primarily the year of changes, 
mainly in the organizational field and the field of personal manage-
ment. Within the newly formed community we have been looking for 
the ways of optimal function of the newly arising establishment. The 
funding of our service has become a conventional complication for us. 
Although the situation in this area has never been easy, it seems that 
the system crisis has reached its top. Sealing off the Nmburk Contact 
Centre we mentioned above could be the example. That is why we ex-
pect this year’s development with excitement and we strongly hope 
that we will not have to terminate another service that we have been 
running literally with all our efforts.

In 2011 our centers (Contact Centers, Outpatient Treatment Centres, 
Field Programme and the Drug Service in Prison Center) provided their 
service in over 30 cities of Královéhradecký, Pardubický, Středočeský 
and Liberecký regions. In 2011 we contacted almost 2000 drug users 
and their close ones approximately 13000 times in total. We were also 
in touch with almost 300 inmates in 8 prisons.
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Sídlo organizace a fakturační adresa:
Laxus o. s.
Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk
IČO: 62695487

Korespondenční adresa
Laxus o. s.
Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové

Kancelář správy organizace:
e-mail: laxus@laxus.cz
tel.: +420 495 401 565
Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové

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

Vedoucí podpory služeb
Bc. Jana Vondrová
e-mail: vondrova@laxus.cz
tel.: +420 495 401 565

Ekonomická pracovnice
Gabriela Pinčeková
e-mail: info@laxus.cz
tel.: +420 495 401 565 

Public relations, tiskový mluvčí
Lukáš Gilányi, DiS.
e-mail: gilanyi@laxus.cz
tel.: +420 731 954 420 

Ambulantní centrum Hradec Králové
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák, e-mail: dvorak@laxus.cz
e-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
tel.: +420 495 515 907
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové

Ambulantní centrum Pardubice
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák, e-mail: dvorak@laxus.cz
e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
tel.: +420 466 265 729
adresa: Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice

Centrum drogových služeb ve vězení
Vedoucí centra: Mgr. Aleš Vaněk, e-mail: vanek@laxus.cz
e-mail: vezeni@laxus.cz
tel.: +420 326 303 523 gsm: +420 602 803 279
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje
Vedoucí centra: Mgr., Ing. Jiří Staníček, e-mail: stanicek@laxus.cz
e-mail: teren.hradec@laxus.cz
terénní mobil pro 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

Centrum terénních programů Pardubického kraje
Vedoucí centra: Mgr. et Mgr. Martin Svoboda, e-mail: svoboda@laxus.cz
e-mail: teren.pardubice@laxus.cz
terénní mobil pro region Pardubice: +420 608 626 303
terénní mobil pro region Ústecka a Svitavska: +420 774 626 301
terénní mobil pro region Chrudimska: +420 774 626 302
adresa: Milheimova 827, 53002 Pardubice

K-centrum Hradec Králové
Vedoucí centra: Bc. Jana Kopuneczová, e-mail: kopuneczova@laxus.cz
e-mail: kacko.hradec@laxus.cz
tel.: +420 495 513 977
adresa: Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové

K-centrum Nymburk
Vedoucí centra: Bc. Miroslav Zavadil, DiS., e-mail: zavadil@laxus.cz
e-mail: kacko.nymburk@laxus.cz
tel/fax: +420 325 514 424
adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk 

K-centrum Pardubice
Vedoucí centra: Bc. Eva Mifková, e-mail: mifkova@laxus.cz
e-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
tel: +420 466 265 207
adresa: Češkova 2701, 53002 Pardubice
 

www.laxus.cz                          
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» Hlavní cíl projektu
Hlavním cílem projektu je vzdělávat studenty bakalářských oborů: so-
ciální práce v prezenční a kombinované formě, sociální práce ve veřej-
né správě v kombinované formě a studenty následných magisterských 
oborů sociální práce v prezenční a kombinované formě, realizované na 
UHK pro budoucí praxi a prostřednictvím nového systému praxí s vy-
užitím akreditovaných pracovišť zvýšit jejich konkurenceschopnost na 
trhu práce.

» Dílčí cíle projektu
•  zapojením poskytovatelů sociálních služeb do formování výuky  
 překlenout vakuum mezi teorií a praxí

• zkvalitnit výuku oborů bakalářského a magisterského studijního  
 programu sociální politiky a sociální práce akreditovaných na UHK

•  vybudovat síť kvalitních pracovišť pro výkon studentských praxí

Hlavním výstupem projektu bude zavedení vnitřní akreditace pracovišť, 
jejich evidence v databázi poskytovatelů praxe studentům a uskutečně-

PRAXE V SOCIÁLNÍ PRÁCI?
V K-CENTRU HRADEC KRÁLOVÉ JSTE 
V DOBRÝCH RUKÁCH
K-centrum Hradec Králové je od loňského roku akreditova-
ným pracovištěm pro výkon praxí studentů oborů sociální 
práce Univerzity Hradec Králové. Stalo se jím v rámci projektu 
CZ.1.07/2.2.00/15.0015 Rozvoj klíčových kompetencí studentů 
sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů.

ní stáží pro 120 studentů VŠ v rámci pilotního ověření systému. Dopro-
vodnou nezbytnou aktivitou je další vzdělávání akademických pracov-
níků VŠ, supervizorů stáží.

Více informací o projektu naleznete na http://www.usp-uhk.cz/.
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Otevíráme se světu, 
jsme komunikativní 
a aktuální.
Laxus i Semiramis snadno  
najdete na Internetu,  
Facebooku a Twitteru.  
Na našich stránkách pravidelně 
přinášíme novinky o aktuálním  
dění v našich organizacích,  
ale i informace týkající se  
užívání drog, závislostí a léčby.

Rádi vám také poradíme 
s vašimi problémy.

Laxus:

Web: http://www.laxus.cz/

Facebook: http://www.facebook.com/laxus.os

Twitter: http://www.twitter.com/laxus_os

Semiramis

Web: http://www.os-semiramis.cz/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Semiramis/188654151205716

Twitter: http://www.twitter.com/Semiramis_os


