
Výroční zpráva občanských sdružení Laxus a Semiramis 2012



Úvodní slovo  3
Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5
Ambulantní centrum Hradec Králové 6-7
Ambulantní centrum Pardubice 8-9
Centrum drogových služeb ve vězení 10-11
Centrum primární prevence 12-13
Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje  14-15
Centrum terénních programů Pardubického kraje  16-17
Centrum terénních programů Středočeského kraje  18-19
Centrum adiktologických služeb Nymburk 20-21
K-centrum Hradec Králové  22-23
K-centrum Mladá Boleslav  24-25
K-centrum Pardubice  26-27 
Zpátky, jinak 28
Vzdělávání školních metodiků prevence  29
Zpráva nezávislého auditora – Laxus o. s. 30
Finanční zpráva Laxus o. s.  31-33 
Zpráva nezávislého auditora – Semiramis o. s. 34
Finanční zpráva Semiramis o. s. 35-37
Shrnutí / Summary  38-39
Zvláštní poděkování 40
Poděkování 41-43
Kontakty  44-45
Naše sdružení na internetu a sociálních sítích 46-47

Výroční zpráva za rok 2012
Obsah: Týmy Laxus o. s. a Semiramis o. s.

Grafická úprava: www.filipos.cz
www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

2

OBSAH



ÚVODNÍ SLOVO
Držíte v rukou výroční zprávu občanských sdružení Laxus a Semiramis, dvou organizací, které se před několika lety rozhodly k těsné odborné spolu-
práci, propojování svých služeb a spojení sil v oblasti personálního potenciálu obou subjektů. Výsledky a devizy tohoto kroku byly patrné již v prvních 
letech společné cesty, v plném rozsahu se však projevily až po ustálení vnitřních procesů a sžití se s ideou fúze jak mezi pracovníky obou organizací, 
tak mezi veřejností.

Z těchto výhod vidíme na prvním místě využití potenciálu našich zaměstnanců-odborníků, kteří mohou v rámci horizontální i vertikální kariéry prochá-
zet mezi širokou paletou uceleného systému služeb, který spojením sil obou organizací vznikl. Tyto odborníky tak lze využívat jak pro zavádění nových 
služeb v nepokrytých regionech (nově například Ambulantní centrum v Mladé Boleslavi), tak jako personální rezervu pro pokrytí těch našich činností, 
u nichž jsou kladeny zvýšené nároky na délku praxe a odbornost. Tímto posledně jmenovaným případem je obnovení Centra drogových služeb ve 
vězení, které se po útlumu dotačního zájmu ze strany samosprávných celků v letech 2010 a 2011 vrací se svou činností do devíti věznic pěti krajů, 
posíleno o sekci povýstupové následné péče. Zaměstnanci-odborníci stáli také u zrodu nově vznikající vzdělávací agentury, kterou organizace jednak 
pokrývá vnitřní vzdělávací potřeby pracovníků, a ušetří tak desítky tisíc korun z veřejných zdrojů na vnějším povinném vzdělávání, jednak započne 
toto vzdělávání nabízet i spřízněným organizacím v oboru i mimo něj. Jedná se o širokou nabídku služeb spojených se supervizí, externí podporou, 
manažerským vzděláváním a vzděláváním v odborných oblastech, jako jsou standardy sociálních služeb, krizová intervence apod.

Další devizou spojení obou celků, kterou intenzivně vnímáme, je kvalifikovaný účetně-managementově-technický aparát, kterým organizace díky 
fúzi obou celků disponuje. Díky tomuto faktu jsme schopni nejen řídit přes 120 projektů ročně, ale také se úspěšně, za klasického běhu organizace, 
potýkat s finančními kontrolami, kterých jsme jenom během roku 2012 absolvovali přes 20, a to včetně interního auditu Úřadu vlády a Nejvyššího 
kontrolního úřadu.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem pracovníkům organizace i spolupracujících subjektů, donátorům, politikům, úředníkům i veřejnosti, že naše 
služby vnímají jako potřebné a že jim poskytují finanční nebo morální podporu.

Pavel Plaček – ředitel organizace
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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
LAXUS O. S.

Poslání a vize
Laxus o. s. je profesionální organizace zřizující odborné programy, které vy-
tvářejí 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.

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 
certifikované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Kvalitu za-
ručuje i členství v odborných organizacích, jako jsou Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb České republiky, Česká asociace streetwork, Česká asoci-
ace adiktologů, Proadis a Asociace nestátních organizací.
3. Profesionalita: Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním 
vzdělávání pracovníků.
4. Individuální přístup ke klientům: Klient pro nás není pasivním 
příjemcem, ale rovnoprávným a respektovaným partnerem. Respektujeme 
jeho možnosti, schopnosti a jeho vlastní rozhodnutí. Služby jsou vždy posky-
továny na základě individuálního 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 reduction.

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
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: Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Vedoucí podpory služeb: Bc. Jana Vondrová

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

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

VALNÁ HROMADA LAXUS O. S.
Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
Bc. Martina Knoblochová, DiS.
MUDr. Jakub Minařík
Mgr. 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. 2012
celkem 27 pracovníků na 23,35 úvazku
a 9 osob na mateřské dovolené.

Laxus o. s. je členem svazu Proadis.
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ZÁKLADNÍ
INFORMACE
Semiramis o. s.
Registrace na MV ČR: 21. 6. 2000
Registrační číslo: VS/1-1/44 042/00-R
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 70845387
Bankovní spojení: 166 699 448 / 0300
Adresa: Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
Telefon: +420 606 936 212
E-mail: info@os-semiramis.cz
Web: www.os-semiramis.cz

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

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

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

SNĚM ČLENŮ SDRUŽENÍ
Mgr. Markéta Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Richard Hanus, DiS.
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Mgr., Ing. Jiří Staníček
Bc. Ondřej Urbanec
Václava Zajíčková
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

TÝM
Semiramis o. s. zaměstnával k 31. 12. 2012
celkem 23 pracovníků na 20,22 úvazku, 18 externistů
a 5 osob na mateřské dovolené.

Semiramis o. s. je členem svazu Proadis.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 
SEMIRAMIS O. S.

Poslání
Posláním Semiramis o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám 
ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních  
a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cí-
lem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Semiramis o. s. vytváří 
podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných 
programů.

Cílová skupina
Uživatelé drog a osoby jim blízké, žáci II. stupně základních škol,
pedagogové.

Cíle
• Poskytovat služby uživatelům drog za účelem jejich sociální a zdravotní  
 stabilizace.
•  Preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popř.  
 s ní experimentují.
•  Chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady zneužívání 
 návykových látek.
•  Poskytovat pravdivé a úplné informace laické i odborné veřejnosti (včetně 
 osob blízkých uživatelům drog) za účelem zvýšení informovanosti o dro- 
 gové problematice.
• Spolupracovat s ostatními organizacemi na místní i národní úrovni  
 a s Krajským úřadem Středočeského kraje na vytváření sítě komplexních 
 služeb.

Principy
•  Lidský život a pomoc člověku
•  Profesionalita a důraz na kvalitu služeb
•  Odborný tým a jeho stálý rozvoj
•  Tvorba a vyhledávání nových přístupů v práci
•  Transparentnost
•  Vytrvalost a odvaha

...a nadhled při překonávání překážek.

Pomáháme najít ten správný směr
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Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec 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

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

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



 Tým
Mgr. Daniel Dvořák – vedoucí centra, psychoterapeut, poradenský pracovník
Mgr. et Mgr. Martin Svoboda – sociální pracovník od 1. 9. 2012
Bc. Richard Hanus, DiS. – adiktolog, sociální pracovník od 1. 1. 2013
Mgr. Iva Křoustková Moravcová, PhD. – odborná poradkyně od 1. 1. 2013
Kateřina Kozáková, DiS. – sociální pracovnice od 1. 4. 2013
Mgr. Irena Šritrová – psycholožka do 30. 9. 2012 – MD*
Mgr. Jana Pardusová – sociální pracovnice do 31. 5. 2012 – MD*
Bc. Tomáš Klášterecký – sociální pracovník do 28. 2. 2012
Supervizorka: PhDr. Ilona Preslová, Odborný garant: Mgr. Daniel Dvořák

 Adresa centra
Ambulantní centrum Hradec Králové, Nerudova 1361, 50002 Hradec Králové
Detaš. pracoviště: Mladá Boleslav, Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Provozní doba v Hradci Králové: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá, 9:00-14:00, Provozní doba v Mladé Boleslavi: Út, Čt, 9:00-17:00
Kapacita: 14 klientů/den
Telefon: +420 495 515 907, +420 777 033 618 (Hradec Králové), +420 730 516 447 (Mladá Boleslav)
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz, ambulance.boleslav@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
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 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů celkem 198  171

z toho

uživatelů nelegálních drog 91 68

uživatelů alkoholu 23 20

gamblerů 4 5

rodinných příslušníků 80 78

prvních kontaktů celkem 152 127

osobních kontaktů celkem 754 591

 Rok 2012
Rok 2012 byl v Ambulantním centru Hradec Králové dalším rokem perso-
nálních změn. Během roku odcházejí dvě kolegyně, psycholožka a soci-
ální pracovnice, na mateřskou dovolenou a kolega – sociální pracovník. 
Bylo proto nutné udržet především základní nabídku služeb, zaškolovat 
nové pracovníky, takže na zásadnější rozvoj nezbývala kapacita. I pře-
sto se podařilo udržet přiměřený počet klientů a základní kvalitu péče. 
Někteří klienti měli také možnost využít nabídku psychiatrické péče, 
kterou od září začalo zařízení nabízet prostřednictvím psychiatra-adik-
tologa. Citlivým místem Ambulantního centra Hradec Králové zůstávají 
nadále nevyhovující prostory nabízených služeb, které plánovanému 
rozvoji centra již delší dobu brání.

 Plán na rok 2013
V roce 2013 plánujeme především stabilizaci týmu a jeho posílení ale-
spoň o dva pracovníky. Rádi bychom navázali na počet výkonů z pře-
dešlých let, který měl díky personálním změnám a snižujícímu se počtu 
pracovníků mírně klesající tendenci. Velkým cílem také zůstává změna  
a vybudování nového zázemí, které je nezbytné pro poskytování kvalitní 
péče. Další prioritou je detašované pracoviště v Mladé Boleslavi, které 
vzniklo 1. 3. 2013.

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

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

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Realizaci aktivit Ambulantního centra Pardubice podpořil Pardubický kraj 

 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, psychoterapeut, poradenský pracovník
Bc. Dita Malinská – adiktoložka, sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Kábelová – poradenská pracovnice od 1. 5. 2012
MUDr. David Bayer – psychiatr, adiktolog od 1. 9. 2012
Supervizorka: PhDr. Ilona Preslová, Odborný garant: Mgr. Daniel Dvořák

 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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 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů celkem 191  204 

z toho

uživatelů nelegálních drog 69 67

uživatelů alkoholu 28 33

gamblerů 13 13

rodinných příslušníků 81 91

prvních kontaktů celkem 150 132

osobních kontaktů celkem 987 762

 Rok 2012
Rok 2012 byl pro Ambulantní centrum Pardubice stabilním rokem, 
ve kterém nedošlo k výrazným změnám. Základní nabídka programů 
zůstala na stejné úrovni a díky částečnému posílení týmu se podařilo 
postupně ověřovat i další možnosti, jak práci s klienty zkvalitnit a na-
bídnout i širší spektrum služeb. Jednalo se především o možnost využití 
psychiatrické péče pro klienty s duální diagnózou. Ambulantní centrum 
Pardubice navázalo úzkou spolupráci s psychiatrem-adiktologem, který 
zařízení pravidelně navštěvuje a poskytuje péči indikovaným pacien-
tům. Další nabídku služeb jsme zaměřili na péči o mladé experimen-
tátory. Jedná se o klienty mladší 18 let s rizikovým chováním v oblasti 
zneužívání návykových látek, kdy jejich problém řešíme společně s je-
jich rodiči v kontextu rodinné terapie. Ambulantní centrum Pardubice 
nadále působí i ve Svitavách, kde poskytuje časově omezené základní 
adiktologické poradenství.

 Plán na rok 2013
V roce 2013 bychom rádi pokračovali ve zvyšování kvality péče, před-
pokládáme pokračování spolupráce v oblasti psychiatrické pomoci, 
stejně jako v oblasti práce s mladými experimentátory. Rádi bychom 
také rozšířili dosud mírně limitované služby ve Svitavách, především pro 
klienty, kteří mají omezené možnosti využívat pravidelných konzultací 
v Pardubicích.
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Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP

Projekt byl realizován s finanční spoluúčastí města Jablonec nad Nisou 

CENTRUM DROGOVÝCH SLUŽEB
VE VĚZENÍ
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem 
a jejich blízké poskytované ambulantní a terénní formou

 Poslání
Posláním Centra drogových služeb ve vězení je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu 
odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. 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 (aktuál-
ně 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.



 Tým
Mgr. Aleš Vaněk – vedoucí centra, sociální pracovník
Mgr. Dagmar Hrdinová – poradenská pracovnice od 1. 1. 2013
Bc. Eliška Vavrušová, DiS. – adiktoložka, poradenská pracovnice
Mgr. Marta Vaňková – externí poradenská pracovnice, terapeutka od 1. 2. 2013
Filip Melč – poradenský pracovník, terapeut od 1. 2. 2013
Silvie Festová – poradenská pracovnice do 8. 5. 2012 – MD*
Supervizor: RNDr. Martin Rataj

 Adresa centra
Místa poskytování služeb: Služba je realizována terénní formou (práce s odsouzenými ve věznicích Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, 
Odolov, Pardubice) a ambulantní formou (práce s klienty po propuštění z věznice a s osobami blízkými – Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav a Neru-
dova 1361, 50002 Hradec Králové), Kontaktní adresa pro Liberec (po telefonické domluvě) – Libušina 171/5, 46001 Liberec 13
Provozní doba: Po-Pá, 7:00-17:00, nutné telefonické objednání
Kapacita: terénní forma 12 klientů/den, ambulantní forma 12 klientů/den
Telefon: +420 326 303 523, +420 602 803 279
E-mail: vezeni@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.
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 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů (osob, které využily služeb v rámci 
individuální péče)

118 137 

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

64 97

individuálních konzultací 350 448

 Rok 2012
Hlavním tématem uplynulého roku byla stabilizace poskytování služby 
ve věznicích Jiřice, Rýnovice a Stráž pod Ralskem. Zvýšili jsme frekvenci 
návštěv věznic, pozornost jsme soustředili na individuální práci s odsou-
zenými v osobním kontaktu. Pocit jistoty se stal východiskem pro uvažo-
vání o variantách dalšího rozvoje služby, respektive návratu do věznic, 
kde jsme museli naše aktivity z finančních důvodů ukončit. Personálně 
se tým ustálil na počtu 2 pracovníků (dohromady 1,5 úvazku). Pokud 
srovnáme pouze věznice, ve kterých jsme působili v letech 2011 i 2012, 
došlo ke statistickému nárůstu většiny ukazatelů.

 Plán na rok 2013
Získáním finančních prostředků z ESF OP LZZ na projekt „Zpátky, jinak“, 
jehož součástí je poradenská práce ve věznicích, se nám podařilo obno-
vit spolupráci s věznicemi Odolov, Pardubice a Valdice. Stabilizace Centra 

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

drogových služeb ve vězení umožnila i uvažování o nových aktivitách. 
Jednou z nich je skupinová práce s odsouzenými ve věznici Stráž pod 
Ralskem, možné obnovení aktivit ve věznici Světlá nad Sázavou nebo 
užší spolupráce s Vazební Věznicí Liberec. Rok 2013 bude především 
ve znamení zavedení projektu „Zpátky, jinak“ do věznic (Jiřice, Odo-
lov, Pardubice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice). Plánujeme další 
rozvoj služby, personální rozšíření a pokračování ve stabilizaci služby 
v nových podmínkách.

* údaje z roku 2011 nejsou celkovými čísly, pro relevantní srovnání se jedná o statistiky  
   z věznic Jiřice, Stráž pod Ralskem a Rýnovice jako v roce 2012

* MD – mateřská dovolená



12

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
 Poslání

Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského a Královéhradeckého kraje profe-
sionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých 
programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům 
spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

Projekt byl řešen za finanční podpory ČR – MŠMT ČR
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Projekt byl realizován za finanční podpory města Nymburk

 Cílová skupina
Primární cílová skupina: 
•  Žáci základních škol. 
•  Třídní učitelé. 
•  Školní metodici prevence. 

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

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

 Cíle
Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového 
chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a posto-
je, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti  
a podporují zdravý životní styl.

Dílčí cíle
•  Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování 
  (např. zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému se- 
 xuálnímu chování).
•  Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách 
 rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření 
 odpovědného postoje vůči nim.
•  Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřej- 
 nost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich 
 odbourávat stále přetrvávající mýty.
•  Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
•  Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.



 Rok 2012
V roce 2012 se podařilo navýšit počet spolupracujících škol a rozšířit 
služby do Pardubického kraje. Také se prostřednictvím většího zapojení 
učitelů podařilo zkvalitnit a zintenzivnit poskytované služby a zacílení 
na konkrétní třídu. Na poli spolupráce s metodiky prevence jsme uspo-
řádali dvě odborná setkání a uvedli do praxe nové služby pro pedagogy, 
např. supervizi. V rámci zvyšování kvality jsme vytvořili finální verzi kva-
litativní evaluace pro Program dlouhodobé primární prevence zaměřený 
na rizikové chování a zdravý životní styl. Přijetí dalších dvou pracovnic 
na plný úvazek přispělo ke stabilitě a zvýšení profesionality lektorského 
týmu.

 Plán na rok 2013
V lednu 2013 jsme otevřeli druhý běh Specializačního studia pro školní 
metodiky prevence. Chystá se rozšíření služeb centra o poskytování in-
tervenčních programů pro školní třídy a poradenské aktivity pro rodiny  
s dětmi. I nadále se budeme zaměřovat na intenzivnější spolupráci  
s metodiky prevence, třídními učiteli a také na efektivnější nabídku nově 
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 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

žáků v programech DPP* 5022 5367

kontaktů s žáky v programech DPP* 7635 8823

škol v programech DPP* 37 47

tříd v programech DPP* 260 269

pedagogů v programech DPP* 334 363

klientů poradenských služeb 121 377

klientů vzdělávacích aktivit 116 73

poskytovaných služeb. V rámci zvyšování kvality preventivních progra-
mů připravujeme rozšíření kvalitativní evaluace na další typ poskytova-
ného programu a rádi bychom do něj zapojili i samotné pedagogy.

 Tým
Mgr. Markéta Exnerová, DiS. – vedoucí centra
Mgr. Simona Krajíčková – pracovnice centra
Mgr. Eva Kohoutková – pracovnice centra
Mgr. Aneta Sirůčková – pracovnice centra od 1. 9. 2012
Tereza Berková – pracovnice centra od 10. 9. 2012
Supervizor: Mgr. Jan Knop, Odborná garantka: PhDr. Lenka Skácelová

Externí lektoři: Bc. Lenka Bednářová, Tereza Berková, Mgr. Andrea Blašková, Mgr. Ivana Burýšková, Petr Černý,
Bc. Iveta Harangová, Bc. Iva Kammelová, Lenka Kočová, Lukáš Legner, Bc. Lenka Michálková, Tereza Müllerová, Bc. Klára Neumannová, Michaela Palánová, 
Ondřej Petr, Bc. Lucie Prokopová, DiS., Mgr. Aneta Sirůčková, Bc. Michaela Ulmanová, Bc. Eliška Zadražilová, Mgr. Jana Zatřepálková 

 Adresa centra
Centrum primární prevence, Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav, Telefon: +420 326 396 754, +420 723 179 409, E-mail: prevence@os-semiramis.cz

* DPP – dlouhodobá primární prevence



 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.

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

 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.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové 

14

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.



 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.
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 Rok 2012
V roce 2012 prošel tým několika zásadními změnami. Jednalo se o změ-
nu vedoucího centra a snížení počtu pracovníků v souvislosti s koncem 
Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém 
kraji. Tím došlo i ke zmenšení území, na kterém jsme poskytovali služ-
by v uplynulých třech letech. Od poloviny roku tak program působí  
v oblastech Náchodska, Jičínska a Rychnovska a v Hradci Králové. I přes 
omezující změny, které se odrazily v poklesu počtu klientů, se podařilo 
udržet výměnný program na stejné úrovni jako v roce 2011. Charakter 
klientely se nezměnil, službu využívají především injekční uživatelé per-
vitinu. Opiáty jsou užívány v letních měsících přímo na makových polích. 
V červenci byla úspěšně prodloužena platnost certifikátu Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky o další čtyři roky.

 Plán na rok 2013 

V roce 2013 chceme posílit kapacitu programu a zapojit do něj stejné 
množství klientů jako v roce 2011. Pokud se nepodaří dostatečně navý-
šit počet pracovníků, chceme zapojit více spolupracujících klientů a po-
sílit sekundární výměnný program, abychom udrželi dostupnost služeb 
v rámci pokrývaného území. Zaměření na cílovou skupinu především 
injekčních uživatelů drog a spektrum poskytovaných služeb zůstane 
nezměněné. Také bychom chtěli zintenzivnit spolupráci v rámci sítě ná-
vazných služeb.

* SVIP – sekundární výměnný injekční program

 Tým
Mgr., Ing. Jiří Staníček – vedoucí centra, sociální pracovník, adiktolog od 1. 2. 2012
Mgr. Irena Bartoníčková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Mgr. Lenka Zemanová – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 1. 2013
Petr Mifek – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách do 31. 12. 2012
Mgr. Markéta Manová – vedoucí centra, sociální pracovnice do 4. 3. 2012 – MD*
Bc. Kristýna Maťátková – terénní pracovnice, sociální pracovnice do 28. 2. 2013
Mgr. Jana Pardusová – terénní pracovnice, sociální pracovnice do 12. 6. 2012 – MD*
Supervizorka: Mgr. Eva Vernerová, Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček

 Adresa centra
Místo poskytování služeb: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Královéhradeckého kraje.
Jde o regiony: Jičínsko, Rychnovsko, Náchodsko a město Hradec Králové.
Provozní doba: Po-Pá, 12:00-18:00
Kapacita: 20 klientů/den
Telefony: Hradec Králové, Rychnovsko: +420 776 626 309, Náchodsko: +420 777 626 309, Jičínsko: +420 775 565 309
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

* MD – mateřská dovolená

 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů – uživatelů drog 248 175

Injekčních uživatelů drog ve SVIP* 137 77

kontaktů s klienty – uživateli drog 1769 1783

prvních kontaktů 148 77

vyměněných injekčních stříkaček 76109 75553

neinjekčních klientů 245 109



Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Realizaci aktivit Centra terénních programů Pardubického kraje podpořil Pardubický kraj 
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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 přirozeném pro-
středí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracov-
níci 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.

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

 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.
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 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů – uživatelů drog 167 163

Injekčních uživatelů drog ve SVIP* 172 154

kontaktů s uživateli drog 1199 1176

prvních kontaktů 59 75

vyměněných injekčních stříkaček 37879 44089

 Tým
Bc. Tomáš Janků – vedoucí centra, sociální pracovník od 1. 9. 2012
Mgr. Iva Balíková – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Mgr. et Mgr. Martin Svoboda – vedoucí centra, sociální pracovník do 31. 8. 2012
Antonín Hrdý, DiS. – terénní pracovník, sociální pracovník do 31. 12. 2012
Supervizorka: Mgr. Eva Vernerová, Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček

 Adresa centra
Místo poskytování služeb: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje.
Jde o regiony: Orlickoústecko, Svitavsko, Chrudimsko a město Pardubice.
Provozní doba: Po-Pá, 12:00-18:00
Kapacita: 15 klientů/den
Telefony: Orlickoústecko, Svitavsko: +420 774 626 301, Chrudimsko: +420 774 626 302, Pardubice: +420 608 626 303
E-mail: teren.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

 Rok 2012
Rok 2012 byl pro nás rokem nelehkým. Personální stav stále setrvává 
na třech pracovnících pro celý kraj. V týmu také proběhly personální 
změny na vedoucí pozici. I přesto se podařilo udržet počty klientů na 
téměř stejné úrovni jako v předchozím roce, a dokonce navýšit objem 
bezpečně zlikvidovaného injekčního materiálu. S tím souvisí i kontinu-
ální pokles volně pohozených stříkaček ve veřejném prostoru. Ukazuje 
se, že činnost centra a jeho pracovníků přináší úspěchy a po šestile-
tém působení centra v kraji se stala služba stabilní a samozřejmou jak 
pro klienty, tak pro veřejnost. Významnou součástí činnosti centra byla 
v roce 2012 práce s uživateli nových syntetických drog a také spoluprá-
ce s městem Pardubice na eliminaci jejich prodeje. 

 Plán na rok 2013
V tomto roce bychom se chtěli zaměřit na udržování kvality práce se 
stávajícími klienty a aktivní vyhledávání klientů nových. Budeme také 
nadále pokračovat ve spolupráci v sociální síti, kterou pravidelně ob-
novujeme. Nově bychom se chtěli zaměřit na práci se skupinami, které 
byly doposud spíše na okraji zájmu (etnické skupiny, studenti vysokých 
škol a další). V neposlední řadě bychom si přáli, aby naše snahy vedly ke 
zvýšení statistických ukazatelů zejména v oblasti kontaktů s klienty.

 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.

* SVIP – sekundární výměnný injekční program



Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
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CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované 
terénní formou

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

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

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

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

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

 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.
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 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů 357 248

kontaktů s klienty 1589 1464

prvních kontaktů 355 205

vyměněných injekčních stříkaček 54962 58684

 Rok 2012
Rok 2012 byl ve znamení personálních změn v týmu, a to jak na pozici 
vedoucího centra, tak terénních pracovníků. Pokračovala úzká spoluprá-
ce, sdílení dobré praxe a odborné slaďování s Centry terénních progra-
mů Královéhradeckého a Pardubického kraje. V červenci byla úspěšnou 
certifikací prodloužena platnost certifikátu Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky o další čtyři roky. Do statistických údajů se pro-
mítlo oddělení regionu Nymburska, které od června zastřešuje Centrum 
adiktologických služeb Nymburk.

 Plán na rok 2013
Prioritou pro rok 2013 je udržet stávající rozsah a kvalitu poskytovaných 
služeb a s tím související potřeba stabilizovat tým terénních pracovníků 
a nadále podporovat jejich odborný růst. Od počátku roku přecházíme 
na novou databázi pro zaznamenávání výkonů, která byla vyvinuta ve 
spolupráci s firmou Fragaria. Od tohoto kroku si slibujeme zjednodušení 
systému zadávání dat a efektivnější vykazování potřebných indikátorů.

 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.

* MD – mateřská dovolená

 Tým
Mgr. Lukáš Verner – vedoucí centra, sociální pracovník od 21. 9. 2012
Michaela Kropáčková, DiS. – vedoucí centra, sociální pracovnice od 1. 4. 2012 do 20. 9. 2012
Ondřej Šulc – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách
Tereza Müllerová – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách
Dana Krucká Svárovská – kontaktní a sociální pracovnice od 1. 9. 2012
Monika Záveská – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách od 1. 10. 2012
Michaela Rejšková, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice do 12. 4. 2012 – MD*
Supervizor: Mgr. Aleš Kuda, Odborný garant: Mgr., Ing. Jiří Staníček

 Adresa centra
Místa poskytování služeb: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech severovýchodní části Středočeského
kraje. Jde o okresy: Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk a Praha-východ.
Provozní doba: Po-Pá, 12:00-17:00
Kapacita: 30 klientů/den
Telefony: +420 724 087 925, +420 728 245 196, +420 724 557 503, +420 326 329 155
E-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.



CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE – CENTRUM 
ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB NYMBURK
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované 
terénní formou 

 Poslání
Centrum adiktologických služeb Nymburk (funguje jako detašované pracoviště Centra terénních programů Středočeského kraje) po-
skytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minima-
lizace 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.

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

 Cíle ve vztahu ke klientům
•  Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich 
 navázání na služby Centra adiktologických služeb.
•  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.
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Projekt byl realizován za finanční podpory města Nymburk



 Tým
Bc. Miroslav Zavadil, DiS. – vedoucí centra, adiktolog od 12. 6. 2012
Petr Vykydal – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách od 12. 6. 2012
Bc. Aneta Hanousková – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 12. 6. 2012
Mgr. Markéta Exnerová, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 12. 6. 2012
Mgr. Simona Krajíčková – terénní pracovnice, sociální pracovnice od 12. 6. 2012
Lukáš Gilányi, DiS. – terénní pracovník, adiktolog od 1. 10. 2012
Bc. Lucie Janů – administrativní pracovnice od 12. 6. 2012
Supervizorka: Mgr. Pavla Makovská Dolanská, Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 Adresa centra
Místa poskytování služeb: Služba je realizována metodou terénní práce v Nymburce, Poděbradech, Sadské, Milovicích a Lysé nad Labem
Provozní doba: Po-Pá, 10:00-17:00
Kapacita: 30 klientů/den
Telefony: +420 325 514 424, +420 724 557 504
E-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma. 

 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů – uživatelů drog 100 143

kontaktů s klienty – uživateli drog 540 1003

prvních kontaktů 49 64

vyměněných injekčních stříkaček 10674 18325

 Rok 2012
Centrum adiktologických služeb Nymburk vzniklo díky podpoře měs-
ta Nymburk po uzavření místního K-centra. To muselo kvůli chybějící 
podpoře Středočeského kraje ukončit poskytování služeb na konci 
roku 2011. Koncept nového centra vznikal v první polovině roku 2012 
a k jeho konci pokryl terénním programem spádový region měst Nym-
burka, Poděbrad, Milovic, Sadské a Lysé nad Labem. Kromě terénního 
programu poskytuje centrum i motivační program a zprostředkování 
léčby a také terapii pro rodiny uživatelů drog.

 Plán na rok 2013
V roce 2013 je pro nás prioritou udržení kvality a rozsahu terénních pro-
gramů, plánujeme také významné posílení propagace fungující služby. 
Cílem je navázat bývalé i nové klienty. Stejným způsobem se zaměříme 
i na rodiny uživatelů. Cílem této snahy bude prohloubení spolupráce na 
nápravě mechanismů uvnitř rodinného systému. Budeme také podnikat 
kroky směřující k obnově činnosti K-centra Nymburk.

 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.
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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.

 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

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové 
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 Rok 2012
V průběhu roku jsme se soustředili na udržení stávající nabídky slu-
žeb a zkvalitňování individuálního plánování. Také jsme revidovali 
metodiku ve spolupráci s dalšími centry Laxus o. s. a Semiramis o. s. 
Zároveň jsme úspěšně prošli certifikačním řízením Rady vlády pro ko-
ordinaci protidrogové politiky. Naše služby jsme poskytli téměř třem 
stovkám osob. Oproti roku 2011 došlo k poklesu počtu vyměněných 
injekčních setů, a to především v době „opiové sezony,“ která nebyla 
vzhledem ke klimatickým podmínkám tak silná. I přes snížení celkového 
počtu vyměněných stříkaček nedošlo k poklesu výměnných kontaktů. 
Pracovní terapie se účastnilo 18 klientů, kteří u nás odpracovali cel-
kem 1422 hodin pomocných prací. V rámci služeb pro veřejnost usku-
tečnili pracovníci 6 besed, kterých se účastnilo 208 studentů a žáků.  
K-centrem také prošlo 22 studentů z různých sociálních oborů, kteří 
zde absolvovali praxe. S koncem roku 2012 došlo i k mírné obměně 
pracovníků. Po dvou a půlletém působení přešla Mgr. Lenka Zemanová 
do Centra terénních programů Královéhradeckého kraje a na její místo  
od 1. 1. 2013 nastoupila Mgr. Zuzana Škamlová.

 Tým
Bc. Jana Kopuneczová – vedoucí centra, sociální pracovnice
Mgr. Lucie Neubauerová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Bc. Milan Laba – kontaktní pracovník, sociální pracovník
Mgr. Zuzana Škamlová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 1. 2013
Mgr. Lenka Zemanová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice do 31. 12. 2012
Bc. Gabriela Kopecká – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012
Supervizor: PhDr. Martin Hajný, PhD., Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 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, +420 734 316 538
E-mail: kacko.hradec@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma, hradí se pouze potravinový servis a praní prádla.

 Plán na rok 2013
Spektrum služeb, které K-centrum Hradec Králové poskytuje, patří mezi 
typickou základní nabídku služeb nízkoprahových programů pro uživa-
tele drog. V roce 2013 se tedy budeme nadále zaměřovat na zvyšování 
kvality poskytovaných služeb, např. prostřednictvím vzdělávání pracov-
níků centra. Budeme pokračovat i v úzké spolupráci s ostatními centry 
Laxus o. s. a Semiramis o. s. K-centrum Hradec Králové bude i nadále 
poskytovat chráněná pracovní místa pro výkon trestu obecně prospěš-
ných prací ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR.

 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů – uživatelů drog 291 272

osobních kontaktů s uživateli drog 4672 4928

prvních kontaktů 104 91

vyměněných injekčních stříkaček 116142 86108
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K-CENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované 
ambulantní formou

 Poslání
K-centrum Mladá Boleslav je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám 
v Mladé Boleslavi. 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

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR

Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
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 Rok 2012
Rok 2012 v K-centru Mladá Boleslav představoval úspěšné období. 
Došlo k nárůstu ve všech významných indikátorech, jako jsou počty 
klientů, kontaktů, vyměněných injekčních setů. Svou existenci rovněž 
osvědčila poradenská ambulantní sekce, která byla po většinu roku zce-
la kapacitně naplněna. K výše uvedenému růstu přispěla skutečnost, 
že jsme personálně posílili a stabilizovali tým. Díky tomu se podařilo 
nastavit jak funkční vnitřní systém kompetencí týmu, tak vnější vůči 
klientům srozumitelný model individualizovaného přístupu. Správnou 
cestu potvrzuje i příliv prvních kontaktů z řad uživatelů, které se nadále 
ve službách daří udržet.

 Plán na rok 2013
Rok 2013 pro nás nebude jednoduchý, přesto je zásadním cílem udržet 
stávající kvalitu služby při zachování růstových trendů v oblasti přímé 
práce s klienty. Centrum v prvním čtvrtletí zaznamenává personální 
změnu na vedoucí pozici. Poradenské ambulantní služby jsou z působ-
nosti K-centra úplně vyčleněny a staly se samostatnou plnohodnotnou 
sociální službou. Pro K-centrum to znamená intenzivní soustředění se 
na služby přímo spjaté s aktivními uživateli drog, zaměřené na snižo-
vání rizik plynoucích z jejich životního stylu. Tato výzva bude vzhledem 
k stávající vysoké odbornosti týmu jistě naplněna beze zbytku.

 Tým
Bc. Kristýna Maťátková – vedoucí centra, sociální pracovnice od 1. 3. 2013
Bc. Richard Hanus, DiS. – vedoucí centra, sociální pracovník do 28. 2. 2013
Zuzana Hrdličková, DiS. – kontaktní a sociální pracovnice
Vendula Krejčová – kontaktní a sociální pracovnice
Michaela Formánková – kontaktní a sociální pracovnice na DPČ od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012 
Supervizorka: Mgr. Pavla Makovská Dolanská, Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 Adresa centra
K-centrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Provozní doba: Po-Pá, 10:00-17:00
Kapacita: 25 klientů/den
Telefon: +420 326 303 467, +420 326 303 468 (poradenská linka), +420 724 290 697
E-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů – uživatelů drog 410 420

kontaktů s klienty – uživateli drog 3552 3925

prvních kontaktů 151 209

vyměněných injekčních stříkaček 92047 94663

neuživatelů/uživatelů v poradenských 
službách

119/171 105/205
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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

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Realizaci aktivit K-centra Pardubice podpořil Pardubický kraj 
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 Rok 2012
Rok 2012 byl ve všech ohledech srovnatelný s rokem předchozím. Mír-
né poklesy v počtu klientů a kontaktů s nimi nejsou nijak významné, 
přičítáme je tomu, že řada našich klientů pobývala v tomto roce ve 
výkonu trestu. Služby byly poskytovány ve standardně vysoké kvalitě,  
přestože tým zůstal nadále tříčlenný (k zúžení týmu došlo v roce 2011 
z finančních důvodů). V roce 2012 jsme začali hledat možnosti, jak se 
více věnovat uživatelům legálních návykových látek, zejména alkoholu. 
Nadále jsme se potýkali s problémem tzv. „nových syntetických drog“, 
který jsme se pokoušeli řešit také ve spolupráci s Magistrátem města 
Pardubic. Znovu jsme jednali o rekonstrukci prostor, v nichž se K-cent-
rum nachází, k ní však zatím bohužel nedošlo. 

 Plán na rok 2013
V roce 2013 se budeme snažit udržet rozsah a kvalitu poskytovaných 
služeb a rozšířit tým pracovníků alespoň o 0,5 úvazku. Nadále se chce-
me věnovat práci s lidmi, kteří nadměrně pijí alkohol a jejich situace 
je taková, že na jiné služby nedosáhnou. Dalším velkým cílem pro rok 
2013 je zrekonstruovat alespoň částečně budovu K-centra tak, aby služ-
by mohly být poskytovány v prostředí důstojném jak pro klienty, tak pro 
pracovníky.

 Tým
Bc. Eva Mifková – vedoucí centra, sociální pracovnice
Antonín Hrdý, DiS. – kontaktní pracovník od 1. 1. 2013
Mgr. Lucie Šandová – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice od 1. 9. 2012
Petr Beneš, DiS. – kontaktní pracovník od 1. 1. 2013
Bc. Tomáš Janků – kontaktní pracovník, sociální pracovník do 31. 8. 2012
Karin Alexanderová, DiS. – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice do 31. 12. 2012
Supervizor: Mgr. Jan Šíp, Odborný garant: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 Adresa centra
K-centrum Pardubice, Češkova 2701, 53002 Pardubice
Provozní doba: Po-Pá, 9:00-18:00
Kapacita: 20 klientů/den
Telefon: +420 466 265 207, +420 734 316 539
E-mail: kacko.pardubice@laxus.cz
Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma, hradí se pouze potravinový servis a praní prádla.

 Statistika 2011/2012
Počet: 2011 2012

klientů – uživatelů drog 194 180

osobních kontaktů s uživateli drog 2016 1978

prvních kontaktů 75 61

vyměněných injekčních stříkaček 50988 49692
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ZPÁTKY, JINAK

 Hlavní cíl
Hlavním cílem projektu je zajistit pokud možno plynulý návrat 
osob opouštějících vězení a osob, které ukončily léčbu závislosti 
na návykových látkách nebo se jí podrobují, zpět do společnosti 
a jejich integraci na trh práce.

 Specifické cíle
•  Vytvořit a zavést program poradenské práce ve vězení do 6 věznic 
 v České republice.
•  Vytvořit a zavést metodiku následné péče pro abstinující klienty  
 v ambulantních centrech Laxus o. s.

 Cílové skupiny
•  Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových lát- 
 kách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, ab- 
 solvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, či osoby, které abs- 
 tinují.
•  Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody. 

 Účastníci/ce projektu
•  Osoby ohrožené závislostmi.
•  Osoby po výkonu trestu. 

 Regiony
•  Středočeský kraj
•  Liberecký kraj
•  Královéhradecký kraj
•  Pardubický kraj 

 Průběh
Projekt povede k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob  
a osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím poskyto-
vání odborného sociálního poradenství a služeb následné péče cílovým 
skupinám, se zaměřením jak na oblast drogovou (prevence relapsu), 
tak oblast pracovní a sociální. V rámci projektu budou vytvořeny a rea-
lizovány dva samostatné programy, jejichž cílová skupina se může, ale 
nemusí překrývat:
•  Program poradenské práce s osobami opouštějícími výkon trestu.
•  Ambulantní služby následné péče pro abstinující klienty.

 Výsledky
V projektu by mělo být podpořeno celkem 600 osob ze 4 krajů ČR, z toho:
•  480 osob opouštějících výkon trestu (160 osob v Královéhradeckém,  
 80 osob v Pardubickém, 80 osob ve Středočeském a 160 osob v Li- 
 bereckém kraji).
•  120 abstinujících klientů (60 osob v Královéhradeckém a 60 osob 
 v Pardubickém kraji).

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00160
Projekt je realizován: od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015.
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VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ 
PREVENCE
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.43/02.0029
Projekt je realizován: od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2015

 Hlavní cíl
Globálním cílem projektu je realizace dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků podporujícího rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů – 
školních metodiků prevence na základních školách v Královéhradeckém 
kraji – a prohloubení jejich odborné kvalifikace.

 Specifické cíle
• Zrealizovat vzdělávací program pro školní metodiky prevence v Králo- 
 véhradeckém kraji ve Specializačním studiu pro školní metodiky  
 prevence v rozsahu 300 hodin.
• Akreditovat a zrealizovat Vzdělávání pro školní metodiky prevence  
 s absolvovaným a ukončeným specializačním studiem v rozsahu  
 64 hodin.
•  Poskytnout všem účastníkům vzdělávacích programů po dobu re- 
 alizace specializačního studia metodickou podporu a podporu při 
 řešení problémových situací formou skupinové supervize.

 Cílové skupiny
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci škol – pedagogičtí pracovníci 
zastávající na své škole pozici školního metodika prevence. Tito učitelé 
mají na svých školách na starosti agendu prevence rizikového chování. 
Tuto činnost vykonávají zpravidla nad rámec svých pracovních úvazků 
běžné výuky. Na každé ZŠ je zpravidla jeden školní metodik. Školní meto-
dici prevence tvoří a realizují tzv. minimální preventivní program, posky-
tují poradenství žákům, rodičům i pedagogům v oblasti rizikového cho-
vání, zprostředkovávají kontakt na organizace působící v oblasti primární 
i sekundární prevence a vyhledávají žáky s projevy rizikového chování.

 Regiony
• Královéhradecký kraj

 Výsledky
Výstupem projektu bude celkem 40 podpořených osob – pedagogických 
pracovníků a jeden nový produkt – akreditovaný vzdělávací program 
Vzdělávání pro školní metodiky prevence s absolvovaným a ukončeným 
specializačním studiem.



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky Laxus o. s. k 31. 12. 2012
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Laxus o. s. (v tisících Kč)

A. NÁKLADY

I. Spotřebované nákupy celkem 2 574

II. Služby celkem 1 615

III. Osobní náklady celkem 10 640

IV. Daně a poplatky celkem 0

V. Ostatní náklady celkem 43

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 142

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 20

VIII. Daň z příjmů celkem 0

NÁKLADY CELKEM 15 034

B. VÝNOSY

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 571

II. Změny stavu zásob celkem 0

III. Aktivace celkem 0

IV. Ostatní výnosy celkem 11

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 45

VI. Přijaté příspěvky celkem 8

VII. Provozní dotace celkem 11 508

VÝNOSY CELKEM 15 143

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní uzávěrce) za rok 2012 jsou uloženy v sídle Laxus o. s.
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ROZVAHA
Laxus o. s. (v tisících Kč)

AKTIVA Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012

A. Dlouhodobý majetek celkem 100 424

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 974 1 290

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -874 -866

B. Krátkodobý majetek celkem 1 645 1 459

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 460 75

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 185 1 384

IV. Jiná aktiva celkem 0 0

AKTIVA CELKEM 1 745 1 883

PASIVA Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012

A. Vlastní zdroje celkem 1 319 1 632

I. Jmění celkem 874 1 523

II. Výsledek hospodaření celkem 445 109

B. Cizí zdroje celkem 426 251

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 426 236

IV. Jiná pasiva celkem 0 15

PASIVA CELKEM 1 745 1 883

C. Daň z příjmu 0

D. Výsledek hospodaření celkem 109



33

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  4 642 000 Kč
 IP z OP LZZ prostřednictvím Královéhradeckého kraje   3 353 723  Kč
 RVKPP – Úřad vlády ČR  2 894 000  Kč
 Město Pardubice   1 174 400 Kč
 Pardubický kraj    930 000 Kč
 Město Hradec Králové  430 000  Kč
 Ministerstvo zdravotnictví ČR   428 276 Kč
 Královéhradecký kraj   300 000  Kč
Liberecký kraj     200 000  Kč 
Tržby z prodeje služeb – umístění loga Lékárna U Soudu, s.r.o. Mladá Boleslav ve výroční zprávě 153 211 Kč
Ministerstvo spravedlnosti ČR   149 310  Kč 
 Univerzita Hradec Králové   122 813  Kč 
 Město Svitavy     90 000  Kč
 Město Lanškroun    60 000  Kč 
 Město Chrudim    60 000  Kč 
 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku    45 000  Kč
 Tržby z prodeje služeb   40 730  Kč
 Město Jaroměř     40 000  Kč
 Město Hořice     35 000  Kč 
 Město Nová Paka    30 000  Kč 
 Město Jablonec nad Nisou   25 000  Kč 
 Město Nový Bydžov   25 000  Kč 
Město Rychnov nad Kněžnou   20 000  Kč 
 Město Kostelec nad Orlicí   20 000  Kč 
 Město Litomyšl    20 000 Kč 
Město Ústí nad Orlicí   15 000 Kč 
 Město Polička     15 000 Kč 
Výnosy ostatní     10 739  Kč 
Město Česká Skalice   10 000  Kč 
Město Náchod     10 000  Kč 
Město Přelouč     10 000  Kč 
Město Dobruška    5 000 Kč 
Město Letohrad    5 000 Kč 
Dary – Město Nové Město nad Metují   5 000  Kč 
Město Smiřice     3 000  Kč 
Dar – fyzická osoba   3 000  Kč 
Úrok z bankovního účtu   378  Kč 
CELKEM      15 380 580 Kč
 Půjčka – Město Hradec Králové   350 000  Kč 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY,
VÝNOSY, TRŽBY A DARY 2012
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky Semiramis o. s. k 31. 12. 2012 
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Položka NÁKLADY CELKEM Za činnost celkem

A. I. Spotřebované nákupy celkem 3 115

A. II. Služby celkem 3 277

A. III. Osobní náklady celkem 10 487

A. IV. Daně a poplatky celkem 8

A. V. Ostatní náklady celkem 85

A. VI. Odpisy, prodaný majetek celkem 81

NÁKLADY CELKEM 17 053

Položka VÝNOSY CELKEM Hlavní činnost

B. I. Tržby za vlastní výkony celkem 11 712

B. IV. Ostatní výnosy celkem 61

B. VI. Přijaté příspěvky celkem 0

B. VII. Provozní dotace celkem 6 054

VÝNOSY CELKEM 17 827

Daň z příjmu 90

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 774

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2012 jsou uloženy v sídle Semiramis o. s.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
Semiramis o. s. (v tisících Kč)
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Položka AKTIVA CELKEM Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012

A. Dlouhodobý majetek celkem 161 81

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 655 655

A. IV. Oprávky k dlouhod. majetku celkem -494 -574

B. Krátkodobý majetek celkem 4 529 8 573

B. II. Pohledávky celkem 2 409 4 284

B.II Krátkodobý finanční majetek celkem 2 120 4 289

B.III Jiná aktiva 0 0

AKTIVA CELKEM 4 690 8 654

Položka PASIVA CELKEM Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012

A. Vlastní zdroje celkem 1 290 1 926

A. I. Jmění celkem 96 48

A. II. Výsledek hospodaření celkem 1 194 1 878

B. Cizí zdroje celkem 3 400 6 728

B. III. Krátkodobé závazky celkem 3 180 5 807

B. IV. Jiná pasiva celkem 220 921

 PASIVA CELKEM 4 690 8 654

ROZVAHA
Semiramis o. s. (v tisících Kč)
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DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY,
VÝNOSY, TRŽBY A DARY 2012  
Příjmy z vlastní činnosti – individuální projekty OP LZZ 10 253 235
EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 024 437
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1 608 000
Příjmy z vlastní činnosti 1 458 327
RVKPP – Úřad Vlády ČR 731 000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 435 362
Město Nymburk 239 000
Město Kralupy nad Vltavou 202 000
Nadační fond Nová Šance 191 000
Město Neratovice 150 000
Ministerstvo zdravotnictví ČR 140 000
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 110 000
Město Čelákovice 70 000
Ostatní příjmy 61 495
Město Mělník 50 000
Město Milovice 50 000
Město Poděbrady 30 000
Královéhradecký kraj 13 000
Město Sadská 10 000
CELKEM 17 826 855 
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SHRNUTÍ 
Posláním slučujících se nestátních neziskových organizací Laxus a Se-
miramis je zřizovat odborné programy, které vytvářejí základ sítě adik-
tologických a sociálních služeb pro uživatele drog, jejich blízké a další 
osoby ohrožené užíváním drog. V roce 2012 jsme působili především na 
území Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého 
kraje. Naším hlavním cílem je minimalizovat negativní dopady užívání 
návykových látek a realizovat výzkumnou a osvětovou činnost v oblasti 
užívání drog. Principy naší práce jsou přístupnost a kvalita služeb, pro-
fesionalita, individuální přístup ke klientům a v neposlední řadě i služby 
poskytované v souladu se zájmy veřejnosti. Hlavními východisky naší 
práce jsou filozofie harm reduction a princip veřejného zdraví.

V uplynulém roce pokračovalo postupné propojování obou organizací 
– proces, který jsme zahájili již v roce 2011 a jehož vrchol očekáváme 
v roce 2016. Pod společnou hlavičku Laxus o. s. zbývá v tuto chvíli za-
řadit jen K-centrum Mladá Boleslav, Centrum terénních programů Stře-
dočeského kraje a Centrum primární prevence. I když se může zdát, že 
cesta k jedné organizaci je ještě dlouhá, vnímáme její průběh pozitivně 
a nekomplikovaně, což dokazuje i několik personálních přestupů mezi 
oběma organizacemi. Můžeme tak jednoznačně říci, že již úspěšně fun-
gujeme jako jeden dobře sehraný tým.

V našich centrech jsme loni provozovali tři typy registrovaných soci-
álních služeb – kontaktní centra, terénní programy a odborné sociál-
ní poradenství. Naše kontaktní centra fungují v Hradci Králové, Mladé 
Boleslavi a Pardubicích. Terénní programy pokrývají velkou část Králo-
véhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. Odborné sociální 
poradenství bylo realizováno prostřednictvím Ambulantních center 
v Hradci Králové a Pardubicích a také prostřednictvím jejich detašova-
ných pracovišť v Mladé Boleslavi (od roku 2013) a Svitavách. Po částeč-
né stagnaci došlo k opětovnému rozvoji aktivit realizovaných Centrem 
drogových služeb ve vězení, které tak aktuálně působí v osmi věznicích. 
Poslední složkou našich služeb je pak mladoboleslavské Centrum pri-
mární prevence, které působí zejména ve Středočeském kraji. Do pro-
gramů dlouhodobé prevence se ale postupně zapojují například i školy 
v Královéhradeckém kraji. Novinkou v naší činnosti je následná péče 
poskytovaná od ledna 2013 a bude jí také vznikající vzdělávací agentu-
ra, prostřednictvím které budeme pokrývat zejména interní vzdělávací 
potřeby, ale jejíž služby budeme samozřejmě nabízet i oborově blízkým 
organizacím.

V roce 2012 jsme v našich službách pomohli téměř 2500 klientům, při-
čemž přes 1100 z nich naše služby využilo vůbec poprvé. Nitrožilním 
uživatelům drog jsme vyměnili a následně bezpečně zlikvidovali přes 
420 tisíc injekčních stříkaček. V rámci dlouhodobé primární prevence 
jsme byli v pravidelném kontaktu s více než 5000 žáky, celkem jsme 
totiž působili v téměř 270 třídách 50 škol.
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SUMMARY
The role of Laxus and Semiramis, two joining non-governmental orga-
nizations, is to establish specialized programs forming the base of the 
addictological and social services network for drug users, their close 
ones and others, endangered by drug use. In 2012 we have provided 
our services mainly in Středočeský, Královéhradecký, Pardubický, and 
Liberecký regions. Our main goal is to minimize the negative impacts of 
drug use and realize research and educational activities in the field of 
drug use. Principles of our work are availability and quality of service, 
professionalism, individual approach to our clients and last but not le-
ast the services 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 the past year we continued in merging both of our organizations 
together – in process that we started out back in 2011 and awaiting it’s 
final in 2016. At this point it only remains to include the Mladá Boleslav 
Contact center, Středočeský region outreach programs and the Primary 
prevention center under the head of Laxus. Although it might look like 
the way to joint organization is still long and ahead of us, we see positi-
ve and uncomplicated progress which can be proved by several person-
nel transfers between both organizations. We can therefore clearly say 
that we already work successfully as a well-coordinated team.

Last year we provided three types of registered social services in our 
centers – contact centers, outreach programs and professional social 
counseling. Our contact centers operate in Hradec Králové, Mladá Bo-
leslav and Pardubice. Outreach programs cover major parts of Králo-
véhradecký, Pardubický and Středočeský regions. Professional social 
counseling was realized by the Outpatient treatment centers in Hradec 
Králové, Pardubice and their detached workplaces in Mladá Boleslav 
(from 2013) and Svitavy. After a partial stagnation a redevelopment 
has been made in Drug services in prison center, which actually ope-
rates in 8 prisons. And last of our services is the Primary prevention 
center, which operates mainly in Středočeský region, but also schools 
from Královéhradecký region are already being involved in the long-
term prevention programs. A novelty in our work is an aftercare service 
provided from January 2013, and an educational agency, which will 
mainly cover our internal educational needs but whose services will be 
offered to other organizations of similar specialization.

In 2012 our services helped almost 2.500 clients, while over 1.100 of 
them have used our services for first time. We have changed and safely 
disposed more than 420.000 injection sets. Within the long-term pri-
mary prevention programs we have been in regular contact with more 
than 5000 primary school students, overall, we had worked in nearly 
270 classes of 50 schools.
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Adresa prodejny:
Lékárna U Soudu, s.r.o.
náměstí Republiky 760
29301 Mladá Boleslav III

Telefon: +420 326 728 666

Otevírací doba:
Pondělí: 8:00 - 16:30
Úterý: 8:00 - 16:30
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30
Pátek: 8:00 - 16:30

Lékárna U Soudu, s.r.o., Mladá Boleslav

Lékárna U Soudu, s.r.o. poskytuje kvalitní péči a její nabídka obsahuje 
kompletní sortiment zdravotnických pomůcek a léků. K dispozici má též 
široký sortiment zdravotnických prostředků, léčiv a doplňků.
Lékárna U Soudu, s.r.o. je místo, kde se můžete poradit o výběru a pou-
žití zdravotnických pomůcek a dalšího zboží.
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PODĚKOVÁNÍ
INSTITUCE
Evropský sociální fond
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Nadační fond Šance pro děti
Pardubický kraj
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřad vlády ČR

MĚSTA
Bakov nad Jizerou
Benátky nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Čelákovice
Česká Skalice
Dobruška
Hořice
Hradec Králové
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jaroměř
Kostelec nad Orlicí
Kralupy nad Vltavou
Lanškroun
Letohrad
Liberec 
Litomyšl
Mělník
Městec Králové
Milovice
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Náchod
Neratovice
Nová Paka
Nové Město nad Metují
Nový Bydžov
Nymburk
Pardubice
Poděbrady

Polička
Přelouč
Rychnov nad Kněžnou
Sadská
Smiřice
Svitavy
Týniště nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

ODBORNÍ PARTNEŘI
A SPOLUPRACUJÍCÍ SDRUŽENÍ
o. s. Advaita
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o. s.
Česká asociace adiktologů
Česká asociace streetwork
Dětské centrum Veská
Dům na půli cesty Hrochův Týnec a Chrudim
Jekhetani Luma – Společný svět, o. s.
Job o. s.
Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Léčebna návykových nemocí Nechanice
Městská policie Hradec Králové
Městská policie Jičín
Městská policie Kostelec nad Orlicí
Městská policie Lázně Bohdaneč
Městská policie Nové Město nad Metují
Městská policie Rychnov nad Kněžnou
Občanská poradna Nymburk, o. s.
Odbor sociálně právní ochrany dětí Hradec Králové
Péče o duševní zdraví o. s.
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.
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno
Právní poradna A.N.O.
Pražské centrum primární prevence
o. s. Prev-Centrum
o. s. Prevent
Proadis o. s.
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PODĚKOVÁNÍ
o. s. Prostor
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
Psychiatrická léčebna Žamberk
Psychiatrické oddělení Nemocnice Pardubice
Resocializační a psychoterapeutické oddělení a Detox K20
při Psychiatrické léčebně Kosmonosy
Sananim o. s.
Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O.
Univerzita Hradec Králové
Vězeňská služba České republiky
o. s. White Light I.

SPOLEČNOSTI
Centrum evropského projektování a. s.
Fragaria s.r.o.
Hotel Jizera Malá Skála
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
Nedcon Bohemia, s.r.o.
SYSTEMA AUDIT a.s., Pardubice
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Zelená hvězda, B. Braun Medical, s.r.o.

MÉDIA
5+2 dny
Benešovský deník
Berounský deník
Boleslavský deník
Česká televize
Českolipský deník
Český rozhlas
ČTK
Denik.cz
Deník jižní Čechy
Deník střední Čechy
Deník východní Čechy
Hradecký deník
Chrudimský deník
Chvilka pro tebe
Jablonecký deník
Jičínský deník
Kladenský deník
Kolínský deník
Krkonošský deník

Kutnohorský deník
Lanškrounsko.cz
Liberecký deník
Mb-net.cz
Mělnický deník
Mladá fronta DNES
Náchodský deník
Nymburský deník
OIK TV
Orlický deník
Pardubický deník
Právo
Pražský deník
Příbramský deník
Radio Wave
Rakovnický deník
Rychnovský deník
Svitavský deník
Východočeská televize V1
Zpravodaje měst a obcí,
v nichž působíme

Město Nymburk

Aktivita je součástí individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Projekt je fi nancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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PODĚKOVÁNÍ
Bc. Jaroslav Adam
Bc. Jitka Altmanová
Jaroslava Brabcová
Mgr. Marcela Brodilová
Bc. Libuše Buchtová
Magdalena Bulířová
Martin Burian
Bc. Martina Černíková
Petr Černohorský
Mgr. Ivan Černovský
Mgr. Robert Černý
Bc. Ivan Dubec
Mgr. Jana Fišerová
MUDr. Štěpánka Fraňková
JUDr. Eva Gibišová
Ing. Ivan Guman
Ladislav Gürtler
MUDr. Eva Hanková
Hana Hrdličková
Mgr. Eva Ivanová
Zdeněk Jirásek
Mgr. Zdeněk Jiruš
Mgr. Jan Kaňák
Bc. Michaela Klementová
Aleš Konývka

Mgr. Dita Kosová
Mgr. Jiří Kotala
MUDr. Veronika Kotková
Mgr. Světluše Kotrčová
Bc. Jaroslav Kozák
Monika Krejčíková
Petra Kristlová
Miroslav Krpálek
Bc. Jaromír Kuneš
PhDr. Ladislav Langr
Mgr. Jiřina Ludvíková
Ing. Daniela Lusková
Ing. Anna Maclová
Ing. Lenka Melounová
MUDr. Jakub Minařík
PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Ing. Alena Najmanová
Michal Němec
PaedDr. Cecilie Pajkrtová
Dana Pechová
Ing. Miloš Petera
Lukáš Pilc
Lucie Plíšková, DiS.
Mgr. Radka Pochobradská
Martina Pojmonová

Mgr. Dagmar Procházková
Věra Ptáčková
Bc. Andrea Reslová
Bc. Martina Richterová
Bc. Jiřina Rysová, DiS.
Marcela Říhová
MUDr. František Sedláček
Ing. Miloš Sekyra
Ing. Jitka Sochová
PharmDr. Jiří Sova
Olga Staníčková
PhDr. Erich Stündl
PhDr. Radek Suda
PhDr. Marek Šimůnek
Bc. Radim Šišán, DiS.
Šárka Špírková
MUDr. Michaela Štěpánková
Mgr. Stanislava Švarcová
Ing. František Vogl
Mgr. Alena Volfová
Ing. Miroslav Žďánský
Mgr. Jiří Zeman
Školní metodici prevence,
ředitelé škol a třídní učitelé
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www.laxus.cz

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
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové

Ředitel organizace
Mgr. 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
a detašované pracoviště v Mladé Boleslavi
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák, e-mail: dvorak@laxus.cz
e-mail: ambulance.hradec@laxus.cz, ambulance.boleslav@laxus.cz
tel.: +420 495 515 907, +420 777 033 618 (HK), +420 730 516 447 (MB) 
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

Ambulantní centrum Pardubice
a detašované pracoviště ve Svitavách
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák, e-mail: dvorak@laxus.cz
e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz
tel.: +420 466 265 729, +420 734 316 540 (platí i pro Svitavy)
adresa: Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice
adresa: Centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy

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, +420 602 803 279
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
adresa: Nerudova 1361/31, 50002 Hradec Králové
adresa (pouze po tlf. domluvě): Libušina 171/5, 46001 Liberec 13

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 Hr. Králové a region Rychnovska: +420 776 626 309
terénní mobil pro region Náchodska: +420 777 626 309
terénní mobil pro region Jičínska: +420 775 565 309
adresa: Říční 1252/3A, 50002 Hradec Králové

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

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, +420 734 316 538
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.: +420 325 514 424, +420 606 365 338
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, +420 734 316 539
adresa: Češkova 2701, 53002 Pardubice
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www.os-semiramis.cz

Sídlo organizace, fakturační a korespondenční adresa
Semiramis o. s., Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
IČO: 70845387

Předseda
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
e-mail: placek@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 936 212
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)

Místopředseda
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
e-mail: zavadil@os-semiramis.cz
tel.: +420 606 365 338
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)

Administrativní pracovnice
Radka Plačková, DiS.
e-mail: plackova@os-semiramis.cz
tel.: +420 724 719 533
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)

Vztahy s veřejností, tiskový mluvčí
Bc. Ondřej Urbanec, e-mail: urbanec@os-semiramis.cz
e-mail: public@os-semiramis.cz
tel.: +420 725 857 800
adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk (4. patro, kancelář č. 408)

Centrum adiktologických služeb Nymburk
Vedoucí centra: Bc. Miroslav Zavadil, DiS., e-mail: zavadil@os-semiramis.cz
e-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz
tel.: +420 325 514 424, +420 606 365 338
terénní mobil: +420 724 557 504
adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk

Centrum primární prevence
Vedoucí centra: Mgr. Markéta Exnerová, DiS., e-mail: exnerova@os-semiramis.cz 
e-mail: prevence@os-semiramis.cz
tel.: +420 326 396 754, +420 723 179 409
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

Centrum terénních programů Středočeského kraje
Vedoucí centra: Mgr. Lukáš Verner, e-mail: verner@os-semiramis.cz
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
tel.: +420 326 329 155, +420 724 557 503
terénní mobil: +420 728 245 196, +420 724 087 925
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

K-centrum Mladá Boleslav
Vedoucí centra: Bc. Kristýna Maťátková
e-mail: matatkova@os-semiramis.cz
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
tel.: +420 326 303 467, +420 724 290 697
poradenská linka: +420 326 303 468
adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav



NAŠE SDRUŽENÍ NA INTERNETU
A SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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Chcete o nás vědět víc?

Potřebujete informaci, radu, podporu nebo pomoc?

Zajímá vás problematika závislostí?

Hledáte uplatnění v sociálních službách?

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.
NAJDETE MIMO JINÉ:
•  Podrobné informace o našich centrech
•  Nabídku poradenství z oblasti drog, závislostí a rizikového chování vůbec
•  Webovou poradnu
•  Aktuality z dění v našich organizacích
•  Kontakty na všechna naše centra
•  Užitečné webové odkazy
•  Letáky a bannery ke stažení
•  Aktuální nabídku práce a praxí v našich organizacích
•  Informace o námi nabízeném vzdělávání
•  Tiskové zprávy
•  Odkaz na filmový dokument 10 let Semiramis o. s.

Web:
www.laxus.cz
www.os-semiramis.cz

Aktuality ze života našich sdružení a užitečné informace 
nabízíme také na sociálních sítích: 
Laxus:
Facebook: www.facebook.com/laxus.os
Twitter: www.twitter.com/laxus_os

Naše webové stránky o Individuálním projektu Středočeského kraje:
www.individualni-projekty.eu

Semiramis:
Facebook: www.facebook.com/semiramis.os
Twitter: www.twitter.com/Semiramis_os
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Vydala občanská sdružení Laxus a Semiramis, 31. 5. 2013.
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