
Výrocní zpráva 2019
Pomáháme najít ten správný smer... 
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Úvodní slovo

Pavel Plaček

generální ředitel LSA.partners

Současná doba přináší nemalé výzvy. Kdo 
by si byl před pár měsíci pomyslel, že může 
nastat něco takového, jako je COVID? 
Očekával jsem v apokalyptických vizích 
cokoliv – ruské tanky valící se blitzkriegem 
přes Slovensko na Prahu, zbloudilou, nebo 
dobře mířenou severokorejskou raketu, 
uprchlíky z Afriky klepající doma na dve-
ře… ale netopýří chřipku? Přišla nečekaně 
a prověřila nás nejen z osobní, ale přede-
vším z pracovní stránky. Právě v krizových 
obdobích se totiž ukazují pravé stavy věcí. 
Jak jsou nastaveny komunikační toky, jak 
pracovníci souzní s posláním organizace, 
jaká je celková stabilita celku, ale i jak fun-
gují profesní organizace a metodicky nad-
řízené rezorty. 

My ve vedení Laxus-Semiramis jsme si zo-
pakovali zásady krizového managementu 
v praxi, vedoucí a pracovníci našich služeb 
práci s klienty doslova v první linii, kdy byla 
většina služeb organizace poskytována po 
celou dobu nouzového stavu. Na rozdíl od 
státních struktur i některých profesních 
organizací a nadřízených orgánů prezentu-
jících se často v lepším případě mlčením, 
v horším zmatečným chováním a zveřejňo-
váním chaotických informací jsme obstáli 
se ctí a můžeme se s hrdostí podívat do očí 
sobě navzájem i do očí našich klientů. Dě-
kuji tímto ředitelům, odborným ředitelům, 
vedoucím i řadovým pracovníkům Laxus-
-Semiramis, kteří prokázali pevné charak-
tery a udělali čest jménu organizace i obo-
ru, ve kterém pracujeme. Z komunikace s 
řediteli jiných organizací vím, že to nebylo 
vždy obvyklé.

Zatímco pracovníci v období nouzového 
stavu neustávali v poskytování služeb kli-
entům, vedení organizace mělo jiné úkoly 
– koordinovat distribuci ochranných pro-
středků, společně s vedoucími rozhodovat 
o zásadních krocích při nastavování slu-
žeb, komunikovat s našimi donátory a kraji, 
organizaci finančně stabilizovat a připra-
vovat ji pro případné horší časy, kdyby se 
nouzový stav prodlužoval. Uzavření škol se 
totiž negativně podepsalo na příjmech or-
ganizace ze vzdělávání pedagogů a dalších 
aktivit, které provozují Centra primární pre-
vence a Centrum vzdělávacích aktivit. Tyto 
ztráty jdou aktuálně bohužel do stovek tisíc 
korun  a výhled konce je v kontextu omeze-
ní provozu škol v nedohlednu. 

Vzhledem k dlouhodobé pragmatické fi-
nanční politice, kterou tradičně razíme, 
však vytváříme rezervy a jsme schopni 
vnitřními opatřeními reagovat i na takto 
nenadálé situace, a tak nás ani tento vý-
kyv zásadně nerozhodí. V tomto kontextu 
chválím především naši Správu, která se o 
finanční záležitosti organizace stará s péčí 
více než dobrého hospodáře.

Přeji všem pracovníkům organizace, 
donátorům i kolegům ze spolupracujících 
organizací pevné zdraví – jim i jejich 
blízkým.

Vyhlížím lepší časy pro nás pro všechny. 
Určitě přijdou.
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 adresa: 
 LSA.partners, Krunertova 425/24, 
 500 04 Hradec Králové

 www.lsa.partners

 ředitel: Mgr. Pavel Plaček, DiS.

 +420 606 936 212

 placek@lsa.partners

 vedoucí podpory služeb: 
 Bc. Jana Vondrová

 +420 776 626 305

 vondrova@lsa.partners

 právní forma: 
 zapsaný ústav, zapsaný dne 13. 3. 2016 

v rejstříku ústavů vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl U, vložka 402. 
IČO: 62695487

 bankovní spojení: 601 125 001 / 5500

 sídlo organizace a fakturační údaje: 
Laxus z.ú., Sadová 2107, 

 288 02 Nymburk

 korespondenční adresa: 
 Laxus z.ú., Krunertova 425, 
 500 04 Hradec Králové

 +420 495 401 565

 laxus@laxus.cz

 www.laxus.cz

 laxus.os

 laxus_cz

 datová schránka: snjgydh

 ředitelka: Bc. Eva Mifková

 odborný ředitel: Bc. Artem Vartanyan

 člen správní rady: 
 Mgr. Ondřej Počarovský

 člen správní rady: Mgr. Ivan Černovský

 předseda správní rady: Mgr. Tomáš 
Harant

 revizor: Mgr. Denisa Gilányi

 tým: Laxus z.ú. zaměstnával 
k 31.12.2019 celkem 49 pracovníků  
na 45,05 úvazku, 1 pracovníka na DPČ, 

 6 pracovníků na DPP, 26 lektorů 
 externistů a 6 osob na mateřské a 

rodičovské dovolené

 právní forma:
 zapsaný ústav, zapsaný dne 23. 3. 2016 

v rejstříku ústavů vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl U, vložka 400. 

 IČO: 70845387

 bankovní spojení: 166 699 448 / 0300

 sídlo organizace a fakturační údaje: 
SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 

 288 02 Nymburk

 korespondenční adresa:  
SEMIRAMIS z.ú., Krunertova 425, 

 500 04 Hradec Králové

 +420 606 365 338

 info@os-semiramis.cz

 www.os-semiramis.cz
 

 semiramis.os

 Semiramis_cz

 datová schránka: q4vzwqm
 

 ředitel: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 odborná ředitelka: 
 Mgr. Bc. Lenka Dokládalová 
 Bednářová

 člen správní rady: 
 Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

 člen správní rady: Ing. Milan Slezák

 předseda správní rady: 
 Lukáš Gilányi, DiS.

 revizor: Mgr. Jitka Musilová, DiS.

 tým: SEMIRAMIS z.ú. zaměstnával 
k 31.12.2019 celkem 33 pracovníků na 
24,65 úvazku, 46 lektorů externistů a 
4 osoby na na mateřské a rodičovské 
dovolené

Základní informace
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Na otázky odpovídá

Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
ředitel SEMIRAMIS z.ú.

Deklarace identity SEMIRAMIS

Jsme profesionální organizace s dlouholetou tradicí v oblasti prevence rizikového 
chování a vzdělávání. Těžištěm naší práce je lidský vztah a aktivní přístup ke změně. 
Svět může být jiný.

Děti a mládež, rodiny a osoby blízké, uživatelé nelegálních a legálních 
drog, gambleři, osoby v konfliktu se zákonem, odborná veřejnost.

Cílové skupiny

Jaký byl pro organizaci rok 2019?

Tento rok se toho stalo opravdu hodně. Mezi 
nejlepší události tohoto roku určitě patří na-
rození krásné dcery naší drahé a úžasné ko-
legyni Markétě Jírové Exnerové. S tím také 
spojený její odchod na mateřskou dovole-
nou. Nejen že jsme to Markétě s jejím part-
nerem všichni přáli, ale tento okamžik nás 
všechny donutil k velkému přemýšlení o na-
stavení naší organizace.

Neskutečných 14 let Markéta pracovala, 
pracuje a já doufám, že ještě bude pracovat 
pro naši organizaci. Markéta udala odbor-
ný směr většině našich služeb a vtiskla jim 
tvář. Co ale vnímám za nejpodstatnější, Mar-
kéta nám ukázala, jak důležité jsou vztahy 
a práce s nimi. Vždy považovala za důleži-
té, abychom se jako kolegové napříč všemi 

službami spolu měli dobře. Pozitivní vztah 
ustanovila jako jeden z hlavních pracovních 
nástrojů při práci s našimi klienty. Lidské, ko-
rektní a férové vztahy považovala za základ 
organizační politiky směrem k našim doná-
torům a odborným partnerům.

Milé, vstřícné a férové vztahy naši organizaci 
charakterizují stále. Jsme v tom dobří a díky 
tomu si můžeme důvěřovat, proto můžeme 
pracovat efektivně a takovéto vztahy nás do-
káží podržet i v těžkých chvílích. Také díky 
těmto vztahům se nám v roce 2019 podařilo 
být stabilní organizací, navázat úzké odbor-
né partnerství s SVP Frýdlant a organizací 
Hodina H, zvládnout certifikace, pozměnit 
finanční politiku organizace, zůstat rovnými 
a důvěryhodnými partnery pro naše klien-
ty, školy, města, kraje i ministerstva. Za rok 
2019 děkuji všem našim pracovníkům, díky 
Vám se tohle všechno podařilo. A, Markét, 
Tobě děkuji za tenhle správný směr…

Jak se těšíte na příští desetiletku? Vidíte 
se stále ve službách?

Jsem přesvědčený, že organizace SEMIRA-
MIS tu bude i v příštích letech. Její potřeb-
nost dokazuje zájem o prevenci ze strany 
škol, vysoký počet klientů adiktologických 
i sociálních služeb a zájem měst a obcí o 
naše služby.

Se mnou osobně je to ale horší. Za velmi 
únavnou a nedůstojnou považuji nutnost ne-
ustále se odborně obhajovat, vysvětlovat jak 
a pro koho jsou naše služby potřebné, prosit 
o finance a zažívat nejistotu v naší podpo-
ře. Všichni pracujeme nejlépe, jak umíme, 
výrazně přispíváme k veřejnému zdraví naší 
společnosti a zasloužíme si stejné ocenění 
a úctu jako každá jiná práce. Jestliže se toto 
ztratí, předám štafetu někomu dalšímu.

Uplynulo 10 let od začátku úzké kooperace 
Laxus-Semiramis. Kam vidíte, že se spo-
lupráce posunula? Jaké vnímáte výhody 
společného tvaru?

SEMIRAMIS a Laxus patří k sobě, ať se to 
někomu líbí nebo ne. Spolupracujeme na té 
nejvyšší úrovni v těch nejcitlivějších oblas-
tech. Důvěřujeme si, společně plánujeme, 
pomáháme si, stojíme za sebou. Výhod je 
mnoho, ale nejvíc se mi líbí, že na to nejsme 
sami. Jsme součástí velkého, pevného a hr-
dého tvaru, kde si vzájemně kryjeme záda.

Jaké je Vaše osobní motto?

 „Když něco děláš, dělej to nejlépe, jak dove-
deš.“



6

Deklarace identity Laxus

Na otázky odpovídá

Bc. Eva Mifková 
ředitelka Laxus z.ú.

Každý v životě někam směřuje. Přijímáme jedinečnost člověka a věříme, že stojí za to 
hledat společně cestu dál.

Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři, osoby v konfliktu se 
zákonem, rodiny a osoby blízké, děti a mládež, odborná veřejnost.

Cílové skupiny

Jaký byl pro organizaci rok 2019?

Rok 2019 byl pro nás úspěšný z mnoha hle-
disek. Důležité určitě je, že se nám povedlo 
udržet a rozvíjet všechny služby. Napříč 
službami, které poskytujeme, došlo k ná-
růstu počtu klientů i výkonů a tyto nárůsty 
jsou mnohdy tak velké, že je nelze vysvětlit 
pouze změnami a trendy na drogové scéně, 
ale zcela jistě se do nich promítá kvalita prá-
ce našich pracovníků. Rostoucí čísla sama 
o sobě nejsou to nejdůležitější, nicméně 
jsou pro nás znamením toho, že klienti při-
cházejí za dobrou službou, dobrým lidským 
vztahem, že službám důvěřují. Jako jeden 
z významných úspěchů bych ráda zmínila 
otevření pobočky Ambulantního centra v 
Náchodě. Za všemi úspěchy stojí práce kaž-
dého pracovníka, patří jim tedy velký dík.

 
Jak se těšíte na příští desetiletku? Vidíte se 
stále ve službách?

Na příští desetiletí se těším. Věřím, že budu 
pracovat ve službách a nadále potkávat za-
jímavé a inspirativní lidi, se kterými mě bude 
práce bavit. :-)

Uplynulo 10 let od začátku úzké kooperace 
Laxus-Semiramis. Kam vidíte, že se spolu-
práce posunula? Jaké vnímáte výhody spo-
lečného tvaru? 

Myslím, že spolupráce nabyla v průběhu 
uplynulých deseti let pevných a jasných ob-
rysů. Společně se SEMIRAMIS z.ú. pokrývá-
me široké území celým spektrem služeb za-
měřených na rizikové chování – od primární 
prevence, přes služby pro děti a rodiny, přes 
harm reduction služby až po služby pora-
denské a služby ve vězení. Společný tvar 
přináší větší sílu a silnější hlas při prosazo-
vání některých změn. Velikost tohoto tvaru 
a pestrost služeb přináší také větší mož-
nosti pro pracovníky ve smyslu možného 
přestupu mezi službami a získávání nových 
zkušeností, pro některé je to  příležitost pro 
kariérní postup. 

Jaké je Vaše osobní motto? 
 
Je to spíš můj oblíbený citát z knihy „A proto 
skáču“, jejímž autorem je Naoki Higašida:

„Opravdová laskavost spočívá v tom, že se 
snažíme nezranit důstojnost druhých.“ 
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Služby pro deti a školy

I.

Máme za sebou další rok snahy o zlepšení 
života dětí a mladých lidí. Naše aktivita se 
stále ubírá k tomu, aby děti zažívaly fajn svět, 
jak jejich vnitřní, tak svět kolem nich. Svět, 
ve kterém mohou zdravě zažívat běžné i ne-
běžné radosti a starosti s podporou a péčí 
dospěláků.

Služby pro děti a školy se soustřeďují zejmé-
na v Centrech primární prevence a v nízko-
prahových klubech. 

Centra primární prevence Středočeského, 
Královéhradeckého a Pardubického kraje 
realizují dlouhodobé programy specifické 
primární prevence rizikového chování, pora-
denské a vzdělávací aktivity určené dětem 
a pedagogům s cílem předcházet potížím 
spojeným s rizikových chováním.

Nízkoprahové kluby v Nymburce a nově ote-
vřený v Mnichově Hradišti s jednotným ná-
zvem N klub poskytují sociální služby dětem, 
které jsou ohroženy nepříznivou sociální si-
tuací nebo se v ní již nachází. Dětem N kluby 
poskytují bezpečný prostor, nabízí podporu 
a pomoc s cílem pozitivní změny v jejich ži-
votě.

I nadále chceme dětem a mladým lidem po-
skytovat bezpečný prostor, který je pro řadu 
z nich stále ojedinělou oázou. Lety se nám to 
dařilo díky našim službám, odborným zkuše-
nostem, otevřenému přístupu a především 
díky našim pracovníkům. 

Energii, sílu a chuť spolu s našimi znalostmi 
a dovednostmi jsme se snažili předávat i pe-
dagogům a spolupracujícím školám.

Veškeré naše služby realizujeme v duchu 
komplexního systému péče o děti, mladé 
lidi, pedagogy a rodiče za podpory profesio-
nálních intervencí, odborných poradenských 
aktivit, metodického vedení, vzdělávacích 
aktivit, terénních a ambulantních služeb. 
Hlavními mechanismy růstu a rozvoje jsou 
pro nás zaměření na posilování kompeten-
cí, osobnostní růst, profesní rozvoj, zdravé 
sebevědomí, sebepřijetí, respekt, toleranci, 
tvorbu a podporu zdravých sociálních vzta-
hů a trénink sociálních dovedností. 
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Centra primární prevence

Služby primární prevence rizikového chování 
a poradenství pro děti, dospívající, jejich ro-
diče a školy.

Poslání

Centra primární prevence Středočeského, 
Královéhradeckého a Pardubického kraje po-
skytují školám a odborné i  laické veřejnosti 
profesionální intervenci a odborné poraden-
ství v  oblasti primární prevence rizikového 
chování. Toto realizují prostřednictvím dlou-
hodobých programů specifické primární pre-
vence, poradenských a vzdělávacích aktivit, 
čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet 
problémům spojeným s rizikovým chováním 
nebo tyto problémy oddálit do co nejpozděj-
šího věku.

Primární cílová skupina

 Žáci základních škol
 Třídní učitelé
 Školní metodici prevence

Sekundární cílová skupina

 Ředitelé škol
 Rodiče žáků
 Odborná i laická veřejnost

Cíl

Cílem je preventivně působit proti vzniku ja-
kýchkoliv forem rizikového chování. Předat 
cílovým skupinám takové znalosti, doved-
nosti a  postoje, 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 
sexuálnímu 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 veřejnost 
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.

Principy

 Bezpečí
 Rovný přístup
 Dobrovolnost
 Odbornost
 Komplexnost, kontinuita 

a systematičnost

V roce 2019 se nám podařilo navázat a roz-
vinout odbornou spolupráci s organizacemi 
SVP Frýdlant a Hodina H z Pelhřimova. Pře-
dáváme know-how kvalitních preventivních 
programů, šíříme tak dobrou praxi a těší 
nás zájem kolegů o zdravý vývoj dětí a mlá-
deže i v dalších regionech ČR.
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl řešen za finanční 
podpory Ministerstva 
školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory měst 
Kralupy nad Vltavou, 
Mělník, Mnichovo Hradiště 
a Nymburk.

 Projekt byl podpořen 
Nadačním fondem Šance 
pro děti.

Centrum primární prevence  

Stredoceského kraje 

 Tereza Müllerová, DiS.

 Centrum primární prevence  
Středočeského kraje 
Sadová 2107 
288 02 Nymburk

 +420 733 184 995 

 mullerova@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
8:00–16:00

 
 primarkasemiramis
 primarka_semiramis

      Primárka Semiramis 

Statistika

 2018  2019

Lidský vztah pro nás není fráze. Upřímně si vážíme vztahu s našimi pedagogy, dětmi i kolegy a o tento vztah dlouhodobě 
pečujeme.
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 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Úřadu vlády České 
republiky a Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové 
politiky. 

 Projekt byl řešen za 
finanční podpory 
Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

 Realizováno za 
finanční podpory 
Královéhradeckého kraje.

 

Centrum primární prevence 
Královéhradeckého kraje 

 Mgr. Simona Kopicová 
      vedoucí centra od 11. 5. 2020
       Mgr. Aneta Černovská 
      vedoucí centra od 1. 11. 2019 
       do 10. 5. 2020
        Mgr. Tereza Berková 
      vedoucí centra do 31. 10. 2019

 Centrum primární prevence 
Královéhradeckého kraje

 Krunertova 425  
500 04 Hradec Králové

 +420 734 316 123

 kopicova@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
8:00–16:00

 primarkasemiramis
 primarka_semiramis

 Primárka Semiramis 
    

Statistika

 2018  2019

Zakládáme si na partnerském přístupu a otevřené komunikaci. Nasloucháme potřebám škol a jsme schopni přizpůsobit 
program aktuální situaci v dané třídě.
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky a 
Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl řešen za 
finanční podpory 
Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

      
 Projekt proběhl s podporou 

města Chrudim v rámci 
projektu ,,Zdravé město  

      a MA 21“.

 Finančně podpořeno 
statutárním městem 
Pardubice.

Centrum primární prevence  

Pardubického kraje Statistika

 2018  2019
 Bc. Denisa Čechová 

       vedoucí centra od 1. 3. 2019
      Bc. Barbora Křivanová, DiS.
      vedoucí centra od 1. 1. 2019 
       do 28. 2. 2019

 Centrum primární prevence 
Pardubického kraje 
Krunertova 425 
500 04 Hradec Králové

 +420 734 319 992 

 denisa.cechova@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
9:00–17:00

 
 primarkasemiramis
 primarka_semiramis

 Primárka Semiramis 
  
   

Klademe důraz na peer prvek, díky čemuž se můžeme přiblížit světu mladých lidí a odkrývat různé životní cesty, po 
kterých se lze vydat.
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Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež   

Sociální služba pro děti a mladé lidi, kteří se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo 
jsou jakoukoli nepříznivou sociální situací 
ohroženi. Služba je poskytována zdarma, 
ambulantní a terénní formou v Nymburce a 
ambulantně v Mnichově Hradišti.

Poslání

Posláním N klubu je poskytovat zdarma a 
anonymně ambulantní a terénní služby dě-
tem a mladým lidem ve věku od 6 do 22 let 
ohroženým rizikovým chováním, poskytovat 
jim bezpečný prostor, nabízet podporu a po-
moc v obtížných životních situacích a usilo-
vat o pozitivní změnu v jejich životě.

 
Cílová skupina

Děti a mladí lidé ve věku 6–22 let, kteří: 

a)  Zažívají nepříznivé sociální situace
  Konfliktní společenské situace.
  Obtížné životní události.
  Omezující životní podmínky.

b)  Vztahují se k nim další charakteristiky
  Nemohou nebo nechtějí zapojit se 
  do standardních volnočasových 
  aktivit.
  Vyhýbají se standardním formám 
  institucionalizované pomoci a péče.
  Dávají přednost pasivnímu trávení 
  volného času.
  Mají životní styl, který je ohrožující 
  pro ně samé nebo jejich okolí a kvůli 
  kterému se mohou dostávat do 
  konfliktů.
  Dostávají se do kontaktu s   

 jakoukoliv formou rizikového   
 chování (šikana, užívání návykových  
 látek, rizikové sexuální chování  
 apod.).

 
Cíl

Cílem služby je pomocí cílených kontaktů v 
bezpečném prostředí učit děti a mladé lidi:

  Orientovat se ve stanovených pravidlech 
prostředí (škola, rodina, společnost 
apod.).

  Orientovat se v mezilidských vztazích 
(předcházení konfliktům, jejich efektivní 
zvládání, pokud k nim již dojde).

  Předcházet nebo zmírňovat rizikové 
chování (užívání návykových látek 
apod.).

Principy poskytování služeb

 Nízkoprahovost
 Dostupnost a otevřenost
 Bezpečí a odbornost
 Individuální přístup
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 NBK: 
       Po 
 11:00—13:00 terénní forma
 13:00—15:00 individuální konzultace 

15:00—18:00 terénní forma
 Út
 10:00—13:00 individuální konzultace
 13:00—14:30 děti a mládež 6-11 let
 15:00—18:00 děti a mládež 12-22 let
 St
 11:00—13:00 individuální konzultace
 13:00—14:30 děti a mládež 6-11 let
 15:00—18:00 terénní forma
 Čt
 14:00—19:00 děti a mládež 12-22 let
       MH:
        Út
 14:00—18:00 děti a mládež 12-22 let
 Čt
 14:00—18:00 děti a mládež 12-22 let
 Pá
 14:00—18:00 děti a mládež 12-22 let
 

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

N klub 

 Mgr. Bc. Lenka Dokládalová  
       Bednářová
       vedoucí centra

 N klub  
Zbožská 1729 

 288 02 Nymburk
 (vchod z ulice Generála Antonína 

Sochora)

      Poříčská 1135
      295 01 Mnichovo Hradiště 

(mezi COOPem a Farmářkou po 
zaskleném schodišti vzhůru).

 NBK: +420 731 615 059
        MH: +420 734 232 706

 nzdm.nbk@os-semiramis.cz
      nzdm.mh@os-semiramis.cz

 N klub Nymburk

 nklubnymburk
 nklubmh 
  

 20 kontaktů/den

 Služby jsou pokytovány
       zdarma.
 

Statistika

 2018  2019

I když to může být někdy nepříjemné, co říkáme, to platí. Pro nás i pro děti a mladé lidi v naší službě.

  Projekt byl realizován za 
finanční podpory Nadačního 
fondu Tesco.

  Podpořeno z Nadačního 
fondu ŠKODA AUTO.

 Projekt byl realizován za 
podpory města Nymburk.

 Tento projekt byl finančně 
podpořen Nadačním 
fondem Albert v rámci 
grantového programu 
BERTÍK POMÁHÁ 2019.

  Projekt byl realizován s 
finančním přispěním města 
Mnichovo Hradiště.
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Poradenské služby
Poradenské služby byly původně oriento-
vány především na uživatele nelegálních 
látek, postupem času však čím dál častěji 
začali služby využívat také uživatelé alko-
holu nebo lidé potýkající se s procesuál-
ní závislostí (automaty, sportovní sázení 
apod.). Více se také zaměřujeme na prá-
ci s mladistvými a s rodinnými příslušní-
ky našich klientů a reagujeme tak jak na 
potřeby samotných klientů, tak na potřeby 
společnosti. 

Ve všech poradenských službách zavádí-
me nové prvky a programy, a to na zákla-
dě poptávky zájemců o službu. Tak jak se 
mění prostředí, ve kterém naši klienti žijí, 
mění se i jejich potřeby a s nimi i nabídka 
poradenských služeb. 

Poradenské služby jsou zaměřené na prá-
ci s klienty, kteří usilují o změnu v životě 
nebo se ji snaží udržet. Jedná se o klienty, 
kteří se snaží dosáhnout abstinence pro-
střednictvím ambulantní péče, o klienty, 
kteří již abstinují a chtějí abstinovat i na-
dále, o klienty ve věznicích, kteří o změně 
uvažují a pracují na ní právě v tomto pro-
středí, a v neposlední řadě o rodiny, které 
chtějí ve svém rodinném životě navodit 
příznivé změny. Spektrum klientů těchto 
služeb je tedy poměrně pestré a zaměře-
ní center široké. Poradenské služby jsou 
realizovány v Ambulantních centrech, v 
Centru poradenských služeb pro obviněné 
a odsouzené a v Centru rodinného pora-
denství.

I I.



15

Ambulantní centra – sociální poradenství

Sociální a adiktologické služby pro uživatele 
nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče 
a  jejich blízké poskytované ambulantní for-
mou.

Poslání

Ambulantní centra v  Hradci Králové, Pardu-
bicích, Mladé Boleslavi a  jejich detašovaná 
pracoviště ve Svitavách a Náchodě poskytují 
sociální a adiktologické služby lidem ohrože-
ným důsledky užívání nelegálních drog, alko-
holu, patologického hráčství a jejich blízkým. 
Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně ži-
votního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cí-
lem je jejich zařazení do běžného života. Pra-
cujeme také s ohroženou mládeží v Mnichově 
Hradišti.

Cíle

 Dosažení abstinence.
 Dosažení takové formy a míry 

závislostního chování, která je méně 
ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí 
i společnost jako celek.

 Dosažení lepší kvality života klientů 
(v oblastech bydlení, práce, zdraví, 
rodinných a sociálních vztahů, volného 
času).

Cílová skupina

Uživatelé nelegálních drog a  alkoholu, gam-
bleři a jejich blízcí.

Specifické skupiny klientů:
 mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 klienti po návratu z výkonu trestu,
 těhotné a matky – uživatelky,

 návykových látek,
 klienti s duální diagnózou. 

Principy

 Přístupnost  
 Respekt k možnostem klienta
 Odbornost
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Ambulantní centra – následná péce

Poslání

Služby následné péče jsou poskytovány 
v Ambulantním centru v Pardubicích.
Tyto služby jsou určeny lidem ohroženým 
důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, 
patologického hráčství a jejich blízkým. 
Pracujeme s klienty, kteří absolvovali 
pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo 
samostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení 
do běžného života. 

Cíle

 Udržení abstinence. 
 Udržení změn dosažených v léčbě 

(životní styl, chování). 
 Získání a prohlubování dovedností jak 

předcházet relapsu. 
 Zlepšení životní situace abstinujících 

klientů (v oblastech bydlení, zaměstnání, 
vztahů, zdraví, volného času, financí).

Cílová skupina

Uživatelé drog a alkoholu a gambleři, kteří: 
 absolvovali pobytovou léčbu, 
 absolvovali ambulantní léčbu, 
 samostatně abstinují, 
 osoby blízké uživatelům drog. 

Principy

 Přístupnost  
 Respekt k možnostem klienta 
 Odbornost

Služby následné péče v Pardubicích 
podporují:

 Realizaci aktivit podpořil Pardubický 
kraj.

 Projekt byl podpořen statutárním 
městem Pardubice.

Služby následné péče v Hradci 
Králové do 30. 6. 2019 podpořili:

 Tato aktivita je součástí individuálního 
projektu „Služby sociální prevence 
v Královéhradeckém kraji IV.“, který 
je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu.
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 Odborné sociální poradenství:
 25 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 

 Projekt byl podpořen 
z dotace poskytnuté 
Královéhradeckým krajem.

 Partnerem projektu je město 
Hradec Králové.

 Mgr. Irena Šritrová 
      vedoucí centra do 31. 7. 2019 
        a od 1. 3. 2020
        Bc. Kateřina Kozáková 
      vedoucí centra od 1. 8. 2019 
        do 29. 2. 2020

 Ambulantní centrum
 Hradec Králové
 Gočárova 1620
 500 02 Hradec Králové

       Krámská 29 (1. patro), 54701 
Náchod

  HK:  +420 777 033 618
  NA:  +420 734 319 991 

 ambulance.hradec@laxus.cz
 ambulance.nachod@laxus.cz 

 HK: Po–Čt 9:00–16:00
              Pá 9:00–14:00
       NA: St a Čt 9:00–16:00 

Statistika

 2018  2019

Ambulantní centrum  

Hradec Králové a Náchod 

V naší práci podporujeme, doprovázíme, respektujeme, pomáháme hledat nové možnosti, rozšiřujeme pohled na sebe 
i okolní svět… Ale hlavní pro nás je, že svou práci děláme rádi.
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Ambulantní centrum  

Mladá Boleslav

 Mgr. Aleš Vaněk  
      vedoucí centra od 1. 1. 2020
       Bc. Richard Hanus, DiS. 
       vedoucí centra do 30. 11. 2019

 Ambulantní centrum 
 Mladá Boleslav 

Ptácká 162
 293 01 Mladá Boleslav

 +420 730 516 447 

 ambulance.boleslav@laxus.cz 

 Po–Čt 9:00–16:00 
Pá 9:00–14:00   

 5 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

Statistika

 2018  2019

Toto centrum v roce 2019 „držel“ jediný statečný kolega, a to v omezeném provozu. Doufáme v rozšíření v roce 
2020.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Tento projekt byl realizován za 
finanční podpory města Mladá 
Boleslav.

 Činnost organizace Laxus z.ú. 
       je podporována městem 

Mnichovo Hradiště.
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 Odborné sociální poradenství
 PCE: 12 klientů/den
 SY: 5 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Pardubický kraj.

 Projekt byl podpořen 
statutárním městem 
Pardubice.

 Projekt byl realizován za 
podpory města Svitavy.

Ambulantní centrum  

Pardubice a Svitavy 

 Mgr. Kateřina Kábelová 
      vedoucí centra

 Jana Palacha 1552
 530 02 Pardubice
 detaš. pracoviště Svitavy: 

Centrum Fabrika, Wolkerova 
alej 92/18, 568 02 Svitavy

 PCE: +420 734 316 540
 SY:  +420 734 319 994  

 +420 733 734 912 

 ambulance.pardubice@laxus.cz
 ambulance.svitavy@laxus.cz 

 PCE: Po–Čt 9:00–16:00
  Pá 9:00–14:00
 SY:  Út, Čt 9:00–15:00 
 v ostatní dny po telefonické 

domluvě  

 Služby následné péče
 PCE: 5 klientů/den

Statistika

 2018  2019

Vytváříme příležitosti, při kterých se můžeme s klienty co nejlépe potkat a vidět jejich usilování o zakázané, které 
mají ukryté v koutech mysli.
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Poradenské služby pro rodiny s dětmi po-
skytované ambulantní formou.

Poslání

Centrum rodinného poradenství podporuje 
rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahradi-
telné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlou-
hodobé odborné poradenství, pomoc a pod-
poru rodině jako celku. Poskytované služby 
vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, 
včetně překonání či odstranění problémů za 
pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem 
je zabránění úplnému rozpadu rodiny pro-
střednictvím úpravy a obnovení dlouhodobé 
funkčnosti mechanismů uvnitř rodinného 
systému. Služby Centra rodinného poraden-
ství jsou poskytovány v Nymburce.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny 
s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv for-
ma rizikového chování (problematické vzta-
hy, role, pravidla, zanedbávání základní péče 
o děti, ohrožení jejich vývoje, kriminalita, ag-
rese, užívání drog, poruchy chování apod.).

Cíle

 Podpora, obnovení, stabilizace a udržení 
vztahů uvnitř rodinného systému.

 Zlepšení kvality rodinného soužití.
 Podpora a zvýšení rodičovských 

kompetencí směřujících k řádné péči 
o děti a tím snížení ohrožení jejich 
vývoje, a tedy výrazné omezení, 
případně zastavení rizikového chování 
jednotlivých členů rodinného systému.

Principy

 Pomoc poskytnutá v jakékoliv fázi  
problému

 Respekt pro všechny členy rodiny
 Odbornost
 Spolupráce

Poradenské služby pro rodiny s detmi
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 Projekt byl realizován za 
finančního přispění MPSV 
ČR—oblast podpory rodiny. 

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Projekt byl realizován za 
podpory města Nymburk.

 Tento projekt byl podpořen 
městem Lysá nad Labem.

  Projekt byl realizován s 
finančním přispěním města 
Milovice.

Centrum rodinného 
poradenství

 Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
      vedoucí centra

 Centrum rodinného 
poradenství  
Sadová 2107 
288 02 Nymburk

 +420 606 365 338 

 crp@os-semiramis.cz 

 Út–Čt 
 9:00–17:00  

 okamžitá – 1 rodina
 denní – 3 rodiny

Statistika

 2018  2019

Pomáháme rodinám i párům s těžkými chvílemi v jejich vztazích. Pečlivě se věnujeme rodinám s drobnými potížemi, stejně 
jako rodinám, kde může mít někdo pocit, že už je vše ztraceno. Pracujeme s nadějí, nikoliv s problémy, vždy v poradenském 
páru muž a žena a trpělivě hledáme i malá řešení. 
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Sociální a  adiktologické služby pro uživa-
tele drog v  konfliktu se zákonem a  jejich 
blízké, poskytované ambulantní a  terénní 
formou.

Poslání

Posláním Centra poradenských služeb pro 
obviněné a  odsouzené je poskytovat so-
ciální a  adiktologické služby uživatelům 
drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svo-
body v  Libereckém, Středočeském, Králo-
véhradeckém, Pardubickém kraji, v  Kraji 
Vysočina a v Praze. Dále pak klientům po 
propuštění z výkonu trestu pomáhat s  ře-
šením problémů souvisejících s  jejich ak-
tuální drogovou a  sociálně-právní situací, 
současně je motivovat ke změně životního 
stylu směrem k abstinenci, a tím předchá-
zet 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.

Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme 
osobu ohroženou (aktuálně nebo v minulos-
ti) zneužíváním návykových látek včetně al-
koholu 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) a další 
odborná veřejnost.

 

Hlavní cíl

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se 
v důsledku užívání návykových látek dostaly 
do konfliktu se zákonem, aby se mohly po 
výstupu z vězení opět začlenit do běžné spo-
lečnosti.

 

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

Poradenské služby pro obvinené a odsouzené
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 Po–Pá 7:00–17:00
 nutné telefonické objednání 

 terénní forma 
 12 klientů/den
 ambulantní forma 
 12 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Ministerstva spravedlnosti 
České republiky.

Centrum poradenských služeb 
pro obvinené a odsouzené

  Mgr. Aleš Vaněk 
       vedoucí centra

 Služba je realizována terénní 
formou (práce s odsouzenými 
ve věznicích Jiřice, Stráž pod 
Ralskem, Rýnovice, Valdice, 
Odolov, Pardubice, Vinařice, 
Hradec Králové SOVT Pouchov, 
Vazební věznice Liberec, Světlá 
nad Sázavou) a ambulantní 
formou práce s klienty po 
propuštění z věznice a s osobami 
blízkými na adresách:

 Ptácká 162
 293 01 Mladá Boleslav
 Krunertova 425
 500 04 Hradec Králové

 +420 602 803 279
 vezeni@laxus.cz 

Statistika

 2018  2019

 Projekt byl podpořen 
z rozpočtu Libereckého 
kraje.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje. 

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
města Mladá Boleslav.

 
 Činnost byla podpořena 

statutárním městem 
Jablonec nad Nisou.

Naši klienti se nachází v náročné životní etapě, které předcházela pestrá minulost, a čeká je nejistá budoucnost. 
My se společně s nimi snažíme do toho všeho přinést nějaký smysl, najít směr.



Harm reduction služby
Harm reduction služby jsou služby zaměře-
né na minimalizaci rizik, která s sebou přiná-
ší užívání drog. Jedná se často o první služ-
by, se kterými se uživatel drog dostane do 
kontaktu. Jsou to Centra terénních progra-
mů a K-centra. Jejich cílem je navázat s uži-
vateli drog kontakt a spolupracovat s nimi 
na změnách, které povedou k méně ohrožu-
jícímu způsobu života. Navázání kontaktu 
nebývá vždy úplně snadné, velkou roli hraje 
počáteční nedůvěra klientů. Po překonání 
těchto počátečních překážek má využívání 
služeb prokazatelně pozitivní dopad na kva-
litu života klienta i společnosti.

V minulosti byly tyto služby zaměřeny téměř 
výhradně na injekční uživatele nelegálních 
návykových látek, nicméně v současné době 
se jasně ukazuje, že i uživatelům alkoholu, 
gamblerům nebo kuřákům marihuany mají 
služby co nabídnout. Zejména u terénních 
programů se tedy zaměření rozšířilo také na 
tyto skupiny. Přístupy a metody práce se liší 
– cíl však zůstává stejný – omezit rizika na 
minimum.

Klíčovou aktivitou nadále zůstává výměna 
injekčního materiálu s cílem zabránit přeno-
su infekčních onemocnění. Součástí výměny 
jsou vždy také intervence směřující ke sníže-
ní rizik, která z injekčního užívání drog plynou. 
Pracovníci v terénu i v kontaktních centrech 
nabízejí také širokou škálu dalších služeb ori-
entovaných na řešení sociální situace našich 
klientů.

Harm reduction služby musí být snadno do-
stupné – provozní doba i spektrum služeb 
vychází z potřeb klientů, klienti se nemusí při 
vstupu prokazovat doklady, mohou zůstat 
v anonymitě po celou dobu využívání služeb. 
Významnou charakteristikou tohoto typu slu-
žeb je flexibilita – K-centra i Centra terénních 
programů pružně reagují na změny na dro-
gové scéně, na potřeby klientů, ale také na 
potřeby veřejnosti. Harm reduction služby 
poskytované našimi organizacemi pokrývají 
svojí působností území Královéhradeckého, 
Pardubického a části Středočeského kraje.

I I I.
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K-centra

Sociální a adiktologické služby pro uživatele 
drog a jejich blízké poskytované ambulantní 
formou.

Poslání:

K-centra v  Mladé Boleslavi, Hradci Králové 
a  Pardubicích jsou nízkoprahová zařízení 
poskytující sociální a  adiktologické služby 
uživatelům drog a  jejich blízkým osobám. 
Služby jsou poskytovány odborně, v  soula-
du s individuálními potřebami klientů. Cílem 
je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet 
běžný způsob života. Ve vztahu k široké ve-
řejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana 
veřejného zdraví. Centrum adiktologických 
služeb Nymburk navíc formou víceúčelové 
lokální agentury poskytuje kromě kontaktní-
ho centra i službu terénního programu v re-
gionu Nymburska.

Cílová skupina:
 

 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
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje. 

 Tento projekt byl realizován 
za finanční podpory města 
Mladá Boleslav.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
ŠkoEnergo.

K-centrum  

Mladá Boleslav 

 Ondřej Šulc, DiS. 
      vedoucí centra od 1. 1. 2020
       Bc. Jaroslav Vdovičík 
       vedoucí centra do 31. 12. 2019

 K-centrum Mladá Boleslav 
Ptácká 162  
293 01 Mladá Boleslav

 +420 724 290 697 

 k-centrum-mb@os-semiramis.cz 

 Po–Pá 10:00–17:00  

 30 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma. 

Statistika

 2018  2019

V našem kontaktním centru tvoříme společně s klienty nové cesty. Pomocí důvěry, příběhu, individuality... ale také s jasným 
vymezením hranic, fungujeme jako pomyslný maják.
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Ministerstva zdravotnictví 
ČR.

 Projekt byl podpořen 
z dotace poskytnuté 
Královéhradeckým krajem.

 Partnerem projektu je město 
Hradec Králové.

K-centrum  

Hradec Králové 

 Lukáš Gilányi, DiS.
      vedoucí centra 

 K-centrum Hradec Králové 
Říční 1252/3a

 500 02 Hradec Králové

 +420 734 316 538
 Terénní program pro HK:
 +420 770 138 489 

 kacko.hradec@laxus.cz 

 Po–Pá 9:00–18:00  

 ambulantní forma:
 30 klientů/den
 terénní forma:
 5 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

Statistika

 2018  2019

Královéhradecké „káčko“ funguje už 25. rokem. Děkujeme všem, kteří se o to zasloužili.
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Pardubický kraj.

 Projekt byl finančně 
podpořen statutárním 
městem Pardubice.

K-centrum  

Pardubice 

 Bc. Miroslava Kaplanová
       vedoucí centra od 1. 3. 2020
        Mgr. Kateřina Pechová 
        vedoucí centra do 29. 2. 2020

 K-centrum Pardubice 
Češkova 2701

 530 02 Pardubice

 +420 734 316 539

 kacko.pardubice@laxus.cz

 Káčko Laxus Pce

 Po–Pá 9:00–18:00 

 20 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

Statistika

 2018  2019

Naše káčko je na stejném místě už spousty let, je to místo dostupné, ale přitom skryté. Prožíváme s klienty pozitivní věci 
jejich životů, ale stejně tak i to negativní, co s sebou nejen užívání drog může přinést.
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 Terénní forma: 
 10 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Projekt byl realizován za 
podpory měst: Milovice, 
Nymburk, Poděbrady, 
Sadská.

Centrum adiktologických služeb  

Nymburk 

 Bc. Tereza Cermanová
      vedoucí centra od 1. 6. 2020
       Petr Vykydal, DiS. 
       vedoucí centra do 31. 5. 2020 

 Terénní výjezdy: Poděbrady, 
Lysá nad Labem, Sadská 
a Milovice.

  
 Centrum adiktologických služeb
 Velké Valy 995
 288 02 Nymburk

 Mobil pro kontaktní centrum: 
 +420 734 316 541
 Mobil pro terénní výjezdy: 
 +420 724 557 504

 cas.nymburk@laxus.cz 

 Po–Pá 9:00–17:00  

 Ambulantní forma: 
 15 klientů/den

Statistika

 2018  2019

Naše centrum je specifické svým zaměřením na relativně malé území (okres) a důrazem na individuální práci s klientem - 
od harm reducion až po sociální a adiktologické poradenství.
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Sociální a adiktologické služby pro uživatele 
drog a jejich blízké poskytované terénní for-
mou.

Poslání

Centra terénních programů Královéhradec-
kého, Pardubického a  Středočeského kraje 
poskytují sociální a adiktologické služby uži-
vatelům drog v jejich přirozeném prostředí  
za účelem minimalizace rizik spojených s 
užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. 
Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživa-
tele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci 
jejich sociální situace a zdravotního stavu. 
Klienty motivují ke změně životního stylu.

Cílová skupina

 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).

Cíle ve vztahu ke klientům

 Klient je v kontaktu s programem a 
pravidelně využívá služby.

 Klient užívá drogy méně rizikovým 
způsobem.

 Stabilizovaná sociální a zdravotní 
situace klienta.

 Klient má informace o síti návazných 
služeb a umí je využít.

 Klient šíří validní harm reduction 
informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti

 Ochrana veřejného zdraví (prevence 
přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr 
pohozených a bezpečná likvidace 
použitých injekčních stříkaček).

 Komunita edukovaná v oblasti drogové 
problematiky (destigmatizace cílové 
skupiny a harm reduction programů, 
šíření objektivních informací).

 Funkční síť spolupracujících a 
návazných služeb.

Principy poskytování služeb

 Nízkoprahovost – služby CTP 
jsou organizovány tak, aby byly co 
nejsnadněji dostupné, a to vždy s 
ohledem na konkrétní charakter obce a 
komunity, ve které terénní práce probíhá.

 Potřebnost – potřebným lidem jsou 
poskytovány potřebné služby v 
potřebném rozsahu. Individuální přístup 
je nadřazen postupům typu: „všem 
stejně“. Potřebnost je hodnocena jak 
z hlediska klientů CTP, tak i z hlediska 
veřejného zdraví.

 Spolupráce a partnerství − největším 
expertem na svůj život je klient sám 
a z toho titulu je pracovníky volán ke 
spolupráci.

 Profesionalita a respekt − CTP zaručuje 
profesionální přístup, který současně 
respektuje osobnost a přirozené zdroje 
každého klienta.

 Harm reduction – stabilizovat zdravotní 
a sociální stav klienta a zabránit jeho 
dalšímu zhoršování vlivem užívání drog 
je primárním cílem poskytovaných 
služeb.

Terénní programy
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Centrum terénních programu  

Královéhradeckého kraje 

 Mgr. Bc. Petr Pavlíček
      vedoucí centra 

 Říční 1252/3a
 500 02 Hradec Králové
 Služba je realizována metodou 

terénní práce v regionech: 
Jičínsko, Rychnovsko, 
Náchodsko, Broumovsko, 
město Hradec Králové a okolí.

 Okres Hradec Králové:
 +420 734 319 995
 Okres Jičín:
 +420 775 565 309
 Okres Náchod:
 +420 777 626 309
 Okres Rychnov nad Kněžnou:
 +420 776 626 309

 teren.hradec@laxus.cz

 Streetwork Laxus HK
 Po–Pá 10:00–18:00 

Statistika

 2018  2019

  30 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Ministerstva zdravotnictví 
ČR.

 Projekt byl podpořen z 
dotace Královéhradeckého 
kraje

 Projekt byl realizován za 
podpory měst: Broumov, 
Česká Skalice, Dobruška, 
Hořice, Hronov, Chlumec 

nad Cidlinou, Jaroměř, 
Kostelec nad Orlicí, 
Meziměstí, Náchod, Nová 
Paka, Nové Město nad 
Metují, Nový Bydžov, 
Rychnov nad Kněžnou.

 Podpořilo město Police nad 
Metují.

Rádi si naše centrum přestavujeme jako jakousi „laboratoř“. Nebojíme se změn, nových myšlenek a jejich implementace 
do denního chodu centra. V uplynulém roce jsme se ve velkém pustili do aktivní depistážní a kontaktní činnosti na so-
ciálních sítích (Facebook i Instagram), významně reorganizovali podobu práce v regionech (úplný odstup od pevně 
dané struktury) a rozjeli práci s mladými uživateli drog v ulicích a nočních klubech Hradce Králové.

* Sekundární výměnný injekční program, kdy oso-
by, které nejsou v přímém kontaktu s programem, 
dostávají sterilní materiál a stříkačky a odevzdá-
vají použité stříkačky prostřednictvím našich kli-
entů.
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 30 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

 Projekt byl realizován  
za finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován  
za podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Pardubický kraj.

 Projekt byl podpořen 
statutárním městem 
Pardubice.

 

 Bc. Tomáš Janků
      vedoucí centra

 Jana Palacha 324
 530 02 Pardubice

 Služba je realizována metodou 
terénní práce v obcích a 
městech Pardubického kraje.

 
 Ústeckoorlicko:

 +420 774 626 301
 Svitavsko: 
 +420 774 626 302
 Chrudimsko, Přeloučsko a 

Pardubice:
 +420 608 626 303

 teren.pardubice@laxus.cz

 Pardubický Laxus Teréňáci 

 Po–Pá 10:00–18:00  

Centrum terénních programu  

Pardubického kraje 
Statistika

 2018  2019

 Projekt byl realizován   
 za podpory měst:    
 Česká Třebová, Chrudim,   
 Chvaletice, Králíky,   
 Lanškroun, Letohrad,   
 Litomyšl, Moravská   
 Třebová, Polička,    
 Přelouč, Svitavy,    
 Ústí nad Orlicí,   
 Vysoké Mýto,    
 Žamberk.

* Sekundární výměnný injekční program, kdy oso-
by, které nejsou v přímém kontaktu s programem, 
dostávají sterilní materiál a stříkačky a odevzdá-
vají použité stříkačky prostřednictvím našich kli-
entů.

Rok od roku našich služeb využívá více neinjekčních uživatelů drog, kteří si nepřicházejí jen pro materiál k užití drogy, ale 
také pro radu či pomoc. Začínající uživatelé tak obdrží relevantní informce a nejsou vystaveni rizikovému užívání podle 
mýtů a legend drogové scény. 
V šesti lidech poskytujeme skužby na území o rozloze 4 519 km. Za klienty programu najezdíme autem ročně bezmála 
75 000 km.



33

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Projekt byl realizován za 
podpory měst: Bakov nad 
Jizerou,  Benátky nad 
Jizerou, Bělá pod Bezdězem, 
Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, Čelákovice, 
Kosmonosy, Kralupy nad 
Vltavou, Mělník, Mnichovo 
Hradiště, Neratovice.

  Tento Projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
města Mladá Boleslav.

 Ondřej Šulc, DiS.
       vedoucí centra

 Ptácká 162  
293 01 Mladá Boleslav

 Služba je realizována metodou 
terénní práce v obcích a 
městech Středočeského kraje. 

 +420 728 245 196
 +420 724 087 925
 +420 724 557 503

 streetwork@os-semiramis.cz

 Terén Semiramis

 Po–Pá 9:00–17:00  

  20 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

Centrum terénních programu  

Stredoceského kraje Statistika

 2018  2019

V Centru terénních programů Středočeského kraje akcentujeme regionální kontext poskytování služeb. S ohledem na 
potřeby jednotlivých klientů i obcí jsme ve správný čas na správném místě.

* Sekundární výměnný injekční program, kdy oso-
by, které nejsou v přímém kontaktu s programem, 
dostávají sterilní materiál a stříkačky a odevzdá-
vají použité stříkačky prostřednictvím našich kli-
entů.
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Další poskytované služby
Naše letité vědomosti, dovednosti a zku-
šenosti z oboru dále uplatňujeme v na-
šich dvou nejmladších centrech. Díky 
odborníkům pracujícím v těchto centrech 
předáváme naše know-how, ověřené me-
tody a postupy těm, kteří to chtějí dělat 
trochu jinak.

Pod hlavičkou organizace Laxus již pá-
tým rokem funguje Analyticko-výzkumný 
tým, pod hlavičkou organizace SEMIRA-
MIS nadále roste Centrum vzdělávacích 
aktivit. Na činnosti obou těchto center se 
aktivně podílejí pracovníci z obou organi-
zací. 

Protože tyto činnosti vycházejí z našich 
tradičních aktivit, ubíráme se v zásadě 
dvěma směry. Centrum vzdělávacích 
aktivit cílí především do oblasti školství, 

postupně ale také do vzdělávacích aktivit 
v oblasti sociálních služeb a adiktologic-
kých služeb. Analyticko-výzkumný tým, 
jehož kořeny jsou především v terénních 
programech, zaměřuje svoji pozornost 
na prakticky využitelná zjištění, analýzy 
sítí služeb, některých jevů na drogových 
scénách a podobně.

Můžeme se tak podělit o vše, co jsme se 
při naší práci naučili, získat nové informa-
ce a zlepšit tak naši dosavadní práci. 
V neposlední řadě umožňujeme našim 
pracovníkům vyzkoušet také jinou pro-
fesní roli, např. lektora nebo výzkumníka.
Věříme, že máme co předat a že nás tyto 
aktivity posouvají dál v naší odbornosti 
i v porozumění problematice, kterou se 
zabýváme.

IV.
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Královéhradeckého, 
Pardubického a 
Středočeského kraje (2018).

 Výzkum hazardního hraní 
v Královéhradeckém a 
Pardubickém kraji (2016—
2018, financováno RVKPP).

 Výzkum skrytých scén 
v Královéhradeckém a 
Pardubickém kraji (2017).

 Výzkum scén uživatelů 
konopných drog (2016).

 Výzkum drogových scén 
v ORP Jičín (2015—2016).

Analyticko-výzkumný tým re-
alizuje zejména výzkumy dro-
gových scén a rizikových jevů. 
Naše výzkumy mají praktický 
účel i charakter, jsou zaměře-
ny především na rozvoj služeb 
Laxus z.ú., avšak svou činnost 
nabízíme i ostatním subjektům 
ze státního sektoru, nestátním 
organizacím i jednotkám samo-
správy. Vzhledem k rozličné po-
vaze jevů, jimiž se zabýváme, se 
při našem bádání pohybujeme 
na pomezí několika disciplín. Ze-
jména však vycházíme z metod 
sociální antropologie, a to kvůli 
důrazu, který klademe na terénní 
kvalitativní výzkum. Při sběru dat 
a jejich analýze/interpretaci vyu-
žíváme etnografických přístupů 
(mapování prostředí, důraz na 
pobyt v terénu, na  pozorování, 
popis a interpretaci), inspiruje-
me se rovněž postupy zakotve-
né teorie (induktivní vznik teo-

rie z dat sebraných v terénu) či 
metodologií Rapid asessment 
and response (rychlé a efektivní 
zhodnocení výskytu rizikových 
jevů a návrhy intervencí). 

V roce 2019 Analyticko-výzkum-
ný tým  zaměřil svou činnost do-
vnitř organizace, především do 
oblastí evaluace a plánování slu-
žeb. AVT je jedinečný ve svém 
zaměření na malé komunity a 
použití etnografických metod při 
výzkumu rizikových jevů.

V letech 2020—2022 bychom 
se rádi věnovali následujícím té-
matům: užívání drog v prostředí 
průmyslových zón, užívání drog 
ve věkové kohortě 14—21 let   
mapování nových rizik, výzkum 
iniciace injekčního užívání a na-
bídka intervencí (Break the cyk-
le).

Analyticko-výzkumný 
tým

 Bc. Artem Vartanyan
      vedoucí centra

 +420 733 531 078

 analyzy@laxus.cz

Realizované projekty:

 Výzkum potřeb mládeže 
Mnichova Hradiště (2018).

 Výzkum drogových scén 
v Hlinsku (2018).

 Výzkum dostupnosti 
injekčních setů v lékárnách 

 Analýza drogové scény. 

 Výzkumy rizikového či
 závislostního chování
 a návrh vhodných
  intervencí.

 Analýza potřeb
 vybraných cílových
  skupin uživatelů 
 sociálních služeb.

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout?
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Akreditované vzdělávací programy pro laic-
kou i odbornou veřejnost primárně v oblas-
tech školství, adiktologie a sociálních služeb.

Poslání

Centrum vzdělávacích aktivit nabízí širo-
ký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou 
i laickou veřejnost, jednotlivce i celé pedago-
gické sbory. Akreditované krátkodobé, střed-
nědobé i  dlouhodobé vzdělávací aktivity se 
věnují aktuálním tématům z oblasti školství, 
sociální práce, adiktologie a  poradenství. 
Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se 
samotnými účastníky tzv. „na klíč“ a jsou jim 
předávána interaktivní formou, aby bylo za-
jištěno, že načerpané znalosti a  dovednosti 
budou schopni v praxi efektivně využít. Cílem 
vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, 
osobní růst a profesní rozvoj absolventů.

Cílová skupina

Vzdělávací aktivity jsou určeny všem, kdo 
mají chuť se dále vzdělávat, pracovat na sobě 
a nebojí se změny. Soustředíme se na vzdělá-

ní odborné i laické veřejnosti a celých pedago-
gických sborů.

 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, 
pedagogické sbory.

 Další odborná veřejnost (pracovníci 
OSPOD, sociální pracovníci, 
adiktologové, oblastní metodici 
prevence, pracovníci s mládeží, studenti 
vysokých a vyšších odborných škol, 
lektoři primární prevence rizikového 
chování).

 Laická veřejnost (rodiče a další rodinní 
příslušníci, pěstouni, opatrovníci).

Cíl

Na základě proměny poptávky a  společen-
ských trendů poskytovat širokou nabídku 
vzdělávacích aktivit přispívajících k  rozvoji 
znalostí, dovedností a  kompetencí účastní-
ků v oblastech sociální práce, speciální pe-
dagogiky, adiktologie, psychoterapie, škol-
ství, zdravotnictví a dalších oblastech práce 
s  lidmi. Společně s  účastníky pracovat na 
jejich osobnostním rozvoji a profesním růs-
tu, a  tím zvyšovat míru jistoty při kontaktu 

s cílovou skupinou, v řešení krizových situací 
a maximalizovat efektivitu odvedené práce.

Dílčí cíle

 Podávat pravdivé, objektivní a aktuální 
informace.

 Naučit účastníky dovednostem pro 
řešení různých situací při kontaktu 
s jejich cílovými skupinami.

 Zajistit vzdělávací aktivity pro 
pedagogické sbory navazující na 
práci s žáky a třídami zapojenými 
do programu dlouhodobé primární 
prevence.

 Posílit profesní kompetence.
 Podporovat zdravé sebevědomí, 

sebepřijetí, individualitu.
 Podporovat bezpečné a zdravé 

prostředí.

Principy

 Kvalita a profesionalita
 Kontinuita a systematičnost
 Spolupráce a partnerství
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Centrum 
vzdelávacích aktivit

 Bc. Petra Kristlová
      vedoucí centra od 1. 3. 2020
       Mgr. Magdalena Lukasová 
       vedoucí centra do 29. 2. 2020

 Centrum vzdělávacích aktivit
 Sadová 2107
 288 02 Nymburk

 +420 770 184 290

 cva@os-semiramis.cz

 Po–Pá 9:00–17:00

Statistika

 2018  2019

 Krátkodobé kurzy pro pedagogy a pedagogické  
 sbory

 Nabízené kurzy akreditované MŠMT (8—16 hodin): Bezpečná  
 třída, Efektivní třídnické hodiny, Jedeme podle stejných pravidel,  
 Práce s agresí ve školách, Spolupráce s rodinou, Komunikační 
 dovednosti pro pedagogy, Vývojová psychologie pro učitele,       
 Psychohygiena, Kočičí zahrada, Práce s jinakostí aneb inkluze  
 prakticky.

 Dlouhodobé kurzy pro pedagogy a pedagogické  
 sbory

 Nabízené kurzy akreditované MŠMT (24—80 hodin): Škola   
 bez poražených. Děti a ztráta aneb Je těžké být tím,   
 kdo zůstal, Efektivní práce s třídním kolektivem,    
 Komplexní práce s třídním kolektivem. (300 hodin):    
 Specializační studium pro školní metodiky prevence, 

 Semináře nejen pro pedagogy

 Nabízené semináře: Šikana ve školních třídách,    
 Kyberprostor jako jedno z témat primární prevence,   
 Intolerance a rasismus, Závislostní chování.

 Akreditované kurzy pro sociální pracovníky

 Nabízené kurzy akreditované MPSV: Motivační rozhovory,   
 Sandplaying I. — herní pískoviště, Děti a ztráta aneb Je těžké   
 být tím, kdo zůstal.

 Supervize

 Poskytujeme individuální a skupinovou supervizi zaměřenou   
      na práci v týmech, jednotlivé kasuistické případy i na   
 reflektování ředitelské role v rámci supervize řízení vedení škol.

 Besedy pro rodiče

 Nabízená témata: Závislostní chování, Šikana, Kyberšikana,   
 Komunikace, Rodina apod.

 Adaptační kurzy

 Realizujeme adaptační kurzy pro žáky základních i středních   
 škol zaměřené na nastartování procesů nezbytných pro zdravý  
 rozvoj skupiny: poznání, spolupráci, důvěru a vzájemný respekt.

Všechny kurzy jsme schopni upravit na klíč dle vašich představ a 
potřeb.

Našimi komplexními a interaktivními kurzy se snažíme maximálně podpořit učitele a sociální pracovníky v jejich 
nelehké práci. Podporujeme jejich seberozvoj, zvyšujeme jejich kompetence a dodáváme sebedůvěru pro další 
výkony. Lépe se jim pak pracuje s jejich žáky a klienty a kruh se krásně uzavírá.
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Dotace, príspevky, výnosy, tržby a dary 2019

Uvedené dotace byly obdrženy v celkové výši 28.718.922 Kč.  
K tomu bylo použito 365.948 Kč z roku 2018.  
Celková částka použitých dotací v roce 2019 tedy činí 29.084.870 Kč.  
 
V roce 2019 byly přijaty následující dary a nadační příspěvky:  
 
Nové Město nad Metují 25.000 Kč 
hkfree org, z.s.                   6.000 Kč 
 
Vedle výše uvedených darů a nadačních příspěvků organizace  
v roce 2019 využila prostředky od města Jaroměř ve výši 60.000 Kč,  
převedené z roku 2018.  
Celková výše využitých darů v roce 2019 byla tedy 91.000 Kč.  
 
 
 
Kompletní účetní závěrka včetně přílohy k účetní závěrce  
je dostupná ve sbírce listin na www.justice.cz a na webové stránce  
organizace www.laxus.cz.     
 
 

 

 

 



39

LLaaxxuuss  zz..úú..  22001199  
VVýýkkaazz  zziisskkůů  aa  zzttrráátt  ((vv  ttiissííccíícchh))  

AA..  NNáákkllaaddyy    
I. Spotřebované nákupy a služby celkem 6 321 
II. Změna stavu zásob 0 
III. Osobní náklady celkem 24 073 
IV. Daně a poplatky celkem 12 
V. Ostatní náklady celkem 95 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 86 
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 6 
VIII. Daň z příjmů celkem 0 
NNáákkllaaddyy  cceellkkeemm  3300  559933  
  
BB..  VVýýnnoossyy    
I. Provozní dotace celkem  29 085 
II. Přijaté příspěvky celkem 91 
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 579 
IV. Ostatní výnosy celkem 72 
V. Tržby z prodeje majetku 0 
VVýýnnoossyy  cceellkkeemm  3300  882277  

 
RRoozzvvaahhaa  

AAKKTTIIVVAA    SSttaavv  kk  11..11..22001199  SSttaavv  kk  3311..1122..22001199  
AA..  DDlloouuhhooddoobbýý  mmaajjeetteekk  cceellkkeemm  334422  225566  
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 279 1 279 
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -937 -1 023 
BB..  KKrrááttkkooddoobbýý  mmaajjeetteekk  cceellkkeemm  22  990077  22  006677  
I. Zásoby celkem 0 0 
II. Pohledávky celkem 850 20 
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 050 2 025 
IV. Jiná aktiva celkem 7 22 
AAKKTTIIVVAA  CCEELLKKEEMM  33  224499  22  332233  
   
PPAASSIIVVAA  SSttaavv  kk  11..11..22001199  SSttaavv  kk  3311..1122..22001199  
AA..  VVllaassttnníí  zzddrroojjee  cceellkkeemm  11  999999  22  116622  
I. Jmění celkem 2 071 1 928 
II. Výsledek hospodaření celkem -72 234 
BB..  CCiizzíí  zzddrroojjee  cceellkkeemm  11  225500  116611  
I. Rezervy celkem 0 0 
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 
III. Krátkodobé závazky celkem 769 79 
IV. Jiná pasiva celkem 481 82 
PPAASSIIVVAA  CCEELLKKEEMM  33  224499  22  332233  

        
CC..  DDaaňň  zz  ppřřííjjmmuu  00      
        
DD..  VVýýsslleeddeekk  hhoossppooddaařřeenníí  ppoo  zzddaanněěnníí  cceellkkeemm  223344     
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Kompletní účetní závěrka včetně přílohy k účetní závěrce je dostupná ve sbírce listin na www.justice.cz               
a na webové stránce organizace www.os-semiramis.cz 

PPřřiijjaattéé  ddoottaaccee  aa  ddaarryy  

V roce 2019 byly použity následující dotace: 
 

669911    PPrroovvoozznníí  ddoottaaccee    ppřřeevveeddeennoo  zz  22001188  oobbddrržžeennoo  ččeerrppáánnoo  
691001  Provozní dotace - Čelákovice 0,00 55000,00 55000,00 
691004  Provozní dotace - Středočeský kraj 0,00 8512792,00 8512792,00 
691005  Provozní dotace - Město Neratovice 0,00 100000,00 100000,00 
691006  Provozní dotace - Město Bělá pod Bezdězem 0,00 35000,00 35000,00 
691007  Provozní dotace - MPSV  0,00 239361,00 239361,00 
691008  Provozní dotace - Bakov nad Jizerou 0,00 7000,00 7000,00 
691009  Provozní dotace - Město Nymburk 0,00 650000,00 650000,00 
691010  Provozní dotace - Kralupy nad Vltavou 0,00 280000,00 280000,00 
691011  Provozní dotace - Ministerstvo zdravotnictví 0,00 150000,00 150000,00 
691013  Provozní dotace - Město Brandýs nad Labem 0,00 130000,00 130000,00 
691014  Provozní dotace - Město Mnichovo Hradiště 0,00 45000,00 45000,00 
691015  Provozní dotace - Město Mělník 0,00 20000,00 20000,00 
691016  Provozní dotace - Město Milovice 0,00 50000,00 50000,00 
691017  Provozní dotace - MŠMT  0,00 700000,00 700000,00 
691019  Provozní dotace – Město 

Mladá Boleslav 
 0,00 150000,00 150000,00 

691020  Provozní dotace - KÚ HK  0,00 200000,00 200000,00 
691021  Provozní dotace - město Benátky 0,00 20000,00 20000,00 
691023  Provozní dotace - RVKPP kcmb 0,00 980000,00 980000,00 
691025  Provozní dotace - RVKPP ctp 0,00 714000,00 714000,00 
691033  Provozní dotace - město Pardubice 68394,00 291500,00 359894,00 
691034  Provozní dotace - Lysá nad Labem 0,00 50000,00 50000,00 
691036  Provozní dotace - město Kosmonosy 0,00 15000,00 15000,00 
691037  Provozní dotace - RVKPP cpp 0,00 329000,00 329000,00 
691040  Provozní dotace - Chrudim  0,00 36000,00 36000,00 
                    
6699xx    PPrroovvoozznníí  ddoottaaccee    6688339944,,0000  1133775599665533,,0000  1133882288004477,,0000  

 
 
Výše uvedené dotace byly obdrženy v celkové výši 13.759.653,- Kč. Z toho 68.394,- Kč bylo převedeno 
z roku 2018. Částka 13.828.047,- Kč byla v roce 2019 vyčerpána.  
 
V roce 2019 byly přijaty následující dary a nadační příspěvky: 
 

DDaarryy  oobbddrržžeennoo  ččeerrppáánnoo  
NF Albert 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 
NF Albert 41 250,00 Kč 41 250,00 Kč 
NF Šance 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 
NROS 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 
NROS 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 
  553344  225500,,0000  KKčč  553344  225500,,0000  KKčč  

 
Z výše uvedených darů a nadačních příspěvků organizace v roce 2019 využila všechny prostředky. 

Dotace, príspevky, výnosy, tržby a dary 2019
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SSEEMMIIRRAAMMIISS  zz..úú..  22001199    
VVýýkkaazz  zziisskkůů  aa  zzttrráátt  ((vv  ttiissííccíícchh))      

AA..  NNáákkllaaddyy        
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby   4 470   
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace   58   
III. Osobní náklady   13 169   
IV. Daně a poplatky    12   
V. Ostatní náklady   182   
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek   191   
VII. Poskytnuté příspěvky   6   
VIII. Daň z příjmů    0   
NNáákkllaaddyy  cceellkkeemm    1188  008888    
      
BB..  VVýýnnoossyy        
I. Provozní dotace   13 828   
II. Přijaté příspěvky   534   
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží   4 412   
IV. Ostatní výnosy    11   
V. Tržby z prodeje majetku   100   
VVýýnnoossyy  cceellkkeemm    1188  888855    

   
RRoozzvvaahhaa  ((vv  ttiissííccíícchh))    

AAKKTTIIVVAA      SSttaavv  kk  11..11..22001199    SSttaavv  kk  3311..1122..22001199    
AA..  DDlloouuhhooddoobbýý  mmaajjeetteekk  cceellkkeemm    2255    770033    
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   0   0   
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   996   1 573   
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   0   0   
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   -971   -870   
BB..  KKrrááttkkooddoobbýý  mmaajjeetteekk  cceellkkeemm    22  226699    44  662200    
I. Zásoby celkem   58   0   
II. Pohledávky celkem   28   157   
III. Krátkodobý finanční majetek celkem   2 158   4 450   
IV. Jiná aktiva celkem   25   13   
AAKKTTIIVVAA  CCEELLKKEEMM    22  229944    55  332233    
         
PPAASSIIVVAA    SSttaavv  kk  11..11..22001199    SSttaavv  kk  3311..1122..22001199    
AA..  VVllaassttnníí  zzddrroojjee  cceellkkeemm    11  006622  11  885599    
I. Jmění celkem   1   1   
II. Výsledek hospodaření celkem   1 061   1 858   
BB..  CCiizzíí  zzddrroojjee  cceellkkeemm    11  223322    33  446644    
I. Rezervy celkem   0   0   
II. Dlouhodobé závazky celkem   500   1 088   
III. Krátkodobé závazky celkem   43   1 746   
IV. Jiná pasiva celkem   689   630   
PPAASSIIVVAA  CCEELLKKEEMM    22  229944    55  332233    

          
CC..  DDaaňň  zz  ppřřiijjmmuu    00  
      

DD..  VVýýsslleeddeekk  hhoossppooddaařřeenníí  ppoo  zzddaanněěnníí  cceellkkeemm    779977  
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Shrnutí / Summary

SHRNUTÍ

Organizace Laxus z.ú. a SEMIRAMIS z.ú., 
spolupracující pod hlavičkou LSA.partners, 
poskytují již řadu let odborné služby zamě-
řené na závislostní a další rizikové chování. 
Mezi naše klienty patří zejména uživatelé ne-
legálních a legálních drog, gambleři, osoby v 
konfliktu se zákonem, rodiny a osoby blízké, 
děti a mládež, ale i odborná veřejnost. Naše 
motto „Pomáháme najít ten správný směr...“ 
možná nejlépe vystihuje širokou škálu typů 
služeb, které nabízíme. Kromě služeb sou-
visejících s rizikovým chováním nabízíme 
i možnost EEG biofeedbacku pro osoby s 
ADHD, poruchami pozornosti a podobnými 
potížemi nebo mimosoudní řešení sporů 
— mediaci. Obě organizace pomáhají v po-
měrně velké části České republiky, a to pře-
devším v Královéhradeckém, Pardubickém a 
Středočeském kraji, okrajově i v kraji Liberec-
kém, v Kraji Vysočina a v Praze. Naše služby 
jsou pak rozděleny do několika celků. 

Tím prvním celkem jsou Služby pro děti a 
školy nabízející především primární prevenci 
rizikového chování na školách či komplexní 
péči a podporu pedagogům i celým pedago-
gickým sborům. V minulém roce tato cent-
ra uskutečnila téměř 28 000 kontaktů s více 
než 17 700 žáky a pedagogy na 96 základ-
ních školách. Do nízkoprahového N klubu 
pro děti a mládež v Nymburce zavítalo té-
měř 70 dětí při 1 026 návštěvách. S dalšími 
45 dětmi a mladými lidmi byli pracovníci v 
kontaktu v terénu.

Dalším celkem jsou Poradenské služby, ur-
čené především pro osoby v procesu léčby 
závislostí a po jejím skončení, pro osoby, kte-
ré byly obviněny nebo odsouzeny k výkonu 
trestu odnětí svobody, ale také pro rodiče a 
děti docházející do Centra rodinného pora-
denství. Tato centra poskytla téměř 6 178 
individuálních a skupinových poradenských 
aktivit více než 1 529 klientům.

Harm reduction služby, za kterými stojí Cen-
tra terénních programů, K-centra a Centrum 
adiktologických služeb, poskytly pomoc více 

než 2 000 uživatelům drog. V rámci 21 336 
kontaktů vyměnily a bezpečně zlikvidovaly 
přes 627 277 použitých injekčních stříkaček.

Posledním celkem jsou Další poskytované 
odborné služby. Analyticko-výzkumný tým 
navrhl  v loňském roce koncepty 4 zásadních 
budoucích výzkumů, věnoval se systémům 
hodnocení v organizaci. Centrum vzděláva-
cích aktivit se pak zaměřuje na vzdělávání 
především pedagogů a sociálních a dalších 
odborných pracovníků. V roce 2019 obdrže-
lo svůj certifikát 614 osob z 33 vzdělávacích 
aktivit.

SUMMARY

Laxus z.ú. and SEMIRAMIS z.ú. organizati-
ons, co-operating under the name of LSA.
partners, have been providing professional 
services for addiction and other risky be-
haviour for many years. Our clients include 
users of illegal and legal drugs, gamblers, 
persons in conflict with the law, families and 
close relatives, children and youth, as well as 
the professional public. Our motto „We are 
helping to find the right way...“ may best de-
scribe the wide range of services we offer. In 
addition to services related to risky behavi-
our, we also offer the EEG biofeedback for 
people with ADHD, attention deficit disorder 
and similar difficulties or out-of-court dis-
pute resolution - mediation. Both organiza-
tions are helping in a relatively large part of 
the Czech Republic, especially in the Hradec 
Králové, Pardubice and Central Bohemia re-
gions, in the periphery also in Liberec region, 
Vysočina region and Prague. Our services 
are then divided into several units.

The first unit is Child and School Services 
primarily offering primary prevention of risk 
behaviours in schools or comprehensive 
care and support for teachers and entire 
pedagogical staff. Last year, these centers 
made almost 28,000 contacts with more 

than 17,700 pupils and teachers in 96 ele-
mentary schools. Low-threshold „N club“ for 
children and youth in the Nymburk town vi-
sited almost 70 children within 1,026 visits.  
The employees were in touch with another 
45 children and youth outside of the „N club“ 
in the streets. 

Counselling Services are primarily intended 
for people in the process of treatment of 
addictions and after their termination also 
for people who have been convicted or sen-
tenced to imprisonment but also for parents 
and children coming to the Center for Family 
Counseling. These centers provided nearly 
6,178 individual and group counselling acti-
vities to over then 1,529 clients.  

Harm Reduction Services through Street 
work programs, K-centers and Center for 
Addictions Services provided injection ne-
edles and syringes to more than 2,000 drug 
users. Within 21,336 contacts were exchan-
ged and safely destroyed over 627,277 used 
syringes.

The final unit is Other Professional Servi-
ces. Last year, the Analytical-research team 
came up with 4 main concepts of futu-
re researches, focused on the systems of 
evaluations in organization. The Center for 
Educational Activities then focuses on the 
education of teachers and social as well as 
other professionals. In 2019, 614 persons 
from 33 educational activities received their 
certificate.
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Lucie Barabášová, DiS.
Mgr. Irena Bartošová
MUDr. David Bayer 
Zuzana Bednářová
Petr Beneš, DiS.
Bc. Michaela Benešová, DiS.
Mgr. Tereza Berková
Mgr. Bc. Ivana Burýšková
Bc. Tereza Cermanová
Bc. Denisa Čechová
Mgr. Aneta Černovská
Tereza Čonková, DiS.
Mgr. Bc. Lenka Dokládalová Bednářová 
Mgr. Magdaléna Erdingerová
Bc. Kristýna Fryntová
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Richard Hanus, DiS.
Andrea Hartmanová
Mgr. Lenka Horáčková
Bc. Antonín Hrdý, DiS.
Bc. Michaela Hrubá
Mgr. Denisa Hypiusová
Lenka Chládková, DiS.
Lenka Jakubcová, DiS.
Bc. Tomáš Janků
Dana Janoušková
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
Mgr. Kateřina Kábelová
Bc. Miroslava Kaplanová
Bc. Kamila Kašová
Mgr. Daniel Klement
Bc. Michaela Klimešová
Pavlína Kohoutková, DiS.
Bc. Lenka Kolárová
Veronika Kolmanová
Mgr. Barbora Konrády
Mgr. Simona Kopicová
Bc. Kateřina Kozáková, DiS.
Mgr. Martin Krajča
Bc. Petra Kristlová
Bc. Barbora Křivanová, DiS.
Mgr. Martina Kučerová
Bc. Marie Kultová
Mgr. Gita Kuncová Ruthová
Mgr. Magdalena Lukasová
Klára Machačová, DiS.
Bc. Kateřina Malinová
Mgr. Dita Malinská
Mgr. Markéta Manová 
Mgr. Kristýna Maťátková
Bc. Eva Mifková
Bc. Martin Mikeš
Tereza Müllerová, DiS.
Bc. Jiří Musil

Bc. Ivana Myšková
Bc. Jiří Němec
Kateřina Němečková, DiS.
Bc. Jan Nosek, MPA
Mgr. Lenka Pasecká
Mgr. Bc. Petr Pavlíček
Mgr. Kateřina Pechová
Mgr. Denisa Peterková
Gabriela Pinčeková
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Iva Postupová
Bc. Tomáš Potůček
Petra Prchalová, DiS.
Kristýna Prokopová, DiS.
Bc. Lucie Prokopová, DiS. 
Bc. Lenka Pumrová
Michaela Rejšková, DiS.
Klára Ronovská, DiS.
Mgr. Martin Růžička 
Bc. Jana Řezníčková
Bc. Tereza Samková
Tereza Sedláková
Miroslav Sejkora 
Bc. Dorota Skokanová, DiS.
Mgr. Ing. Jiří Staníček
Bc. Filip Staš, DiS.
Mgr. et Mgr. et Bc. Martin Svoboda
Bc. Martin Šafář
Markéta Škorničková, DiS.
Mgr. Irena Šritrová
Mgr. Andrea Štefková, DiS.
Ondřej Šulc, DiS.
Urban Nicole Aemilia
Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Marta Vaňková 
Bc. Artem Vartanyan
Bc. Jaroslav Vdovičík
Mgr. Lukáš Verner
Bc. Jana Vondrová
Petr Vykydal, DiS.
Klára Zahradníková, DiS.
Adéla Zákoutská
MUDr. Martin Zandler
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Mgr. Karolína Zavadilová
PhDr. Mgr. Karla Zradičková Šafránková

Laxus z.ú. a SEMIRAMIS z.ú. dekují za spolupráci

ZAMĚSTNANCŮM:

LEKTORŮM PRIMÁRNÍ PREVENCE:
Lucie Altmannová
Bc. Martina Bezděková
Tereza Černá
Eliška Červená
Michaela Dlouhá

Bc. Veronika Dolečková
Natálie Firýtová
Bc. Lenka Háse
Michaela Heralová
Bc. Hana Hinkelmannová
Bc. Romana Hirková
Bc. Tomáš Hlavatý
Mgr. Jakub Husák
Magdaléna Jarošová
Adéla Jonášová
Adéla Jůvová
Markéta Karlová
Bc. Kateřina Kašparová
Jakub Kersch
Lukáš Kolomazník
Kateřina Korbelová
Aneta Kosmatová
Bc. Klára Koubková
Nikola Kročková
Bára Kuchtaninová
Pavla Kučerová
Gabriela Malíková
Bc. Anna Martínková
Tereza Mlýnková
Lucie Mrázová
Zuzana Nott
Tereza Nováková
Adam Nývlt
Bc. Michaela Pacáková
Mgr. Petra Pavlíčková
Denisa Pavlíková
Michaela Puchýřová
Bc. Michaela Raková
Bc. Vojtěch Růžička
Tereza Salavová
Mgr. František Sehoř
Nikola Sikorová
Vendula Slabá
Nikola Sochová
Bc. Lucie Strachová
Barbora Škabradová
Taťána Škanderová
Linda Špásová
Bc. Kateřina Taranzová
Bc. Alena Tmejlová
Bc. Lucie Trojanová
Petra Tomková
Dita Vrabčeková
Karolína Vykouková
Adéla Zákoutská
Pavlína Zdražilová
Bc. Alexandr Zich
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Podekování za podporu 

48

Dále děkujeme
MUDr. Miroslava Volfová, CSc., Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.
MUDr. Vratislav Řehák, Remedis, s.r.o.
MUDr. Šárka Volejníková, AbbVie s.r.o.
Ing. Petr Schamberger, AbbVie s.r.o.

A také děkujeme všem lékárnám, které s námi spolupracují a angažují se tak v ochraně veřejného zdraví. 
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LETOHRAD

MNICHOVO HRADIŠTĚMEZIMĚSTÍ MILOVICE

LANŠKROUN

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NOVÝ BYDŽOV

NYMBURK

SVITAVY

KRALUPY NAD VLTAVOU

ČELÁKOVICE

HOŘICEČESKÁ TŘEBOVÁ DOBRUŠKAČESKÁ SKALICE

BAKOV NAD JIZEROU

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NERATOVICE NOVÁ PAKA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

SADSKÁRYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚLNÍK

KOSMONOSYJAROMĚŘCHRUDIM

HRADEC KRÁLOVÉ HRONOV

BRANDÝS NAD LABEM
- STARÁ BOLESLAV

BĚLÁ POD BEZDĚZEM BENÁTKY NAD JIZEROU

JABLONEC NAD NISOU

LITOMYŠL

POLIČKAPOLICE NAD METUJÍPODĚBRADYPARDUBICE

NÁCHOD

MLADÁ BOLESLAV

KOSTELEC NAD ORLICÍ KRÁLÍKY

BROUMOV

PŘELOUČ

ŽAMBERK

LYSÁ NAD LABEM

VYSOKÉ MÝTO 

CHVALETICECHLUMEC NAD CIDLINOU
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Kontakty

Generální ředitel: 
  Mgr. Pavel Plaček, DiS.
   placek@lsa.partners
   +420 606 936 212

Adresa: 
LSA.partners
Krunertova 425/24 
500 04 Hradec Králové

Vedoucí podpory služeb:
  Bc. Jana Vondrová
   vondrova@lsa.partners
   +420 776 626 305

 www.lsa.partners

Ředitelka: 
  Bc. Eva Mifková
   mifkova@laxus.cz
   +420 606 691 490

Odborný ředitel: 
  Bc. Artem Vartanyan
   vartanyan@laxus.cz
   +420 733 531 078

Sídlo organizace a fakturační údaje: 
Laxus z.ú.
Sadová 2107 
288 02 Nymburk

Korespondenční adresa: 
Laxus z.ú.
Krunertova 425
500 04 Hradec Králové

IČO: 62695487

Datová schránka: snjgydh

 www.laxus.cz

 laxus.os

 laxus_cz

Ředitel: 
  Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
   zavadil@os-semiramis.cz
   +420 606 365 338

Odborná ředitelka: 
        Mgr. Bc. Lenka Dokládalová Bednářová
   lenka.bednarova@os-semiramis.cz
   +420 770 184 289

Sídlo organizace a fakturační údaje: 
SEMIRAMIS z.ú.
Dlabačova 2208
288 02 Nymburk

Korespondenční adresa: 
SEMIRAMIS z.ú. 
Krunertova 425
500 04 Hradec Králové

IČO: 70845387

Datová schránka: q4vzwqm

 www.os-semiramis.cz

 semiramis.os

 Semiramis_cz
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Centrum primární prevence
Královéhradeckého kraje:
Mgr. Simona Kopicová

 +420 734 316 123
 kopicova@os-semiramis.cz
 Krunertova 425/24, 500 04 Hradec Králové

Centrum primární prevence
Pardubického kraje:
Bc. Denisa Čechová

 +420 734 319 992
 denisa.cechova@os-semiramis.cz
 Krunertova 425/24, 500 04 Hradec Králové

Centrum primární prevence
Středočeského kraje:
Tereza Müllerová, DiS.

 +420 733 184 995
 mullerova@os-semiramis.cz
 Sadová 2107, 288 02 Nymburk

Centrum rodinného poradenství:
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 +420 606 365 338
 zavadil@os-semiramis.cz
 crp@os-semiramis.cz
 Sadová 2107, 288 02 Nymburk

Centrum terénních programů
Královéhradeckého kraje:
Mgr. Bc. Petr Pavlíček

 +420 773 071 489
 pavlicek@laxus.cz
 teren.hradec@laxus.cz
  +420 775 565 309 (terénní mobil)
 +420 777 626 309 (terénní mobil)
  +420 776 626 309 (terénní mobil)
 +420 734 319 995 (terénní mobil)
 Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové

Centrum terénních programů
Pardubického kraje:
Bc. Tomáš Janků

 +420 733 531 076
 janku@laxus.cz
 teren.pardubice@laxus.cz
 +420 608 626 303 (terén Chrudimsko, Přeloučsko 

a Pardubice) 
 +420 774 626 302 (terén Svitavsko) 
 +420 774 626 301 (terén Ústeckoorlicko)
 Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

Centrum terénních programů
Středočeského kraje:
Ondřej Šulc, DiS.

 +420 724 557 503
 sulc@os-semiramis.cz
 streetwork@os-semiramis.cz
 +420 724 087 925 (terénní mobil)
 +420 728 245 196 (terénní mobil)
 Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

Centrum vzdělávacích aktivit:
Bc. Petra Kristlová

 +420 770 184 290
 cva@os-semiramis.cz
 Sadová 2107, 288 02 Nymburk

K-centrum Hradec Králové:
Lukáš Gilányi, DiS.

 +420 731 954 420
 gilanyi@laxus.cz
 kacko.hradec@laxus.cz
 +420 734 316 538
 +420 770 138 489 (terénní mobil pro HK)
 Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové

K-centrum Mladá Boleslav:
Ondřej Šulc, DiS.

 +420 724 557 503
 sulc@os-semiramis.cz
  k-centrum-mb@os-semiramis.cz
 +420 724 290 697
 Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

K-centrum Pardubice:
Bc. Miroslava Kaplanová

 +420 734 316 539
 kaplanova@laxus.cz
 kacko.pardubice@laxus.cz
 Češkova 2701, 530 02 Pardubice

N klub:
Mgr. Bc. Lenka Dokládalová Bednářová

 +420 770 184 289
  lenka.bednarova@os-semiramis.cz
  nzdm.nbk@os-semiramis.cz
 +420 731 615 059 (Nymburk)
  nzdm.mh@os-semiramis.cz 
 +420 734 232 706 (Mnichovo Hradiště)
 Zbožská 1729, 288 02 Nymburk 

 (vchod z ulice gen. Antonína Sochora)
 Poříčská 1135, 295 01 Mnichovo Hradiště

Ambulantní centrum Hradec Králové:
a detaš. pracoviště Náchod
Mgr. Irena Šritrová

 +420 777 033 618 (HK)
 +420 734 319 991 (NA)
 sritrova@laxus.cz
 ambulance.hradec@laxus.cz
 ambulance.nachod@laxus.cz
 Gočárova 1620, 500 02 Hradec Králové
 Krámská 29 (1.patro), 547 01Náchod

Ambulantní centrum
Mladá Boleslav:
Mgr. Aleš Vaněk

 +420 602 803 279
 vanek@laxus.cz
 ambulance.boleslav@laxus.cz
 +420 730 516 447
 Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

Ambulantní centrum Pardubice 
a detaš. pracoviště Svitavy:
Mgr. Kateřina Kábelová

  PCE:  +420 734 316 540
 kabelova@laxus.cz
 ambulance.pardubice@laxus.cz
 ambulance.svitavy@laxus.cz
 SY:  +420 733 734 912 

  +420 734 319 994
 Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
 Centrum Fabrika

 Wolkerova alej 92/18 , 568 02 Svitavy

Analyticko-výzkumný tým:
Bc. Artem Vartanyan

 +420 733 531 078
 analyzy@laxus.cz
 Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové

Centrum adiktologických služeb 
Nymburk:
Bc. Tereza Cermanová

 +420 605 294 535
 cermanova@laxus.cz
 cas.nymburk@laxus.cz
 +420 734 316 541 
 +420 724 557 504 (terénní mobil)
 Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

Centrum poradenských služeb
pro obviněné a odsouzené:
Mgr. Aleš Vaněk

 +420 602 803 279
 vanek@laxus.cz
 vezeni@laxus.cz
 Ptácká 162 , 293 01 Mladá Boleslav
 Krunertova 425/24 , 500 04 Hradec Králové



Liberec

Stráž pod Ralskem

Kněžmost

Chrast

Police nad Metují

Dobruška

Pečky

Lázně Bělohrad

Všestary

Vinařice

Luštěnice

Jiřice

Lánov

Chvaletice
Sadská

Světlá nad Sázavou

Milovice

Poděbrady

Odolov

Loučeň

Libáň

Řečany nad Labem

Heřmanův Městec

Předměřice
nad Labem

Smiřice
Skřivany

Valdice

Praha

Stará Paka
Pilníkov

Hořice

Červený Kostelec

Borohrádek

Doudleby
nad Orlicí

Častolovice

Rychnov nad Kněžnou

Žamberk Králíky

Lanškroun

Letohrad

Česká Třebová

Vysoké mýto

Choceň

Litomyšl

Moravská Třebová

Vamberk

Rokytnice 
v Orlických horách

Polička

Meziměstí

Broumov

Hronov

Česká Skalice

Opočno

Chlumec 
nad Cidlinou

Jablonec n. Nisou
(Rýnovice)

Čelákovice

Mnichovo Hradiště

Chrudim

Holice

Hlinsko

Jičín

Nový Bydžov
Lysá nad Labem

Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav

Kralupy
nad Vltavou

Mělník

Benátky
nad Jizerou

Neratovice

Bělá pod Bezdězem

Nová Paka

Ústí nad Orlicí

Svitavy

Jaroměř Nové Město nad Metují

Kostelec
nad Orlicí

Náchod

Třebechovice 
pod Orebem

Přelouč

Kosmonosy

Bakov nad Jizerou

Nymburk

Mladá Boleslav

Pardubice

Hradec Králové

Centrum terénních programů

Centrum primární prevence

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ambulantní centrum

Centrum rodinného poradenství

Centrum poradenství pro obviněné a odsouzené

K-centrum 

Centrum vzdělávacích aktivit Analyticko-výzkumný tým

Jilemnice

Kostelec nad Labem

Sobotka

Kopidlno

Nechanice
Solnice

Týniště nad Orlicí

Teplice nad Metují

Horní Počernice


