
laxus o.s | sociální a zdravotní služby pro uživatele drog | 1 



2 | výroční zpráva 2004 

Kdysi mi jeden klient na ulici řekl: „...hele, máš 
mi pomáhat a ne tady prudit...“. Kdykoli si na 
tuto scénku vzpomenu, říkám si, že bych jen 
stěží dokázal lépe vyjádřil to schizma, které 
ve své práci každý den zažíváme. V odborné 
hantýrce se nám říká intervenční služby, což 
znamená, že naše práce má nejen pomáhat 
dělat život snesitelnější, ale také to že máme 
(musíme?) od našich klientů něco chtít. Každý 
z mých kolegů dnes a denně zažívá, jak tenká 

Úvodní slovo
je hranice tam, kde se podpora změny láme  
v jen obtěžující „prudu“, a kde se pomoc stává 
jen oboustranně ponižující patetickou úslužbou 
nebo  „pizzou do domu“.
Tak bych rád v úvodu této výroční zprávy vyjádřil 
několik přání. Čtenáři bych  popřál zajímavé  
a inspirující počtení.  Svým kolegům pak odvahu 
a pokoru pracovat právě na té riskantní hranici 
mezi nárokem a službou. No a našim klientům 
... chuť to spolu s námi „risknout“. 

Jiří Staníček 
předseda sdružení
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Mapa pokrytí královéhradeckého kraje službami Laxus o.s.
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Občanské sdružení Laxus slaví v letošním roce 
10. narozeniny – bylo zaregistrováno Minis-
terstvem vnitra ČR 27. 12. 1995. Od počátku  
existence bylo posláním organizace minimalizo-
vat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním 
drog. První prostory jsme od města Hradec 
Králové získali v Okružní ulici, v roce 1996 
prošly rozsáhlou rekonstrukcí a do nynějška jsou 
využívány programy Laxus o.s. Prvním krokem 
k naplnění poslání bylo v lednu 1997 otevření 
Kontaktního centra Relax, které (pod názvem 
Kontaktní centrum Laxus o.s.) funguje dodnes, 
jen se v roce 2000 přesunulo o jeden vchod dál.  
V roce 1997 jsme získali první klienty, samozřejmě 
první zkušenosti v poskytování Harm Reduc-
tion služeb, a také první spolupracovníky v síti  
sociálních služeb. Odborná činnost sdružení byla 
v r. 1998 rozšířena o Terénní programy. Ty se 

jako samostatný program pro specifickou klien-
telu od Kontaktního centra oddělují v roce 2000. 
Od r. 2003 operují terénní pracovníci v regionech 
(dnes na 4/5 území Královéhradeckého kraje). 
Služby Harm Reduction tvoří dodnes nejsilnější 
část portfolia Laxus o.s., v roce 1999 jsme se 
také stali spoluzakladateli sekce HR při A.N.O. 
(členem je Laxus od r. 1998). V roce 2000, který 
považujeme za ukončení první vývojové etapy 
sdružení, je Laxus o.s. vnímán jako stabilní 
partner všech důležitých donorů (a zadavatelů) 
služeb pro uživatele drog. K dalšímu rozšíření 
služeb dochází hned v následujícím roce: pod 
názvem Ambulantní centrum vzniká léčebný  
program a v rámci K-centra vstupujeme se 
službami pro uživatele drog do oblasti vězeňství. 
Program Drogové služby ve vězení funguje 
samostatně od ledna 2005.

Historie organizace

LAXUS o.s. v roce 2004
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Cíle organizace (výňatek ze stanov Laxus o.s.)
Čl. III. Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je:  
- poskytovat sociální a zdravotní služby pro  

osoby ohrožené užíváním návykových látek
- výzkumná činnost v oblasti užívání drog
- osvětová činnost v oblasti užívání drog

2. Za tímto účelem sdružení 
- zřizuje a provozuje odborné programy 

naplňující cíle sdružení
- spolupracuje s ostatními institucemi na 

zvyšování profesionality a odborné kvality  
služeb 

Výčet programů a dalších aktivit
Občanské sdružení Laxus poskytuje od r. 1995 
sociální a zdravotní služby pro uživatele drog  
v Královéhradeckém kraji. Za tímto účelem zřizuje 
tyto odborné programy: Terénní programy, Kon-
taktní centrum, Ambulantní program, Drogové 
služby ve vězení. Pracovníci sdružení zajišťují 
také besedy na školách a vzdělávání odborníků 
z pomáhajících profesí. Na žádost zástupců 
měst a obcí realizujeme průzkumy drogové 
situace ve vytipovaných lokalitách. Laxus o. s. 
je od počátku součástí procesů standardizace  
kvality sociálních služeb v Královéhradeckého 
kraje a zapojuje se do práce na komunitního 
plánování na všech úrovních.

Důležitá data za rok 2004
V roce 2004 se nám podařilo z nasbíraných 
dat Harm Reduction programů vytvořit  první 
reálný odhad skryté populace problémových  
a injekčních uživatelů drog v regionu Králové-
hradeckého kraje. 
V roce 2004 Terénní programy začaly poskytovat 
služby i v rychnovském regionu, což znamená, 

že v současné době jsou služby Harm Reduction 
rovnoměrně dostupné na území celého kraje.  
Z výstupů práce Terénních programů a K-centra 
v Hradci Králové jsme  tudíž schopni stanovit 
relativně přesný odhad skryté populace a její  
zapojení do různých typů služeb.
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Zapojení problémových a injekčních uživatelů do Harm Raduction služeb Laxus o.s.

Při odhadech jsme vycházeli z celkového počtu 
obyvatel v regionu a předpokladu, že počet 
problémových uživatelů drog je v intervalu 0,2 
– 0,4%. (viz Mravčík a kol, situační analýza...NMS 
2004). Předmětnou populací (věk 15-59 let) 
udává statistický úřad pro Královéhradecký kraj 
na 69%. 
Odhad skryté populace je z našeho pohledu 
významný pro hodnocení dostupnosti služeb 
a strategického plánování jejich budoucího 
poskytování.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že Harm Reduc-
tion programy přímo kontaktuje 62% injekčních 
uživatelů drog, a dalších 11% je využívá nepřímo, 
formou  sekundárního výměnného programu. 
Z hlediska dalšího plánování rozvoje služeb 
jednoznačně vyplývá potřeba rozšířit sekundární 
výměnný program pro oblasti Náchodska a Rych-
novska. Potřebu dalšího rozvoje sekundárního 
výměnného programu především na Rychnovsku 
potvrzuje i vysoký podíl lékáren na distribuci 
injekčního materiálu.

Náchodsko Jičínsko Rychnovsko Celkem
celkový počet obyvatel 110 000 76 000 78 000 424 000
předmětná populace 15-59 let (69%) 75 900 52 440 53 820 292 560
odhad problémových uživatelů 0,4% 304 210 215 1 501
odhad injekčních uživatelů 0,2% 152 105 108 751
Laxus odhad injekčních uživatelů 120 100 100 770
IUD v přímém kontaktu s HR Laxus 23 28 33 476
pokrytí v přímém kontaktu 19% 28% 33% 62%
IUD zapojení do služeb Laxus (včetně SViP) 56 73 33 562
pokrytí službou (dostupnost služby pro:) 47% 73% 33% 73%
IUD = injekční uživatelé drog, SViP = sekundární výměnný injekční program

Podíl na distribuci injekčních stříkaček (Laxus o.s. a lékárny)
Náchodsko Jičínsko Rychnovsko Hradecko Celkem

IUD zapojených do služeb 56 73 33 400 562
počet vydaných střík. ze služeb Laxus 3 186 3 715 1 008 26 695 34 604
počet stříkaček na 1 klienta 57 51 31 67 62
podíl Laxusu na distribuci 54% 72% 38% 67% 65%
počet střík. prodaných přes lékárny 2 760 1 440 1 668 12 960 18 828
podíl lékáren na distribuci 46% 28% 62% 33% 35%
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Z dlouhodobého sledování podílu výměnného 
programu a prodeje stříkaček v Hradci Králové 
lze konstatovat, že vyšší množství vyměněných 
setů sebou nese pokles prodeje v lékárnách. To 
je důkazem zapojování stále větší části skryté 

populace do kontaktu se službami, dále to zna-
mená snižující se počet nejasně likvidovaného 
použitého injekčního materiálu (lékárny použité 
stříkačky nesbírají). 

Počet prodaných injekčních stříkaček v Hradci Králové za 1 měsíc
zjišťováno vždy v září roku 2002 2003 2004
počet inj. setů prodaných v HK za jeden měsíc 1 266 1 103 1 080

Tuto tezi podporuje i počet pohozených injekčních stříkaček, které nasbírali terénní pracovníci i ve 
spolupráci s Městskou policii Hradec Králové.
Počet pohozených injekčních stříkaček sebraných v Hradci Králové za 1 rok

v roce 2002 2003 2004
počet pohozených inj.setů sebraných v HK  za rok 186 167 98

Za zmínku stojí i fakt, že v roce 2004 pocházelo z celkového počtu 98 pohozených stříkaček 55  
z hradecké scény a 33 z města Náchod.
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Materiálně technické zabezpečení programů
Kontaktní centrum užívalo prostory na rohu 
Pospíšilovy a Okružní ulice, v  roce 2004 jsme 
pouze obnovili část vybavení (kancelářskou tech-
niku a nábytek) a upravili prostor pro výměnný 
program. Zkušenosti z roku 2004 ukazují na 
nedostatečnou prostorovou kapacitu. Denně  
K-centrem projde více než 20 osob. Vzhledem  
k počtu klientů a počtu realizovaných výkonů KC 
již zřetelně překročilo svou optimální kapacitu, 
proto v příštím roce budeme muset buď prostory 
výrazně rozšířit nebo omezit provoz centra.
Ambulantní centrum využívalo prostory na 
Okružní ulici. Nárůst objemu služeb na konci 
roku, spojený s reorganizací programu, poukázal 
na nedostatečnou kapacitu prostor. V dalším roce 
bude rozvoj programu vázán právě na rozšíření 
zázemí pro pracovníky i místností pro konzul-
tace s klienty. Věříme, že se nám tuto prostorově 
nepříznivou situaci podaří vyřešit ve spolupráci  
s Magistrátem města Hradec Králové.
Terénní programy disponovali v roce optimál-
ním zázemím. Vzhledem k tomu, že tento pro-
gram nepracuje s klienty ve svých prostorách, 
bylo možno řešit situaci nájmem komerčních 
kancelářských prostor. V dalším roce bude však 
potřebná výrazná investice do auta zajišťujícího 
provoz regionální části programu. Vůz, který  
v současné době používáme, má (mírně řečeno) 
svůj zenit dávno za sebou.

Odborné zabezpečení programů  
– stav standardizačních procesů
Za podpory MPSV a Královéhradeckého kra-
je jsme realizovali projekt podpory zavádění 
standardů kvality sociálních služeb pro uživatele 
drog. Do projektu se zapojil i trutnovský RIAPS 
jako druhý poskytovatel sociálních služeb této 
cílové skupině.
V rámci tohoto projektu si vedení a pracovníci 
mohli ověřit svou připravenost na certifikační 
procesy. V rámci sebehodnotící části a i během 
konzultací jsme zjistili svá slabá i silná místa  
a poskytli jsme, jak doufáme, užitečné výstupy 
pro sestavování metodických pokynů pro reali-
zaci „ostrých“ certifikací.
Díky podpoře Nadace VIA jsme, spolu s panem 
Ing. I. Kačabou, sestavili v červnu 2004 první 
Strategický plán rozvoje organizace.  
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Kontaktní centrum 
Kontaktní centrum je nejstarším a také největším 
programem sdružení Laxus. Od r. 1995 na-
bízí uživatelům drog a jejich blízkým širokou 
škálu služeb, které pomáhají snižovat sociál-
ní a zdravotní rizika užívání drog. Obrátit se  
na něj mohou všichni, kdo přicházejí do kontaktu 
s drogami - a to i když je přímo sami neužívají. 
Smyslem práce K-centra je ovlivňovat životní styl 
uživatelů drog, tedy informovat je o důsledcích 
braní, o tom, jak brát bezpečněji, jak se vyhnout 
infekčním chorobám (včetně možnosti testů  
na žloutenky nebo HIV), pomáhá zprostředkovat 
léčbu. K-centrum pomáhá zlepšit sociální situaci 
klientů, ať už v otázkách práce nebo rodiny. 

Drogové služby ve věznicích 
Projekt je realizován od roku 2000 (v rámci 
Kontaktního centra do konce r. 2004, proto se 
všechny níže uvedené informace týkají obou 

programů). Služba byla zpočátku zaměřena na 
klienty K-centra, kteří se dostali do vazby nebo 
výkonu trestu. Postupně se rozšířila na další 
uživatele drog, s nimiž byl navázán kontakt až  
v prostředí věznice. V současné době působí 
pracovníci programu ve věznicích Pardubice  
a Hradec Králové. Projekt vychází ze skutečnosti, 
že stále větší počet uživatelů drog se dostává 
vzhledem ke svému životnímu stylu do konfliktu 
se zákonem, případně do vězení. I ve vězeňských 
podmínkách by měli mít přístup ke stejným 
službám jako na svobodě. Obsahem projektu je 
práce s klienty ve věznicích (kombinace služeb 
Harm Reduction, poradenství a léčebné péče), 
realizace programu pro klienty – uživatele drog, 
v rámci probačního dohledu a pomoc klientům 
po výstupu z výkonu trestu (zejména léčebná 
péče a sociální složka). Poskytujeme také po-
radenství osobám blízkým.
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Cíle programu
Dlouhodobé cíle programu:
- poskytování HR služeb
- navazování a udržení kontaktu s UD
- doprovázející sociální práce, motivační  

trénink, zprostředkování léčby
- mapování drogové scény v kraji
- program pro UD v represivních zařízeních (od 

r. 2005 je realizován jako samostatný  pro-
gram v prostorách Ambulantního centra)

- realizace vzdělávacích programů v oblasti 
drogové problematiky 

Základní prioritou pro rok 2004 bylo spuštění 
webových stránek a drogové on-line poradny.
Uvedené cíle Kontaktního centra se v průběhu  
r. 2004 zcela podařilo realizovat, nabídku on-
line poradenských služeb bude potřeba více 
prezentovat.
Dlouhodobé cíle Kontaktního centra se nemění, 
prioritami pro rok 2005 je udržení kvality služeb 
a dokončení příprav na proces certifikace (kraj-
ské i národní standardy).

Metody práce a průběh služby
Program vychází z koncepce veřejného zdraví, 
je postaven na základech Harm Reduction, kon-
taktní a sociální práce, respektuje Minimální 
standardy léčebné péče. Pracovníci se řídí in-
terním manuálem, v němž jsou rozpracovány 
jednotlivé služby. Kontaktní práci realizují pro-
fesionální pracovníci.

Základní servis
Kontakt – navázání a udržení kontaktu, nabídka 
služeb
HR služby – základní zdravotní ošetření, vý-
měnný injekční program, bezpečná likvidace 
použitého injekčního materiálu, distribuce pre-
zervativů, vitamínů a zdravotnického materiálu. 

Testování na hepatitidy a HIV- screeningové 
testy. 
Pro klienty bez přístřeší hygienický servis  
(sprcha, praní prádla). Potravinový servis (čaj, 
káva, polévka).
Informace – vzdělávání UD v oblasti zdravotní, 
sociálně-právní a v oblasti bezpečné aplikace.
Poradenství – individuální případová práce. 
Specializované trestně-právní poradenství, za-
stupování klientů.
Zprostředkování – odkazy do návazných  
léčebných, zdravotních a sociálních institucí.  
V případě potřeby asistenční služba.

Specifické programy
Výkon klientské samosprávy pro stálé klienty 
jako další ze služeb klientům, která šetří provozní 
náklady programu (jedná se o pomocné práce  
a výkon trestu Obecně prospěšných prací).
Pro UD v represivních zařízeních – na základě 
spolupráce s Vazební věznicí Hradec Králové, 
věznicemi Pouchov a Pardubice. Služby pro 
klienty zařízení i pro další umístěné s užíváním 
návykových látek v anamnéze. Individuální po-
radenství, případová práce, motivační trénink, 
zprostředkování léčby. Pravidelné besedy, zej-
ména na odd. mladistvých a mladých dospělých. 
Klienti bez sociálního zázemí mají možnost 
požádat o balíček se základními potřebami (hy-
giena, psací potřeby). Písemný kontakt s klienty 
umístěnými mimo region východních Čech.
Pro těhotné a UD-matky – specifické poraden-
ství v těhotenství a při péči o dítě, informace,  
pomoc při jednáních s úřady.
Pro klienty PMS s „toxi“ anamnézou – speci-
alizovaný program jako součást ochranného 
opatření. Motivační, v případě potřeby léčebný.
Vzdělávání – nabídka vzdělávacích programů 
pro odborníky z jiných profesí – zejména 
Vězeňská služba, policie, PMS. Osvědčený  
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program, přizpůsobený požadavkům a potřebám 
jednotlivých profesí. Realizováno ve spolupráci  
s TP. Vzdělávací program je připravován za spo-
lupráce s pověřenými pracovníky jednotlivých  
institucí regionu, zejm. s koordinátorem pre- 
vence kriminality Magistrátu města H. Králové  
a krajským protidrogovým koordinátorem.

Statistiky a jejich interpretace
Rok 2003 byl pro program netypickým rokem 
s výrazným nárůstem (až 100%) ve statistic-
kých datech. Rok 2004 se opět vrátil do normá-
lu, kdy výkony jsou vyšší než v r. 2002, ale ne 
tak vysoké jako v r. 2003. Klesl zejména počet 
výměn a vyměněného materiálu, lehce narůstá 
počet klientů, testů a výrazně počet individuál-
ních konzultací. Vysvětlení vidíme v přerušení 
sekundárních výměn z drogových bytů a uvěznění 
řady výrobců drog. 

Služby programu využilo v r. 2004 celkem 381 
osob (↑ o 16%). Z nich bylo 328 UD. Z 75% 
převažují muži, podle typu užívané drogy pervi-
tin (76%). Heroin jako základní drogu udává 8,5% 
klientů. Klienti užívající legální metadon tvoří 
3% a nelegální Subutex 1,8%. 88% klientů užívá 
injekčně. Klienti se základní drogou THC (5,7%) 
využívají jednorázové poradenství.
Průměrný věk klientů je 23,73 roku (stále se 
zvyšuje).
Struktura využívaných služeb: za účelem výměny 
proběhlo 883 kontaktů, vyměněno bylo 21.533 
ks injekčních stříkaček (↓ o20% v porovnání  
s 2003). Průměrný počet vyměněných stříkaček 
na 1 výměnu je 24 ks, což je stejné poslední  
3 roky.
K navýšení došlo u individuálního poraden- 
ství – 349 x (↑o 35%). 13 osob nastoupilo léčbu,  
z nich 8 v rezidenčních zařízeních.
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Srovnání vybraných statistických údajů 2002-2004:
2002 2003 2004

Počet klientů UD 112 295 328
Počet prvních kontaktů 151 167 168
Počet osobních kontaktů 1 991 4 253 3 799
Počet výměn 659 1 347 883
Vyměněný materiál 13 963 38 465 21 533
Testy na inf.nemoci 95 263 300
Indiv.poradenství 95 260 349

Vzdělávacími programy prošlo 538 dětí a mladistvých a 219 dospělých.

Spolupráce v sociální síti:
Sociální síť institucí, se kterými spolupracujeme 
zůstává v průběhu let stejná. Nejvíce spolu-
pracuje K-centrum s dalšími programy Laxus o. s. 
– Terénními programy a Ambulantním centrem 
(předávání klientů – psychologické poradenství 
pro klienty a rodinné příslušníky, ambulantní 
léčebný a doléčovací program, výkon ochranné 
léčby, rodičovská svépomocná skupina). 
Z Terénního programu přejímáme klienty 
požadující zprostředkování léčby a testy na 
infekční nemoci.

Další spolupracující organizace: 
Léčebné a zdravotnické instituce: 
AT ordinace HK, Léčebna návykových nemocí 
Nechanice, TK Karlov, Substituční centrum FN 
HK, Infekční klinika FN HK.
Probační program + služby ve věznicích: 
Probační a mediační služba, Vazební věznice 
Hradec Králové, věznice Pouchov, věznice Par-
dubice.
Poradenství pro klienty: 
Advokátní kancelář, Ambulantní lékaři (specia-
listé) dermatovenerolog, gynekolog, chirurg.

Do registru žádostí o léčbu HS hlásíme incidenci 
a prevalenci.

Personální zajištění programu:
Tým pracoval ve 4 osobách, pátá pracovnice  
nastoupila v září, zároveň se však snížil 
úvazek vedoucí programu, která byla pověřena  
prozatímním vedením Ambulantního programu. 
Všichni zaměstnanci splňují podmínku min. 
vyššího odborného vzdělání, pouze u 1 pracovní-
ka (se SŠ vzděláním) je vyšší odborné vzdělání 
nahrazeno adekvátním vzděláním mimoškolním 
a praxí. Pracovníci splnili individuální vzdělávací 
plány a povinné vzdělávání stanovené organizací 
(První pomoc, Bezpečnost práce, dále Prevence 
relapsu a společný pracovní víkend Laxus o.s.). 
Supervize probíhala s Dr. J. Šiklem.
Vedoucí týmu, Mgr. Jana Ženíšková, získala  
v červnu 2004 Výroční cenu České asoci-
ace streetwork za přínos v oblasti služeb pro 
uživatele drog ve věznicích v Hradci Králové  
(Vazební věznice HK a Věznice Pouchov) a v Par-
dubicích.
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Terénní programy
Terénní programy nabízejí svoje služby pro-
blémovým uživatelům drog v Hradci Králové  
a ve většině regionů Královéhradeckého kraje. 
Terénní pracovníci vyjíždějí do okresů Rychnov 
nad Kněžnou, Náchod, Jičín. Smyslem práce je 
vyhledávat uživatele drog v jejich přirozeném 
prostředí – na ulicích, v barech, klubech nebo 
hospodách. Prostřednictvím výměnného pro-
gramu poskytují pracovníci uživatelům drog  
informace a poradenství vedoucí ke snížení 
rizik působených drogou, doprovázejí je v jejich  
situacích a zprostředkovávají jim kontakt  
s dalšími programy pro uživatele drog v regionu. 
Program nabízí také odborně provedený sběr 
použitých injekčních stříkaček. 

Cíle programu
Dlouhodobé cíle programu:
- navazování kontaktů se skrytou populací  

problémových uživatelů drog (UD)
- Harm Reduction, kontaktní a doprovázející 

sociální práce
- motivační trénink a reference do zdravotních  

a léčebných zařízení
- mapování drogové scény v Hradci Králové  

a regionu
- snižování dopadu injekčního užívání drog  

na obecnou populaci
- spolupráce s ostatními službami pro UD v HK
- prosazování HR v regionu (vzdělávání 

paraprofesionálů)

Priority  pro rok 2004 a jejich plnění
TP s romskými UD v Hradci Králové i regionu 
kraje se nedaří. Domníváme se, že důvodem 
není kvalita služby, ale nedostatek heroinu na 
hradecké scéně, který odvádí romské uživatele 
užívat drogy mimo dosah služby.
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Regionální terénní program  na území Králové-
hradeckého kraje: tento cíl se daří naplňovat, 
zejména rozšířením programu do oblasti Rych-
novska - program do této oblasti vstoupil  
na žádost obce Rychnov n. Kněžnou.
Výměnný injekční program s využitím mobilních 
telefonů se daří rozvíjet především v regionu.  
V této oblasti se bez auta a mobilů lze jen těžko 
obejít. Využití telefonu ve městě HK je minimální. 
Využívají ho pouze ojediněle klienti, kteří nejsou 
v pravidelném kontaktu s programem. 
Rozvoj indigenní práce: tento cíl zřejmě přehod-
notíme. Zatím poměrně dobře funguje sekundární 
výměnný program. V regionu se daří kontaktovat 
referenční členy místních scén. Ke spolupráci se 
daří motivovat nepeněžními prostředky. 
Propagace HR, osvěta a vzdělávání institucí  
regionu KHK se daří . Ve spolupráci s KC se podí-
líme na vzdělávání vězeňské služby, Městských 

policií (i v obcích regionu) a Policie ČR. Ve spo-
lupráci s krajským protidrogovým koordiná-
torem se podílíme na vzdělávání regionál-
ních koordinátorů, účastnili jsme se zavádění 
standardů sociálních služeb v Královéhradeckém 
kraji. 
V rámci práce v regionu vzděláváme sociální 
pracovníky a Městskou policii v obcích.
Kromě stanovených priorit se programu podařilo 
úspěšně projít vnitřním procesem ověřování 
naplňování krajských standardů pro sociální 
služby pro uživatele drog.
Výrazný rozvojový potenciál programu je v posky-
tování služeb v regionu, a to zejména v případě, 
že se podaří zajistit pro program další vůz. 

Metody práce a jednotlivé aktivity
Program vychází z koncepce veřejného zdraví, 
je postaven na základech Harm Reduction (HR) 
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a kontaktní sociální práce (terénní práce – street-
work). Terénní práce (TP) je metodou šíření zdra-
votnické osvěty a služeb pro uživatele drog (UD). 
Profesionální terénní práce ve městě Hradec 
Králové: v rámci přímé terénní práce kontaktuje 
UD a poskytuje HR služby, rozšiřuje informace 
a zprostředkovává další služby: kontaktní práce; 
HR služby (základní zdravotní ošetření, výměnný 
injekční program, sběr a bezpečná likvidace 
použitých setů a jehel, distribuce prezervativů, 
vitamínů a zdravotního materiálu); informa-
ce; zprostředkování ke zdravotnímu ošetření,  
sociálním službám, jiným HR programům;  
poradenství a doprovázející sociální práce.
Regionální terénní program: v rámci přímé terén-
ní práce kontaktuje UD a poskytuje HR služby, 
rozšiřuje informace a zprostředkovává další 
služby stejně jako v HK (viz výše). Navíc jsou  
v regionu klientům poskytovány testy HCV, 
HIV. Terénní pracovníci se ovšem v jednotlivých 
obcích nepohybují denně, proto je charakter 
kontaktu odlišný. Každý terénní pracovník má 
přiděleny konkrétní obce (cca  4), ve kterých 
zajišťuje kontinuitu služeb (výjezdy realizujeme 

denně). V rámci výjezdů do „svých“ obcí sebou 
podle potřeby bere ještě jednoho spolupracovní-
ka. Podstatnou metodou práce je sekundární 
výměnný injekční program. 
Monitorování drogové scény: sběr a vyhod-
nocování dat získaných v rámci terénního  
programu, průběžné sledování dostupnosti  
a prodeje injekčního materiálu v lékárnách.
Program sběru pohozených injekčních stříkaček: 
v rámci běžné práce TP sleduje problémová 
místa. Cílené sběry jsou realizovány vždy kon-
cem pracovního týdne  s ohledem na pohyb dětí  
a mládeže o víkendech. TP dohledává a sbírá ma-
teriál na základě oznámení jiných institucí a osob. 
Program dále zahrnuje  vzdělávání pracovníků 
veřejných služeb (městské policie, technické 
služby, správci veřejných prostor, etc.)
Vzdělávání: nabídka vzdělávacího programu pro 
odborníky z jiných profesí, zejména Vězeňská 
služba, Policie ČR , PMS. Osvědčený program 
přizpůsobený požadavkům a potřebám jed-
notlivých profesí. Realizováno ve spolupráci  
s Kontaktním centrem.

Statistiky Terénních programů a jejich interpretace

osoby kontakty 1.K VIP OUT

1998 116 neevidováno neevidováno neevidováno 2 362
1999 195 2 846 142 1 474 6 056
2000 155 973 75 691 2 816
2001 141 1 229 33 910 4 324
2002 157 1 252 57 948 5 660
2003 192 1 168 92 818 6 624
2004 182 937 92 709 13 079

1.K = počet prvokontaktů, VIP = výměnný injekční program, OUT = počet vydaných stříkaček
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Hradec Králové Regionální terénní programy

kontakty 1. K VIP OUT sběr kontakty 1. K VIP OUT sběr
1999 2 846 142 1 474 6 056 - nefungoval
2000 916 58 661 2 455 415 57 17 30 361 0
2001 1 229 33 910 2 264 85 15 15 - 2 060 0
2002 1 208 50 925 2 608 183 44 7 23 3 052 3
2003 1 008 64 749 3 553 155 160 28 69 3 071 12
2004 664 38 511 5 162 55 273 54 198 7 909 38

Ze srovnání jednotlivých roků lze konstatovat, že 
v roce 2004 se nemění počet klientů, klesá však 
počet kontaktů s nimi (o 20%), za současného 
strmého nárůstu počtu vyměněných setů (197%). 
Tato skutečnost souvisí s preferencí odkazování 
na služby K-centra. Počet prvních kontaktů  
v Hradci Králové klesá. To zřejmě odráží jednak 
uzavřenost hradecké drogové scény a postupnou 

změnu orientace scény na stimulační drogy  
a na aplikaci drog na bytech. O klesajícím trendu 
užívání na ulici svědčí i pokles stříkaček sebraných 
na ulici a rostoucí průměrný počet vyměněných 
stříkaček připadajících na 1 výměnný kontakt 
(ze 4,7 na 10,1 kusů). O poklesu užívání opiátů 
svědčí pokles kontaktů s romskými klienty, kteří 
právě preferují heroin užívaný na ulici. 
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Strmý nárůst v počtu osob (200%) a poskyt-
nutých služeb (200-300%) v regionu. V roce 
jsme zintenzivnili práci v regionu – terénní  
pracovníci vyjíždění do obcí denně. Od ledna 
2004 používáme auto a pracovníci tedy nejsou 
odkázáni na veřejnou dopravu. Tím odpadají 
velké časové prostoje a během jednoho výjezdu 
je možné navštívit 2-3 obce.  Zvýšení dostupnos-
ti služeb v regionu a nárůst služeb (200-300%) 
ve srovnání s náklady na provoz vozu (39 tis. 
– PHM a údržba) ukazují na ekonomickou výhod-
nost poskytované služby. V roce 2004 rozšířil  
terénní program své služby i do oblasti Rych-
novska. V současné době terénní programy  
Laxus pokrývají 4/5 Královéhradeckého kraje. 

Spolupráce v sociální síti:
Terénní pracovníci pro případ zprostředkování 
dalších služeb využívají institucionální síť KC. Pro 
rozvíjející se regionální část programu začínáme 
budovat spolupracující síť v obcích regionu  
(sociální pracovníci městských a obecních úřadů, 
Městské policie). 
Zatím se nedaří navázat fungující spolupráci 
se zdravotnickými zařízeními. Klienti v regionu  
odmítají navštěvovat lékaře na malých  městech 
a v případě komplikací využívají raději Hradec 
Králové  (služby opět zprostředkováváme přes 
K-centrum).
V prosinci  2004 byla zahájena spolupráce 
se substitučním programem FN HK a Ambu-
lantním centrem Laxus o.s. AC Laxus zajišťuje 
pro FN sociální servis, což zvýšilo dostupnost 
substitučního programu i pro klienty z regionu.

Personální zajištění programu:
Chod programu zajišťovalo 6 pracovníků, na 4,83 
úvazku. Z toho připadlo 3,8 úvazků na přímou 
práci v terénu, 0,7 úvazku na vedení a admini- 
straci programu, dále 0,33 na organizační  

podporu správy projektů. Odborní pracovní-
ci naplňují podmínku min. vyššího odborného 
vzdělání.
V roce 2004 se pracovníci programu účastnili dvou 
seminářů vnitřního vzdělávání zaměstnanců: 
BOZP a Prevence relapsu. Společně s ostatními 
zaměstnanci Laxus o.s. se terénní pracovníci 
účastnili pracovního víkendu, který byl tematicky 
zaměřen na vnitřní spolupráci programů Laxus.
Týmová supervize probíhala s PhDr J. Šiklem, 
od listopadu s Mgr. Michalem Zahradníkem.  
Vzdělávání zaměstnanců probíhá podle indi-
viduálních vzdělávacích plánů.

M
ichal Zahradník, supervizor Terénních program

u
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Ambulantní program
Ambulantní program nabízí svoje služby v am-
bulantním léčebném programu (těm, kdo se 
snaží o abstinenci nebo o změnu životního 
stylu), v ambulantním doléčovacím programu 
(klientům přicházejícím z léčebny nebo těm, 
kteří samostatně nad 3 měsíce abstinují)  
a v programu určeném rodinným příslušníkům 
a partnerům uživatelů drog (svépomocná sku-
pina). Smyslem práce Ambulantního programu 
je zejména zlepšení kvality života jak uživatelů 
drog tak jejich partnerů a blízkých, odborníci 
programu poskytují i rodinné poradenství pro 
mladé uživatele drog.

Cíle programu:
Program prodělal v r. 2004 výraznou změnu. 
Tato situace byla vyvolána jednak personálními 
změnami a jednak neuspokojivým naplněním 
programu. Snížený úvazek vedoucí programu 

a posléze její ukončení pracovního poměru se 
odrazilo na menších počtech výkonů, útlumovým 
obdobím v červnu - září 2004. Vzhledem k nas-
talé situaci jsme byli postaveni před nutnost  
formulování nových cílů programu. Do budoucna 
předpokládáme částečný odklon od dlouhodobé 
terapie klientů k intenzivnější sociální práci, po-
radenství, krátkodobé terapii.
Během prvního pololetí byl program ovlivněn 
sníženým personálním obsazením, což se odra-
zilo na jeho fungování. Po 3 měsíční stagnaci 
jsme stanovili nové cíle programu – rozšíření  
cílových skupin, rozšíření nabídky služeb (dosud 
ambulantní léčba a doléčování). Rozšíření nabíd-
ky pro mladé uživatele a jejich rodiny a pro klien-
ty v substituční léčbě buprenorfinem se během  
2 měsíců ukázalo jako smysluplné a efektivní.
Dalším cílem je zavedení probačního programu 
pro klienty UD – na konci r. 2004 jsme získali 
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akreditaci a v lednu 2005 nastoupili první klienti.
Dále předpokládáme zacílení služeb na mat-
ky UD, bez ohledu na to, jestli drogy užívají 
nebo abstinují. Tyto klientky zatím docházejí 
do KC, kde nejsou vhodné podmínky pro pobyt 
dětí. Předpokládáme zahájení strukturovaných 
programů pro tuto klientelu, zintenzivnění 
spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany  
a dalšími institucemi.
Programu se podařilo úspěšně projít vnitřním 
procesem ověřování naplňování krajských 
standardů pro sociální služby pro uživatele 
drog.

Metody práce a jednotlivé aktivity 
Základní poskytované služby byly obsaženy 
v programu po celý rok 2004: poradenství, 
sociální práce (zaměstnání, bydlení, dluhy, 
péče o děti), právní poradenství, terapie indi-
viduální a rodinná, krizová intervence, infor-
mace, zprostředkování do návazných institucí, 
asistenční služba, rodičovská skupina.
Od září 2004 jsme rozšířili nabídku služeb  
o rodinné poradenství a terapii – určené  
zejména pro mladé uživatele drog (nejčastěji THC,  
extáze, experimenty s pervitinem), často se  
jedná o problematiku na hranici mezi drogovými 
a výchovnými problémy. Vždy předpokládáme 
intenzivní zapojení celé rodiny. Službu pro tuto 
cílovou skupinu neposkytuje žádná jiná orga-
nizace v kraji.
V posledním čtvrtletí roku jsme zahájili ve spo-
lupráci s AT ordinací program psycho-sociální  
pomoci pro klienty v substituční léčbě buprenor-
finem. Zatím je spolupráce funkční, osvědčuje se, 
pro klienty se zjednodušila možnost vstupu do 
substitučního programu. AT ordinace zajišťuje 
medikaci, somatická a kontrolní vyšetření, naše 
ambulance ostatní složky programu – poraden-
ství, terapie, sociální práce. 

Během roku se opět nepodařila sestavit skupiny 
pro klienty v doléčování, předpokládáme, že tato 
situace se nezmění, klientům v doléčování se 
budeme věnovat individuálně.
Narůstá počet klientů, kteří mají nařízenou  
ochrannou léčbu do našeho zařízení.
Rodičovská skupina probíhala celý rok (šestým 
rokem), ke konci roku byla však málo využívaná 
a bude nutná její změna.

Statistiky a jejich interpretace
Ke změnám v cílové populaci došlo se změnou 
celého programu. Početně došlo k mírnému 
navýšení počtu klientů UD – o 19 v porovnání 
s rokem 2003, ale předpokládáme další výrazné 
navýšení. V roce 2003 měl program 44 klientů 
UD, v pololetí 2004  24 klientů UD a na konci 
roku 63 klientů UD (v podstatě se jedná o nárůst 
za poslední čtvrtletí, trend nárůstu se dá očekávat 

O
ndřej Počarovský, facilitátor pracovního víkendu
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i v roce 2005). Počet rodinných příslušníků se 
snížil z 85 osob na 53.
Statistické údaje jsou poznamenány změnou 
programu, jeho stagnací po dobu 3 měsíců.
Navýšil se počet klientů z 44 UD v r. 2003  
na 63 UD. Počet rodinných příslušníků využívajících 
služby programu se snížil. Mezi uživateli drog 
využívající služby výrazně převládají muži – 85%. 
Zvýšil se průměrný věk na 25,7. Stárnutí klientů 
je dáno i gamblery v programu. Mladší klientelu 

tvoří výhradně experimentátoři, kteří docháze-
jí na rodinnou terapii. Pouze 23 klientů přešlo  
z minulých let.
Počet kontaktů je obdobný jako v loňském roce, 
významná část kontaktů však proběhla v posled-
ním čtvrtletí, kdy program nalezl novou podo-
bu.
Vzhledem k tomu, že pro program v této podobě 
nejsou tabulky pro ambulantní léčbu a doléčování 
příliš vhodné, uvádíme ještě souhrnná data.

Vybraná data Ambulantního programu za rok 2004
Počet osob

pololetí 2004 rok 2004
Klientů celkem 51 116
Z toho klientů UD 24 63
Z toho rodinných příslušníků 27 53
1. kontakty celkem 26 93
Z toho s UD 12 51

Počet kontaktů
Osobních kontaktů celkem 277 534
Individuální terapie 89 sezení 140 sezení
Poradenství 62 konzultací 157 konzultací
Rodinné poradenství 8 sezení 26 sezení
Rodičovská skupina 7 rod. skupin 11 rod. skupin
Sociální práce 70 výkonů 114 výkonů
Telefonické poradenství 187 telefonátů 337 telefonátů

Spolupráce v sociální síti:
Spolupracujeme zejména s dalšími pro-
gramy Laxus o.s., s Kontaktním centrem 
– vzájemné předávání klientů a Terénními 
programy – odkazy klientů z regionu, zej-
ména do programu pro klienty v substituci. 
Další spolupracující organizace: 

Léčebny Nechanice, Opava, Červený Dvůr, Bílá 
Voda, TK Karlov – rezidenční léčba a v našem 
programu jejich doléčování.
AT ordinace HK – společná péče o klienty v sub-
stitučním programu.
Lékaři – zejména ambulantní psychiatři, psy-
choterapeuti.
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PMS – společní klienti v probačním programu.
Denní stacionář Sananim, Doléčovací program 
–  vzájemné předávání.
Azylový dům HK – možnost chráněného bydlení 
pro osoby bez přístřeší po návratu z léčby.
Prev-centrum Praha, CADAS Praha – podpora  
a výměna zkušeností při transformaci programu
Chybí nám organizace zprostředkující zaměstnání 
klientům, jinak pokládáme síť za dostatečnou  
a funkční.
Do registru hlásíme incidenci.

Personální zajištění programu:
Tým prodělal výraznou změnu, která vyvola-
la nutnost změny celého programu. Do srpna  
pracoval ve složení psychoterapeut-vedoucí,  
sociální pracovnice a koterapeut. Došlo ke změně  
ve vedení programu, od září tým pracuje  
ve složení vedoucí, sociální pracovnice-porad-

kyně, sociální pedagožka-poradkyně. Na chodu  
programu se v přechodovém období podíleli  
pracovníci Kontaktního centra. Od září byl 
rozšířen počet externistů – psycholog-terapeut, 
pedagog-terapeut a zůstává koterapeut.
Pracovníci absolvovali povinné interní vzdělávání 
(BOZP, Prevence relapsu) a pracovní víkend 
zaměřený na transformaci programu.
Supervize probíhala 1x měsíčně s Dr. Jiřím  
Librou, s výjimkou letních prázdnin. Zaměřovala 
se na práci s klienty, na týmovou supervizi a na 
koncepci programu. Nově byl angažován jako 
garant MUDr. Jakub Minařík z CADASu.
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Manažerské zajištění chodu organizace
Valná hromada čítající k 31.12.2004 celkem 
11 řádných a 4 čestné členy, se sešla v r. 2004 
dvakrát. Předmětem schůzek VH bylo zejména 
schválení změny stanov a organizačního řádu 
sdružení, schvalování průběžných, závěrečných 
a finančních zpráv, zhodnocení aktivit projektů, 
schvalování změn v členské základně a volba 
orgánů sdružení (Rada sdružení a Dozorčí rada 
– viz dále). V roce 2004 došlo také ke změně 
zdravotnického garanta organizace, kterým se 
stal MUDr. Jakub Minařík.
Se zavedením nové organizační jednotky Laxus 
o.s. – správy projektů - došlo v průběhu roku 
2004 ke změnám v těch nejdůležitějích oblastech 
řízení a plánování. Byly systematizovány aktivity  
v oblastech fundraisingu, Public Relations, propa-
gace a personalistiky. Byl zaveden pravidelně 
aktualizovaný grantový kalendář, nově funguje 
v organizaci úplná databáze smluv o dotacích 

a finančních prostředcích, jsme v kontaktu se 
všemi regionálními a vybranými celostátními mé-
dii. Nejvýznamnějším krokem byla tvorba Stra-
tegického plánu rozvoje organizace do konce  
r. 2007 – červnový pracovní víkend na toto téma 
facilitoval Ing. Ivo Kačaba. Nově plánované akti-
vity nebo významější tranformační změny v od-
borných programech ověřujeme ve fázi plánování 
SWOT analýzami a Logickými rámci.
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Struktura občanského sdružení Laxus (stav k 1. 1. 2005)

Valná hromada Laxus o.s.
10 řádných členů, 4 čestní členové

Rada sdružení
Mgr., Ing. Jiří Staníček - předseda, Mgr. Jana Ženíšková - místopředsedkyně, 

MUDr. Jakub Minařík – člen (odborný zdravotnický garant programů, nečlen sdružení)

Kontaktní 
centrum

provozní vedoucí 
Bc. Eva 

Krejcarová
tel.: 495 513 977

e-mail: 
kacko@laxus.cz

Terénní 
programy 

provozní vedoucí
Lenka 

Chládková, DiS.
tel. 495 715 413

e-mail: 
teren@laxus.cz

Ambulantní 
centrum

vedoucí
Mgr. J. Ženíšková
t. 495 515 907

e-mail: 
ambulance
@laxus.cz

Organizační 
správa 

projektů

Martina 
Pojmonová

t. 495 715 404
e-mail: 

laxus@laxus.cz

Drogové 
služby 

ve vězení

provozní vedoucí
Markéta 

Lukáčová, DiS.
t. 495 515 907

e-mail: 
dsv@laxus.cz

supervize:
Dr. Martin Hajný

supervize:
Mgr. M. Zahradník

supervize:
Dr. Jiří Broža

supervize:
Dr. Jiří Libra

Řídící složka Laxus o.s.
Okružní č. 699, PO Box 21, 500 03 Hradec Králové

Mgr., Ing. Jiří Staníček – ředitel, Mgr. Jana Ženíšková – zástupkyně ředitele

Dozorčí 
rada Laxus 

o.s.

Mgr. Radka 
Janebová, 

Mgr. Blanka 
Víznerová, 
Mgr. Daniel 

Dvořák 
(nečlen 

sdružení)
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Členství v asociacích, pracovních skupinách  
a dalších orgánech 
Laxus o.s. je členem A.N.O. – Asociace nevlád-
ních organizací zabývajících se prevencí a léčbou 
drogových závislostí. Na podzim byl ředitel 
sdružení zvolen do rady A.N.O. Při A.N.O. působí 
odborné sekce, ve kterých jsou zastoupeny  
jednotlivé programy. K-centrum a Terénní pro-
gramy jsou  členy sekce Harm Reduction.
Kontaktní centrum a Terénní programy jsou také 
členy ČAS – České asociace streetwork, sdružující 
nízkoprahové sociální služby .
Své zástupce má sdružení i v následujících pra-
covních skupinách: „Žádosti o léčbu v důsledku 
užívání ilegálních drog“ při NMS, v Krajské  
protidrogové komisi, pracovní skupiny pro  
komunitní plánování na úrovni pověřených obcí.

Zaměstnanci v r. 2004
Gabriela Bulantová
Dana Dobiášová (do 31.08.04)
Lenka Chládková
Michal König
Eva Krejcarová
Monika Lubrová
Markéta Lukáčová (od 01.09.04)
Martina Pojmonová (od 05.01.04)
Lucie Potměšilová
Jiří Staníček
Josef Vinduška
Tomáš Záhořík (do 31.12.04)
Jana Ženíšková

Poděkování sponzorům
Činnost Laxus o.s. finančně podporují:
Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci  
protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Jaroměř
Město Jičín 
Město Kostelec nad Orlicí
Město Hořice
Město Dobruška
Město Nová Paka
Nové Město nad Metují
Nadace Via



28 | výroční zpráva 2004 

FINANČNÍ ZPRÁVA LAXUS o.s. za r. 2004

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Výkaz zisků a ztrát

A. Náklady 4971
I. Spotřebované nákupy celkem 678
II. Služby celkem 748
III. Osobní náklady celkem 3 012
IV. Daně a poplatky celkem 0
V. Ostatní náklady celkem 8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 16
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 509
VIII. Daň z příjmů celkem 0
Náklady celkem 4 971

B. Výnosy 4 971
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 85
II. Změny stavu zásob celkem 0
III. Aktivace celkem 0
IV. Ostatní výnosy celkem 7
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0
VI. Přijaté příspěvky celkem 525
VII. Provozní dotace celkem 4 354
Výnosy celkem 4 971
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Rozvaha
AKTIVA stav k 1.dni  

účetního období
stav k poslednímu dni 

účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem 80 63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 275 275
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -195 -212
B. Krátkodobý majetek 287 202
I. Zásoby celkem 3 3
II. Pohledávky celkem 2 0
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 282 199
IV. Jiná aktiva celkem 0 0
AKTIVA CELKEM 367 265

PASIVA stav k 1.dni  
účetního období

stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 243 243
I. Jmění celkem 0 243
II. Výsledek hospodaření celkem 243 0
B. Cizí zdroje celkem 124 22
I. Rezervy celkem 0 0
II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0
III. Krátkodobé závazky celkem 124 -3
IV. Jiná pasiva celkem 0 25
PASIVA CELKEM 367 265
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Účetní výsledovka Laxus o.s. za rok 2004
Náklady Výnosy

Metodický materiál 22 570 Tržby za služby 84 950
Hygienické potřeby 26 117 Úroky 1 219
Zdravotnický materiál 343 812 Ostatní provozní výnosy 6 158
Potravinový servis 29 905 Půjčka 500 000
DHIM 116 612 Město Hradec Králové 540 471
Kancelářské potřeby 47 219 Město Kostelec nad Orl. 20 000
Energie 71 091 Město Jaroměř 20 000
Pohonné hmoty 20 400 Město Nová Paka 17 500
Repro služby 23 546 Město Jičín 20 000
Oprava a údržba budov 41 130 Město Nové Město n. M. 10 000
Opravy a údržba auta 18 608 Město Rychnov n. K. 45 000
Cestovné 95 519 Sponzorské dary 600
Nájemné 32 656 Příspěvky od klientů 5 100
Tiskárna 33 869 Nadace Via 18 738
Poštovné 20 513 Královéhradecký kraj 1 048 600
Vzdělávání 138 286 Úřad vlády - RVKPP 1 631 000
Ostraha prostor 28 520 MPSV 822 733
Praní, likvidace zdravot-
nického materiálu

11 693 Ministerstvo zdrav. 178 774

Ekonomický servis 102 932
Telefony 106 036
Propagace 5 214
Pojištění 20 114
Ostatní služby 69 587

PŘEHLED O PĚNĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH:
M
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pokračování na další straně >>
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Mzdové náklady 1 960 787
Mzdové náklady správy 212 760
OON 82 110
Zdravotní pojištění 188 617
Sociální pojištění zákonné 557 778
Sociální pojištění  
ostatní

9 012

Ostatní finanční náklady 8 317
Odpisy NIM a HIM 7 784
Odpisy DHIM 8 500
Vrácení půjčky 500 000
Pracovní oděvy 8 860
Celkem 4 970 471 Celkem 4 970 843
Rozdíl (výnosy - náklady) 373
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PŘEHLED ROZSAHU VÝNOSŮ ČLENĚNÝCH DLE ZDROJŮ A STŘEDISEK

Výnosy organizace dle středisek
Terénní programy Kontaktní 

centrum
Ambulantní  

centrum
Další projekty*

Město Hradec 
Králové

170 000 225 838 144 633 0

MPSV 347 000 423 473 0 52 260
Královéhradecký 
kraj

380 000 474 600 150 000 44 000

Úřad vlády - 
RVKPP

650 000 776 000 205 000 0

Obce regionu 117 500 15 000 0 0
Ministerstvo 
zdravotnictví

0 0 178 774 0

Nadace Via 0 0 0 18 738
Vlastní zdroje 62 200 25 130 8 881 0
Celkem 1 726 700 1 940 041 687 288 114 998

* Jednalo se o projekty na podporu organizace (Zavádění standardů kvality sociálních služeb a Stra-
tegický plán organizace), jejichž realizátorem bylo středisko správy projektů.



laxus o.s | sociální a zdravotní služby pro uživatele drog | 33 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE

Přehled pohybu investičního majetku za rok 2004
Stav k 1.1. 2004 Oprávky a OP 

k 31.12. 2004
Odpis za rok 

2004
Zůstatková cena 

k 31.12. 2004
1. NIM 0 0 0 0
2. HIM 275 212 16 63
movité věci 258 195 8 63
jiný majetek 17 17 8 0
3. Finanční  
investice

0 0 0 0

4. Celkem 1.-3. 275 212 16 63
Daňová zůstatková cena odpisovaného majetku ke dni 31.12. 2004 je 63 000 Kč

Struktura pohledávek k 31.12.2004 (v tisících Kč)
1. Krátkodobé pohledávky
1.1 hodnota nesplacených pohledávek se splatností do 

31.12.2004
0

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám k 31.12.2004 0
1.2 hodnota nesplacených pohledávek se splatností od 

1.1.2003 do 29.6.2004
0

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám k 31.12.2004 0
1.3 hodnota nesplacených pohledávek se splatností od 

29.6.2004
4

celkem zůstatek OP k těmto pohledávkám k 31.12.2004 0
Celkový zůstatek veškerých OP ke krátkodobým pohledávkám: 0

Struktura závazků k 31.12.2004 (v tisících Kč)
2.1 Dlouhodobé závazky celkem 0
2.2 Krátkodobé závazky celkem 3

- z toho po lhůtě splatnosti 3
- z toho více než 1 rok po lhůtě splatnosti 0
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ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY  VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁKLADY NA VLASTNÍ ČINNOST (SPRÁVU) ORGANIZACE
Organizační zajištění programů zajišťují vedoucí programů. Na rozdíl od odborných programů nej-
sou stanovena přesná a obecně platná kritéria pro správu projektů, v naší organizaci tuto činnost 
zastává 1 organizační pracovnice.

Náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb 4 744 073,5
Náklady na správu organizace (projektů) 226 397,0
Celkem 4 970 470,5
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Faksimile auditu účetní uzávěrky 


