
 

 

K-CENTRUM 
Pro ty, kdo experimentují s drogami, pro injekční uživatele, pro ty, 
co jsou na drogách závislí, pro rodinné příslušníky, partnery, 
přátele… 

 
 

Provozní doba 
 

Pondělí až pátek 8.00 – 16.30 hod.  
(12.00 – 12.30 hod. polední pauza) 

 

 
 

 
 

Poslání 

K-centrum Liberec ošetřuje drogovou scénu realizací nízkoprahových 
služeb v rámci sekundární a terciární prevence, s přesahem do 
primární (osvětová činnost). Hlavním nástrojem K-centra je 
kontaktní a sociální práce a služby zaměřené na minimalizaci 
zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou 
ohrožených, a to v rámci přístupu HARM REDUCTION (tj. zaměření 
na snižování sociálních a zdravotních poškození a rizik vyplývajících  
z užívání drog jak na straně uživatelů, tak na straně veřejnosti). 
Samozřejmostí je funkční provázanost na další odborné organizace a 
zařízení. 

Svým přístupem se K-centrum Liberec snaží motivovat klienty ke 
změně jejich životního stylu a ke zlepšení kvality jejich života, tedy 
k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání či 
prohlubování nepříznivé sociální situace vzniklé důsledkem užívání 
omamných a psychotropních látek. Služby jsou přístupné bez ohledu 
na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace 
návykové látky, bez zbytečných odkladů, které by mohly zhoršit 
aktuální stav klienta, anonymně a bezplatně. Zároveň pracovníci 
organizace MONA respektují individuální potřeby a svobodnou volbu 
klienta a svým chováním a vystupováním dbají na to, aby nedošlo k 
porušování práv klienta. 

 
 
 

Cílová skupina 

 
Muži i ženy nad 15 let věku, bez ohledu na rasu, vyznání, původ, 
politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či 
fyzický stav (včetně HIV, HCV pozitivity), sexuální orientaci, typ 
užívané drogy, historii užívání a způsob aplikace. 
 osoby experimentující s návykovými látkami 
 osoby závislé na návykových látkách 
 uživatelé návykových látek, kteří nejsou motivovaní 

k abstinenci 
 uživatelé s rizikem získání infekcí HIV, hepatitid 
 rodiče, partneři, přátelé (osoby přímo zasažené chováním 

uživatelů drog)  
 drogovým problémem dosud nezasažená veřejnost, která 

prostřednictvím K-centra získává informace z této oblasti 
(učitelé, vychovatelé, studenti) 

 
 

Poskytujeme a zajišťujeme…. 
 

 výměnný program 
 základní zdravotní ošetření 
 hygienický servis (sprcha, praní prádla) 
 kontaktní místnost (12,30 – 16 hod., kapacita 9 lidí) 
 potravinový servis (káva, čaj) 
 testování na HIV, HCV a syfilis 
 testování na přítomnost drog v moči – pouze dlouhodobé 
 sociální poradenství 
 poradenství, konzultace 
 zprostředkování léčby  
 krizová intervence 
 motivační rozhovory 
 asistenční služba 
 poradenství pro rodiče 
 

 

Služby jsou nízkoprahové, bezplatné, veškeré informace jsou 
důvěrné, můžete si zachovat úplnou anonymitu. Respektujeme Vaši 
svobodnou volbu, chráníme Vaše práva. 

 

 

 

 
 

K-centrum Liberec a rok 2018 ve statistice: 
 
127 635  přijatých použitých injekčních stříkaček 

129 825  vydaných sterilních injekčních stříkaček 

 

913   počet klientů 

10 208   počet kontaktů s klienty 

170  počet prvních kontaktů 

 

2591  předaných informací 

 

262   případových prací 

 

60   provedených testů na HIV 

66   provedených testů na hepatitidu C 

53   provedené testy na syfilis 

183  OPL testy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Kde nás najdete? 
 

K-centrum Liberec 

Felberova 256/11 
460 01  Liberec 

 
E-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz 

 

Telefon: 482 713 002 
www.mostknadeji.eu 

 

 

 

Další důležité kontakty 

 

Terénní programy  
působnost Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov a 

okolí, Frýdlant a okolí, Tanvald, Železný Brod a další… 
 
E-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz 
            vedouci.tp@mostknadeji.cz 
Tel.: 606 713 034, 728 485 012, 728 511 619 
 
Linka duševní tísně 
476 701 444 

 
AIDS linka, G/L minority 
602 338 092 
 

Bezplatná linka (žloutenka typu C) 
800 331 122 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Zřizovatel 
 

Most k naději, z.s. 
P. Jilemnického 1929 

434 01  Most 
 

Ředitel: 
Lubomír Šlapka 

602 338 092 
reditel@mostknadeji.cz 

 
Odborný ředitel pro Liberecký kraj 

Bc. Jiří Simeth 

724 827 968 
reditel.lbc@mostknadeji.cz 

 

 
 

Vedoucí K-centra Liberec 
Mgr. Jana A. Koudelková 

775 624 246 
Vedouci.kc@mostknadeji.cz 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
K-centrum Liberec 
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