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Úvodní slovo 

 
 
Rok 2016!  
Člověk až na třetím místě…. 
 
Práce v sociálních službách obecně, není ani lehká, ani jednoduchá a ani 
dobře placená. Má však tu výhodu, že člověk, který chce skutečně 
ostatním pomáhat – vidí její smysl v každém jednotlivém osudu člověka, 
uživatele či klienta sociální služby. V České republice bylo od 
devadesátých let řečeno mnoho slibů, předsevzetí a politických vizí o 
sociálním, spravedlivém státě. Mnohé nikdy nebyly naplněny. Zůstalo jen 
u slov. Významnými hybateli vývoje společnosti jsou politici. Ti nesou 
politickou „odpovědnost“ za to, jak se lidem v jimi spravovaných obcích, 
městech i krajích, fakticky žije. 
 
 
 
 

 
 
Organizace Most k naději, po více jak dvaadvacetiletém nepřetržitém fungování, má zkušenost 

s levicovými i pravicovými vládami. U všech vlád, ve vztahu k sociálním službám – záleželo vždycky na 
ministrovi práce a sociálních věcí, jakým směrem svůj rezort vedl a čeho chtěl docílit. Podobné to bylo 
a je i v realizaci sociální politiky na místní úrovni. V regionu, městě či obci kde je chabá či dokonce vůbec 
žádná podpora sociálních služeb, tyto upadají, skomírají. Výsledkem takového přístupu pak je, že 
mnoho sociálních problémů a patologií, zůstává bez efektivní sociální resp. zdravotní intervence, díky 
čemuž se často množí jako virus, který přitahuje a zároveň pohlcuje další a další jednotlivce i skupiny 
obyvatelstva. Výsledky neodpovědnosti či jen pouhé nečinnosti, jsou patrné v sociálně vyloučených 
lokalitách v celé ČR, v počtu kriminálních deliktů či v počtu sebevražd v daném území. Tristní pohled na 
chudobu, drogovou promořenost, beznaděj a zoufalství skupin i jednotlivců, můžeme vidět všude tam, 
kde zdravý selský rozum vystřídal populismus a rezignace na odpovědnou správu věcí veřejných. 
 

Začalo to tím, že postupná elektronizace dat, výkonů a indikátorů, zabírá ekonomům i 
managementům a pracovníkům v sociálních službách podstatně více času, než je skutečná práce se 
samotnými klienty, s lidmi, s potřebnými. Navíc byrokraté, aby sociální služby donutily k rigidní úmorné 
rutině na každodenním zadávání dat do počítačů, vymysleli i systém sankcí, pokut, kontrol a „trestů“. 
Systém, ne nepodobný Matrixu, rozděluje sociální služby na dvě části. Na příspěvkové a ty ostatní. 
Diskriminačně a bez jakékoli logiky, bohatým přidává a chudým ještě více bere. Navíc systém 
financování se ani po zavedení „Matrixu“ nezměnil. I nadále si na první čtyři měsíce v roce, musíme 
půjčovat od bank anebo vlastních zaměstnanců - abychom přežili. Úroky z bankovních půjček nám však 
nikdo neproplatí, stejně také dokola opakující se nejistoty, kterými jsme vystavováni. Marnost nad 
marnost…. 
 

Nejen pro výše uvedené hrozby, dojde v roce 2017 k diverzifikaci našich služeb, tak – abychom 
snížili rizika „Matrixu“ a zvýšili efektivitu. Zdá se totiž, že člověk, ať už v pozici klienta, uživatele 
sociálních služeb, občana anebo v pozici zaměstnance „neziskovky“ je až na druhořadém místě. Sociální 
služby – a bojím se použít označení neziskové organizace, neboť toto je dehonestováno populisty a 
kryptofašisty nejhrubšího zrna - jsou zahlceny byrokracií a nebývalou administrativou.  
 

 
 
 
 



 

 
Speciální poděkování za nás všechny zaměstnance Mostu k naději i za klienty, patří všem 

starostům a zastupitelům těch měst a obcí v Libereckém a v Ústeckém kraji, kteří výkon samosprávy, 
berou jako poslání sloužit lidem a ve prospěch lidí, bez ohledu na rasu, vyznání, citovou orientaci či 
jakýkoli handicap. Poděkování i ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové za to, že jako 
jediná ze všech předchozích ministrů MPSV, prosadila navýšení mezd pracovníkům v sociální sféře. 
 

Lubomír Šlapka, ředitel MONA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

KONTAKTNÍ CENTRA (K-centra) 

 
jsou zřizována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich činnost je popsána v § 59 
jako: „Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám 
ohroženým závislostí na návykových látkách.  
 
 
Poskytované služby K-centra  
 
 Služby kontaktní místnosti  

 Hygienický servis  

 Minimální potravinový servis  

 Asistenční služby  

 Základní zdravotní ošetření  

 Informační servis  

 Sociální šatník  

 Výměnný program (výměna 

použitého  

injekčního materiálu za sterilní)  

 Poradenství sociálně-právní, 

zdravotní,  

při nástupu do léčby, pro rodiče aj.  

 Kompletní krizová intervence  

 Delegování či doporučování klienta k 

další odborné pomoci  

 Testování screeningovými testy na 

přítomnost protilátek HIV, hepatitidy 

C a syfilis  

 Testování na přítomnost OPL z moči  

 Těhotenské testy  

 

 

 

Cílová skupina  

 Osoby starší 15 let  

 Uživatelé OPL (experimentující, 

závislí)  

 Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby 

uživatelů  

 Osoby abstinující od OPL  

 

 

 

 

Cíle  

 

 Snižování zdravotních rizik v důsledku  

injekčního užívání drog  

 Monitoring a prevence výskytu hepatitid, 

HIV/AIDS a ostatních pohlavních nemocí, 

možnost zahájení včasné léčby  

 Pomoc klientům získat, udržet a pokud 

možno  

 posílit motivaci k dalšímu postupu v 

léčbě  

(směrem k abstinenci)  

 Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám 

uživatelů drog  

Ochrana veřejného zdraví a zvýšení 

informovanosti veřejnosti o drogách a o 

tématech s nimi souvisejících.  

 

 

 

 

 

 

Principy práce  

 

 Respektování individuálních potřeb a 

svobodné volby klienta  

 Nízkoprahovost  

 Diskrétnost  

 Bezplatnost  

 Ochrana práv klienta  

 Flexibilita  

 

 



 

Kontaktní centrum Most 
 

Zhodnocení roku 2016 

K – centrum v Mostě poskytovalo v roce 2016 své služby již 20-tým rokem.  Počet uživatelů služeb 

K-centra v uplynulém roce opět vstoupl, oproti předchozím letem. Taky jsme zaznamenali zatím 

nejvyšší počet prvních kontaktů, až 163, zatím co roky předtím jich bylo pod 100.  Za uplynulé 

období využívalo služby K-centra celkem 572 klientů. Bylo s nimi celkem 7973 kontaktů a bylo 

provedených 13 205 výkonů.          

Po celou dobu své existence se K–centrum Most podílí poskytováním svých služeb na snižování 

zdravotních rizik, která plynou z nitrožilního užívání drog (Harm Reduction), ale také se 

významně podílí na utváření, rozvíjení či udržení motivace uživatelů návykových látek ke změně 

životního stylu včetně abstinence od těchto látek. (V uplynulém roce nastoupilo 19 klientů do 

léčby).  Podobně jako již v předchozích letech se i v loňském roce na nás obraceli klienti 

s problémy s alkoholem nebo hráčstvím. Nejsou to to sice vysoká čísla, ale mírně se přeci jen 

navyšují. Protože v Mostě se této problematice nikdo speciálně nevěnuje , využívají zejména 

strukturovaného poradenství či podpůrné terapie u nás.             

Drogová scéna na Mostecku, alespoň z pohedu klientů K-centra a našeho pozorování je už roky 

dost stabilní. Ani v uplynulém roce nezaznamenáváme  nějaké významnější vybočení v jakémkoli 

směru. Pervitin zůstává nadále primární drogou našich klientů. Až 82% našich klientů užívá 

pervitin. Pak 11 %  uvádí primární drogu 

opiáty, přitom 2/3 jsou na Subutexu nebo Suboxonu a 1/3 na heroinu. S primární závislostí na 

kanabinoidech máme 5% klientů a  necelá 2 % na těkavých látkách. Ze všech našich klientů 

závislých na nealkoholových látkách je 60% injekčních uživatelů. Průměrný věk klientů, uživatelů 

nealkoholových drog je 31,47.  Ze všech našich drogových klientů je 79% mužů a tedy 21% žen.       

Se závislostí na alkoholu nebo problémovým pitím se v roce 2016 obrátilo na nás 21 klientů . 

Přičemž 14 z nich byli muži a průměrný věk všech těchto klientů byl 40,9 let. Klientů 

s nelátkovými závislostmi jsme měli 4 klienty, šlo vesměs o muže a jejich průměrný věk byl 31 let. 

K-centrum Most pomáhá také rodičům a dalším blízkým osobám závislých jedinců, v loňském roce 

spoluracovalo s námi celkem 73 osob. 
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V uplynulém roce došlo k nyvýšení, či už mírnému nebo vyvššímu, ve všech poskytovaných 

službách K-centra.  Nejvíc jsme to zaznamenali zejména v individuální práci s klientem. Toto do 

značné míry připisujeme zejména navýšení pracovníků v přímé péči - protože větší počet lidí 

může  v jednom momentě poskytnout více služeb, může reagovat na aktuálně vzniklé potřeby 

klientů, nebo se tím zkracuje doba objednání. Projevilo se to hlavně v individuálním poradenství 

a také v sociální práci. Dlouhodobě a to bez zbytečných prodlev zabezpečujeme také screeningové 

testování na krví přenosné infekční nemoci – HIV, HBV, HCV, syfilis. Taky se pravidelně 

zapojujeme v listopadu do Evropského testovacího týdne  HIV a žloutenek. V roce 2016 jsme 

výrazně převýšili celkem provedených testů a to až 307 (oproti 197 testům v roce 2015). Z toho 

byl jeden klient reaktivní na žloutenku typu B a 11 testovaných na žloutenku typu C. 

Tým K-centra se od začátku roku 2016 postupně dotvářel a na konci kalendářního roku jsme 

pracovní tým měli v obsazení, 4,7 pracovníků v přímé péči s klienty. Po porvé, za dlouhá léta, jsme 

byli v přímé péči v minimálě čtyřech plných úvazků a tak mohly být  služby během roku plně 

obsazeny. Absence jednoho pracovníka je v situaci čerpání dovolených, nemoci, nebo vzdělávání 

lépe řešitelná.  

Provozní doba zůstala po celý rok již v zaběhnutém modulu - tedy od pondělí do pátku jednotná 

provozní doba (od 8:00 do 16:30, od 12,00 do 12,30 polední pauza) a žádné změny v tomto směru 

neplánujeme.  

Personální obsazení 

PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu      

Bc. Michaela  Chilo – sociální pracovník -do IV/2016 

David Schilling – pracovník v sociálních službách   

Bc. Michaela Nezbedová, DiS. – sociální pracovník 

Iveta Theuserová, Dis – pracovník v sociálních službách  

Petr Klesal – od VIII/2016 

 
 
Sídlo programu 
K – centrum Most 

P. Jilemnického 1929 

434 01 Most 

 

Kontakty 
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tel. č.:  476 102 288 
e-mail: ambulance@mostknadeji.cz 
vedoucí: 602 219 372 
e-mail:  vedouci.kcm@mostknadeji.cz 
 

 

 

 

Sledovaná hodnota 2015 2016  

Klienti 523 572  

Injekc ní  klienti 458 374  

Poc et vy me n 7351         5856  

Injekc ní  str í kac ky 75847 65865  

Poc et kontaktu  celkem 9167 7973  

 

 

 

Výhled na rok 2017 

Pro rok 2017 nadále zůstává prioritou K-centra Most udržet kvalitu i rozsah služeb, které program 

již roky nabízí. Chceme dokončit změnu  využívání prostor K-centra , zejména výměnnou místnost 

a kontaktní místnost, od čehož očekáváme, nejen větší soukromí pro klienty, ale hlavně více 

možností pro podporu jejich samostatnosti a sebeobslužnosti. Samozřejmě, že toto úzce souvisí 

s finančními prostředky a možnostmi.  Do budoucna bychom chtěli zřídit samostatný vchod pro 

klienty/uživatele návykových látek, aby se tak oddělili klienti a osoby využívající hlavně 

Kontaktní
místnost

sociální ráce Poradenství Testy HIV Testy HCV Testy na syfilis
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poradenské služby (patologický hráči, rodiče a jiné osoby závislých jedinců, či vůbec osoby, které 

přichází do zařízení za jiným účelem než využít služby K-centra). Také bychom chtěli rozšířit 

pracovní tým ještě o  jednoho kontaktního pracovníka, alespoň na částečný úvazek, nejlépe se 

zdravotnickým zaměřením. I nadále budeme podporovat možnosti pro profesní a osobnostní růst 

pracovníků a tím i eliminovat příčiny vyhoření. Ovšem i toto je významně odvislé od finančních 

možností. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dům humanity v Mostě / K-centrum Most 

 
 

  



 

Kontaktní centrum Liberec 

Zhodnocení roku 2016 

Rok 2016 bychom hodnotili z hlediska realizace služby velice 

pozitivně. Z odborného hlediska, které se snažíme neustále 

posouvat výše, ale také z hlediska využití služby klientů, jež je 

nám přímým dokladem provázanosti odbornosti a lidského 

přístupu, jež se snažíme aplikovat směrem ke klientele.  

V tomto nám především pomáhá stabilní pracovní tým, který 

svoji aktivní prací s klienty vytváří příznivé podmínky 

pochopení jedinečnosti každého jednoho klienta, který 

služeb KCL využívá. Tímto se otevírá široké pole působnosti 

intervence ze strany pracovníku na klienta, zvyšuje se důvěra 

ve službu; klienti služby využívají rádi, vracejí se, nezřídka 

kdy přicházejí i "pouze" za sociálním kontaktem, který jím 

pracovníci zprostředkovávají bez využití dalších služeb 

zařízení ze strany klientů. Tento fakt je jedním z nejlepších hodnocení, které můžeme obdržet ze 

strany klientů a prokázat se jim jako služba potřebná a kvalitně fungující. 

V roce 2016 se nám podařilo po dlouhé době konečně doplnit tým na celkový počet čtyř 

pracovníků v přímé péči. Toto je dle nás adekvátní počet pracovníků na cca 700 klientů ročně, 

kteří projdou našim zařízením. Díky tomu se KCL pokusilo přijít s různou měrou novinek, které 

mají vliv na celkové vnímání K-centra u klientů. Kupříkladu jsme navázali spolupráci s organizací 

Šance zvířatům, která zprostředkovává klientům zdarma granule pro psi. V rámci této spolupráce 

byla též zorganizována akce kastrace klientských psů, která se do budoucna bude jistě opakovat. 

Též jsme přikročili k výzdobě prostor K-centra tematicky blízké klientům. Kontaktní místnost byla 

tak doplněna rozsáhlou malbou klientky, též prostory výměnných prostor, či konzultační místnost 

byly nově vymalovány ve stylu street art. 

V roce 2016 jsme opět evidovali vysoký počet nových kontaktů (137); v tomto ohledu se nabízí 

řečnická otázka, kde je vlastně strop naší služby; celkově kolik klientů může služba jakou je ta 

naše ještě pojmout a vůbec, kde je konečný strop naší cílové skupiny. Neděláme si iluze, že by 

všichni drogoví uživatelé využívali naších služeb, i přesto je číslo stabilně stále vysoké a každý rok 

přibývají noví a noví klienti. Ovšem důležité je si uvědomit, že se nutně nemusí jednat o nové 

klienty v pravém slova; respektive, jako noví klienti jsou evidováni v naší službě, ovšem na 

drogové scéně se mohou pohybovat již řadu let. Raketovým vzestupem se tedy nerozšiřují drogy 

v populaci, ale spíše se jedná o odkrývání latentní cílové skupiny, jejíž rozsah se samozřejmě nutně 

liší od evidujících čísel, jež každým rokem statisticky vykazujeme. Zároveň je tento efekt pro naše 

služby dobrou vizitkou jejich kvality a též celkově dobré protidrogové politiky, která je v 

Libereckém kraji (samozřejmě spolu se státní protidrogovou politikou) takto nastavená. 

Paradoxně, čím více klientů našich služeb využívá (KCL, TPL), tím kvalitněji odvádíme svojí práci 

a tím lepší je i protidrogová politika.    

Celková vytíženost KCL v roce 2016 se zhruba ustálila v rozmezí 40 - 80 kontaktů denně, 

samozřejmě s určitými odchylkami (v souhrnu se jedná o 10 794 kontaktů za rok). Oproti roku 

2015 tak sledujeme nárůst celkového počtu klientů, kteří služeb KCL využili. Ve výsledku však 

postupně zjišťujeme, že tyto celkové počty klientů nejsou až tolik podstatné, práce s jedním 

každým klientem v našich službách, je totiž vždy náročná, ať je klientů 10, nebo 50. S navýšením 

počtu pracovníků v přímé péči se však již opětovně můžeme mnohem intenzivněji věnovat 
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jednotlivým klientům, nemusí být omezovány určité služby závislé na počtu pracovníků 

(především individuální poradenství), etc.    

V druhé polovině roku 2016 došlo z hlediska organizace Most k naději, pod kterou K-centrum 

spadá, k významné organizační změně. Byla vytvořena pozice odborného ředitele pro Liberecký 

kraj, jímž byl jmenován Bc. Jiří Simeth. Tento krok byl realizován především z důvodu větší 

centralizace Liberecké části Mostu k naději. Zároveň si však od tohoto kroku slibujeme jednotnou 

reprezentaci organizace v rámci Libereckého kraje, zajištění metodického vedení, etc. 

Z hlediska výměnného programu evidujeme opětovně nárůst vydaného a vybraného injekčního 

materiálu oproti stejnému období roku předcházejícího v celkových počtech cca vybraného 

injekčního materiálu 129 328 ku 130 831 vydaného injekčního materiálu. Rozdíl mezi těmito 

dvěma čísly je v podstatě minimální a je tomu tak dobře. KCL se tak pyšní především důsledností 

při vybírání použitého injekčního materiálu, ale též klientelou, která chápe principy Harm 

Reduction nejen z hlediska každého jednoho klienta, ale též z globálnějšího úhlu pohledu; široké 

veřejnosti, veřejného zdraví.  

V porovnání s předcházejícím rokem vykazujeme nejmenší počet vykonaných testů na HIV, BWR 

a HCV za poslední roky vůbec; V první polovině roku 2016 nebyla služba realizována; v prvním 

čtvrtletí z důvodu špatné finanční situace organizace, v dalším čtvrtletí nebyli testy dodavatelem 

dodány. V druhém pololetí služba opětovně nastartovala, nicméně problémy s testy i nadále 

přetrvávaly (recertifikace testů HCV a chybějící testy HIV, kdy jsme museli přistoupit ke konečné 

změně dodavatele). Ze strany klientů však o testování zájem neupadá, naopak evidujeme zvýšený 

zájem z jejich strany, k čemuž přispívají i různé preventivní akce, jichž se KCL zúčastňuje 

(příkladem Týden testování HIV a HCV). 

  Poradenství  2015 2016 

Individuální poradenství 172 155 

Práce s rodinou 28 18 

Krizová intervence 11 5 

Telefonické, písemné a internetové poradenství 127 216 

Celkem 338 394 



 

Jednoznačně tak můžeme identifikovat zdroj překážek pro 

první pololetí roku 2016 a tím je opětovně financování služeb. 

Pro tento rok umocněné především faktem přechodu 

financování služeb z MPSV na kraje. Pro představu, první 

finanční prostředky začali do organizace proudit až v období 

konce března 2016 a tedy v prvním čtvrtletí byly služby zcela 

bez prostředků. Bohužel se tyto problémy opakují rok co rok 

a místo postupného zlepšování problému dochází spíše k jeho 

umocňování. Tímto nesystematickým, dlouhodobě 

neplánovaným financováním sociálních služeb dochází k 

jejich destabilizaci, odlivu schopných zaměstnanců, klientů, 

nedůvěryhodnosti služeb, etc. Poté již jako pověstná třešinka 

na dortu stačí „nedobrá“ nálada ve společnosti a její mínění, 

jež mnohé neziskové organizace označuje div ne za strůjce 

největšího zla a pijavice systému a tím jejich kvalitní a náročnou práci vykonávanou za 

nepříznivých podmínek sráží a dehonestuje příslovečně až kamsi do horoucích pekel.   

Důležité ovšem je, že stále jako služba neztrácíme optimismus. Naše práce nás i nadále naplňuje a 
nastalé překážky se snažíme překonávat, jak nejlépe umíme. K tomuto nám velice dobře 
napomáhá jak dobrá komunikace ve vlastním týmu, tak i komunikace a pochopení v rámci celé 
organizace. 
 

Personální obsazení 

Bc. Jiří Simeth – vedoucí projektu, pracovník v sociálních službách 

Bc. Jana A. Koudelková – zástupce vedoucí, sociální pracovnice  

Ladislav Erik Šimek – pracovník v sociálních službách  

Lubomír Brůžek – sociální pracovník (od 10/2017) 

Karolína Gujdová – pracovník v sociálních službách (od 9/2017) 

Mgr. Pavla Makovská Dolanská – supervizor 

Sídlo programu 

K-centrum Liberec, 
Rumunská 5/A, 460 01 Liberec 
 

Kontakty 

Tel. č.:  482 713 002, 775 624 246 
e-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz,      , 

vedouci.kc@mostknadeji.cz 

  

Tým KC zleva: Lubomír Brůžek DiS, Ladislav E. Šimek, Karolína Gujdová, Bc. Jana A. Koudelková, Bc. Jiří Simeth 

 

 

75%
muži

25%
ženy

Uživatelé dle pohlaví



 

 

   
  
 

 
 

 

 

 

 

 

Výhled na rok 2017 

V roce 2017 bychom konec ne  ra di, oproti letu m pr edcha zejí cí m, mimo zmí nek o nutnosti 
ekonomicke ho s etr ení  a financ ne  napjaty ch rozpoc tu , pr edevs í m z kraje roku, zac ali nas i sluz bu 
inovovat. Ke konci roku 2016 pr ijalo KCL dva nove  pracovní ky na pozici kontaktní ch pracovní ku , 
kter í  velice vy razne  ulevili v do te  doby vy razne  persona lne  poddimenzovane mu ty mu. V ra mci 
te to zme ny jsme jiz  pocí tili rozs í r enou moz nost tzv. na vratu ke klientu m, na ktere  pracovní ku m 
KCL zby va  mnohem ví ce c asu, klienti nemusí  by t ohledne  svy ch poz adavku  objedna va ní , etc. Ra di 
bychom tedy po letech pone kud napjate ho fungova ní  – de facto ve dvou pracovní cí ch v pr í me  pe c i 
– pr istoupili k realizac ní m obme na m, novinka m, novy m na padu m. Uz  nyní  mu z eme konstatovat 
první  skromne  vlas tovky v podobe  nava zane  spolupra ce s organizací  s ance zví r atu m, etc., nicme ne  
kupr í kladu do budoucna bychom se ra di ví ce zame r ili na pra ci orientovanou sme rem k z ena m 
(te hotne  z eny, matky s de tmi, ty rane  z eny, etc.), se ktery mi je v ra mci nas í  cí love  skupiny nutnost 
pone kud jiny ch pr í stupu . Rok 2017 tak nyní  cha peme jako moz nost po dlouhe  dobe  na s  program 
– KCL posunout ope t o pozna ní  da l v oblasti odborne ; ovs em samozr ejme  pr edevs í m v smyslu, 
klientske  popta vky. 
V neposlední  r ade , v roce 2017 vyprs í  pro KCL certifika t odborne  zpu sobilosti RVKPP, ktery  bude 
z nas í  strany nutno obnovit a tedy KCL na pr elomu c ervna, c ervence bude muset projí t 
certifikac ní m r í zení m standardu  kvality socia lní ch sluz eb. 

 
 
 

Kontaktní centrum Česká Lípa 
 

Zhodnocení roku 2016 
 

Kontaktní centrum v České Lípě má již bezmála 19 let své místo v sociálních službách. Plní tak 

svou záslužnou činnost v drogové prevenci. Je jediné zařízení tohoto druhu na Českolipsku. Patří 

do sítě nízkoprahových zařízení poskytujících ambulantní a terénní služby osobám ohroženým 

závislostí na návykových látkách včetně alkoholu.  

V roce 2016 se částečně změnilo obsazení týmu. 

V tomto roce jsme rozšířili cílovou skupinu o osoby ohrožené patologickým hraním, kteří nás v 

individuálních případech oslovovaly se zájmem o poradenské služby a zprostředkování léčby. 

Sledovaná hodnota 2015 2016 

Poc et uz ivatelu  716 731 

Injekc ní  uz ivatele  576 517 

Neuz ivatele  - rodina, a jine  blí zke  os. 47 18 

Injekc ní  str í kac ky 120 811 130 831 

Poc et kontaktu  celkem 10 183 10 794 



 

Také se na nás více obraceli jejich rodinní příslušníci, Co se týče nealkoholových drog, tak se 

situace již dlouhodobě nemění. Nejzneužívanější drogou je pervitin, často v kombinaci s 

alkoholem, či marihuanou. Podobně jako v předchozích obdobích jsme zaznamenali dle poptávky 

po HR materiálu (kyselina askorbová) výskyt heroinu v cílové populaci, ne však jako základní 

drogu. Většina našich klientů využívající kontaktní místnost jsou osoby bez domova a zaměstnání, 

kteří byli v minulosti trestně stíháni. Práce s nimi spočívala hlavně na zlepšení jejich zdravotního 

stavu pomocí „Harm Reduction“. S velkou částí klientů se dlouhodobě pracuje na resocializaci 

(vyřizování dokladů, motivace k zajištění si bydlení a zaměstnání). 

 

Služba přímo pro uživatele alkoholu se osvědčila a stále více nás tyto osoby kontaktovaly. 

Rozšířené služby zaměřené na uživatele alkoholu provozujeme již přes rok. Lze říci, že v této 

cílové populaci služba našla nejen ohlas, ale také „důvěru“ . Kontaktní služby prošly změnou v 

provozní době, kdy se osvědčilo oddělení cílových skupin alko (dopolední kontaktní místnost) a 

toxi (odpolední kontaktní místnost). Ve větší míře klientelu tvoří muži, kdy průměrný věk se u 

toxi klientů se pohybuje mezi 25 až 30 ti lety a u alko klientů kolem 50 ti let. Bylo i nutné provést 

přeregistraci služby na rok 2017, neboť docházelo k tomu, že přicházeli uchazeči o službu ve věku 

65+. 

V tomto roce dochází k nárůstu kontaktů a výkonů , což je přímo úměrné k navyšování počtu osob 

z cílové skupiny ohrožené závislostí na alkoholu a méně pak patologickým hraním. 

Zřejmý byl nárůst výkonů v poradenských službách jak u uživatelů drog, tak u rodinných 

příslušníků. Výrazně stoupl zájem o využití služby testů na omamné a psychotropní látky. Klienti 

je dobrovolně využívají v rámci abstinenčního plánu.  

Kvalitativní indikátory se udržují a služba se tak odborně profiluje. Počet vyměněného injekčního 

náčiní je jeden z hlavních indikátorů služby, kdy se naplňuje cíl a to ochrana veřejného zdraví. 

V tomto roce jsme pokračovali v pátečních programech promítání filmů a možnosti vaření s cílem 

motivačně působit na klienty. Před svátky jsme měli tematické programy s výzdobou. Pro klienty 

to bylo příjemné zpestření, kdy se sami zapojovali do příprav. 

Spolupracujeme s probační a mediační službou v rámci obecně prospěšných prací, kdy je  

možností výkonu v našem zařízení spolupracujeme s novou krajskou protidrogovou 

koordinátorkou Mgr. Hauzerovou a podílíme se na vytváření dlouhodobého komunitního plánu 

města Česká Lípa. Pro veřejnost jsme realizovali vzdělávací besedy na školách. 

 

 

Výhled na rok 2017 

 

K-centrum Česká lípa se bude snažit i v roce 2017 udržet všechny služby ve stávajícím rozsahu, 

stejně kvalitně i přes narůstající zhoršování pozdních příchodů financí a jejich nenavyšování. 

Zřejmě se ani na začátku roku 2017 díky tomuto neobejdeme  bez omezení na některé služby 

(omezená výměna injekčního materiálu, omezení potravinového servisu, testování). 



 

Jsme v očekávání, že bude stále více přibývat klientů užívajících alkohol. Chceme se ještě více 

zaměřit na case managment, jelikož za rok 2016 se potvrdilo, že s touto skupinou se dá takto 

pracovat. Chystáme se více nabízet a motivovat klienty k pravidelnému protestovávání se na HIV 

a HCV. Nadále chceme zachovat páteční programy se zapojováním samotných klientů. 

 

Užívané drogy 
   

    

 

Pervitin 117 

 

 

Kanabinoidy 11 

 

 

opiáty 1 

 

 

ostatní 3 

 

 

alkohol 31 

 

    

Vybrané služby 
   

    

    

  

2015 2016 

Kontaktní místnost   1157 1492 

Osobní hygiena   755 957 

Poradenství   241 499 

Testy na drogy   18 18 

Těhotenské testy     4 

Testy HIV   19 18 

Testy HCV   29 21 

Testy na HBV   7 4 

Testy na syfilis   2 3 

 

 
  



 

 

Uživatelé dle pohlaví v % 

    
Muži 111 

  
Ženy 52 

  

    

    

Hlavní indikátory 
   

Sledovaná hodnota   2015 2016 

Počet uživatelů   215 163 

Počet injekčních uživatelů   141 96 

Neuživatelé, rodina,  a jiné  blízké os.   34 29 

Počet kontaktů    2039 192 

Injekční stříkačky   29210 35665 

    

    
Poradenství  2015 2016 

Individuální poradenství   139 213 

Práce s rodinou   21 0 

Krizová intervence   18 3 

Telefonické, písemné a internetové 

poradenství 
  36 

73 

Celkem   214 289 
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Personální obsazení 

 

Bc. Jan Lukeš – sociální pracovník, vedoucí programu 

 

Vladimíra Zaspalová - pracovník v sociálních službách 

Miroslava Zelenková - pracovník v sociálních službách 

David Čorba - pracovník v sociálních službách 

Lenka Zajícová - pracovník v sociálních službách 

 

Mgr. Jan Šíp - supervizor 

 

Sídlo programu 

Hálkova 1794 

470 01 Česká Lípa 

 

Kontakty 

tel. č.: 487 831 545, 724 246 771, 775 624 246 

e -mail: kc.ceskalipa@mostknadeji.cz, vedouci.kccl@mostknadeji.cz 

  

mailto:kc.ceskalipa@mostknadeji.cz
mailto:vedouci.kccl@mostknadeji.cz


 

K-centrum Žatec 

Zhodnocení roku 2016 

Program funguje již čtvrtým rokem. V porovnání s předchozími roky se všechny aktivity, co do 

počtu výkonů a kontaktů zvýšili a stále se navyšují. Daří se nám získávat nové klienty, kteří naše 

služby doporučí ostatním. Velká část těchto klientů nás navštěvuje opakovaně a mají v nás důvěru. 

Program tedy poskytuje služby více klientům (v počáteční fázi obvykle anonymním) a provází je 

pomocí i motivací jejich drogovou kariérou. 

Náš program je jediný tohoto typu v celém okrese Louny. Žádná jiná služba nenabízí zdarma 

hygienický servis (sprchování a praní prádla), který prokazatelně snižuje hepatitidu a tím i 

snižuje finanční náklady státu, tak i rozpočet měst a potravinový servis (káva, čaj, polévka). Tyto 

služby byly po celý rok často využívané ze strany klientů. 

Program ve vyšší míře využívají muži 74% oproti ženám 26%. Průměrný věk se oproti loňskému 

období zvýšil – 38 let. Nejužívanější „tvrdou“ drogou na místní drogové scéně je stále pervitin, 

z celkového počtu kontaktovaných uživatelů drog jej užívá 79% klientů KC Žatec. Službu začali 

využívat i klienti závislí na alkoholu. Většina našich klientů využívající Kontaktní místnost jsou 

nezaměstnaní bezdomovci užívající nitrožilně OPL, kteří byli v minulosti trestně stíháni. Práce 

s nimi spočívala hlavně na zlepšení jejich zdravotního stavu pomocí „Harm Reduction“. S velkou 

částí klientů se dlouhodobě pracuje na resocializaci (vyřizování dokumentů a dokladů na 

sociálním odboru a na ÚP), motivace k zajištění si přijatelného/stálého bydlení (azylový dům, 

ubytovna, pronájem bytu). Poměrně velká část klientů je momentálně ve výkonu trestu, jsme s 

nimi v písemné korespondenci. Klienti využívající pouze výměnný program jsou převážně lidé se 

zázemím a prací. Tuto službu i nadále ve větší míře využívají Romové. 

Také v tomto roce probíhalo promítání filmů pro klienty, mohli využít jeden den týdnu. Účelem 

má být, nastavit klientům pravidelný režim (zodpovědnost - respektování promítaného času), 

motivační působení pracovníků na klienty. Během významných svátků (Velikonoce, Vánoce, 1. 

Máj, atd.) byl pro klienty připravován tematický program (jídlo, hudba, výzdoba, atd.), cílem bylo 

připomenutí tradic. Tyto aktivity jsou příjemným zpestřením, klienti je hodnotí pozitivně a 

aktivně se zapojují. 

Klienti se aktivně podílejí na chodu kontaktní místnosti, dávají podněty ke změnám provozu a 

chodu zařízení, podílejí se na výzdobě kontaktní místnosti. Převážně si určují, jakými informacemi 

bude kontaktní místnost vybavena (témata měsíce).  

V říjnu 2016 byla přijata nová zaměstnankyně na pozici Sociální pracovník. Stávající kolegyně 

odešla na mateřskou dovolenou ke dni 30. 11. 2016. Co se týče dalších personálních změn, tak 

v roce 2017 budeme mít o 0/5 úvazku navíc na naše zařízení, z důvodu nástupu další kolegyně. 

Od 1. 4. 2015 jsme změnili otvírací dobu od 8:00 – 16:30, kontaktní místnost od 12:30 – 16:00 a 

to z toho důvodu, že tato doba je klienty efektivně využívána.  

   Pro veřejnost připravujeme besedy (např. Věznice, Městská policie,…) a provádíme informační 

přednášky na školách. V roce 2016 jsme provedli 7 informačních besed pro 82 osob v rozsahu 

00:45 – 2:00 hodiny. 

Spolupracujeme s probační a mediační službou v Lounech v rámci obecně prospěšných prací. 

V roce 2016 u nás tento trest vykonávali 6 mužů. Dále se sociálními odbory měst v regionu okr. 

Louny. V rámci spolupráce testujeme klienty na omamné a psychotropní látky v moči. Podílíme se 

na vytváření dlouhodobého komunitního plánu města Žatce (ve skupinách - Rodina a dítě; Občané 



 

v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením), 

ve městě Louny (ve skupině Rodina a dítě) a ve městě Postoloprty (ve skupině Sociální prevence) 

a za Ústecký kraj na vytváření krajského komunitního plánu. 

 

Cílová skupina  

Naší cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí na omamných a psychotropních látkách, již 

závislí problémoví uživatelé drog, alkoholu, osoby ohrožené patologickým hráčstvím, 

experimentátoři, rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto uživatelů. Dále také i veřejnost, žáci 

a studenti škol. 

Personální obsazení 
Martin Motl, DiS. – vedoucí programu, sociální pracovník/DPČ 
Bc. Veronika Baštová – Sociální pracovník, zástupce vedoucího/celý úvazek 
Alice Hromádková – Pracovník v sociálních službách/celý úvazek 
Ing. Jaroslav Petrůj – pracovník v sociálních službách/poloviční úvazek 
Lubomír Šlapka – pracovník v sociálních službách/DPČ 
RNDr. Renata Svobodová – supervizor/Mandátní smlouva 

Sídlo programu 
K-centrum Žatec, Dvořákova 11, 438 01 Žatec 

Kontakty 
tel. č.: 602 219 371, 608 273 794 
web: www.mostknadeji.eu 
e-mail: vedouci.kcz@mostknadeji.cz 
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Výhled na rok 2017 

V roce 2017 se budeme snažit i přes narůstající zhoršování finanční politiky státu udržet služby 

ve stejně kvalitě a i nadále zvyšovat počty klientů. Je třeba navýšit pracovní úvazky, nakoupit 

omyvatelný nábytek do kontaktní místnosti. Dále bychom se chtěli zaměřit na testování infekčních 

nemocí (HVC a HIV) a na informační besedy pro školy a odbornou veřejnost. V nadcházejícím roce 

bychom chtěli zachovat tematické programy a promítání filmů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modrý dům K-centra v Žatci je v horní části náměstí Svobody, několik metrů od Lékárny. 
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Terénní programy ATK 

Terénní programy jsou zřízeny dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou řádně 
zaregistrovány na příslušném krajském úřadě a vlastní Certifikáty odborné způsobilosti 
vydané Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

Poskytované služby 

 
 Výměnný program (výměna použitého 

injekčního materiálu za sterilní) 

 Asistenční služby 

 Základní zdravotní ošetření 

 Informační servis 

 Sociální šatník 

 Poradenství sociálně-právní, zdravotní, 

při nástupu do léčby, pro rodiče aj. 

 Kompletní krizová intervence 

 Delegování či doporučování klienta 

k další odborné pomoci 

 Testování screeningovými testy na 

přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C 

a syfilis 

 Testování na přítomnost OPL z moči 

 Těhotenské testy 

 

Cílová skupina 

 Osoby starší 15 let 

 Uživatelé OPL (experimentující, závislí) 

 Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby 

uživatelů 

 Osoby abstinující od OPL 

Cíle 

 

 Snižování zdravotních rizik v důsledku 

Injekčního užívání drog. 

 Monitoring a prevence výskytu 

hepatitid,HIV/AIDS a pohlavních nemocí, 

možnost zahájení včasné léčby. 

 Pomoc klientům získat, udržet a pokud 

možno posílit motivaci k dalšímu 

postupu v léčbě (směrem k abstinenci). 

 Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám 

uživatelům drog. 

 Ochrana veřejného zdraví a zvýšení 

informovanosti veřejnosti o drogách a o 

tématech s nimi souvisejících. 

 Sběr infekčního materiálu 

 

Principy práce 

 Respektování individuálních potřeb a 

svobodné volby klienta 
 Nízkoprahovost 
 Diskrétnost 
 Bezplatnost 
 Ochrana práv klienta 
 Flexibilita 

 

 

V rámci občanského sdružení Most k naději jsou terénní drogové programy realizované ve 

městech a obcích Ústeckého a Libereckého kraje. V každém programu působí vysoce kvalifikovaní 

a vyškolení pracovníci, kteří jsou odborníky v oblasti drog, drogové problematiky, sociální práce, 

terénní práce, problematiky pohlavně přenosných a infekčních onemocnění, HIV/AIDS a podobně. 

 

 

 



 

Terénní protidrogový program pro okres Most, 

Teplice a Louny 

 

V roce 2016 působil terénní protidrogový program ve městech Most, Litvínov, Bílina, Osek, 

Duchcov, Žatec a Louny a v jejich blízkém okolí. Terénní pracovníci ve všech městech monitorovali 

drogovou scénu, snažili se reagovat ne její změny, vyhledávali latentní uživatele drog a 

poskytovali potřebné služby již nakontaktovaným klientům. Službu ve všech městech zajišťovalo 

celkem 8 terénních pracovníků. Stejně jako v předchozích letech, měl terénní program i v tomto 

roce nedostatek terénních pracovníků. Nepodařilo se nám sehnat dostatek finančních prostředků 

na to, abychom mohli tým terénních pracovníků rozšířit. Nedostatečné personální obsazení pak 

vede k tomu, že se klientům nemůžeme věnovat naplno, což vnímáme jako veliký problém. 

Nevidíme význam a kvalitu sociální práce v kvantitativních údajích ale v tom, jakým způsobem 

jsou služby pro klienty přínosné a užitečné. I přesto se ale i v tomto roce terénní pracovníci snažili 

po celý rok věnovat klientům maximální péči a poskytovat jim podporu. V měsíci červnu opustil 

náš tým terénní pracovník Jan Šroub, který byl zároveň zástupcem vedoucí služby. Na jeho místo 

byla přijata Barbora Suchá, DiS. a novým zástupcem vedoucí se stala terénní pracovnice Lenka 

Francová. 

Během roku 2016 terénní pracovníci pracovali s 521 klienty, se kterými byli v kontaktu 4.881 

krát. Podařilo se jim vyhledat 171 nových klientů. Dále klientům pracovníci poskytli 

prostřednictvím výměnného programu celkem 151.241 ks injekčního materiálu společně 

s doprovodným HR materiálem (sterilní vody, alkoholové polštářky, filtry apod.). Na území měst, 

které má služba v působnosti našli a bezpečně zlikvidovali pracovníci 335 ks použitého injekčního 

materiálu. 

V červenci jsme absolvovali certifikační kontrolu a získali jsme Certifikát odborné způsobilosti 

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na období dalších 4 let. 

Personální obsazení 

Ing. Lenka Acs Holakovská, DiS. – vedoucí  programu; socia lní  pracovní k 

Tel. c . 725 457 260 e-mail: vedouci.atk@mostknadeji.cz 

 

TERÉNY LITVÍNOV A JANOV 

Jan S roub – tere nní  pracovní k v socia lní ch sluz ba ch; za stupce vedoucí ho – leden az  c erven 2016 

Barbora Sucha , DiS. – tere nní  socia lní  pracovní k – c erven – prosinec 2016 

Lenka Francova  – tere nní  pracovní k v socia lní ch sluz ba ch; za stupce vedoucí ho od c ervence 2016 

Tel. c . 607 142 710 

 

TERÉN MOST A CHANOV 

Bc. Olga Baťkova , DiS. – tere nní  socia lní  pracovní k 

Bc. Vladimí r Pechek, DiS. – tere nní  socia lní  pracovní k 

Karel Fiala – tere nní  pracovní k v socia lní ch sluz ba ch 

 

TERÉNY BÍLINA, OSEK, DUCHCOV 

Pavel S vec – tere nní  pracovní k v socia lní ch sluz ba ch 



 

Toma s  Dupa k - tere nní  pracovní k v socia lní ch sluz ba ch 

Tel. c . 722 184 445 / 728 714 053 

 

TERÉNY ŽATEC, LOUNY, PODBOŘANY 

Jakub Benda, DiS. – tere nní  socia lní  pracovní k 

Petra Hirs lova , DiS. – tere nní  socia lní  pracovní k 

Tel. c . 776 238 693 

 

Terén Most a Chanov 2015 2016 

Poc et vydany ch inj. str í kac ek 43432 50651 

Poc et pr ijaty ch inj. str í kac ek 42391 50169 

Poc et kontaktu  1540 1894 

Poc et klientu  218 257 

Terén Litvínov 2015 2016 

Poc et vydany ch inj. str í kac ek 31944 38962 

Poc et pr ijaty ch inj. str í kac ek 30966 37519 

Poc et kontaktu  830 822 

Poc et klientu  88 67 

Terén Bílina 2015 2016 

Poc et vydany ch inj. str í kac ek 42199 34777 

Poc et pr ijaty ch inj. str í kac ek 42139 34629 

Poc et kontaktu  710 1641 

Poc et klientu  133 155 

Terén Duchcov 2015 2016 

Poc et vydany ch inj. str í kac ek 1519 865 

Poc et pr ijaty ch inj. str í kac ek 1994 865 

Poc et kontaktu  72 31 

Poc et klientu  3 3 

Terén Osek 2015  2016 

Poc et vydany ch inj. str í kac ek 13718 10979 



 

Poc et pr ijaty ch inj. str í kac ek 13718 10979 

Poc et kontaktu  284 240 

Poc et klientu  16 16 

 

Terén Žatec 2015 2016 

Poc et vydany ch inj. str í kac ek 13.628 8970 

Poc et pr ijaty ch inj. str í kac ek 13.898 9016 

Poc et kontaktu  202 176 

Poc et klientu  21 16 

Terén Louny  2015 2016 

Počet vydaných inj. stříkaček 2428 6037 

Počet přijatých inj. stříkaček 2471 6037 

Počet kontaktů 68 77 

Počet klientů 20 7 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

klienti
1. kontakt

testy HIV
testy HEP C

testy HEP B

485

143

23 25
24

521

171

23
24

25

Poskytnuté služby

2015 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhled na rok 2017 

V roce 2017 se budeme i nadále snažit poskytovat 

kvalitní služby klientům a monitorovat a 

vyhodnocovat stavy drogových scén ve všech městech, 

ve kterých program působí. Fenoménem posledních 

několika let je neochota a malý zájem klientů nechat se 

pravidelně testovat screeningovými testy na infekční 

onemocnění jako je hepatitida typu B a C, HIV/AIDS a 

Syfilis. V následujícím roce se budeme snažit tento 

fenomén odstranit a snažit se klienty více motivovat k testování. Byli bychom rádi, kdyby se nám 

podařilo získat finanční prostředky na realizaci terénního programu, který bude zaměřen 

prioritně na uživatele konopných drog, který sice už realizujeme, ale pouze v omezené míře a ze 

strany klientů je poptávka po takové službě stále větší. Budeme se dále snažit udržet si dobrou 

pověst a důvěru klientů v lokalitách, které se vyznačují jako uzavřené nebo sociálně vyloučené, 

především lokalita Most – Chanov a Litvínov – Janov a do kterých se nám v minulých letech 

podařilo proniknout a získat si důvěru jejích obyvatel. I nadále se také budeme snažit předávat 

příklady dobré praxe a sdílet informace a zkušenosti s jinými poskytovateli a institucemi. 

 

 

Sociální protidrogová poradna 
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Sociální protidrogová poradna vznikla jako nová registrovaná sociální služba odborného 

sociálního poradenství v únoru roku 2016. V červenci 2016 byla tato služba zařazena do základní 

sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a získali jsme tak prostředky na její realizaci a klienti tak 

mohli službu začít využívat. Služba je poskytována přímo ve vyloučené lokalitě Litvínov – Janov. 

Potřebu realizace této služby iniciovalo prioritně město Litvínov především proto, že na území 

města byli klienti, kteří tento druh služby potřebovali. Nejblíže dostupná služba tohoto druhu byla 

v Mostě nebo v Teplicích a vzhledem k sociální situaci klientů nebylo možné, aby za službou 

pravidelně dojížděli. 

Sociální protidrogová poradna je službou odborného sociálního poradenství, které je zaměřeno 

na problematiku drog a drogových závislostí. Primárním cílem poskytování služby je pomoc a 

podpora klientů z cílové skupiny v jejich momentální tíživé životní situaci, se kterou si oni sami 

neumí poradit. Pomoc a podpora se poskytuje v oblasti problematiky užívání drog nejen osobám, 

které drogy užívají, ale také těm, kterých se problematika drog osobně dotýká. (např. příbuzných 

a osob blízkých osobám ohrožených závislostí). Službu mohou využít všichni klienti anonymně, 

tzn., že nemusí uvést své osobní údaje a bezplatně.  

Cílová skupina  

 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  

 Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi  

 Osoby v krizi  

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

 

Poskytované činnosti  

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování odkazů na jiné 

pomáhající instituce dle potřeb klienta (zprostředkování léčby, informace o léčebnách, 

komunitách, detoxu apod.)  

b) sociálně terapeutické činnosti – poskytnutí poradenství v oblasti drog; poskytování informací 

z oblasti zdravotní, sociální a právní; poskytování krizové intervence  

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc 

při tvorbě životopisu, přístup na internet, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, pomoc s 

orientací v sociálním systému apod. 

 

Službu v roce 2016 zajišťovaly: 

Ing. Lenka Acs Holakovská, DiS. – vedoucí služby; sociální pracovník 

Barbora Suchá, DiS. – sociální pracovník 

Lenka Francová – pracovník v sociálních službách 

 

Kontakty: 

Sídlo služby: Abrechtická 258, 435 42, Litvínov – Janov 

Telefon: 725 457 260 

Email: vedouci.atk@mostknadeji.cz  

 

V roce 2016 navštívilo poradnu celkem 49 klientů, se kterými byli pracovníci v kontaktu 163 krát. 

Pracovníci byli k dispozici klientům a zájemcům o službu 3 dny v týdnu (po, st, čt) od 9:00 do 

14:00 hodin. Mezi nejčastěji poskytované služby patřili především individuální konzultace buď 



 

jednorázové, kdy klientova zakázka byla naplněna v rámci jednoho setkání, nebo strukturované, 

kdy klientova zakázka byla naplněna až po opakovaných setkáních s pracovníkem. Velmi často se 

stávalo, že poradnu navštívil klient, který požadoval výměnný program nebo se chtěl osprchovat 

či si chtěl nechat vyprat prádlo. Snažili jsme se proto prezentovat a představovat tuto službu 

s důrazem na to, že není tato služba K-centrem, ale jen poradnou. Mezi nejčastější řešené 

problémy patřila problematika rodinných vztahů, které drogová závislost ovlivňuje. Dále bylo 

klientům poskytnuto mnoho informací o účincích jednotlivých drog, intenzitě závislosti na 

jednotlivých drogách a možnostech léčby. S klienty jsme také často řešili problémy v oblasti 

bydlení nebo spáchané trestné činnosti a jejích následků. Služby využívali jak samotní uživatelé 

drog, tak osoby, které mají uživatele drog v rodině a potřebovali radu a pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhled na rok 2017 
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V roce 2016 se naskytla příležitost zažádat o finanční prostředky na realizaci služby z Evropských 

sociálních fondů v rámci programu Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Proto 

byla napsána projektová žádost, která prošla hodnocením Ministerstva práce a sociálních věcí 

s kladným výsledkem a koncem prosince nám byla realizace projektu schválena. Od března 2017 

tak služba bude po dobu tří let plně hrazena z tohoto zdroje a bude tak zajištěn její provoz. 

V březnu bude zažádáno na Krajském úřadu Ústeckého kraje o rozšíření kapacity služby a od 

července tak bude služba poskytována klientům každý pracovní den s osmihodinovou provozní 

dobou a zajišťovat ji budou 2 sociální pracovníci a 1 pracovník v sociálních službách. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Terénní programy v Libereckém Kraji 

Shrnutí roku 2016 

   Liberecký terénní program je jednou z nejtradičnějších a nejstabilnějších služeb, zaměřených na uživatele 

OPL v Libereckém kraji. Klientům jsou pracovníci TPL k dispozici každý všední den v týdnu, nově jsme kvůli 

velkému nárůstu potřebnosti naší služby začali vyjíždět do terénu i v úterý, tedy v den, který jsme dříve měli 

vyhrazený pouze pro administrativu. Tento máme nyní rozdělen na dvě části v té první, se pracovníci snaží 

stihnout nezbytnou kancelářskou činnost a poté vyráží 4 dvojce do 4 různých měst. Po vzájemné dohodě, 

která vyplynula ze zjištěné potřebnosti mezi Libereckým krajem, městem a námi jsme začali působit nově i 

ve Cvikově, dále pak jsme po několika letech znovuobnovily spolupráci s městy, jako jsou Semily, Jablonné 

v Podještědí, Železný Brod. Naopak jsme museli kriticky přemýšlet o hospodárnosti našeho působení 

Jilemnici, tedy městě tak vzdáleného od naší centrály se sídlem v Liberci. Proběhlo taky několik polonočních 

a nočních terénů. Depistáží ve městech, kde za běžného provozu nepůsobíme, např. Rokytnice nad Jizerou. 

Také jsme v letošním roce šli naproti veřejnosti, například se stánkem vybavený propagačními materiály na 

rockovém festivalu v Novém Městě pod Smrkem zvaným Fryfest. 

V roce 

2016 uskutečnili pracovníci TPL celkem 4044 kontaktů s klienty. K většině z nich došlo přímo v prostředí, 

kde se uživatelé OPL pohybují. Jde o veřejná prostranství, parky, prostory obchodních domů, bezdomovecká 

ležení, aplikační místa či byty klientů. Uživatelům jsou pracovníci TP k dispozici také na mobilním telefonu. 

Zavoláním, prozvoněním nebo posláním krátké textové zprávy či takzvané SOSky, si mohou klienti TP 

domluvit schůzku na místě, kde se cítí bezpečně, nebo které jim z nějakého důvodu vyhovuje. V roce 2016 

využili této možnosti klienti terénního programu celkem 1834 krát. 

   Pracovníci terénního programu se pohybují převážně v úplném centru města. Ke kontaktu s klienty zde 

dochází z důvodu jejich pohybu na otevřené drogové scéně nejčastěji, důležitá je z hlediska terénních 

pracovníků také blízkost navazujících služeb a úřadů. Pravidelná trasa. Kvůli častým nálezům odhozeného 

injekčního materiálu docházejí pracovníci terénního programu do parků a odpočinkových zón města, u 

kterých se většinou v těsné blízkosti nacházejí i aplikační místa. Trasa se dle potřeb a pohybu klientů mění. 

Na zavolání vyjíždějí pracovníci terénní pracovníci ke sběru odhozených injekčních stříkaček do okrajových 

částí města. V letošním roce, tímto způsobem "zasahovali" i ve výtahových šachtách panelových domů, 

ubytovnách či okolí supermarketů.  

   Nedílnou součástí činnosti pracovníků terénního programu jsou orientační testy, které reagují na 

přítomnost protilátek infekčních onemocnění v krvi. Těch provedli pracovníci v roce 2016 celkem 
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sedmdesát čtyři s výsledkem nereaktivním. O testy na infekční onemocnění mají klienti dlouhodobě 

zájem. Onemocnění hepatitidou typu C je na otevřené drogové scéně frekventované téma a k zájmu zčásti 

přispívá i "vysoký práh" infekčního oddělení KNL, které automaticky posílá zájemce o testování na infekční 

onemocnění k obvodnímu lékaři, což je problém, protože velká část uživatelů obvodního lékaře nemá, nebo 

přímo do libereckého kontaktního centra. A to dokonce i v případě, že nejde o uživatele OPL, tento jev 

probíráme na pracovních skupinách a snažíme se jej řešit. 

   V souvislosti s hepatitidou C se nám vydařil zejména záchyt začínající epidemie, jež měl počátky 

v komunitě našich klientů na Frýdlantsku, Liberecku a Jablonecku. V závislosti informace poskytnuté od 

KHS terénní program vyhledal nakažené touto chorobou a doprovodil je na přeočkování. Dále se pak ve 

spolupráci s KCL podařilo domluvit plošné očkování klientů přímo v zařízení a to v řádu několika desítek 

osob. Do zařízení přišla zdravotní sestra a podávala vakcíny přímo. Ani pracovníci na Jablonecku nezaháleli 

a zprostředkovali návštěvu zamořeného squatu, kde pak zdravotní sestra mohla konat svojí práci.  

   Velkým krokem směrem ke klientům, je objem sociální práce, kterou pracovníci terénního programu 

uživatelům OPL v roce 2016 poskytli. Ať už sami nebo ve spolupráci s KCL a KCČL. S klienty pracovníci 

vyřizovali sociální dávky a doklady, hledali volná místa na ubytovnách a azylových domech, nebo dokonce 

vypracovali individuální plán vedoucí k oddlužení klienta prostřednictvím osobního bankrotu. Prim mezi 

jednotlivými výkony ovšem hrála v roce 2016 asistenční služba. Na úřady či k lékaři, doprovázeli pracovníci 

TP své klienty celkem sedmašedesátkrát. Důvodem je zvětšující se propast mezi uživateli OPL a oficiálními 

institucemi, ale také prohlubující se důvěra mezi klienty a pracovníky TP. 

   V roce 2016 pokračovali pracovníci TP v dobré praxi oslovování romských uživatelů OPL. TP oslovovali 

především mladé i. v. uživatele pervitinu, kteří se k drogám dostávají s pomocí zkušenějších uživatelů . S 

bezpečnější aplikací přitom nemají téměř žádné zkušenosti a sdílení injekčních stříkaček a "nádobíčka" je u 

těchto uživatelů poměrně obvyklé. TP vnímá tento problém v romské komunitě dlouhodobě. Partičky 

romských uživatelů si stříkačky od TP spíše půjčují, než vyměňují, přestože se je pracovníci TP snaží k 

vracení injekčního materiálu motivovat. S touto skupinou mladých uživatelů je to však obtížné. Klasicky 

nechtějí jehly nosit u sebe, kvůli rodičům je vyhazují apod.  

   Spolupráci s pracovníky TP navázalo v roce 2016 celkem 303 nových uživatelů. A mnozí z nich v průběhu 

roku pokračovali v pravidelných kontaktech s programem. Dále jsme se zaměřovali na pravidelné uživatele 

THC. Šlo většinou o mladé muže a dívky ve věku od 16 do 25 let. Pracovníci TP s nimi hovořili o rizicích 

užívaní THC a poskytovali jim filtry snižující škodlivé dopady kouření. 

 

Vývoj na drogové scéně a popis lokalit 

   Pohyb klientů na otevřené drogové scéně byl v roce 2016 ovlivněn policejní represí. Přestože se do 

Liberce, Jablonce nad Nisou či České lípy jako spádových měst občas přesouvají klienti z menších měst, 

pracovníci se na veřejných místech setkávají s uživateli v menším počtu, než tomu bylo v minulosti. Zvýšená 

aktivita Policie ČR nutí uživatele OPL k přesunu do periferních oblastí těchto měst. To vede k uzavírání 

drogové scény a šíření sociálních a zdravotních problémů. Více se užívá na bytech, v ústraní, podobně jako 

na menších městech. Uživatelé vytlačení z areálu bývalých squatů v průběhu roku 2016 přebývali v lesích 

okolo měst i v městských lesích. Centrem uživatelé často pouze procházejí, nesdružují se v něm.  

   Další součást drogové scény jsou mladí experimentátoři s pervitinem, kterým se baví na večírcích a 

samozřejmě uživatelé marihuany. Tito uživatelé jsou však většinou soběstační. O terénním programu však 

vědí, díky oslovování této skupiny. Mohou se tak ozvat, až zaznamenají problém. Důkazem toho je 

kupříkladu klient, který šňupal pervitin a začalo mu užívání zasahovat do běžného života, práce, vztahů atd. 

S terénním programem probral strategii, jak začít abstinovat, což se povedlo zatím s jedním relapsem. 

Klientovi bylo doporučeno chodit do ambulance. 

 



 

Užívané drogy 

   Mezi klienty v Libereckém kraji je nejčastěji zneužívanou drogou pervitin, případně další stimulancia. 

Uživatelé, jejichž primární drogou je pervitin tvoří stále více jak 95 procent klientů programu. Zbytek jsou 

uživatelé marihuany. Jejich malý podíl oproti uživatelům pervitinu je dán tím, že pravidelní uživatelé 

marihuany služby terénních programů nevyhledávají. S uživateli opiátu se pracovníci v Libereckém kraji 

téměř nesetkávají, víme o malé skupince v Jablonci nad Nisou čítající do pěti osob a podobně početné pak 

na Českolipsku. Pracovníci evidovali v roce 2016 pouze několik uživatelů Subutexu, z nichž jeden byl navíc 

zapojený do substitučního programu Dr. Víta Šlechty.  

   Opět někteří uživatelé kombinovali pervitin s tlumivými léky. Tento koktejl užívali intravenózně. Uživatelé 

také kombinují své primární drogy spolu s dalšími. Často to bývá alkohol x pervitin, marihuana x pervitin 

ale také užívání těchto společně s léky. Nejčastěji z řad benzodiazepinů jako např. Rivotril, Neurol. Dalším 

často zneužívaným lékem, je lék proti bolesti, ze skupiny opiodů, ovlivňující centrální nervový systém. 

Zneužívání léků v kombinaci s dalšími drogami vnímáme jako riziko, na které uživatele stále upozorňujeme.  

 

 

   Sezóně se také setkáváme 

v podzimním období 

s konzumací „houbiček“, 

nejčastěji lysohlávek. 

Psilocybin je organická 

sloučenina ze 

skupiny tryptaminů, obsažený v 

různých druzích hub. Účinky 

psilocybinu jsou vysoce 

nepředvídatelné a variabilní a 

jako u ostatních psychedelik 

(halucinogenů) velmi závisejí 

na dávce i na momentálním 

psychickém stavu uživatele. 

   Novinkou tohoto roku byla zpráva o zneužívání léků proti astmatu, jenž údajně vyvolává podobné účinky 

jako pervitin. Slýchali jsme, že uživatelé vyhledávali inhalátory a náplně do nich. Přesný název léčiva 

bohužel, tato informace se k nám dostala někdy během léta, dál jsme situaci sledovali, ale na nic 

uchopitelného jsme nepřišli. 

   Kvalita i dostupnost pervitinu během roku kolísá. Vidíme to my, jako pracovníci na zdravotní stránce 

našich klientů, kdy se častěji u uživatelů objevují kožní problémy, vyrážky apod. Sami klienti se nám svěřují 

s nejrůznějšími neobvyklými psychickými stavy, které zažívali po aplikaci nekvalitního pervitinu. Kolísání 

je ovlivněno několika faktory, policejní represe a zatýkání, migrování klientů, nedostupnost léků pro výrobu 

pervitinu na trhu, finanční situace uživatelů. 

   Většina klientů si aplikuje drogu nitrožilně a evidujeme pouze málo těch, kteří aplikují jinak např. 

kouřením, z alobalu, polykání kapslí nebo nejčastějším typem alternativní aplikace „sniff“ neboli šňupání. 

 

Genderová a věková skladba 
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   Mezi klienty terénního programu 

převládají muži, kteří tvoří cca 

72 procent spolupracujících uživatelů. 

Zbylých 28 procent připadá na ženy, 

jejichž podíl oproti minulému roku 

zůstal stejný. Věková skladba klientů 

se pohybuje v rozmezí od 16 do 55 let. 

 

 

 

 

Terénní program v Libereckém Kraji 2015 2016 

Poc et vydany ch inj. str í kac ek 96573 102613 

Poc et pr ijaty ch inj. str í kac ek 102821 102948 

Poc et kontaktu  3884 4044 

Poc et klientu  752 806 

 

 

Prognóza na rok 2017 

   Vzhledem k celospolečenské situaci se dá předpokládat, že bude i nadále z hlediska práce terénního 

programu růst význam sociální práce. Zvýšená represe ze strany PČR a obecně se zhoršující nálada ve 

společnosti odsunou uživatele OPL ještě více na okraj společnosti. Pro některé uživatele se tak nejspíše 

pracovníci programu stanou jediným spojením se "zbytkem světa". Pro pracovníky bude důležité udržet 

klienty v kontaktu s programem a zmírnit tak dopady postupného uzavírání drogové scény. 

   Pracovníci terénního programu plánují pokračovat v nastaveném tempu oslovování a šíření informací o 

terénním programu. Ke zlepšení práce s klienty by pomohly i plánované nové prostory určené pro terénní 

program v domu sociálních služeb ve Frýdlantu, detašovaného pracoviště K-centra v Jablonci nad Nisou a 

centra sociálních služeb v Liberci. Terénní program zde bude mít svá zázemí, služba bude přístupnější 

klientům, zvýší se tak její hospodárnost i efektivita. Všechny jmenované máme v plánu financovat z ESF. 

 
 
 
 

Užívané drogy     

  

 Pervitin 95   

 
Kanabinoidy 3   
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Vybrané služby     

     

  2015 2016  

Klientů   752 806  

Kontaktů face to face   3884 4044  

Telefonických kontaktů   5517 5868  

Podání informací   5517 5868  

Nalezených stříkaček   843 864  

Sociální práce   273 441  

Uživatelé dle pohlaví v %    

  

Muži 72    

Ženy 28    

     

     

Hlavní indikátory     

Sledovaná hodnota 2014 2015   

Počet uživatelů 189 215   

Počet injekčních uživatelů 134 141   

Neuživatelé, rodina,  a jiné  blízké os. 39 34   



 

Počet kontaktů  1918 2039   

Injekční stříkačky 25563 29210   

     

Nová tabulka     

Poradenství 2014 2015 
  

Individuální poradenství 86 139 
  

Práce s rodinou 17 21 
  

Krizová intervence 6 18 
  

Telefonické, písemné a internetové 
poradenství 

32 36 
  

Celkem 141 214 
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Personální obsazení 

 
Vedoucí programu: Lukáš Ron, 

tel.: 728 511 619, e-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz 
 
 
 

Provozní doba a kontakty na pracovníky 

 

Pondělí - pátek (10:00 - 18:30) 
 

Oblast Liberec - pondělí, středa, pátek Semily - úterý, Turnov - čtvrtek 
Pracovníci: Jiří Stich, Martina Kodatová 

tel. 728 485 012 
 

Oblast Tanvald, Smržovka, Frýdlant v Čechách, Nové Město pod Smrkem + další obce 
mikroregionu Frýdlantsko - středa, pátek 

Pracovníci: Pavel Váňa, Romana Ptáková 
tel. 725 457 258 

 
Oblast Jablonec nad Nisou - pondělí, středa a pátek, Železný Brod - úterý, Jilemnice a 

Lomnice nad Popelkou - čtvrtek. 
Pracovníci: Kateřina Beková, Pavel Váňa 

tel. 606 713 034 
 

Oblast Česká Lípa, Doksy, Nový Bor, Jablonné v Podještědí, Mimoň, Sloup v Čechách, 
Cvikov, , Stráž pod Ralskem - pondělí - pátek 

Pracovník: Lucie Charousková, Lucie Havlasová, Leona Hermanová 
tel. 725 483 262 

 

Sídlo programu 
Pastýřská 645/7, Liberec 1, 46001 

 
 

Kontakty 
Email: tp.liberec@mostknadeji.cz 
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Centrum pro rodinu a následnou péči 

Zhodnocení roku 2016 

Centrum pro rodinu a náslenou péči, jakožto forma doléčovacího programu zejména pro 

abstinující osoby, píše svoji historii v Mostě již 6  let. Vzniklo v roce 2011 za finanční podpory 

z prostředků ESF. Posléze, hlavně během roku 2015 , jsme z finančních důvodů museli omezit 

provoz pouze na 20 hodin týdně a od té doby provoz služby zabezpečují pracovníci na celkem 0,6 

pracovního úvazku. I přes tyto omezení se nesnížila kvalita odborné pomoci klientům programu, 

podepsaly se však na spektru možné nabídky služeb a na omezení prostor, v kterých služba byla 

poskytována. 

Služby následné péče poskytujeme  pouze ambulantní formou. Každým rokem se nám více a více 

potvrzuje, že tato služba je v Mostě doopravdy potřebná.  Nejen pro to, že mnoho lidí se z léčby 

vrací do místa bydliště kvůli rodinným vazbám nebo pracovnímu zázemí. Mnoho závislých, nebo 

ohrožených závislostí z nějakého důvodu vůbec do léčby nenastoupí, abstinují sami, chodí 

k lékařům a psychiatrům, do K-centra, ale pak potřebují ještě další pomoc, doprovázení, terapii. A 

toto i jim můžeme nabídnout. V rámci naší práce se snažíme do procesu léčby zapojit širší rodinný 

systém a podporujeme spolupráci s rodinou. Tuto možnost ale necháváme na rozhodnutí  

samotného klienta. I přes to můžeme říct, že se nám toto daří a v uplynulém roce se rodina zapojila 

do splupráce u 60% klientů našeho programu.  Základním cílem zapojení rodinných členů do 

spolupráce (individuální, párové či skupinové) je podporovat /ošetřovat je tak, aby vědomě či 

nevědomě neškodili úzdravnému procesu závislého člena rodiny. 



 

V Centru pro rodinu a následnou péči poskytujeme služby osobám, které prošli léčbou závislosti, 

ale i těm, kteří se snaží abstinovat sami. Stejně tak poskytujeme podporu rodičům a dalším 

blízkým osobám. Svým klientům prostřednictvím doléčovacího programu pomáháme vytvářet co 

nejoptimálnější podmínky pro udržení jejich abstinence a pro udržení pozitivních změn chování, 

kterým se v abstinenci naučili. 

V rámci sociální práce jim 

pomáháme zejména v  nalezení 

spolupráce s dalšími institucemi, 

které jim můžou pomoci 

v v dalších jejich materiálních 

nebo jiných problémech 

(občanská poradna, dluhové 

poradenství, kruh pomoci, 

programy pro děti...) Klienti 

doléčovacího programu CRaNP 

využívají zejména tyto služby: 

individuální poradenství/terapie, 

skupinová terapie, 

rodinná/párová terapie, sociální 

práce. 

 Za uplynulý rok využilo služeb 

Centra pro rodinu a následnou 

péči celkem 38 osob. Z tohoto 

počtu bylo 22 abstinujících osob a 

dalších 16 osob bylo z řad rodičů.  

Z cílové skupiny abstinujících klinetů převládají sice osoby na nealkoholových látkách  (50%), ale 

dá se říct, že závislí na alkoholu jsou v těsném závěsu. Závislého na hráčství jme v uplynulém roce 

měli v programu pouze jednoho a jedna klientka byla v progrmanu se závislostí  na lécích. 

Průměrný věk všech abstinujících klientů  v roce 2016 byl 34,6 roku. Ze všech abstinujících klientů 

bylo 64% zaměstnaných. Buď to se vraceli po léčbě do původního zaměstnání , nebo si ve velmi 

krátké době našli zaměstnání. Tři klienti byly při vstupu do programu v invalidním důchodu, 

přičemž u jednoho z nich mu byl následně tento odebrán a klient  ihned vstoupil do řádného 

zaměstnání. Jedna klientka byla v loňském roce ještě na mateřské dovolené a 4 klienti byly 

evidováni na ÚP.  

Pokud jde o vzdělanostní zastoupení , tak nejvíce s námi spolupracovali klienti se středoškolským 

vzděláním (47% vyučených a 27% s maturitou), pak klienti se základní školou – 18,5% a s VŠ – 

2,5%. 

V uplynulém roce, podobně jako v letech předcházejících, využilo 60% klinetů, docházejících do 

strukturovaného programu , možnost setrvat v programu až po dobu 12 měsíců, tedy po původní 

smlouvě na 6 měsíců využili dodatku ke smlouvě na dalších až 6 měsíců.  

Oproti předešlým letům nás překvapilo výrazné zastoupení mužů z řad abstinujících  a to až 68% 

a tedy žen bylo 32%. Na rozdíl od osob z řad rodičů, kde šlo až o 87,5% žen (matek). 

V roce 2016 došlo celkem k 397 kontaktům s uživateli služby. Celkem bylo provedených 260 

intervencí. Abstinenčních skupiny proběhlo v uplynulém roce 26 a rodičovských skupin celkem 

27. 



 

Personální obsazení  během uplynulého roku bylo výrazně oslabené. Jednak tím, že jsme pracovali 

v celkem 0,6 pracovního úvazku, a to pouze ve dvěch osobách (jedna kolegyně nastoupila 

mateřskou dovolenou a její práce se přesunula na stávající kolegyni). To se přirozeně odrazí 

v časových možnostech přímé práce s klienty. Proto posílení týmů o dalšího kolegu/kolegyni je 

naší velkou výzvou a potřebou.  

Personální obsazení  

PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu, socioterapeut 

Bc. Michaela Chilo– sociální pracovník, socioterapeut – do IV/2016 

Bc. Lucie Průšová, DiS. – socioterapeut 

Sídlo programu 

Centrum pro rodinu a následnou péči, J. Seiferta 2159, 434 01 Most 

Kontakty 

tel. č.: 777 736 943 
web: www.mostknadeji.eu 
e-mail: cranp@mostknadeji.cz 

Výhled na rok 2017 

Hlavním cílem Centra pro rodinu a následnou péči je udržet program minimálně na 

stávající úrovni. Za cíl si však dáváme obohatit tým o jedboho terapeuta – externiatu, nebo 

částečný úvazek. Směrueme taky, snad v krátké budoucosti, k výměně prostorů 

posyktování služby, abychom snížili náklady na pronájem a zvýšeli náklady na 

odborné pracovníky.  

Program sociální prevence Liberec 

Naše poslání 

Naším hlavním posláním je předcházení sociálnímu vyloučení, snažíme se zmírňovat sociální 

vyloučení rodin, skupin a jednotlivců. Terénní sociální služba (TP) tak pomáhá hlavně 

prostřednictvím odborného poradenství, které poskytuje především v sociálně vyloučených 

lokalitách i v lokalitách, které jsou sociálním vyloučením ohroženy. Služby TP poskytujeme 

bezplatně, anonymně podle zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. Ke každému klientovi 

přistupujeme individuálně podle jeho aktuálních potřeb a přání. Pomáháme při začleňování do 

společnosti a snažíme se o dlouhodobé udržení dosažených cílů. 

Naše cíle 

Cílem služby je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které 
poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního 
společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný 
život těch, kteří je využívají.  



 

Při naplňování těchto cílů terénní sociální pracovníci kladou důraz na zvýšení sociálních 
kompetencí a sociální mobility uživatele, s využitím zdrojů, které v lokalitě nabízejí služby nebo 
mohou jinak přispět k naplnění stanovených cílů. Volba strategie a formy spolupráce se vždy od 
stanovených cílů odvíjíí a pracovník s uživatelem společně reflektují, zda jejich spolupráce k těmto 
cílům směřuje. V průběhu celé spolupráce pracovník s uživatelem klade důraz na samostatnost v 
rozhodování uživatele a na podporu jeho aktivity.  

Specifikace cílů: 

 Motivace klientů k aktivnímu řešení už nastalých sociálních problémů, směrování ke 
zlepšení jejich sociální situace. 

 Zvyšování sociálních kompetencí a odpovědnosti klienta, motivace k samostatnému 
jednání při řešení vlastní sociální situace 

 Motivace klientů k obnově či upevňování zdravého kontaktu s rodinou a další aktivity 
podporující jejich sociální začleňování. 

 Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociálními a zdravotními institucemi. 
 Fungující spolupráce s dalšími institucemi poskytující služby sociální prevence. 
 Komunikace s obcemi a městy o sociálně vyloučených lokalitách a jejich přístupu k nim. 

 Delegování klienta na sociální služby, které jsou dostupné v místě jeho pobytu. 

 Pomoc klientům s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jejich práv. 

 Poskytování služeb širokému okolí klienta a jeho rodině 

Cílová skupina  

Osoby od 18 let 

Primární skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené  

Sekundární cílová skupina: rodinní příslušníci, partneři, přátelé osob ohrožených sociálním 

vyloučením či sociálně vyloučených  

Terciární cílová skupina: široká veřejnost (Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, aj.)  

Činnost v roce 2016 

Program sociální prevence prošel i v tomto roce personálními změnami. V září odešel Marek 

Šraitr. V říjnu ho pak následoval jeho kolega Bc. Michal Ošťádal, zároveň v měsíci říjnu nastoupila 

nová kolegyně Bc. Lenka Kučerová, která se rychle zaučila a nyní je již plnohodnotným členem 

našeho týmu. Do konce roku 2016 byl sociální terén vykonáván jen jedním terénním pracovníkem, 

často však vypomáhá kolega Josef Jarka, který by měl být do programu zařazen během prvních 

dvou měsíců nastávajícího roku. Rok 2016 přinesl mimo jiné i užší spolupráci mezi MONOU a 

jinými NNO. Nejvíce pak TP spolupracují s organizacemi Naděje, Azylovým domem pro muže 

Speramus a organizací Fokus Liberec. Nejčastějšími zakázkami je vyřizování dokladů, ubytování, 

pomoc při vyřizování dávek HN, příspěvků na bydlení, příspěvků na péči, mobilitu, vyřizování 

ZTP, pomoc při sepisování odvolání, řešení dluhového poradenství, pomoc při sepisování různých 

žádostí např. rozvodu. Ke konci roku byla velice využívanou službou asistence a to nejen na úřady, 

ale i k lékaři. Tuto službu jsme poskytovali převážně uživatelům Azylového domu Speramus, kdy 

jsme tíživou sociální situaci klienta řešili společně s jeho klíčovým pracovníkem z této služby. 

Spolupráce na bázi případové konference se ukázala při řešení tíživých situací klientů jako velice 

rychlá a efektivní. Skrze terénní program napomáháme povahou služby obyvatelům z azylového 

domu se co nejdříve začlenit do běžného pracovního procesu. Učíme klienty, jak si najít práci, 



 

bydlení a jak hospodařit s financemi. Dalším krokem pak je zajištění bezdlužnosti, následně pak 

žádost o prostupné bydlení. Pokud to však klientům neumožní jejich psychický, či fyzický stav pak 

nacházíme alternativy v podobě pečovatelských domů se zvláštním režimem, či domovech 

důchodců. Terénní pracovník se tak stává důležitým spojovacím článkem, můžeme to nazývat 

prodlouženou rukou, mezi klienty, úřady, azylovými domy, ubytovnami, noclehárnami a jinými 

prospěšnými zařízeními. 

    Další skupinou, se kterou se TP poměrně často setkává mimo azylové domy a jim podobná 

zařízení jsou důchodci. Tito lidé, se kterými se často setkáváme na ÚP, často vůbec nevědí, na jaké 

příspěvky mají nárok. Myslí si, že jim stát nic nedá a tak to raději ani nezkusí. Pokud si ale získáme 

jejich důvěru a ukážeme jim, že jim pomoci lze např. příspěvkem na bydlení, příspěvkem na 

péči…není vděčnějších lidí. Sami důchodci pak již nejsou tak skeptičtí vůči úřadům a cizí pomoci. 

 

 Vzhledem k tomu, že lidí bez přístřeší neubývá, je s nadcházejícími mrazy důležitá rychlost a 

včasnost řešení jejich situace. Čím déle je totiž člověk na ulici, tím je větší riziko, nejen umrznutí, 

ale i rezignace, které vede až téměř k nemožnosti návratu mezi většinovou společnost. Během 

zimních měsíců stále více osob bez přístřeší přichází do MONY pro sociální šatník i sociální 

poradenství. To, že klienti ví, kde sídlíme, přichází si pro pomoc přímo vnímáme jako úspěch. 

 

Výhled na rok 2017 

Do roku 2017 bychom určitě chtěli udržez stávající kvalitu služby a dláe získávat zkušenosti z naší 

odborné práce. Dále bychom chtěli znovuobnovit terénní sociální program na frýdlantsku, který 

měl u klientů velkou odezvu, ale kvůli absenci financování služby ze strany zadavatele jsme museli 

území opustit.ersonální obsazení  

Sídlo programu  
Terénní programy  sociální prevence 
Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec  
Hálkova 1794, 470 01, Česká Lípa  

 

 

Terén Liberecko, Frýdlantsko 
 
 
 
Lukáš Ron – vedoucí programu 

68%

32%

Pohlaví uživatelů drog

Muži

Ženy



 

Marek Šraitr - terénní pracovník  
Bc. Micha Ošťádal 
Bc. Lenka Kučerová- terénní pracovník  
psp@mostknadeji.cz, 725 457 258  
 
 

Kontakty  
Tel.č.: 725 457 258, 725 457 257; E-mail: vedouci.psp@mostknadeji.cz; Web: 

www.mostknadeji.eu 

 

Projekt byl v roce 2016 finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních 

věcí , Libereckým krajem a městem Liberec 

  



 

Protidrogové programy v penitenciárních 

zařízeních 

(Dříve: Odborné sociální poradenství Bělušice) 
 
Věznice Bělušice, Nové Sedlo, Všehrdy, Liberec 

Projekt realizuje Most k naději ve spolupráci s partnery zařízení pro výkon trestu odnětí svobody 

v Ústeckém kraji a Libereckém kraji. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na 

poskytování sociální služby „Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních“ (dále jen 

PPPZ). Tato služba je poskytována pachatelům trestné činnosti. Služba je zaměřena na osoby 

motivované i nemotivované ke změně vykonávající trest odnětí svobody a osoby propouštěné z 

výkonu trestu v Ústeckém a Libereckém kraji. Aktivity služby umožňují této cílové skupině vzdělat 

se v oblasti sociálně právní a Harm Reduction, osobám s motivací o udržení abstinence využít 

programu zacíleného na změnu životního stylu. V rámci služby je cílové skupině poskytováno 

individuální a skupinové poradenství a modul vzdělávacích besed v oblastech prevence a léčby 

rizikového chování, infekčních chorob a možnostech léčby. PPPZ poskytuje terénní služby v 

souladu s § 37 odstavce 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody. 

Posláním sociální služby PPPZ, zapsaného spolku Most k naději, a věznic jako partnerů je 

předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců 

prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. 

V tomto roce byl program transformován s ohledem na aktualizaci Standardů poskytování 

Adiktologických služeb ve vězeňství a v druhé polovině roku prošel certifikačním procesem 

RVKPP. 

 
 
Cíle projektu jsou plněny Skupinovou a Individuální prací s odsouzenými ve vybraných 

věznicích Ústeckého a Libereckého kraje: 

Hlavním cílem projektu je příprava klientů a tvorba smysluplných plánů a udržitelných způsobů 

života jež nejsou v konfliktu se společností. Tento cíl program naplňuje s využitím svý aktivit. 

Komplexní systém „sběru“ osob motivovaných ke změně a tím pádem konstruktivní skupinové a 

individuální práce existuje stále pouze v zařízení Bělušice.  V ostatních zařízení se program 

soustředí zejména na skupinovou práci v oblastech Harm Reduction, vzdělávání a poskytování 

informací, kontaktů a fungování systému následné péče.  

Jde o zajištění pokrytí co největšího množství témat, s nimiž se klienti v běžném životě uvnitř i vně 

potýkají.  

Je pracováno s tématy jak ryze sociálními (rodina, parta), tak i tématy z oblasti drogové závislosti 

a správy vlastních financí. 

Tato komplexnost přístupu je dána zejména potřebou připravit klienty na všechny aspekty života 

po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Na základě monitoringu situace těch klientů, kteří 

již službu opustili, se ukazuje, že pouze tento přístup dodává jednotlivým absolventům programu 

potřebnou jistotu a oporu v dalších krocích jejich života ve VTOS. Na základě reakcí absolventů 



 

služby bylo zjištěno, že informace, návyky a postoje, které se jim podařilo na základě skupinové 

interakce vštípit, dokáží tito lépe zvládat často nelehké životní situace, které výkon trestu přináší. 

Skupinové poradenství, vzdělávací besedy: 

Během uplynulé doby práce se do skupinově terapeutických sezení v Bělušicích zapojilo celkově 

35 klientů. S uspokojením je možné konstatovat, že z tohoto počtu 9 klientů požádalo a bylo přijato 

na Specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování 

způsobenou užíváním návykových látek ve zdejší věznici, kde podstupuje nebo bude podstupovat 

komunitní systém terapeutického zacházení. Jeden totéž absolvuje ve Věznici Všehrdy. Dalších 8 

klientů nastoupilo do zaměstnání a zároveň využívají individuální terapeutická sezení, která 

nabízí projekt nebo věznice. 3 osby jsou navázány  na následné  terapeutické zařízení k zajištění 

následné péče po VTOS. 1 osoba byla přemístěna na vlastní žádost do školského vzdělávacího 

střediska Věznice Plzeň, k doplnění vzdělání. 4 osoby začali řešit svůj zrdavotní stav (VHC, jaterní 

poradna). 

Celkově byla skupinová práce velmi intenzivní. Je to dáno zejména tím, že členové malých skupin 

se brzy velmi dobře znají, dovedou ve skupinách velmi intenzivně pracovat a jsou schopni 

překračovat jinde problematické bariéry. To vede k mnohem soustředěnější práci a za vedení 

lektora je možné se zabývat i tématy, která by jinde nebyla průchozí. 

Vzhledem k velikosti skupin se také daří navodit více intimní atmosféru, klienti mnohem více 

důvěřují nejen jeden druhému, ale na základě zkušenosti známosti i pracovníkům projektu. Toto 

je dáno opět funkční zpětnou vazbou mezi klienty a pracovníky a v neposlední řadě i reakcemi a 

zprávami, které vstupujícím dávají absolventi skupinových sezení.  

Faktem, který nesporně ukazuje na funkčnost a prospěšnost této aktivity je schopnost první 

skupiny pracovat v posledním měsíci setkávání již na principu samořídící skupiny, když lektor se 

stal pouze moderátorem a členem skupiny, ne jejím tvůrcem. Je též nutno říct, že z celého obsahu 

nabídky aktivit, se jako nejúčinnější ukázalo využití sebezkušenostních technik, které otevřeli 

klientům možnost nahlédnout do svého nitra a tak učinit potřebné další kroky na cestě k lepšímu 

životu. 

Během roku 2016 byli klienti vděláváni v těchto tématech: Infekční choroby, předávkování OPL a 

Prevence relapsu.  

Jde o aktivitu která je poskytována skupině odsouzených bez zdánlivého zájmu o jakoukoliv 

změnu či posun ve vlastním náhledu. Vždy dochází k hostilním projevům a je patrná snaha 

vyčnívat během besedy zvláště v negativních směrech. Pod tímto rámcem je však patrný zájem o 

informace a sdílení zážitků zejména těch nepříjemných a fatálně měnících životní podmínky 

odsouzených. Výuka využívá předkládání faktů jejich aplikaci na skutečné osudy často i účastníkú 

besedy. Tímto způsobem se daří rozpouštět hostilitu a nezájem účastníků Již při druhém setkání 

jsou patrné změny chování skupiny. Celkově jde o aktivitu o třech setkáních, během kterých se 

účastníci rozhodují pro využití další dostupné služby v zařízení (lékař, skupinový program, 

individuální pohovory, zařazení na SpO, pracovní zařazení či vzdělávání v jiném zařízení VTOS). 

Nejdůležitějším přínosem je však přenos validních informací cílové skupině „uvěřitelným“ 

lektorem. 

Nové Sedlo: 



 

V rocew 2016 jsme pracovali s tématem Prevence relapsu doplněným o infekční choroby a 

předávkování OPL. Byli realizovány 4 skupinové běhy s 31 osobami. 

Odsouzení nebyli motivováni k uvažování o změně a jasně dávali najevo svou nechuť k tomu být 

na skupinovém sezení. V některých případech šlo o agresivní nezájem, který se v průběhu 

přednášky 6 sezení podařilo změnit na zájem o dané téma. V této cílové skupině (odsouzení 

odmítající jakoukoliv aktivitu zaměřenou na léčbu závislost, věk do 22 let, délka závislosti do 4 

let) byl tak kladen důraz na přenost informací – ověření jejich pochopení, skupinový motivační 

tréning, a modelování budoucnosti při zachování současného životního postoje. Z jejich vyjádření 

většina z nich chce po výstupu užívat OPL (nebo alkohol) a páchat trestnou činnost. Je patrné 

ovlivnění staršími „chábry“ zejména v negativních oblastech životních postojů a společnosti. 

Všehrdy Besedy: 

Ve věznice Všehrdy bylo realizováno 19 skupinových sezení.  Cílovou skupinu tvořili odsouzení 

po absolvování programu SpO. Byl patrný předstíraný nezájem o témata Infekčních chorob, 

Relapsu, Předávkování. Jako významný negativní faktor se opět projevil nízký věk a relativně 

krátká doba závislého chování, tedy absence náhledu. Byl tedy kladen důraz progozy budoucnosti 

jednotlivých účastníků aktivity s použitím skupinové interakce. Opakovaně byl ověřován přenos 

faktických informací a jejich pochopení účastníky. 

Liberec Besedy: 

Vzdělávací besedy ve Vazební věznici v Liberci probíhají v současné době stále jen na 

Specializovaném oddělení (SpO). Jedná se o oddělení pro muže s duševní poruchou a poruchou 

chování, kteří se v minulosti dopustili násilného chování. Z diagnostického hlediska se jedná o 

odsouzené s poruchou osobnosti, zejména disociální a smíšenou. Ve zvýšené míře se u těchto 

klientů v anamnéze vyskytuje abúzus drog a alkoholu.  

     Vzdělávací skupiny dále probíhají ve dvou skupinách 1x týdně, jež se pravidelně střídají, tzn., 

že každá skupina se účastní aktivity 2x za měsíc. Rozsah práce ve VVL je 10hod. za měsíc. Realizace 

vzdělancích besed je zaměřena především na zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog 

a minimalizaci těchto rizik, možnosti léčby, rehabilitaci a sociální reintegraci, informace o 

léčebných a jiných odborných zařízeních, poradenství před a po testování na HIV a hepatitidy, atd. 

Vzdělávací besedy jsou přizpůsobeny malým skupinám a je nutné zdůraznit, že klienti v průběhu 

roku SpO opouštějí, buď z důvodu pevného výstupu, podmínečného propuštění, eventuálně z 

kázeňských důvodů, ale zároveň noví klienti průběžně přicházejí a jsou do skupin postupně 

zařazováni. Skupiny se tedy v průběhu roku výrazně obměňují.  

     Přestože všichni klienti zapojení do vzdělávacích besed mají zkušenosti s návykovým 

chováním, mívají přesto velmi zkreslené informace o tématech, objevují se předsudky, informace, 

se kterými přicházejí, jsou neúplné a zkreslené, je zde proto zvolena metoda přednášky s diskuzí, 

která umožňuje kooperativní a koordinovanou činnost členů skupiny. Tento způsob vyžaduje od 

účastníků logické uvažování, ukázněné myšlení a chování a koncentraci pozornosti na daný 

problém. Diskuze probíhá většinou na závěr probraného celku, ještě před závěrečným shrnutím 

základních poznatků k danému tématu. Tento způsob dovoluje volit i teoreticky náročná témata a 

podat celistvější přehled o látce, doplněný jak o zkušenostmi z praxe, tak eventuálními odkazy 

např. na konkrétní služby, jež mohou klienti následně po výstupu z VTOS využít. Témata, která to 

umožňují, jsou doplněna o letáky, informační brožury, fotky, atd., aby probírané téma bylo pro 

klienty co nejvíce atraktivní a informace maximálně zapamatovatelné.  



 

     Za rok 2016 prošlo SpO, tedy i vzdělávacími skupinami 32 klientů, což je dáno charakterem a 

délkou terapeutického programu na oddíle, který je roční. Klienti mají o to větší možnost se v 

rámci těchto skupin s danou problematikou hlouběji seznámit. Naprostá většina klientů se v 

průběhu roku obměnila, přičemž zbylí klienti budou odcházet z oddílu v průběhu prvního měsíce 

2017. Vzhledem k tomu, že složení klientů je tedy z velké části zcela nové, je tedy možné plně 

využít témat probíraných na začátku programu, aniž by se u klientů témata opakovala. Spolupráci 

s klienty i jejich aktivitu na skupinách lze hodnotit kladně. Klienti jsou na skupinách aktivní, sdílejí 

své zkušenosti a o témata se zajímají. Spolupráce s pracovníky věznice je též na velmi dobré 

úrovni. Navádění na oddíl zajišťuje standardně terapeut SpO, nicméně pokud je potřeba, funguje 

ochotně spolupráce i s vychovatelem, či speciálními pedagogy. V rámci provozních důvodů se 

skupiny flexibilně přesouvají, pokud je to nutné, nicméně nedochází k výpadkům, skupiny se 

realizují vždy 4x do měsíce, nevzniká problém ani na jedné ze stran. Služba bude pokračovat ve 

stejném nastavení i v následujícím roce, smlouva mezi MONA a Vazební věznicí Liberec byla na 

konci roku 2016 prodloužena o další rok..  

Aktivity odrážejí aktuální potřeby VT a klientů, umožnují dosánout na na spektrum služeb a péče 

jak ve VT tak při výstupu. 

Program při besedách informuje o možnostech a nechává volbu na klientovi, dále nabízí možnost 

intenzivní skupinové práce či možnost soukromých konzultací při řešení svých potíží. 

Vstupy klientů do dalších služeb (VT, Následná péče, ostatní aktivity programu), kteří byli službou 

osloveni při besedách potvrzují optimální řešení poskytování služby. 

Vnitřní úroveň – individuální příprava klienta na zvládnutí služby či podmínek propuštění, pomoc 

při žádosti o přestup a využití SpO, zařazení do práce, Lékař – vstup do léčby VHC 

Vnější úroveň – motivace, pomoc při podávání žádosti o léčbu (Bílá Voda, Červený Dvůr, Horní 

Beřkovice, P-Centrum Olomouc) 

Oproti předchozím letům stoupá věkový průměr ošetřovaných osob, je využíváno propojení a 

přenosu náhledu a zkušeností mezi „mladou a starou“ generací zejména v oblasti léčby VHC a 

následné péči. Program více skupinově pracuje s předchozími neůspěchy klientů (relaps, recidiva) 

ve smyslu nepodcenění přípravy výstupu z VT. 

Individuální odborné poradenství 

V tomto roce bylo do aktivity zapojeno 107 osob se kterými program pracoval na dosažení 

individuálního plánu průměrně v 6 setkáních, více jak polovina těchto osob byla současně 

zapojena v ostatních aktivitách projektu. Cílovou skupinu určovali jednotlivé zařízení (osoby 

zařazené do modulu Protidrogové poradny – žádosti o PP či konec trestu, i nemotivovaní, osoby 

s ukončeným programem SpO a výstupní oddělení). Mezi nejčastější zakázky  lze řadit výběr a 

náplň a zprostředkování následné péče, SpO, pracovní zařazení, léčbu VHC a navázání či 

normalizaci vztahu s rodinnými příslušníky. Celkem program evidoval 59 osob které využili pouze 

tuto aktivitu. 

 

Aktivita se zaměřuje na řešení konkrétního problému či skupin problémů nejčastěji 

konkretizovaného v individuálním plánu klienta, ten je tvořen při vstupu klienta do aktivity, nebo 



 

v průběhu společné práce.  

Hloubka a účinnost individuální práce je přímo úměrná délce a kvalitě vztahu pracovník – klient 

a motivaci klienta na vstupu, nově se daří „získávat“ klienty pro svůj plán pomocí náhledu a prací 

ve skupinách. Dále platí, že větší míru motivace ke změně a kvalitnější náhled mají starší osoby, 

mnohdy v pokročilém stavu závislosti (opakovaná recidiva a závislost déle než 5 let, silné trauma). 

 V každé části individuální práce je kladen vysoký důraz na osobní náhled, snížení úzkosti a agrese 

vůči sobě, rodině či společnosti, odpovědný postoj k dluhům, poznání a vyhodnocení rizik práce 

v šedé ekonomice a schopnost uspět na trhu práce (volba zaměstnání, základy personalistiky).  

V tomto období bylo často pracováno s tématy: Rodina – primární a vlastní, Laps, Relaps a 

neschopnost udržet změnu – obrana a prevence, schopnost předcházet zdravotním rizikům a 

léčba HVC (Hepatitida C). První kroky po výstupu – konkrétně zpracovaný krátkodobý plán (první 

týden – první měsíc) s ohledem na předchozí výstup z trestu – co se nepovedlo. Následná péče – 

dojednání vstupu již ve výkonu trestu, poznání a srozumění s kardinálními pravidly pobytových 

zařízení.  

Z obav klientů stále dominují dluhy a schopnost je splatit. Na vstupu je obvyklé úplné odmítání 

zodpovědnosti za svůj život na „dluh“. Úspěchem tedy je přijetí zodpovědnosti, reálný a bezpečný 

náhled na život s dluhy. Dluhy přímo souvisí s nechutí pracovat mimo šedou ekonomiku. I zde je 

měřena úspěšnost práce na kvalitě náhledu a přijetí změny.  

Klienti preferují následnou péči s možností pracovního uplatnění (P-Centrum Olomouc, Advaita 

Liberec). 

Díky změně koncepce realizace aktivit projektu – zapojení více zařízení, větší důraz poskytnutí 

základních krátkodobých intervencí s motivací využití dalších návazných služeb ( léčebná 

pobytová péče po výstupu, SpO, zaměstnávání při VT, lékař, psychiatr, PMS, další NNO, aj.) 

program v roce 2016 vzdělal a informoval více osob ve více zařízeních než v předchozím roce. 

 2015 2016 

Počet klientů – uživatelů drog 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb programu)    

  

– z toho prvních kontaktů 115 315 
– z toho mužů 115 315 
– z toho injekčních uživatelů drog 25 285 
– z toho se základní drogou heroin 3 12 
– z toho se základní drogou pervitin 21 295 

 

Aktivita 
Počet osob, 
které danou 
službu využily 

Počet výkonů  
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2015 2016 2015 2016  

Skupinová terapie, poradenství 28 92 42/90 86/90 Počet skupin/minut 

Individuální terapie, poradenství  32 107 
145/12

0 
266/12

0 
Počet sezení/minut 

Vzdělávací seminář 83 148 11/5 131/3 Počet seminářů/hodin 

 

Osoby zodpovědné za realizaci aktivit projektu:  



 

Vedoucí projektu: Martin Motl DiS.  

Adresa sekretariátu ředitele: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1, tel.: 476 104 877  

Webové stránky organizace: www.mostknadeji.eu  

Mgr. Roman Mézl: Sociálnípracovníci/skupinové poradenství  

Martin Motl, DiS. – Sociální pracovník/individuální poradenství  

Bc. Jana Koudelková - Sociální pracovník/skupinové poradenství 

Ing. Jaroslav Petrůj – Lektor/skupinové vzdělávání 

 

 

 

Dům na půl cesty Liberec 

 

Poslání služby 

Dům na Půl cesty (dále jen „DPC“) je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny 
mladých lidí odcházející po dosažení plnoletosti z ústavních zařízení (tj. z dětských 
domovů, výchovných či diagnostických ústavů, po výkonu trestu odnětí svobody nebo 
ochranné léčby). Význam služby DPC spočívá v maximální možné podpoře mladých lidí bez 
rodinného zázemí, kteří se po odchodu z ústavní výchovy nevyhnutelně ocitají 
nepřipraveni v životních situacích, jež jsou pro ně často bezvýchodné.  

Cíle služby 

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace 
uživatele. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní 
úrovně a spokojenosti. Nedílnou součástí nabízených služeb je také snaha o zapojení 
uživatele do širších sociálních struktur. Výše zmíněné cíle se dosahují mimo jiného 
preventivním působením pracovníků DPC na uživatele služby. Základním cílem služby je 
resocializace, tj. vhodné znovu/zapojení jedince do společnosti formou podpory a pomoci 
jednotlivci.a 



 

Cílovou skupinou DPC jsou mladí lidé (muži a ženy) do 26 let, odcházející po dosažení 
plnoletosti z ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či diagnostických 
ústavů, popř. propuštění z VTOS).  



 

Cíle programu:  

- Poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti. 

- Zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního uživatele (pomoc při 

snaze a dosahování samostatnosti uživatele služby v běžném životě). 

- Sociálně terapeutická činnost (minimalizace rizik spojených s předchozím životem v 

ústavní výchově). 

- Pomoc při snaze o zařazení a uplatnění uživatele na volném trhu práce. 

- Pomoc a podpora v aktivním přístupu uživatele služby k řešení své bytové situace. 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování služeb a 

aktivit, které jsou lokálně dostupné). 

- Pomoc uživateli s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jeho práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

- Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou 

jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů. 

 
Zhodnocení roku 2016 

Dům na půl cesty Liberec evidoval v roce 2016 c elkový počet 14 uživatelů. Služba tak kontinuálně 

pokračovala v nastavení z konce roku 2015, kdy se během druhého pololetí kapacitně téměř 

naplnila. Především se však podařilo velkou většinu nově příchozích uživatelů ve službě udržet 

v podstatě po celou dobu roku 2016, což z hlediska nastavení a poslání služby vnímáme jako velice 

pozitivní fakt a vypovídá to značně v příznivém slova smyslu o kvalitě námi poskytované služby. 

Nicméně i tak můžeme potvrdit stávající trend klesajícího zájmu o druh služeb, jakými je DPC, ze 

strany uživatelů. Značná část klientely, jež v roce 2016 prošla domem na půl cesty, přicházela 

povětšinou přímo z ulice, popřípadě z jiných zařízení sociálního typu (azylové domy, komunity), 

či z ubytoven. Významně ubylo uživatelů, jež přicházejí do DPC přímo z Dětských domovů, 

diagnostických ústavů, popřípadě z VTOS. Soudíme, že tento výrazný výkyv souvisí především 

s existencí tréninkových bytů, jež nabízejí mnohé DD svým svěřencům, popřípadě s nechutí 

uživatelů fungovat, existovat dále v rámci určitých pravidel a dohledů pobytových sociálních 

služeb, byť výrazně (oproti DD, DÚ, VTOS) sníženým. 

Tedy – naše cílová skupina, která se sice nemění (uživatelé samozřejmě mají v osobní anamnéze 

ústavní výchovu), prochází určitou změnou chování. Potenciální uživatelé DPC, buď pokračují 

defakto v ústavní výchově formou tréninkových bytů, či odchází žít na vlastní pěst, kde však 

povětšinou selhávají; následně končí na ulici, popřípadě v odlišných sociálních službách a poté se 

teprve, díky sociální síti, dostávají do naší služby. Bohužel leckdy v těchto případech, si i za 

poměrně krátkou dobu, dokáží vytvořit řadu patologií (dluhy, drogy, alkohol, etc.), které 

samozřejmě stěžují celkovou práci s těmito uživateli. 

 

V první polovině roku 2016 se DPC muselo vypořádat s vlnou mimořádných událostí, které se 

v rámci zařízení udály, především v nočních hodinách, kdy byla bezpečnost DPC monitorována 

kamerovým systémem. Nutno podotknout, že všechny tyto události, byly vlastně vyvrcholením 

vzájemných neshod mezi samotnými uživateli DPC, které jako takové, nemůže ani sebelepší 

kamerový systém eliminovat. Uživatelé, kteří našich služeb využívají, bývají zpravidla 

komplikovanějšího charakteru a velice snadno mezi nimi dochází k vzájemným neshodám, které 

bohužel neumí mnohdy samostatně řešit. Dochází tak k hádkám, manipulacím, zřídkakdy i 

k fyzickým inzultacím. S těmito faktory si sice umíme poradit z hlediska domovního řádu, ale 

smyslem naší služby, je především uživatelům si bydlení udržet a ne o něj přijít. V říjnu roku 2016 



 

bylo tedy přistoupeno k znovuzavedení tzv. nárazových nočních směn, které vykonávají dva 

pracovníci. Jedná se o noční a bezpečnostní dohled jako takový, tedy bez jakékoli přímé práce 

s uživateli a nutno podotknout, že se nám tento model významně osvědčil a minimalizoval eskalaci 

uživatelských konfliktů na minimum, i když samozřejmě ne zcela. 

     

V porovnání s předcházejícími roky, jsme evidovali zvýšený zájem o naší službu ze strany žen. Též 

jsme se setkali s výraznou uživatelskou variabilitou. Jak již bylo zmíněno výše, uživatelé do DPC 

přicházeli povětšinou z ulice, jiných sociálních zařízení, z ubytoven, ale též ze střednědobých a 

dlouhodobých léčeben závislostí, etc. Zároveň však DPC využívají uživatelé s výrazně pestrou 

osobní anamnézou (zdravotní komplikace, drogová závislost, výrazné problémy se zákonem, etc.). 

Dlouhodobě se též potýkáme s určitou částí uživatelů, kteří mají výrazně snížené IQ a toto má 

samozřejmě vliv na jejich konání v běžném životě. Dokonce se stává, že uživateli, přicházejícímu 

do našeho zařízení, který je takto „postižen“ se podaří následně vyřídit invalidní důchod, 

samozřejmě s naším přispěním. Zarážející je ovšem fakt, že všichni naši uživatelé prošli ústavní 

výchovou (povětšinou DD, DÚ) a toto jim nebylo v rámci těchto zařízení již dávno zařízeno; takto 

se bohužel může stát, že uživateli, který s přehledem dosáhne na třetí stupeň invalidity, nebude 

důchod nikdy vyplácen, jelikož nesplnil zákonnou dobu pojištění.  

Z hlediska práce s těmito uživateli, je však zcela neoddiskutovatelným faktem časová náročnost. 

A z tohoto úhlu pohledu bohužel leckdy nastavený jeden rok pobytu v našem zařízení, ani zdaleka 

nestačí k úspěšnému vyřešení naakumulovaných problémů, 

jež si uživatel přináší s sebou ze svého předcházejícího 

působení, nebo jež se před ním vynoří v rámci běžného 

života. 

Jsme proto rádi, především za to, že se nám v roce 2016 

jakožto službě, podařilo výrazně omezit fluktuaci uživatelů. 

Tímto se při dlouhodobější práci, výrazně zvětšuje procento 

úspěchu, které můžeme s každým jedním uživatelem strávit 

nad jednotlivými individuálními zakázkami. 

 

 

 

 

 
Zleva: J. Dušková, J. Studničná, Bc. J. Simeth 

 

Dům na půl cesty, respektive Most k naději, se též zapojil do konceptu prostupného bydlení, který 

se v roce 2016 ve městě Liberec naplno rozjel. Vedoucí služby J. Simeth se stal členem pracovní 

skupiny pro prostupné bydlení. Bohužel doposavad za službu DPC jsme nemohli do PB navrhnout 

žádného uživatele, především z hlediska malého zájmu uživatelů DPC o tuto službu. 

 

V roce 2016 se DPC zúčastnilo projektu WE want you, který hledal mezi mladými klienty ÚP 

vhodné kandidáty na pracovní stáže v zahraničí. DPC doporučilo jednoho uživatele, který byl 

následně na pracovní stáž (Slovensko) vybrán a celou ji absolvoval. Tímto nabyl významné 

zkušenosti pro trh práce, které může do budoucna zúročit, jistě ne pouze zaznamenáním do svého 

životopisu. 

 

 V druhé polovině roku 2016 došlo z hlediska organizace Most k naději, pod kterou Dům na půl 

cesty spadá, k významné organizační změně. Byla vytvořena pozice odborného ředitele pro 



 

Liberecký kraj, jímž byl jmenován Bc. Jiří Simeth. Tento krok byl realizován především z důvodu 

větší centralizace Liberecké části Mostu k naději. Zároveň si však od tohoto kroku slibujeme 

jednotnou reprezentaci organizace v rámci Libereckého kraje, zajištění metodického vedení, etc. 

Dále byl od října 2016 do domu na půl cesty přijat na post sociálního pracovníka Bc. Jindřich 

Klíma. Tento zároveň doplnil tým do stavu tří pracovníků v přímé péči, do budoucna (od ledna 

2017) upraveného ve smyslu 2,5 pracovníka v přímé péči. Mužská autorita ve vztahu k uživatelům 

je znát a my tento krok zcela jednoznačně pozitivně kvitujeme. 

 

V první polovině roku 2016 se vedení MONA snažilo o získání objektu DPC do majetku organizace. 

Především z důvodů dlouhodobého plánování, snazší udržitelnosti a návaznosti soc. služeb, též by 

se organizace ráda zúčastnila integrovaného plánu rozvoje území s celkovou revitalizací objektu 

a okolí. Bohužel vzhledem k územnímu plánu, který počítá do budoucna s prostory DPC a jejich 

blízkého okolí k jiným účelům, není možno objekt do majetku organizace získat. Organizaci tak 

vyvstal problém nejen s celkovou investicí do budovy (jež je v mnoha ohledech v havarijním 

stavu), ale též s budoucím umístěním DPC a ostatních služeb, které v prostorách DPC sídlí.  

Ke konci roku 2016 jsme tak rozjednali spolupráci s projektovou agenturou RRA a rádi bychom 

tak v rámci projektu IPRU usilovali o získání vlastní budovy, do které bychom situovali všechny 

ostatní služby Most k naději, jež jsou ve městě Liberec naší organizací provozovány; tj. tzv. 

Multifunkční sociální centrum. Od tohoto kroku si slibujeme především zajištění odpovídajícího 

moderního zázemí pro všechny tyto služby (Dům na půl cesty, K-centrum, Terénní programy pro 

lidi ohrožené drogou, Program sociální prevence); zároveň však garanci kvalitativního a 

kvantitativního rozsahu poskytovaných služeb vůči jednotlivým cílovým skupinám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenská místnost   

   Společná kuchyň 

 

Výhled na rok 2017 

V roce 2017 bychom si ra di udrz eli nastaveny  trend ty kají cí  se vyuz ití  nas ich sluz eb uz ivateli 
sluz by ve smyslu, udrz ení  mens í ho poc tu uz ivatelu  (respektive plne ho naplne ní , bez vy razne  
fluktuace) po celkove  dels í  dobu pobytu. V roce 2016 se na m osve dc il model plne ho soustr ede ní  
se na jednoho kaz de ho uz ivatele v dels í m c asove m horizontu. Pro samotne ho uz ivatele je toto 
mnohem pr í nosne js í  nez  poskytnutí  obydlí  na dobu c asove  spí s e krats í , bez vy razne js í ch za sahu  
ze strany pracovní ku  do be z ne ho fungova ní  uz ivatelu . Toto samozr ejme  vyz aduje od sluz by pec livy  



 

vy be r uz ivatelu , kter í  do sluz by pr icha zejí , nepodcen ova ní  varovny ch patologicky ch signa lu  
vycha zejí cí ch od uz ivatelu , pec live  dohle dnutí  na napln ova ní  domovní ho r a du, etc.  
Ra di bychom te z  v roce 2017 pokusili realizovat v ra mci projektu IPRU tzv. Multifunkc ní  socia lní  

centrum, jehoz  souc a stí  by byla realizova na sluz ba Du m na pu l cesty. Toto by na m zajistilo vy razne  

me ne  proble move  fungova ní  sluz by do budoucna; její  stabilitu, kontinuitu, moderní  pojetí  za zemí  

pro uz ivatele, ale i pracovní ky, etc. 

 

 

 

Linka duševní tísně 

Poslání 

Posláním Linky duševní tísně je poskytovat anonymní telefonickou krizovou intervenci, 

tzn. zabezpečovat prostřednictvím telefonu okamžitou pomoc lidem nacházejícím se 

v obtížné situaci, kterou nejsou schopni zvládnout svépomocí. 

Tato služba je obdobou lékařské záchranné služby v psychosociální oblasti. V podstatě je 

jedinou, bezpečnou, anonymní, bezplatnou, okamžitě dostupnou sociální službu tohoto 

typu v regionu pro lidi, kteří se octli v naléhavých těžkých situacích.  

Cíl projektu 

Aktuální cíl 

 zklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se jeho krize bude dál 

prohlubovat,  

 zmapovat spolu s klientem situaci a strukturovat ji, provést ho situací, 

 pomáhat mu mobilizovat jeho vlastní podpůrné struktury. 

Perspektivní cíl 

 propracovat s klientem blízkou budoucnost, případně mu nabídnout různé možnosti 

řešení, 

 poskytnout základní sociálně-právní poradenství,  

 nabídnout následnou formu pomoci z regionální (případně i nadregionální) 

psychosociální sítě.  

Cílová skupina 

Celá populace bez omezení.  

Zhodnocení roku 2016 

Po celý rok 2016 poskytovala Linka duševní tísně své služby telefonické krizové intervence v 

nonstop provozu, což se projevilo i ve vytíženosti této služby. Lidé v akutních situacích tak měli 



 

po celý rok dostupnou, okamžitou, anonymní, bezplatnou, bezodkladnou pomoc, a tím bylo 

zamezeno nevhodným, patologický až destruktivním způsobům řešení krize a tudíž i negativním 

dopadům těchto situací na životy klientů, ale i jejich rodin. O kvalitách poskytovaných služeb 

svědčí i skutečnost, že se na nás v daleko větší míře než v předchozích letech obraceli odborníci z 

jiných institucí a organizací s prosbou o pomoc či pouhou radu... V průběhu roku 2016 jsme 

zaznamenali nejvíce přepojených hovorů z centrálního záchranného systému 112 z celé historii 

linky. Tyto hovory byly vždy velmi závažné (sebevrazi, těžké deprese…). Klientům byly 

poskytovány informace ohledně psychosociální sítě, týkající se jejich aktuálních potřeb. Klientům, 

kteří si nebyli schopni z různých důvodů, zajistit následnou odbornou péči, jsme tuto pomoc 

zprostředkovali. Časový harmonogram byl dodržen a služba byla poskytována po celý rok 2016 v 

nonstop provozu. 

 

V roce 2016 se pracovníci LDT vzdělávali 

v odborných kurzech, např. kurz „Komunikace 

s člověkem v depresi“, pořádaného organizací 

Fokus Praha. 

Činnost linky byla propagována prostřednictvím 

prezentace  v médiích i v pravidelně 

uveřejňovaných článcích na stánkách facebooku. 

Veřejnost byla s problematikou volajících 

seznámena i na pravidelné akci v Centrále Most 

„Říjen pro neziskovky“, kde se každoročně 

představují neziskové organizace veřejnosti.   

V roce 2016 jsme ošetřili celkem 4.580 telefonických kontaktů s různými problematikami. Tyto 

problematiky se v některých hovorech navzájem propojovaly (např. u vztahové problematiky řešil 

klient i problémy osobní a existencionální, atd.). Vztahové problematiky se týkalo 12,27% 

hovorů (partnerská 266x, manželská 155x, rodinná 889x, sousedská 43x, vrstevnická 211, 

seznamování 275x, nevěra 31x, vztahy nadřízený podřízený26x), 16,86% hovorů ošetřovalo 

problémy osobní a existencionální (například 105x se jednalo o velmi vážné sebevražedné 

úvahy, 104 hovorů se zabývalo klientovým nenacházením smyslu života, 1.396x lidé volali kvůli 

osamělosti, 30x kvůli úmrtí blízké osoby). Závislost a další sociální patologii jsme pomáhali 

řešit v 7,12%, přičemž např. domácí násilí bylo tématem hovoru 60x, alkoholismus 218x, drogová 

závislost 178x, znásilnění 29x, hráčství 558x, delikvence 5x, šikana 32x, CAN- sexuální zneužívání 

18x, CAN - tělesné týrání 10x, CAN - psychické týrání 22x, CAN - zanedbávání 2x. U 28,23% hovorů 

byla tématem psychopatologie, např. poruchy nálad (deprese, mánie) 600x, kverulanti 

(stěhovači) 58x, poruchy osobnosti 1.489x, neurotické poruchy 1.758x, psychózy (vč. 

schizofrenie) 376x, reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení se 79x.  Problematice 

menšin se věnovalo celkem 1,08% hovorů. Šlo o menšiny co do sexuální orientace (144 hovorů), 

duchovní otázky (21hovorů) a v jednom případě jsme pomáhali řešit rasové otázky.  Sexuální 

problematiku ošetřovalo 1,07% hovorů, přičemž 70x se jednalo o prostou sexuální problematika 

18x sexuální dysfunkce a 60x sexuální deviace). Zdravotní problematika byla tématem hovoru 

v 19,99%, např. tělesná nemoc 504x , duševní onemocnění 1.891x, tělesné postižení 144x, 

psychosomatika 507x, mentální postižení 16x, smyslové postižení 14x, obava z AIDS 6x, gravidita 

6x, aj. S klientem jsme hledali řešení v sociálních a právních obtížích (12,35%), např. rozvodová 

tématika (286 hovorů), vztah rodičů a dětí (676 hovorů), péče o seniory (18 hovorů), 



 

nezaměstnanost (90 hovorů), finanční (364 hovorů) či bytová tíseň (79 hovorů), občanské právo 

(87 hovorů), dědictví (10 hovorů), dluhová problematika (174 hovorů), pracovní právo (5 

hovorů), lidská práva (38 hovorů). 

Mezi volajícími lidmi převažovaly muži (56.82% volajících). Nejčastější věková kategorie mezi 

volajícími se pohybovala v rozmezí 27 – 64 let. Volali lidé nejrůznějšího vzdělání, sotva vyučení 

stejně jako profesně úspěšní vysokoškoláci.  

Výhled na rok 2017 

I v roce 2017 budeme usilovat o zachování nonstop provozu a zpřístupnění této intervenční, 

bezplatné, bezpečné a snadno dostupné služby.  V roce 2017 čekají služb Linky duševní tísně velké 

změny. Služba  

 

bude přestěhována do nových zrekonstruovaných prostor, ve kterých vytvoříme důstojné zázemí 

pro interventy Linky duševní tísně. 

 

Problematika vztahová 

partnerská 266 vrstevnická 211 
manželská 155 vztahy nadřízený a 

podřízený 
26 

rodinná 899 seznamování 275 
sousedská 43 nevěra 31 

Problematika osobní a existenciální 

problémy se sebou 
samým 

2.605 osamělost 1.396 

psychopatologie 1.949 ztráta smyslu života 104 
problémy výkonu 
(práce, škola) 

199 úmrtí blízké osoby 30 

sebevražedné úvahy 105   
   

Problematika sociální a právní 

(před) manželská, rozvodová 286 finanční tíseň 364 
vztah rodičů a dětí 676 bytová tíseň 79 
péče o seniory 18 nezaměstnanost 90 
občanské právo 87 dědictví 10 
dluhová problematika 174 trestní právo 73 
pracovní právo 5 lidská práva 38 
Problematika zdravotní 
tělesná nemoc 504 psychosomatika 507 
smyslové postižení 14 gravidita 6 
AIDS a strach z něj 6 duševní onemocnění 1.891 
tělesné postižení 144 mentální postižení 16 

Sexuální problematika 



 

prostá sexuální 
problematika 

70 sexuální deviace 60 

sexuální dysfunkce 18 rozhovor za účelem 
sex. uspokojení 

17 

Problematika závislostí a sociální patologie 

alkohol 218 domácí násilí 60 
drogy 178 znásilnění 29 
hráčství 588 delikvence 5 
sekty 0 závislost na lécích 12 
poruchy poříjmu 
potravy 

0 závislost na vztazích 19 

šikana 32 ---  
  

Problematika menšin 

rasové otázky  problematika 
odlišné sex. 
orientace 

 

duchovní otázky  jiná  
Náhlá, nečekaná traumatizující událost 

autonehoda  živelná katastrofa  
znásilnění  úmrtí-náhlé, 

tragické 
 

přepadení  ztráta zaměstnání  
okradení  jiná  

Problematika syndromu CAN 

psychické týrání  zanedbávání  
tělesné týrání  šikana  
sexuální zneužívání  -  

  

 

Personální obsazení 

Bc. Jiřina Venclíčková 

vedoucí programu 

 

2 konzultanti LDT na HPP a  10 konzultantů LDT na DPČ - vzhledem k charakteru 

pracoviště a deklarované anonymitě jak ze strany klientů, tak ze strany zaměstnanců se 

jména konzultantů nezveřejňují. 

 

 

 



 

Adresa zřizovatele 

Most k naději z.s., Linka duševní tísně, 

 P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 

Kontakty 

Tel. č.: 476 701 444 

Bezplatný Skype tel.: ldt.most 

E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz 

Web: www.mostknadeji.eu 

Facebook: Linka Duševní Tísně 

 

 

Krizová poradna 

Poslání 

Posláním poradny je poskytovat bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství lidem 

v krizových situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Podporu lidem v krizi 

nabízíme i prostřednictvím e-mailového poradenství.  

Cíl projektu 

Cílem poradny je podpora osob v krizi, obětí trestných činů, obětí domácího násilí se zaměřením 

na krizovou intervenci těmto osobám, jejich stabilizaci při vyrovnání se s následky krize či 

traumatu a usnadnění návratu k běžnému živou a fungování.  

Dílčí cíle 

 zklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se jeho krize bude dál 

prohlubovat,  

 zmapovat spolu s klientem situaci a strukturovat ji, provést ho situací, 

 pomáhat mu mobilizovat jeho vlastní podpůrné struktury, 

 podpořit a posílit klientův psychický stav tak, aby mohl samostatně fungovat v běžném 

sociálním prostředí.  

Cílová skupina 

Osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti.  

Zhodnocení roku 2016 



 

V roce 2016 jsme naplnili stanovené cíle projektu a po celý rok poskytovali jakousi pohotovost na 

psychické obtíže klientů. Bezbariérovou a snadno dostupnou službou krizové intervence tváří v 

tvář jsme se snažili předcházet nevhodným, patologickým až destruktivním způsobům řešení 

krizových stavů. Současně jsme se snažili snižovat rizika související s těžkými situacemi, jimž byli 

naši klienti vystaveni, a negativními dopady těchto situací na životy nejen našich klientů, ale i 

jejich rodin. Klienti od nás získávali konkrétní doporučení týkající se možností, které nabízejí 

instituce regionální i nadregionální psychosociální sítě pro možnou následnou péči, případně jsme 

zprostředkovali kontakt s konkrétním pracovištěm. Klientům jsme po celý rok byly jakousi 

pohotovostí pro psychické obtíže, bezbariérovou a snadno dostupnou.  

Provozní doba odrážela přidělené finanční prostředky a veřejnost o ní byla informována na 

webových stránkách organizace, na letácích, vizitkách i v médiích. Časový harmonogram byl 

dodržen a služba byla poskytována po celý rok 2016. 

Dle statistických dat jsme v roce 2016 ošetřili celkem 202 kontaktů z toho 58 telefonických 

kontaktů, 52 e-mailů a 92 intervencí tváří v tvář. Problematiky se týkaly klientů samotných, 

jejich blízkých či celé rodiny. Klientská témata byla pestrá, např. vztahová problematika (krize 

v rodině, partnerské problémy, krize lesbického páru, problematické navazování vztahů, 

seznamování, problémy v komunikaci rodičů s dětmi, vztah s psychologem…), problematika 

osobní a existencionální (suicidální myšlenky, ztráta smyslu života, osamělost, rodič samoživitel 

nezvládá břímě odpovědnosti, nevyrovnání se se smrtí rodiče…), problematika sociální a právní 

(dluhová problematika - exekuce, insolvence v době nemoci, finanční tíseň, soudní boj o peníze 

bývalých manželů…), problematika zdravotní (vyrovnání se s umíráním onkologicky 

nemocného člena rodiny, psychiatrické onemocnění a život s ním, neschopnost se vyrovnat s HIV 

pozitivitou, úzkostné poruchy, deprese), problematika závislostí a sociální patologie (závislost 

na kokainu, pervitinu, trávě, závislost na vztahu, drogová problematika, domácí násilí, psychické 

týrání…), psychopatologie (reakce na závažný stres a přizpůsobení se – znásilnění, smrt blízké 

osoby, vydírání partnera, neschopnost se vyrovnat s prožitým traumatem z válečné zóny…), 

problematika menšin (problematický rozchod gay páru, strach ze suicida, vztahové obtíže gayů) 

a syndrom CAN (neošetřený syndrom CAN – psychické týrání otcem, jehož důsledky se projevily 

v dospělosti).  

Mezi klienty převažovali muži (56,25%). 

 

 

 

Výhled na rok 2017 

Poradenství 2016 

Krizová intervence 92 

Telefonické poradenství 58 

Internetové poradenství 52 

Celkem 202 

45,54%

28,71%

25,74%

2016

Krizová interrvence Telefonické poradenství

Internetové poradenství



 

V roce 2016 bychom chtěli rozšířit provoz krizové poradny, přičemž bude záležet na finančních 

zajištění služby KP. V přímé závislosti na finanční podpoře této služby se bude stanovovat i 

provozní doba. Příjemné prostředí, odbornost, zkušenost pracovníků krizové poradny, závažná 

ošetřovaná témata i lidmi vyhledávaná služba, dávají dobrý základ pro využitelnost služby v roce 

2017.  

Personální obsazení 

Vedoucí projektu: Bc. Jiřina Venclíčková 

Konzultanti KP: Marcela Kafková, DiS., Věra Drdová, Bc. Lucie Průšová 

Adresa: 

Most k naději, z.s., Krizová poradna, 

P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 

Kontakty 

Tel. č.: 728 697 202 

E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz 

Web: www.mostknadeji.eu 

 

 

Komplexní program podpory mladých lidí na trhu 

práce v Ústeckém kraji – TRANSFER 

V roce 2016 se spolek Most k naději také stal partnerem projektu TRANSFER, jehož realizátorem 

je Ústecký kraj. Tento projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých 

lidí do 29 let v Ústeckém kraji, kteří nejsou součástí vzdělávacího systému ani trhu práce, nehledě 

na to, zda jsou či nejsou evidováni na Úřadu práce.  

Bylo ustaveno celkem 16 kontaktních poradenských center - THD. Ta jsou zřízena v odpovídajících 

pronajatých prostorech v následujících městech - Bílina, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, 

Litvínov - Janov, Louny, Lovosice, Meziboří, Most, Most - Chanov, Podbořany, Roudnice nad Labem, 

Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. 

Dalšími partnery projektu jsou: WHITE LIGHT, Člověk v tísni, o.p.s., Krajská hospodářská komora 

Ústeckého kraje, OMNI TEMPORE o.p.s., DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., PRO LITVÍNOV, o.p.s., 

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Úřad práce České republiky. 

MONA spravuje THD Most, Louny a Žatec. 

Projekt nabízí:  

 pomoc osobního poradce a streetworkera v rámci poradenského pracoviště 
 osobní asistenci a poradenství na trhu práce, doprovod na pracovní pohovory, podporu 

při zařazení do pracovního procesu  

mailto:ldt.most@mostknadeji.cz
http://www.mostknadeji.eu/


 

 motivační kurzy  
 kurzy pro budoucí mladé podnikatele  
 setkávání s místními zaměstnavateli, exkurze a pracovní ochutnávky u místních 

zaměstnavatelů  
 rekvalifikační kurzy 
 zprostředkování zaměstnání (dotovaná i nedotovaná pracovní místa) 

 
Doba trvání projektu: 1.6. 2016 – 31.10. 2018 
 
Zhodnocení roku 2016 
THD Žatec – celkový počet klientů 29, přičemž každý klient docházel min. 1x za 14 dní na 

individuální       poradenství  
- celkem 10 klientů absolvovalo poradenským programem NOVÁ PERSPEKTIVA, ve 
kterém zkušení lektoři seznámili klienty s pracovně právní problematikou, 
představili správné komunikační techniky, požadavky na regionálním trhu práce, 
poskytli informace k finanční a dluhové a mnoho dalšího. Každý účastník pak získal 
certifikát.  

- 2 klienti se zúčastnili exkurze do firmy NS KUNSTSTOFFTECHNIK - CZ, s.r.o v 
Podbořanech  

- 2 klienti se zúčastnili workshopu společnosti ČEZ na Okresní hospodářské komoře 
v Mostě 

- 1 účastník byl zaměstnán na dotované místo 
- 3 účastníci byli zaměstnáni na nedotované místo 

 
THD Louny – celkový počet klientů 16, přičemž každý klient docházel min. 1x za 14 dní na 

individuální       poradenství 
- 2 klienti byli zaměstnáni na nedotované pracovní místo 

 
THD Most – celkový počet klientů 48, přičemž každý klient docházel min. 1x za 14 dní na 

individuální       poradenství 
- 15 klientů bylo zaměstnáno na dotované pracovní místo 
- 5 klientů bylo zaměstnáno na nedotované pracovní místo 
- 3 klienti absolvovali poradenský program NOVÁ PERSPEKTIVA 
- celkem 14 klientů se zúčastnilo workshopů či exkurze do firem 

 
 
 
 
 
I přes veškerou snahu a kontakty s různými sociálními institucemi a úřady se nám nedaří nijak 
rapidně zvýšit počet klientů v projektu. Někteří jedinci čekají pouze na rekvalifikační kurzy, které 
projekt nabízí zcela zdarma, ale které bohužel prozatím nejsou k dispozici. Proto na našich THD 
pracovištích častokrát nastává situace, že klient již není ochoten na tyto rekvalifikace čekat, jiné 
aktivity vykonávat nechce, a tak projekt opustí a raději si najde zaměstnání.  

 Celke
m 

klient
ů 

Individuáln
í 

poradenství 

Nová 
perspektiva 

Exkurz
e 

Worksho
p 

Zaměstnáni 
na 

dotované 
prac. místo 

Zaměstnáni 
na 

nedotované 
prac. místo 

Vyřazen
o 

THD 
Žatec 

29 29 10 2 2 1 3 16 

THD 
Louny 

16 16 0 0 0 0 2 2 

THD Most 48 48 3 14 14 15 5 5 



 

Doufáme tedy, že rekvalifikační kurzy začnou co nejdříve a my tak budeme schopni nabrat více 
účastníků, kteří budou moci zvýšit své kvalifikace a uplatnění na trhu práce. 
 
 
Personální obsazení: 

THD Žatec  
Dvořákova 11 
Osobní poradce: Irena Brabcová, tel. 720 977 629, email: brabcova-transfer@seznam.cz 
Streetworker: Lucie Fenclová, DiS. , tel. 720 977 631, email: Lucka.fenclova@seznam.cz 
 
THD Louny 
Pod Nemocnicí 2503 
Osobní poradce: Milada Švýcarová, DiS. , tel. 720 977 628, email: m.svycarova@seznam.cz 
Streetworker: Lucie Fenclová, DiS. , tel. 720 977 631, email: Lucka.fenclova@seznam.cz 
 

THD Most 
Petra Jilemnického 1929 
Osobní poradce: Renata Steinerová, tel. 720 977 630, email: administrativa@mostknadeji.cz 
Streetworker: Karel Fiala, tel. 601 338 250, email: kmotr22@seznam.cz 

 

Ekonomická část 

Účetní audit 2016 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Poděkování 
Přehled poskytovatelů 

Projekty v roce 2016 byly realizovány za finanční podpory: 
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
Ministerstvo spravedlnosti 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
Úřadu práce České republiky 

Projekty byly podporovány Ústeckým krajem a Libereckým krajem 

Dále byly projekty významně podporovány a financovány: 
z finančních prostředků statutárního města Liberec  
z dotace poskytnuté statutárním městem Most  
 
Projekty byly také realizovány s finanční spoluúčastí níže uvedených měst a obcí: 
Statutární město Jablonec nad Nisou - poskytnuta účelová neinvestiční dotace  
Město Bílina 
Město Turnov 
Město Česká Lípa 
Město Osek 
Město Nový Bor 
Město Cvikov 
Město Louny 
Město Litvínov 
Město Zákupy – přispělo na reprezentaci 
Město Železný Brod 
Město Žatec 
Město Jablonné v Podještědí 

Město Tanvald 

Město Stráž pod Ralskem 

Město Jablonec nad Nisou 

Město Semily 

Město Most 

 

 

Naší činnost jsme také uskutečňovali s finanční podporou: 
MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO 
 
Sponzoři a dárci: 
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 
Speciální stavby, a.s. 
Ježek Software, s.r.o. 
Potravinová banka Ústeckého kraje 
Potravinová banka Libereckého kraje 
Mgr. Petr Prokeš 
Jakub Volný 
a členové Výboru MONA 
 
 
 
 
 



 

Provoz sociální služby Domy na půl cesty byl v roce 2016 finančně podpořen Libereckým krajem 
 
 
Všem poskytovatelům a sponzorům jménem našich klientů a jménem našeho občanského sektoru 

za poskytnutou finanční podporu velice děkujeme. Vážíme si každé koruny, kterou poctivě a 

pravdivě zúčtujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

  



 

 

 

Členové Výboru Most k naději: 

Lubomír Šlapka 

PhDr. Dagmar Jandová 

Věra Drdová 

Mgr. Petr Prokeš 

Pavel Matějka 

Mgr. Jiří Bureš 

MUDr. Josef Kočí 

 

Čestní členové: 

Mgr. Jiří Hromada 

Mgr. Magda Jogheeová 

 

Stálí hosté: 

Ing. Jaroslav Petrůj 

Martin Motl, DiS. 

 

 

 

 

 

 
Výroční zpráva Most k naději 2016 

V Mostě dne 7. 6. 2017,, schválil: Lubomír Šlapka - statutární zástupce a výkonný ředitel MOST K NADĚJI - 

IČO: 63125137, bankovní spojení. č.ú.: 3371253369/0800, sídlo: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1, 

476 104 877. 
 


