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Úvod 
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, kolegyně a kolegové, čtenáři, 

do rukou se Vám dostává Výroční zpráva za rok 2017 ve velmi zkrácené podobě. K tomuto opatření 

přistupujeme proto, že by jinak musela mít více jak 100 stran a to by nákladově ani technicky nebylo 

únosné. Zestručněním však více zdůrazníme základní indikátory jednotlivých sociálních služeb a mnohé 

zajímavé detaily uvedeme v elektronické verzi VZ.  

 

Patří se na tomto místě shrnout předchozí rok a nastínit rok následující. Začnu tím, co nám nejvíce 

znesnadňuje poskytování sociálních služeb v obou regionech, ve kterých působíme. Jak v Libereckém, 

tak i v Ústeckém kraji, došlo k nárůstu administrativní zátěže sociálních pracovníků, ekonomického 

úseku a pracovníků v sociálních službách. Byrokratický moloch narostl do takových rozměrů, že není 

možné neudělat chybu! Jinými slovy, zavedením tzv. vyrovnávacích plateb, tedy plateb – které 

původně měly usnadnit distribuci dotačních prostředků z centrální úrovně na úroveň krajskou, se 

vlivem často neprodiskutovaných a nedůvodných podmínek některých poskytovatelů dotací, 

shrnutých do různých „metodik“, stávají platby „ohrožující“ samotnou základní činnost sociálních 

služeb a neziskového sektoru vůbec. Samotní úředníci jsou z toho nepřehledného, komplikovaného a 

svým způsobem i nebezpečného e-systému, nešťastní. Výkaznictví, kolonky a matrixové rovnice mají 

větší hodnotu, než faktická pomoc člověku v sociální, zdravotní či jiné nouzi… Pouze víra ve zdravý 

rozum a také výsledky naší práce nám dovolují pokračovat v původním poslání pomáhat lidem. 

 

Důležitým milníkem pro rok 2018, je snaha získat dotace z EU. Téměř 20 let jsme se o dotační titul EU 

ani neodvažovali ucházet. Nejen z důvodů velké složitosti zpracování podkladů a stovek s tím 

spojených úkonů, marností a povinností, ale také proto, že nemáme vlastní prostředky na 

spolufinancování projektů tohoto typu. Navíc je všeobecně známá kriminalizace spojená 

s přidělováním a čerpáním těchto dotací. Brzdou našeho čerpání byl a až doposud stále je STRACH. 

Strach, že něco nebude podle rigidní metodiky, že se někde udělá chyba, že se z uznatelného nákladu 

přes noc stane neuznatelný. Obavy, nikoli nedůvodné, pramení z obrovského množství často 

protichůdných výkladů té či oné věty v několika set stránkové metodice čerpání (!). Nicméně, nakonec 

jsme se rozhodli riskovat a vstoupili jsme do spletitostí eurodotací, protože je to příležitost a také 

nutnost. Chceme realizovat projekty, které jednak zlepší pracovní prostředí našim pracovníkům, ale 

zejména klientům. V Mostě, Liberci i v Jablonci nad Nisou, se tak ucházíme o investiční akce přesahující 

v součtu 50 mil Kč. Jak to dopadne, ukáže až rok 2018 resp. 2019. Držte nám prosím palce. 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem osobnostem v komunální, municipální, komerční i neziskové sféře 

za to, že nám pomáhají pomáhat. Chtěl bych také poděkovat našim zaměstnancům a členům Výboru 

za víru ve smysl jejich práce a za víru v dobro člověka. 

 

Lubomír Šlapka 

výkonný ředitel MONA  
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Kontaktní centrum Most 
Zhodnocení roku 2017 

K centrum Most poskytuje své služby v oblasti prevence drogových závislostí již od roku 1995. 

Poskytováním svých služeb se podílí 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. Podobně jako již 

v předchozích letech se i v loňském roce na nás obraceli klienti s problémy s alkoholem nebo hráčstvím. 

Pořád to nejsou sice vysoká čísla, ale navyšují se. Protože v Mostě se této problematice nikdo speciálně 

nevěnuje, využívají zejména strukturovaného poradenství či podpůrné terapie u nás. 

V roce 2017 využilo služby K-centra bez jednoho 500 osob, z toho 83 bylo z řad rodičů či dalších blízkých 

osob závislého jedince. Z drogových klientů je rozložení podobné již několik let: 81% klientů je 

s primární závislostí na pervitinu, 11% je závislých na opiátech (převládá buprenorfin), 5% je primárně 

závislých na kanabinoidech a 2% na těkavých látkách. Se všemi těmito klienty proběhlo v uplynulém 

roce celkem 8214 kontaktů a bylo provedených 17 711 výkonů.  

Drogová scéna na Mostecku, alespoň z pohledu 

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 81% 

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 77% injekčních 

uživatelů. Průměrný věk klientů, uživatelů nealkoholových drog je 33,67 (oproti roku 2016 nám 

průměrný klient zestárl o necelé 2 roky).  

Se závislostí na alkoholu nebo problémovým pitím se v roce 2017 obrátilo na nás 19 klientů. Přičemž 

13 z nich byli muži a průměrný věk všech těchto klientů byl 39,3 roku. Klientů s nelátkovými závislostmi 

jsme měli 2, byli to muži s průměrným věkem 49 let. 

Ze všech našich klientů je 81% mužů a tedy 19% 

žen. 

V uplynulém roce došlo k navýšení, či už 

mírnému nebo vyššímu, ve všech poskytovaných 

službách K-centra. Výraznější vytíženost jsme 

zaznamenali hlavně v hygienickém servise, 

v individuálním poradenství, telefonickém a 

písemném poradenství. Nejvíce vytížené 

zůstávají přirozeně výměnný program a využití 

kontaktní místnosti. K poradenství patří také 

práce s motivací k abstinenci a to nastoupením 

do léčby. V roce 2017 nastoupilo do léčebny 23 našich klientů. 

%81

5%

11%2%
1%

Užívané drogy

Pervitin Kanabinoidy opiáty

těkavé látky ostatní

81%

19%

Klienti dle pohlaví

Muži Ženy
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K-centrum dlouhodobě a to bez zbytečných prodlev zabezpečuje screeningové testování na krví 

přenosné infekční nemoci – HIV, HBV, HCV, syfilis. Taky se pravidelně zapojuje v listopadu do 

Evropského testovacího týdne HIV a žloutenek. V roce 2017 provedli celkem 184 tesů, z toho bylo 9 

reaktivních na HCV. 

Trochu nečekanou změnou a tedy i zatěžující, s kterou jsme se v uplynulém roce potýkali, bylo 

personální obsazení týmu. Došlo k výraznému přerodu týmu, tři pracovníci postupně odešli a 

potřebovali jsme je nahradit třemi novými. V době, kdy se i jiné sociální služby potýkají s nedostatkem 

personálu, bylo náročné nalézt kvalitní lidi do služby. Ve finále můžeme konstatovat, že se to povedlo 

na výbornou! 

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 

Petr Kasal – pracovník v sociálních službách 

Jana Isaiášová – prac. v sociálních službách, od II/2017 

Klára Dokládalová – prac. v sociálních službách, od II/2017 

Bc. Pavel Skřivan – sociální pracovník, od X/2017 

Lubomír Šlapka – pracovník v sociálních službách 

Iveta Theuserová, Dis – do II/2018 

David Schilling – do III/2018 

Bc. Michaela Nezbedová, Dis – do VI/2018 

K – Centrum Most 2016 2017 

Počet klientů 572 499 

Počet kontaktů 7973 8214 

Počet vyměněných stříkaček 65865 67956 

Testy HIV  83 47 

Testy HCV 75 46 

Testy BWR 76 46 

Individuální poradenství 315 440 

Počet výkonů  13205 17711 

Telefonické, písemné a internetové poradenství 111 295 
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Sídlo programu 

K – centrum Most 

P. Jilemnického 1929/9 

434 01 Most 

 

Kontakty 

tel. č.:  476 102 288 

e-mail: ambulance@mostknadeji.cz 

vedoucí: 602 219 372 

e-mail: vedouci.kcm@mostknadeji.cz 

Tým KC zleva: P. Kasal, Bc. P. Skřivan DiS., PhDr. D. Jandová, K. Dokládalová, J. Isaiášová 

Výhled na rok 2018 

Rok 2018 očekáváme jako rok změn. Chystá se kompletní rekonstrukce celého Domu humanity, což 

bude znamenat provozní zátěž při poskytování služeb jak pro samotné pracovníky, tak i pro naše 

klienty. A to hlavně pro to, že podstatnou část roku budeme pracovat v provizorních podmínkách na 

přilehlé zahradě. Bude to zkouška výdrže na obou stranách. Možná ale taky překvapivých 

dobrodružství.  Avšak po ukončení rekonstrukce nás i klienty čeká návrat do nových, hezčích a hlavně 

pro náš typ služby komfortnějších podmínek pro výkon práce a spokojenost klientů. Držme si tedy 

palce, abychom to všichni zvládli bez nějaké větší újmy!!! 

  

mailto:ambulance@mostknadeji.cz
mailto:vedouci.kcm@mostknadeji.cz
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Kontaktní centrum Liberec 
Zhodnocení roku 2017 

 V roce 2017 absolvovalo K- centrum po čtyřech letech certifikace odborné způsobilosti a získalo 

certifikát odborné způsobilosti na další čtyři roky. Výsledky certifikací nám potvrzují, že službu 

vykonáváme na patřičné odborné úrovni, což je jistě i příznivá zpráva pro naše klienty, donátory, ale i 

jiné organizace a úřady, s námi spolupracující.  

Z celkového hlediska šíře věkové skupiny, která 

využívá služeb KCL, můžeme jednoznačně 

konstatovat atraktivnost pro celé spektrum (15 – 

64 let) cílové skupiny. Dlouhodobě se nám daří 

zaujímat i mladší generaci klientů, kteří mají 

potenciálně větší nedůvěru k jakýmkoli soc. 

službám. Toto můžeme sledovat na základě 

celkového ročního zhodnocení velkého počtu 

nových klientů.  

Domníváme se, že za tímto úspěchem, našeho K-

centra, stojí především vnitřní stabilita týmu. Pro 

naše klienty je samozřejmě důležité, když si k jednotlivým pracovníkům vytvoří vztah, který se zpravidla 

buduje především formou přímé práce a dlouhodobého spolupůsobení. Na toto má vliv především 

důkladný výběr pracovníků v rámci výběrových řízení, která nepodceňujeme a klademe důraz na 

osobnostní předpoklady každého jednoho zájemce o práci v našem týmu. Významnou roli při dobrém 

fungování celého týmu sehrávají i vnitřní mechanismy zajišťující důkladné ošetření týmu; porady, 

intervize, kvalitní supervize, etc. 

V neposlední řadě pozitivně vnímáme i velice dobře fungující vztahy napříč celou organizací, k čemuž 

významně dopomohl vznik pozice odborného ředitele pro Liberecký kraj. Tento zajišťuje metodické 

vedení sekcí v celém kraji a zároveň je pojítkem s vyšším vedením, jež je situováno v Ústeckém kraji. 

Podstatnou změnou je také měna vedoucího služby K-centra, kterým se v druhé polovině stala Mgr. 

Jana A. Koudelková. 

Stále jsme si vědomi i určitých nedostatků, především co se týče celkového umístění služby, respektive 

prostor, ve kterých je služba provozována. Sklepní prostory, které navozují lehce stísněný pocit, 

nedostatečné větrání, vlhkost, celkově malý rozsah zázemí pro službu co do počtu klientů. To jsou 

určitě jisté nedostatky, při jejichž odstranění bychom mohli ještě více navýšit atraktivnost služby (z 

tohoto úhlu pohledu jedná organizace v rámci projektu IPRÚ o zakoupení budovy ve městě Liberec, 

kam bychom rádi přesunuli všechny služby, které Most k naději v Liberci poskytuje). Zároveň se však 

domníváme, že i přes tyto výše zmíněné nedostatky se nám daří službu udržet v odpovídajícím 

standardu, jak pro klienty, tak i pro pracovníky.  

V roce 2017 K-centrum Liberec evidovalo značný odliv starých (dlouholetých uživatelů 20 let užívání a 

výše) klientů; především do výkonu trestu, toxi byty, úmrtí, etc. Zároveň ruku v ruce s tímto narostl 

počet mladších uživatelů. Celkově se tak dovršuje generační výměna, kterou v našem zařízení již 

sledujeme celou řadu let. V regionu došlo v roce 2017 ke značnému úbytku squatů a klienti se tak začali 

stahovat na tzv. toxi byty a ubytovny. Zároveň společně s tímto došlo i k nové situaci na trhu práce, kdy 

díky značnému nárůstu pracovních příležitostí a nedostatku pracovníků došlo k tomu, že velká část 

našich klientů pracuje, což způsobilo dva zajímavé jevy, které se odrazily v chování naší cílové skupiny. 

Jednak došlo k částečnému uzavření drogové scény v našem regionu a za druhé došlo k novým 

65%

35%

Klienti dle pohlaví

Muži Ženy
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preferencím klientů v oblasti návštěvnosti KCL, tedy klienti začali mnohem více navštěvovat KCL během 

dopoledních hodin.  

I nadále je nejrozšířenější drogou mezi cílovou 

populací jednoznačně pervitin aplikovaný 

intravenózně v kombinaci s marihuanou. 

Především díky geografické poloze Libereckého 

kraje, ale též díky konzervativním návykům 

klientů se nejužívanější droga u cílové skupiny 

nemění. 

V roce 2017 zaznamenalo KCL mírný pokles 

výměnného programu (cca 10 000 ks). Při 

analyzování důvodů, proč se tomu tak stalo, jsme 

došli k několika různým důvodům. Vlivem 

rozšíření pracovní doby terénních programů v 

Jablonci nad Nisou na 4x týdně, došlo k 

částečnému odlivu klientů, kteří do té doby využívali služeb KCL, zejména právě výměnného programu. 

Dále jsme se v roce 2017 potýkali s dlouhodobou uzavírkou celé ulice, ve které sídli KCL. Došlo zde k 

opravě sítí a celé vozovky a tímto se od května do poloviny října pohybovalo v jinak poměrně zastrčené 

ulici, velké množství lidí – stavebních dělníků, těžké techniky, etc. Pro naší klientelu (paranoidní) byl 

tento značný provoz poněkud stresující, vlivem toho se výrazně snížila návštěvnost v KCL, převážně v 

prvních měsících této události. Tímto bylo narušeno i částečně soukromí klientely, což se jistě také 

projevilo na číslech návštěvnosti. Nicméně po určité době si klientela zvykla na tyto „polní“ podmínky 

a zároveň po ukončení těchto oprav došlo k opětovnému silnému nárůstu v počtu klientů využívajících 

našich služeb, což lze velice dobře vypozorovat z jednotlivých měsíčních hlášení zařízení. Vzhledem k 

výrazným improvizačním schopnostem naší klientely se snížení návštěvnosti projevilo naopak na 

zvýšení sekundární výměny. Po dobu trvání oprav tak chodilo méně klientů, kteří však měnili větším 

počtům klientů jiných.  

Z hlediska výměnného programu je ještě dobré zmínit, že KCL začalo v roce 2017 s pravidelnou 

distribucí želatinových kapslí mezi klienty, které jsou obzvláště mezi mladou generací oblíbené, a i 

orientace na tuto bezpečnější aplikaci jistě mohla zapříčinit snížení čísel vyměněných stříkaček.  

Paradoxně k výše napsanému, naopak počet prvních kontaktů, oproti minulému roku, vzrostl – na 

celkových 168 nových klientů za rok. A z této skupiny nových klientů je výrazná část klientů mladších 

(cca do 27 let). Domníváme se, že se mezi cílovou skupinou šíří dobré jméno K-centra Liberec, které si 

navzájem předávají stávající klienti mezi ostatní uživatele. Opět můžeme potvrdit, že tento fakt je 

způsoben především kvalitním a stálým týmem pracovníků, kteří jsou schopni oslovit klienty napříč 

všemi věkovými kategoriemi.  

K-centrum Liberec eviduje též v roce 2017 značný nárůst testování na infekční onemocnění (HIV, BWR, 

HCV). Toto je jednoznačně ovlivněno výpadkem dodávky testů v roce 2016, kdy musela být tato služba 

omezena. Jinými slovy, v roce 2017 po dlouhých letech nedošlo k výraznějším omezování služeb, díky 

nedostatečnému financování, což je jistě pro nás, ale i pro naší klientelu dobrá zpráva a je tedy naším 

přáním, aby i v letech následujících bylo financování našich služeb odpovídající. V neposlední řadě je 

však tento nárůst spojen s tím, že jednotliví pracovníci KCL nerezignovali na zodpovědný přístup ke 

klientům, jejich zdraví a i nadále apelovali na klienty, aby testování využívali. 

Roku 2017 se též týká výrazná změna v přístupu k testování na OPL. Přehodnotili jsme dosavadní praxi 

OPL testování a zavedli nová pravidla. Testy nyní vykonáváme pouze dlouhodobě (tj. minimálně měsíc), 

94%

5%1%

Užívané drogy

Pervitin Kanabinoidy Alkohol
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klienti musí dopředu naplánovat jednotlivé termíny, tyto se zaznamenávají do souhrnné zprávy, kde se 

zobrazují veškeré výsledky testů, včetně absence jednotlivých termínů. Domníváme se, že testování 

dlouhodobějšího charakteru více prokazuje celkovou klientskou motivaci a při testování 2x – 3x týdně 

je prokazatelnější klientova případná abstinence. 

Pravděpodobně díky posílení a ukotvení týmu došlo k nárůstů individuálního poradenství. Toto nám 

lépe umožňuje reagovat na klientskou poptávku, též je z tohoto hlediska možná lepší vzájemná 

zastupitelnost jednotlivých pracovníků. Novým specifikem v této oblasti, je mnohem častější zpětná 

vazba bývalých klientů, kteří absolvovali nějaký druh léčby. Ne zřídkakdy k tomuto účelu využívají 

především nových technologií, především oblasti sociálních sítí. 

Nová nastupující generace funguje z velké části tzv. on-line. Orientace v moderních komunikačních 

mediích je jim zcela vlastní a přirozenou a v rámci těchto nových trendu by se i naše služby měly, 

popřípadě mohly, více zaměřit na tento on-line prostor, který do budoucna nabízí potenciální naleziště 

nových kontaktů (nemluvě o lidech, kteří mohou být závislí případně na těchto médiích). Především 

sociální sítě jako facebook, twitter, aj., nabízí spoustu možností jak navázat nové druhy kontaktů. Ruku 

v ruce s tímto se však jako služba budeme muset vypořádat s novým rozměrem etických problémů, 

které vstup sociálních služeb na sociální sítě může přinášet. 

Z tohoto úhlu pohledu se KCL již samozřejmě dlouhou dobu pohybuje v rámci mailového, popřípadě 

telefonického poradenství. Vnímáme, že značná část naší práce se přesouvá tímto směrem, právě s 

nástupem generace, jež mnohem více využívá těchto médií. Především oblast telefonického 

poradenství se razantním způsobem rozrůstá nejen co do počtu (439 telefonů za rok), ale především v 

oblasti obsahové. Nezřídka kdy splňuje telefonické poradenství zcela atributy krizových intervencí a to 

jak obsahem, délkou i náročností kladenou na pracovníka. Proto by bylo dobré, se zamyslet nad 

mnohými výkaznickými systémy, které stále vnímají telefonické poradenství pouze jako jakýsi 

nepodstatný přívěsek služeb. 

 

K – Centrum Liberec 2016 2017 

Počet klientů 731 877 

Počet kontaktů 10 794 10 306 

Počet výkonů 20 180 20178 

Počet vyměněných stříkaček 130 831 118 390 

Testy HIV  28 54 

Testy HCV 17 50 

Testy BWR 22 41 

Individuální poradenství 173 194 

Telefonické, písemné a internetové poradenství 216 439 
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Personální obsazení 

Mgr. Jana Alexandra Koudelková – vedoucí programu, sociální pracovník  

Ladislav Erik Šimek - zástupce vedoucí, pracovník v sociálních službách 

Bc. Jiří Simeth – pracovník v sociálních službách, terapeut 

Lubomír Brůžek, DiS. – sociální pracovník  

Ingrid Bikárová – pracovník v sociálních službách (od 10/2017) 

 

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: L. Brůžek, Bc. J. Simeth, Mgr. J. A. Koudelková, I. Bikárová, L. E. Šimek 

 

Výhled na rok 2018 

Do roku 2018 vstupujeme s očekáváním možné změny současných zázemí jednotlivých služeb. 

Doufáme, že se v roce 2018 zrealizuje náš projekt Multifunkčního sociálního centra – Domu humanity 

Liberec. Realizací tohoto projektu by mohlo nastat skokově kvalitativní navýšení služeb, především v 

oblasti prostředí, ovšem nejen směrem ke klientům, ale též i zaměstnancům Mostu k naději. Přes výše 

zmíněné ambiciózní projekty, se samozřejmě budeme soustředit především na samotnou realizaci 

služby a tím je, zachování stejné kvality poskytovaných služeb i v roce 2018. Ruku v ruce s tímto, 

doufáme, především v udržení stávajícího týmu, který již za dobu svého působení, mnohokrát prověřil 

své kvality.  

  

mailto:vedouci.kc@mostknadeji.cz


11 
 

Kontaktní centrum Česká Lípa 
Zhodnocení roku 2017 

Kontaktní centrum v České Lípě má své 

nezastupitelné místo v sociálních službách, a 

plní tak záslužnou činnost v drogové prevenci. 

Již druhým rokem vzhledem k revizi 

protidrogové politiky úspěšně pracuje s cílovou 

skupinou uživatelů alkoholu. Ze 

statistických údajů vyplívá, že uživatelé 

alkoholu mají průměrný věk 48let a využívají 

služby pravidelně. Služby K-centra začali 

využívat i mladší ročníky uživatelů. Dařilo se 

úspěšně navazovat kontakty a budovat důvěru 

s klienty. O tom svědčily jejich pravidelné 

návštěvy zařízení. Kdy se otvíral prostor pro další zakázky (dávka hmotné nouze, jiné úřední záležitosti, 

registrace na ÚP, léčba závislosti). Navštěvovaly nás osoby jak nemotivované ke změně svého 

rizikového chování, tak osoby, které hledaly a následně nalézaly určitou motivaci ke změně jejich 

dosavadního způsobu života. Této cílové skupině se především poskytovalo sociální poradenství a 

asistenční služba, ohledně návštěv lékaře, vyřizování osobních dokladů a sociálních dávek.  Docházelo 

tak k větší resocializaci klientů, kdy si úspěšně s naší pomocí dohledávali práci a ubytování. Byli více 

sociálně stabilizováni. Stále přetrvával obvyklý jev nedůvěry v instituce. Klienti se aktivně podíleli na 

aktivitách pořádaných v průběhu roku (vánoční program, velikonoční svátky, páteční programy 

s vařením).  

Co se týče nealkoholových drog, tak se situace 

již dlouhodobě nemění. Nejzneužívanější 

drogou je pervitin, často v kombinaci 

s alkoholem, či marihuanou. Drogové scéna na 

Českolipsku vykazuje již řadu let velice malé 

odchylky změn u cílové populace týkající se 

užívání primárních drog. I nadále je 

nejrozšířenější drogou pervitin aplikovaný 

intravenózně v kombinaci s marihuanou. Stejně 

jako v minulém roce zaznamenáváme v cílové 

populaci ojediněle výskyt heroinu, či jeho 

modifikaci, ne však jako základní drogu. Ve 

většině případů je pervitin stále považován za 

primární drogu. Návštěvnost této cílové skupiny 

je stále více ovlivněna změnou drogové scény 

na Českolipsku, která se více uzavírá. Klienti 

mají minimální bydlení, a motivace k návštěvám se tím pádem mění (výměnný program, nouzové a 

zátěžové psycho - sociální situace). V cílové populaci u vysloužilých uživatelů drog, kteří využívali služeb 

K-centra již od jeho počátků v 90tých letech zaznamenáváme poptávku po službách terénního 

programu, a to především ze zdravotních důvodů. Což se projevilo na indikátorech služby výměnného 

programu po celý rok. Stoupla sekundární výměna.  

65%

35%

Klienti dle pohlaví 

Muži Ženy

66% 4%

28%

1%1%

Užívané drogy

Pervitin Kanabinoidy Alkohol

Opiáty Ostatní
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Kontaktní centrum se stává pro tuto populaci především opěrným místem v nouzových a zátěžově 

psycho - sociálních situacích. Každoročně zaznamenáváme u klientů častější psychiatrické problémy. 

Zaznamenali jsme počet neregistrovaných uchazečů- klientů, kteří migrují přes Českou Lípu a nadále 

se již v místě nezdržují. I nadále pracujeme s osobami ohroženými patologickým hraním, kteří nás 

oslovují v individuálních případech se zájmem o poradenské služby a zprostředkování následné léčby. 

Pracujeme s jejich rodinnými příslušníky. Celkově hodnotíme výsledky služby pozitivně jak z hlediska 

odbornosti, tak i z hlediska využivatelnosti služby. Vytvořil se stabilní pracovní tým, který vytváří 

příznivé podmínky pro klienty a má pochopení pro jedinečnost každého klienta.  

K – Centrum Česká Lípa 2016 2017 

Počet klientů 243 205 

Počet kontaktů 2435 2745 

Počet výkonů 6950 9227 

Počet vyměněných stříkaček 35081 29170 

Testy HIV  18 18 

Testy HCV 21 22 

Testy BWR 3 2 

Individuální poradenství 213 88 

Telefonické, písemné a internetové poradenství 73 31 

 

Personální obsazení 

Vladimíra Matuchová Zaspalová – vedoucí programu, prac. v soc. službách 

Leona Hermanová - pracovník v sociálních službách (od 02/2017) 

Lucie Havlasová - pracovník v sociálních službách  

David Slaboň - pracovník v sociálních službách (od 05/2017) 

 

Mgr. Michal Zahradník - supervizor 

Mgr. Jana A. Koudelková - intervizor 

Sídlo programu 

K-centrum Česká Lípa 

Hálkova 1794,470 01 Česká Lípa 

 

Tým KC zleva: D. Slaboň, L. Havlasová, V. M. Zaspalová, L. Hermanová 
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Kontakty 

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

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

vedouci.kccl@mostknadeji.cz 

Výhled na rok 2018 

Cílem K-centra Česká lípa pro rok 2018 je udržet všechny služby ve stávajícím rozsahu, stejně kvalitně 

jako v předešlém roce. Stále chceme úspěšně pracovat se skupinou uživatelů alkoholu, která každým 

rokem narůstá. Naším cílem je jako každoročně nabízet a motivovat klienty k pravidelnému 

protestovávání se na HIV a HCV. Dalším cílem je stále informovat cílovou populaci uživatelů drog o 

našich službách, o důvěryhodnosti zařízení a principech anonymity a nízkoprahovosti. V neposlední 

řadě zůstává naší snahou zlepšit zázemí K-centra pro uživatele návykových látek a také pro ostatní 

cílové skupiny.  

 

  

mailto:kc.ceskalipa@mostknadeji.cz
mailto:vedouci.kccl@mostknadeji.cz
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Kontaktní centrum Žatec 
Zhodnocení roku 2017 

Program funguje již pátým rokem. V porovnání s předchozími roky se všechny aktivity co do počtu 

výkonů snížily, z důvodu odstěhování některých klientů a nástupu do výkonu trestu. I přesto se nám 

daří získávat nové klienty, kteří naše služby doporučují ostatním potencionálním uživatelům. Velká část 

těchto klientů nás navštěvuje opakovaně a má 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, potravinový servis (káva, čaj, polévka) a mohou využívat i potraviny 

z potravinové banky. Tyto služby byly po celý rok často využívané ze strany klientů. 

Program ve vyšší míře využívají muži 75% oproti 

ženám 25%. 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 78% klientů KC Žatec. Službu 

využívají 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 uživatelů je 

momentálně ve výkonu trestu, jsme s nimi 

v písemné korespondenci. Tímto se je snažíme 

motivovat ke změně životního stylu. Klienti 

využívající pouze výměnný program jsou 

převážně lidé se zázemím a prací.  

Také v tomto roce probíhalo promítání filmů pro 

klienty, mohli využít jeden den v týdnu. Účelem 

je nastavit klientům pravidelný režim 

(zodpovědnost - respektování promítaného 

času), motivační působení pracovníků na 

klienty. Během významných svátků (Velikonoce, 

Vánoce, Mikuláš, 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. 

75%

25%

Klienti dle pohlaví

Muži Ženy

78%
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Opiáty Extáze Těkavé látky
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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 lednu 2017 byla přijata nová zaměstnankyně na pozici Pracovník v sociálních službách. Stávající 

kolegyně odešla na mateřskou dovolenou ke dni 30. 11. 2016. Dále byla přijata od 1. 2. 2017 pracovnice 

na pozici uklízečka v rámci dotovaného místa.  

V tomto roce zůstává pracovní doba nezměněna a to od od 8:00 – 16:30, kontaktní místnost od 12:30 

– 16:00. Hlavním důvodem je, 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 9 informačních besed pro 178 osob v rozsahu 00:45 

– 2:00 hodiny. 

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

2017 u nás tento trest vykonávali 3 muži. 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 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.  

 

K – Centrum Žatec 2016 2017 

Počet klientů 129 145 

Počet kontaktů 2485 2131 

Počet výkonů 6950 5228 

Počet vyměněných stříkaček 41436 31353 

Testy HIV  14 11 

Testy HCV 12 15 

Testy BWR 12 8 

Individuální poradenství 81 75 

Telefonické, písemné a internetové poradenství 37 30 
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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 

 

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 

 

Výhled na rok 2018 

V roce 2018 bychom i nadále rádi pracovali na snižování rizik spojených s drogovou problematikou a 

pomohli klientům se začleňováním do běžného života. Také bychom chtěli navýšit pracovní úvazky, aby 

nemuselo docházet k omezení služeb programu k-centra. Dále se plánujeme více 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. 

 

http://www.mostknadeji.eu/


 

17 
 

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a 

Louny 
V roce 2017 působil terénní protidrogový program ve městech Most, Litvínov, Bílina, Osek, Duchcov, 

Žatec a Louny a v jejich přilehlých obcích. Terénní pracovníci ve všech městech monitorovali drogovou 

scénu a snažili se reagovat ne její změny. Vyhledávali latentní uživatele drog a poskytovali potřebné 

služby již nakontaktovaným klientům. Službu ve všech městech zajišťovalo od ledna do června celkem 

9 terénních pracovníků. Od července byl přijat devátý člen týmu – Bc. Michaela Nezbedová, DiS., která 

předtím pracovala na pozici kontaktního pracovníka K centra Most.  

Od 1.4.2017 se terénní program zapojil do projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje „Podpora 

sociálních služeb Ústeckého kraje 2“, reg. č. projektu CZ.03.2.60/ 15_005_5703 a tím si zajistil 

financování na následující tři roky. 

I v tomto roce se terénní pracovníci snažili po 

celý rok věnovat klientům maximální péči a 

poskytovat jim podporu a pomoc. Během 

roku 2017 terénní pracovníci pracovali s 569 

uživateli drog, se kterými byli v kontaktu 

4.067 krát. Podařilo se jim vyhledat 172 

nových uživatelů drog. Dále pracovníci 

poskytli prostřednictvím výměnného 

programu celkem 133.190 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 331 ks použitého 

injekčního materiálu. Za velký úspěch považujeme především to, že se terénním pracovníkům velmi 

dobře daří pronikat stále hlouběji do uzavřených komunit v sociálně vyloučených lokalitách. Daří se to 

především díky usilovné dlouhodobé snaze terénních pracovníků a jejich mnohaletým pracovním 

zkušenostem. 

 

 

 

Personální obsazení 

Ing. Lenka Acs Holakovská, DiS. 

vedoucí programu; sociální pracovník 

Tel. č. 725 457 260 

e-mail: vedouci.atk@mostknadeji.cz 

 

0,4%

56,8%
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Užívané drogy

Heroin Pervitin Kanabinoidy

Buprenorfin Těkavé látky
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TERÉNY LITVÍNOV A JANOV 

Bc. Michela Nezbedová, DiS. – terénní sociální pracovník; od července 2017 

Barbora Suchá, DiS. – terénní sociální pracovník  

Lenka Francová – terénní pracovník v sociálních službách; zástupce vedoucího  

Tel. č. 607 142 710 

 

TERÉN MOST A CHANOV 

Bc. Olga Baťková, DiS. – terénní sociální pracovník 

Bc. Vladimír Pechek, DiS. – terénní sociální pracovník 

Karel Fiala – terénní pracovník v sociálních službách (ŽL) 

Tel. č. 607 142 710 

 

TERÉNY BÍLINA, OSEK, DUCHCOV 

Pavel Švec – terénní pracovník v sociálních službách 

Tomáš Dupák - terénní pracovník v sociálních službách 

Tel. č. 722 184 445  

 

TERÉNY ŽATEC A LOUNY 

Jakub Benda, DiS. – terénní sociální pracovník 

Petra Hiršlová, DiS. – terénní sociální pracovník 

Tel. č. 776 238 693 

 

 

 

 

Terén Most a Chanov 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 50651 45851 

Počet přijatých inj. stříkaček 50169 44875 

Počet kontaktů 1894 1998 

Počet klientů 257 267 
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Terén Litvínov 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 38962 33513 

Počet přijatých inj. stříkaček 37519 33739 

Počet kontaktů 822 955 

Počet klientů 67 79 

Terén Bílina 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 34777 30112 

Počet přijatých inj. stříkaček 34629 29672 

Počet kontaktů 1641 658 

Počet klientů 155 174 

Terén Duchcov 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 865 645 

Počet přijatých inj. stříkaček 865 646 

Počet kontaktů 31 26 

Počet klientů 3 2 

Terén Osek 2016  2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 10979 10430 

Počet přijatých inj. stříkaček 10979 10437 

Počet kontaktů 240 202 

Počet klientů 16 18 

Terén Žatec 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 8970 7556 

Počet přijatých inj. stříkaček 9016 7616 

Počet kontaktů 176 148 

Počet klientů 16 15 

Terén Louny  2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 6037 5083 

Počet přijatých inj. stříkaček 6037 5087 

Počet kontaktů 77 80 

Počet klientů 7 14 
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Výhled na rok 2018 

V roce 2018 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. V roce 2017 jsme se snažili získat finanční prostředky 

z ESF OP Zaměstnanost na tuto činnost ale bohužel neúspěšně. 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. Vzhledem k tomu, že máme 

až do března roku 2020 zajištěnou převážnou většinu finančních prostředků na provoz a realizaci 

služby, chtěli bychom ještě posílit tým o jednoho terénního pracovníka. 
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Sociální protidrogová poradna Janov 
Od března roku 2017 funguje na základě rozhodnutí dotace MPSV „Sociální protidrogová poradna“, 

která sídlí přímo v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov – Janov. Tato služba vznikla na základě absence 

a poptávky tohoto druhu služby a to nejen ze strany obyvatel sociálně vyloučené lokality Litvínov – 

Janov, ale také města Litvínov. Cílovou skupinou jsou lidé starší 15ti let, kterých se drogová 

problematika jakýmkoliv způsobem dotýká. Nejedná se tedy pouze o uživatele drog, ale také jejich 

blízké a rodinné příslušníky, kteří drogy přímo neužívají, ale tato problematika jim nějakým způsobem 

ovlivňuje život. Další cílovou skupinou jsou 

obyvatelé Litvínova a Janova, kteří mají zájem 

informovat se o drogové problematice. Naše 

služba klade obzvlášť důraz na principy: 

anonymitu, mlčenlivost a diskrétnost, neboť 

v této SVL jsou obyvatelé velmi uzavření a 

nedůvěřiví. Z našich klientů je podle našich 

odhadů cca 80% romské menšiny. Práce 

s romskými rodinami je velmi specifická a 

často se dostáváme ke složitým tématům. 

Klienti jsou často ovlivňováni svými rodinami, 

které negativně působí na žádoucí změnu 

jejich života.  

 

Poskytované činnosti jsou rozděleny na: 

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.  

V rámci tohoto období byly poskytnuty služby 

celkem 50 klientům z cílové skupiny projektu, 

z toho bylo 24 mužů a 26 žen. Z celkového počtu 

všech klientů bylo 30 uživatelů drog, 16 blízkých 

osob uživatelů drog a 4 osoby se zájmem 

informovat se o drogové problematice z řad 

veřejnosti. Pracovníci odmítli celkem 7 zájemců 

o službu a to z důvodu, že nespadali do cílové 

skupiny projektu. 

Pracovníci byli s klienty v kontaktu celkem 166 

krát. Mezi nejčastější poskytované služby byly: 

problematika bydlení, vyřízení soc. dávek, apod. 

Byl zaznamenán velký zájem o službu „Chci do práce“, neboli pracovní poradenství. Klienti chtěli ve 

spolupráci s pracovníky pomoci najít zaměstnání. Problém ale byl v motivaci, klienti většinou 

48%

52%

Klienti dle pohlaví

Muži Ženy

72%

23%

4%

Užívané drogy

pervitin THC ostatní
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požadovali od pracovníků okamžité nalezení zaměstnání i přesto, že neměli vyřízeny všechny potřebné 

dokumenty a záležitosti (chybějící OP, pracovní návyky apod.). Většina klientů měla potřebu při 

několika prvních setkáních pouze ventilovat své problémy nebo se svěřit a nic neřešit.  Další časté 

konzultace byly krizové intervence. 

SPP - Janov 2017 

počet kontaktů 166 

počet klientů 50 

počet výkonů 288 

individuální poradenství 145 

krizová intervence 10 

tel., písemné a internetové poradenství 5 

 

Službu v roce 2017 zajišťovali: 

 

Iveta Theuserová, DiS. – vedoucí služby; sociální pracovník 

Bc. Lenka Stupková – sociální pracovník 

David Schilling – pracovník v sociálních službách 

 

Kontakty: 

Sídlo služby: 

Holešická 251, 435 42 Litvínov –Janov 

Telefon: 601 159 100 

Email: sppj@mostknadeji.cz 

 

 

 

 
 

Výhled na rok 2018        Tým SPP zleva: D. Schilling, I. Theuserová DiS., Bc. Lenka Stupková 

Podařilo se vytvořit stabilní a funkční tým, který v roce 2017 zmapoval specifické potřeby klientů v dané 

lokalitě. Snažili jsme se na ně pružně reagovat a v tomto ohledu budeme i nadále pokračovat. Přestože 

jsme si za tak krátkou dobu získali důvěru našich klientů, vnímáme, že v dané lokalitě je daleko více 

potencionálních klientů. Proto budeme i nadále informovat obyvatele v okolí o naší službě a 

prohlubovat jejich důvěru k SPP. 

Vedoucí služby bude nadále spolupracovat s neziskovými organizacemi a s  MěÚ Litvínov a navazovat 

spolupráci s dalšími institucemi. V naší klíčové aktivitě „Společná setkání poskytovatelů sociálních 

služeb v Janově“ budeme nadále úzce spolupracovat s pracovníky v přímé péči, neboť se tato aktivita 

velmi osvědčila. Vedoucí služby bude klást důraz na odborné vzdělávání pracovníků v oblasti drogové 

problematiky a zvyšovat tak kvalifikaci v poskytovaných službách. 

mailto:sppj@mostknadeji.cz
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Terénní programy v Libereckém Kraji 
Shrnutí roku 2017 

Terénní program je tradiční službou zaměřenou na uživatele drog v Libereckém kraji. Klientům jsme k 

dispozici každý všední den v týdnu, převážně od 10 do 18 hodin, krom úterků, kdy je tato služba 

poskytována od 8 do 16.30 hod. I tento rok jsme působili v několika obcích napříč a se spádovostí 

celého kraje. Ke konci roku jsme po našem uvážení, domluvě se zástupci města a krajskou 

protidrogovou koordinátorkou přestali zajíždět do města Cvikov, tento ušetřený čas jsme použili pro 

rozšíření terénní práce ve Stráži pod Ralskem, což bylo logickým krokem. Nově jsme také obnovily práci 

na Jilemnicku, kde jsme již ke konci roku mohli pozorovat dílčí úspěchy. Také se nám podařilo již plně 

navázat na naší dřívější činnost ve městech, jako jsou Semily, Jablonné v Podještědí, Železný Brod. Další 

změny týkající se dostupnosti služeb se v minulém roce neudáli a tak se z naší služby, měst a obcí, jež 

se na protidrogové politice podílí, stali již stabilní partneři. 

Také jsme provedli několik depistáží a podvečerních, či nočních monitoringů, které nám pomohli k 

širšímu pochopení místní drogové scény. Pracovníci se účastnili preventivních besed, přednášek, či 

diskuzních fór. Aktivně jsme se podíleli na vytváření komunitních plánů měst a dalších strategických 

dokumentů. Rok 2017 byl obecně pro nás rokem ve znamení spolupráce s dalšími subjekty, ať už na 

úrovni samospráv, či dalších institucí a organizací. 

Začátkem roku jsme testovali nový model práce na menších městech, kdy v oblasti Českolipska byl 

pouze jeden stálý klíčový pracovník, a dva další kolegové, kteří pendlují mezi Českolipským K-centrem 

a terénním programem. Tento model jsme zvolili hlavně kvůli propojení zmíněných služeb a možnosti 

celistvějšího působení na drogové scéně charakteru menších měst. Jako takový se nám osvědčil, 

nicméně tento pro nás nový postup stále reflektujeme. V průběhu roku 2017 se tým musel vyrovnat s 

personálním oslabením, které jsme sanovali zejména výpomocí bývalých kolegů a spoluprací se 

sociálním pracovníkem z Libereckého K-centra. Prakticky kontinuálně je vypsáno výběrové řízení, na 

pozici terénního pracovníka, na které se sice stále hlásí noví a noví zájemci, ale kvalita těchto lidí jaksi 

neodpovídá požadavkům naší práce. Ke konci roku se nám však přihlásila vhodná kandidátka, která se 

osvědčila a má nastoupit počátkem roku 2018. 

Také jsme obdrželi certifikát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a to až do roku 2021. 

Certifikace RVKPP jsou důkladnou kontrolou dodržování standardů a postupů protidrogových služeb. 

Jsme rádi, že jsme mohli obhájit svou profesionalitu a kvalitu odváděné práce. 

Vývoj na drogové scéně a popis lokalit 

Méně kontaktů, větší výměny a rostoucí význam sociální a individuální práce s klienty. Zhruba tak by 

se dal popsat vývoj na otevřené drogové scéně v Libereckém kraji. Dalším výrazným jevem je "migrace" 

klientů směrem na městské periferie. Pracovníci navštěvují uživatelské byty v odlehlejších částech 

měst.    Kvůli častým nálezům odhozeného injekčního materiálu docházeli terénní pracovníci do parků 

a do opuštěných objektů. Monitorovali ale také oblasti kolem autobusových a vlakových nádražích a 

úplného centra města. Součástí tohoto monitoringu byl také sběr použitých injekčních stříkaček. Těch 

jsme v roce 2017 zajistili celkem 431.  
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Užívané drogy 

Na poli užívaných drog v Libereckém kraji je 

situace již několik let prakticky neměnná. Mezi 

klienty je nejčastěji užívanou drogou pervitin, 

případně další stimulancia. Uživatelé, jejichž 

primární drogou je pervitin tvoří stále více jak 

95 procent klientů TPL. Zbytek jsou uživatelé 

marihuany. Jejich malý podíl oproti uživatelům 

pervitinu je dán tím, že pravidelní uživatelé 

marihuany služby terénního programu 

nevyhledávají. S opiáty nebo zneužívanými 

medikamenty se pracovníci TP setkávají jen 

velmi sporadicky. Nicméně i zde dochází k 

mírnému posunu. V roce 2017 se pracovníci TP 

setkali se zneužíváním Fentanylu, barbiturátů a Subutexu. Především v případě Fentanylu jde o 

nebezpečný trend. Uživatelé jej vyvařují z náplastí, což je způsob, u něhož se nedá zajistit spolehlivé 

dávkování. Vzhledem k tomu, že Fentanyl je látka mnohonásobně silnější než například Heroin, 

vystavují se jeho uživatelé poměrně velkému riziku předávkování, které může skončit smrtí klienta.  

Genderová a věková skladba 

Mezi klienty terénního programu převládají 

muži, kteří tvoří cca 80 procent 

spolupracujících uživatelů. Zbylých 20 procent 

připadá na ženy. Podíl žen se v uplynulém roce 

snížil o celých 8 procent! Věková skladba 

klientů se pohybuje v rozmezí od 16 do 55 let. 

Prognóza na rok 2018 

V případě vhodného doplnění a posílení týmu, 

vybudování zázemí v Liberci a centra v Jablonci 

nad Nisou se dá opět očekávat nárůst téměř ve 

všech sledovaných indikátorech. Pracovníci terénního programu se chtějí dále soustředit na sociální a 

individuální práci s klienty, jejich motivaci ke změně životního stylu a poradenství. Výzvou budou do 

budoucna zvyšující se počty klientů s duálními diagnózami, snižující se věk klientů v prvním kontaktu a 

nové látky na otevřené drogové scéně, které mohou souviset především s rozsáhlým zneužíváním léku 

na předpis. 

 

Terén Frýdlantsko 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 5082 4603 

Počet přijatých inj. stříkaček 4922 4554 

Počet kontaktů 242 100 

Počet klientů 60 36 
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Terén Jablonec nad Nisou 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 51801 39099 

Počet přijatých inj. stříkaček 50669 37956 

Počet kontaktů 1728 1097 

Počet klientů 213 170 

Terén Jilemnice 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 39 168 

Počet přijatých inj. stříkaček 114 188 

Počet kontaktů 20 6 

Počet klientů 4 4 

Terén Liberec 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 21396 24248 

Počet přijatých inj. stříkaček 20786 23126 

Počet kontaktů 695 606 

Počet klientů 212 181 

Terén Semily 2016  2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 76 153 

Počet přijatých inj. stříkaček 6 124 

Počet kontaktů 63 67 

Počet klientů 22 21 

Terén Tanvald 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 844 595 

Počet přijatých inj. stříkaček 644 435 

Počet kontaktů 76 102 

Počet klientů 47 22 

Terén Turnov 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 8154 7393 

Počet přijatých inj. stříkaček 8175 6782 

Počet kontaktů 148 175 

Počet klientů 30 27 
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Terén Železný Brod 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 367 193 

Počet přijatých inj. stříkaček 234 149 

Počet kontaktů 35 15 

Počet klientů 22 12 

Terén Hrádek nad Nisou 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček x 63 

Počet přijatých inj. stříkaček x 4 

Počet kontaktů x 74 

Počet klientů x 9 

Terén Cvikov 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 35 x 

Počet přijatých inj. stříkaček 26 x 

Počet kontaktů 127 x 

Počet klientů 9 x 

Terén Česká Lípa 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 8613 2892 

Počet přijatých inj. stříkaček 8229 2817 

Počet kontaktů 407 188 

Počet klientů 90 59 

Terén Jablonné v Podještědí 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 448 470 

Počet přijatých inj. stříkaček 344 432 

Počet kontaktů 27 44 

Počet klientů 8 10 

Terén Nový Bor 2016  2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 5569 13510 

Počet přijatých inj. stříkaček 8729 12385 

Počet kontaktů 282 138 

Počet klientů 53 27 
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Terén Stráž pod Ralskem 2016 2017 

Počet vydaných inj. stříkaček 189 98 

Počet přijatých inj. stříkaček 70 31 

Počet kontaktů 194 48 

Počet klientů 18 15 

 

Vedoucí programu: 

Lukáš Ron 

tel.: 728 511 619 

e-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz 

 

Mgr. Michal Zahradník - supervizor 

Lubomír Brůžek, DiS. - intervizor 

 

Provozní doba a kontakty  

Pondělí - pátek (10:00 - 18:30) 

 

Oblast Liberec, Turnov, Semily 

Jiří Stich – terénní pracovník 

tel. 728 485 012  

 

Oblast Frýdlantsko, Hrádek nad Nisou, Tanvald  

Romana Ptáková – terénní pracovník 

tel. 725 457 258 

 

Oblast Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Železný Brod  

Anna Sovinová, Olga Veselá – terénní pracovníci 

tel. 606 713 034 

 

 

 

mailto:vedouci.tp@mostknadeji.cz
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Oblast Česká Lípa, Doksy, Nový Bor, Jablonné v Podještědí, Cvikov, Stráž pod Ralskem 

David Čorba, Lucie Havlasová, David Slaboň – terénní pracovníci 

tel. 725 483 262 

 

Sídlo programu 

Pastýřská 645/7, Liberec 1, 46001 

Email: tp.liberec@mostknadeji.cz 

 

 

 

Tým TP zleva: L. Ron, J. Stich, L. Havlasová, R. Ptáková, D. Slaboň, A. Sovinová, D. Čorba, O. Veselá  
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Centrum pro rodinu a následnou péči 
Zhodnocení roku 2017 

Centrum pro rodinu a následnou péči, je doléčovací program pro abstinující osoby, který v Mostě 

vzniknul v roce 2011, tedy v uplynulém roce psal svoji historii již 7. rokem. Během roku 2015, 

z finančních důvodů, omezil svůj provoz pouze na poloviční a v tomto modu pokračuje dál. Odborné 

služby zabezpečuje vždy vzdělaný personál, každý má ukončený, nebo započatý psychoterapeutický 

výcvik.  

Služby následné péče poskytujeme 

pouze ambulantní formou. Každým 

rokem se nám 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 nachází u nás. V Centru pro rodinu a následnou péči poskytujeme služby 

osobám, které prošli léčbou závislosti, nebo se vrací z výkonu trestu 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 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 uplynulé období využilo služby Centra pro rodinu a následnou péči celkem 50 osob. Ze všech těchto 

klientů bylo 35 z řad abstinujících osob a dalších 15 osob bylo z řad rodičů nebo partnerů. 

Z cílové skupiny abstinujících klientů se v uplynulém roce vyrovnali klienti se závislostí na pervitinu a 

závislosti na alkoholu – v obou skupinách šlo o 45,5 % ze všech klientů. Závislých na hráčství jsme měli 

pouze 2 (6%) a jeden klient byl se závislostí na THC (3%). 

Průměrný věk všech abstinujících klientů v r roce 2017 byl 35,6 roku. Přičemž průměrný věk klienta 

muže byl 38 let zatím, co žena byla ve věku 33 let. Pokud jde o vzdělanostní zastoupení, tak nejvíce s 

námi spolupracovali klienti se středoškolským vzděláním (37% vyučených a 28% s maturitou), pak 

klienti se základní školou – 26% a klienti s VŠ tvořili 6%. 

Na rozdíl od let předchozích let se v loňském roce vyrovnal počet uživatelů doléčovacího programu co 

do pohlaví. Program využilo celkem 18 mužů a 17 žen. Co se týká dalších podporovatelů závislých osob, 

tak i nadále v tomto převládají ženy, a to z 15 podporovaných osob (rodiče, partneři) bylo 12 žen a 3 

muži. Nutno podotknout, že šlo vesměs o opakované intervence, ne pouze o jednorázovou intervenci. 

V uplynulém roce došlo celkem ke 299 intervencím s klienty. 
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Oproti předešlým letem se stupňuje kontakt (opakovaný) z výkonu trestu, kdy zájemci mají potřebu 

navázat kontakt s doléčovacím programem jako jednou z příznivých podmínek pro obhájení se před 

soudcem při žádosti o podmíněné propuštění. V praxi nás však těchto klientů následně osloví možná 

20%. 

Skupinových aktivit se v průběhu roku 2017 uskutečnilo celkem 46. Z toho 20 krát proběhla rodičovská 

skupina a 26 krát abstinenční skupina. 

V uplynulém roku se nám povedlo posilnit pracovní tým o jednoho kolegu, což přispělo k flexibilnější 

práci s klienty. Sice jsme i nadále pracovali v celkovém úvazku pouze 0,6, přesto to byl pestřejší a 

flexibilnější tým.  

Personální obsazení  

PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu, socioterapeut 

Zdeněk Souček – socioterapeut, od IV/2018 

Bc. Lucie Průšová, DiS. – socioterapeut, do XII/2018 

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 2018 

V roce 2018 by se konečně snad mohl splnit náš záměr přestěhovat se nových prostor. Souvisí to 

s rekonstrukcí Domu humanity, kde mají sídlo všechny služby Mostu k naději poskytující služby cílové 

skupině z Mostu a blízkého okolí.  Hlavním smyslem přestěhování je ponížení nákladů na pronájem, a 

tím vyšetření prostředků na odborný tým a jejich vzdělávání. 
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Program sociální prevence Liberec 
Naše poslání 

Pracujeme se skupinami, rodinami a jednotlivci, kteří se dostali do složité životní situace (například: 

zadlužení, vystěhování, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc atd.), nebo když jim tato situace teprve 

hrozí (například: někdo z rodiny je ve výpovědní lhůtě, rodina se musí do určitého data vystěhovat, 

nedaří se dlouhodobě spravovat finance, uzavřeli nevýhodnou půjčku atd.). Terénní sociální pracovníci 

pomáhají hlavně tím, že s jednotlivými problémy dokáží poradit co v dané situaci dělat, aby se zlepšila 

nebo nezhoršovala. Podchycujeme problém sociálního vyloučení tak, aby se dal ještě řešit, vytváříme 

prostor pro komunikaci mezi lidmi ze sociálně vyloučeného prostředí s většinovou společností. 

Pomáháme lidem v krizi zapojovat je zpátky do společnosti, prevence jejich frustrace, prevence 

zdravotních rizik, která se společnosti vyplácí. Tyto služby poskytujeme zejména v místech, kde se 

skupiny, rodiny a jednotlivci s těmito specifickými problémy vyskytují.  Služby terénní práce 

poskytujeme bezplatně, s možností využití anonymity podle zákona o sociálních službách č. 

108/2006Sb. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně podle jeho aktuálních potřeb a přání. 

Pomáháme tak 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 odvíjí 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 
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Cílová skupina: Osoby od 18 let 

Primární cílová 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  

Počet podpořených klientů: 143 

Z toho žen: 78 

Z toho mužů: 65 

Dalších oslovených: 250 

Nejvíce využívanými službami v roce 2017 bylo poradenství týkající se čerpání sociálních dávek, 

dluhové poradenství, pomoc při sepisování splátkových kalendářů, pomoc při řešení exekucí, 

vyřizování důchodů jak invalidních tak starobních, vyřizování příspěvků na péči, příspěvků na mobilitu, 

vyřizování průkazů TP,ZTP,ZTP/P, doprovody na úřady, pomoc s vyřizováním dokladů totožnosti, 

doprovody k posudkovým lékařům, pomoc při sepisování odvolání, pomoc při sepisování návrhů na 

rozvod, pomoc při hledání zaměstnání, sepisování životopisů a hledání vhodného bydlení, doprovod 

při prohlídkách bytů, shánění kaucí a nájmů pro naše klienty přes úřad práce či nadace, pomoc při 

hledání nadací na obědy zdarma pro děti našich klientů, využití možností sociálního šatníku v zimních 

měsících. 

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. 

PSP Liberec 2016 2017 

Počet klientů 105 143 

Počet kontaktů 383 1533 

Sociální poradenství, konzultace 187 1116 

Doprovod 42 33 

Krizová intervence 8 4 

Sídlo programu  

Terénní programy sociální prevence 

Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec  

Terén Liberecko, Frýdlantsko 

Lukáš Ron – vedoucí programu 

Bc. Lenka Kučerová, Josef Jarka - terénní pracovníci 

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

45%

55%

Klienti dle pohlaví

Muži Ženy

mailto:psp@mostknadeji.cz


 

33 
 

Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních 
Věznice Bělušice, Nové Sedlo, Všehrdy, Liberec, Litoměřice 

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. 

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 svých aktivit. 

Vývoj aktivit realizovaných v rámci projektu, jejich obsah a případné změny v průběhu roku 

Program poskytuje služby cílové skupině v těchto zařízeních pro výkon trestu: Nové Sedlo, Všehrdy, 

Bělušice, Litoměřice, Liberec. Každé zařízení si na základě smlouvy o spolupráci specifikuje typ 

realizovaných aktivit a jejich frekvenci. Tento rok byli realizovány takto: 

Nové Sedlo: 2 skupinová setkání týdně osobami nezařazenými do preventivních protidrogových aktivit 

(bez motivace, selhávající – relaps, před propuštěním). Sezení je realizováno jako ucelený blok na 6 

setkání s obsahem psychoterapeutických technik a cvičení. 

Všehrdy: 2 skupinová setkání týdně s osobami po ukončení nebo vyřazení z programu SpO jako 

udržující program prevence relapsu a přípravu na ukončení výkonu trestu. Na žádost zařízení je 

realizován jako doplňující vzdělávací a preventivní skupinový program pro mladistvé delikventy. 

Bělušice: 2 skupinová setkání týdně pro osoby motivované ke změně, ale nezařazené do preventivních 

aktivit, či programů (SpO, Charita, PMS, nezaměstnaní), program poskytuje ucelený 6 měsíční blok 

s obsahem psychoterapeutických technik a cvičení zaměřený na prevenci relapsu a předávkování, 

náhled na své závislostní chování, stabilizaci rodinných vztahů a realizaci změny. 1 týdně vzdělávací 

skupinový blok pro osoby evidované v Protidrogové poradně zařízení, zaměřený na léčbu a prevenci 

infekčních chorob a závislosti, informace o možnostech následné léčby, včetně jejich typů. 3 dni v týdnu 

poskytuje individuální poradenství závislým a abstinujícím osobám žádajícím o Podmínečné propuštění 

či opouštějící výkon trestu. 

Litoměřice: 1 skupinové setkání týdně s motivovanými závislými osobami před propuštěním či 

žádajícími o PP. Obsahem je blok s 6 až 10 setkáními (stanovuje se v průběhu dle potřeby zařízení a 

zájmu klientů) s obsahem psychoterapeutických technik a cvičení prevence relapsu, možnosti léčby a 

stabilizace rodinného či náhradního prostředí k výstupu z trestu. 
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Liberec:  1 týdně vzdělávací besedy, probíhají jen na Specializovaném oddělení, jež je primárně 

zaměřeno na muže s duševní poruchou a poruchou chování, kteří se v minulosti dopustili násilného 

trestného jednání, z diagnostického hlediska se jedná o odsouzené s poruchou osobnosti.  Za rok 2017 

prošlo skupinovými vzdělávacími besedami 26 klientů, přičemž toto číslo je ovlivněno především 

charakterem a délkou zpravidla ročního terapeutického programu na SpO, který může být prodloužen 

až o půl roku, nicméně tento rok počet klientů též výrazně ovlivnila změna diferenciace věznic a to jak 

vnější, tak vnitřní, která pozdržela přijímání nových klientů na SpO. Skupiny se realizují pravidelně vždy 

1x týdně, klienti jsou rozděleni do dvou skupin, jež se pravidelně po týdnu střídají, tzn., že každá 

skupina se účastní vzdělávacích besed 2x za měsíc. Rozsah práce ve VVL je 10hod. za měsíc.  

Vzdělávací besedy jsou zaměřeny především na prevenci relapsu, abstinenci, zdravotní a sociální rizika 

spojená s užíváním drog a jejich minimalizaci, informace o infekčních onemocněních spojených s 

užíváním drog, možnosti léčby, rehabilitaci a sociální reintegraci klientů, informace o léčebných 

zařízeních, aj. a témata jsou průběžně doplňována o nová tak, aby stále sledovala současné trendy a 

byla pro klienty zajímavá.   

S délkou realizovaného programu přibývá i klientů, kteří mají zájem o následnou spolupráci po VTOS i 

těch, kteří již mimo věznici spolupráci navázali.  Vývoj a případné změny cílové populace 

V programu převládají osoby s drogovou a kriminální recidivou, u osob nad 40 let věku je více patrná 

motivace ke změně, tyto osoby jsou úspěšnější v dosahování změny již ve výkonu trestu. Stoupá počet 

projevů agrese při realizaci aktivit avšak výhradně u osob do 21let. V programu se více objevují osoby 

schopni vyrábět náhražky Heroinu. 

Tým – změny v personálním obsazení, vzdělávání, supervize, stáže 

Personální obsazení není oproti minulému roku změněno, supervize proběhla 3x. Tým podílející se na 

realizaci je vázán v navazujících programech (psychoterapeut, sociální pracovník a je dále supervidován 

v měsíčních intervalech ve svých domovských programech). Dva pracovníci jsou frekventanty Skálova 

Institutu v sebezkušenostním výcviku v Integrativní Psychoterapii (SUR), dále byli využity stáže 

v sousedních programech Sekundární protidrogové prevence (Světlo Kadaň, z.s.) a Zařízení pro 

následnou péči (Bílá Voda). Pracovníci absolvovali výroční interaktivní komunitu sdružení na Malé Skále 

zaměřenou na Etiku práce s klientem a Následnou péči.  

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY 

Způsob hodnocení úspěšnosti projektu  

Z pohledu klienta – realizovaná/ splněná zakázka - spokojenost, stížnosti klientů, agrese  

Z pohledu zařízení – uspokojení poptávky (realizovaná témata besed, ošetření cílové skupiny, která 

nebyla dosud zapojena v aktivitách, které nabízí VT) 

Z pohledu aktivit projektu – naplněnost aktivit 

Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 

Program byl v minulém roce plně vytížen, pracoval s více klienty (skupinové aktivity) ve více zařízeních, 

oproti předchozímu roku se program (na doporučení jednotlivých zařízení) soustředil především na 

realizaci strukturovaných skupinových bloků.  

Programu se daří realizací projektu vytvářet bezpečný prostor pro získání náhledu a nástrojů prevence, 

nabízí klientům možnosti řešení aktuálních životních situací. Program je kladně hodnocen jak ze strany 

zařízení tak klientů. 
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Závěry 

Při realizaci skupinových aktivit se dařilo klienty programu motivovat ke změně a umožnovat jim 

dosažení potřebných navazujících služeb prostřednictvím nově osvojených nástrojů umožňujícím 

klientům nahradit závadové vzorce chování. Toho je dosahováno zejména tím, že aktivita zahrnuje 

odborné poradenství v opravdu komplexním řešení rozsáhlém poli klientských potřeb. Rozvíjí 

schopnosti klientů vytvářet bezpečné a zdravé vztahy ve společnosti, jádrové rodině, interpersonálních 

vztazích a porozumění druhým. Pracují také s limity a hranicemi klientů ve vztahu k okolí, umožňují jim 

v bezpečném prostředí skupiny zlepšovat schopnost práce s vlastní agresí a úzkostí a v neposlední řadě 

také učí klienta pracovat se svou rolí v sociální skupině. Nedílnou součástí je pak také nácvik umění 

posunu v rolích a jejich změně. 

Individuální 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 předchozí 

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

(30let), 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 či společnosti, odpovědný postoj k dluhům, poznání rizik práce v šedé ekonomice a schopnost 

uspět na trhu práce.  

V minulém roce bylo často pracováno s tématy: Relaps – jeho rozpoznání, zvládání a předcházení, 

schopnost zajistit si adekvátní pomoc. První kroky po výstupu – konkrétně zpracovaný krátkodobý plán 

(první týden – první měsíc). Následná péče – dojednání vstupu již ve výkonu trestu, poznání a 

srozumění s kardinálními pravidly léčby. Budoucnost a zdraví – schopnost usilovat reálně dosažitelnou 

budoucnost, práce s nadějí, motivace dosáhnout minima svých rodičů.   

Stále jsou největší obavou klientů jejich dluhy a schopnost je splatit. Na vstupu je obvyklé úplné 

odmítání zodpovědnosti za vlastní dluhy a fantazie života mimo společnost. 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. Klient si 

již ve výkonu zjišťuje výši dluhů a zahajuje komunikaci s věřiteli. 

Popis spolupráce se zařízení 

Vnitřní úroveň – 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, Horní Beřkovice, P-Centrum 

Olomouc, Advaita Liberec, Červený dvůr). 
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Výkaznictví Projektu 

Interpretace statistických údajů (zejména nárůst či pokles klientů a výkonů ve srovnání s předchozím 

kalendářním rokem): 

Tento rok bylo službou osloveno více klientů oproti minulému roku, především při vzdělávacích 

besedách v Bělušicích a Všehrdech. Program využil stability programu a pracoval dále s motivovanými 

klienty (klienti, kteří spolupracovali s programem i v roce 2016). Bylo poskytnuto více individuální 

podpory motivovaným osobám se závislostí na alkoholu. Bylo realizováno více skupinových aktivit a 

poklesl počet klientů střednědobých terapeutických podpor ( - 45 osob). 

Srovnání s předchozím rokem 2016 2017 

Počet klientů/mužů – uživatelů drog 

(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou služeb 

programu)    

315 375 

– z toho prvních kontaktů 315 326 

– z toho injekčních uživatelů drog 285 319 

– z toho se základní drogou heroin 12 26 

– z toho se základní drogou pervitin 295 304 

 

Aktivita 

Počet osob,  

které danou 

službu využily 

Počet výkonů  

(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2016 2017 2016 2017  

Skupinová terapie, poradenství 92 87 86/90 187/90 Počet skupin/minut 

Individuální terapie, poradenství  107 68 266/120 242/120 Počet sezení/minut 

Vzdělávací seminář 148 220 131/3 140/1,5 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  

Mgr. Jana Koudelková - Sociální pracovník/skupinové poradenství 

Ing. Jaroslav Petrůj – Lektor/skupinové vzdělávání  
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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.  

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. 

Cílová skupina 

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). 

 

 

Budova Domu na půl cesty v Liberci 

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. 
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Zhodnocení roku 2017 

Dům na půl cesty Liberec v roce 2017 evidoval celkový počet 18 uživatelů, kteří využili naší služby. 

Nenaplnila se tak obava z poloviny roku o nedostatečném vytížení služby. Z tohoto úhlu pohledu je 

DPC odkázáno v podstatě na zájem či nezájem naší cílové skupiny, který se v různých obdobích 

proměňuje (roční období, počet mladých dospělých opouštějících ústavní péči, etc.). Za dobu 

fungování DPC jsme se setkali již s mnoha variantami zájmu cílové skupiny o naše služby a domníváme 

se, že i v momentech nedostatečného naplnění, z hlediska celkového počtu uživatelů, se vždy jedná o 

poctivě realizovanou, dlouhodobou a náročnou práci u každého jednotlivce. V neposlední řadě si DPC 

v celém realizačním týmu redefinovalo poslání služby, respektive přidalo další podstatný prvek - cíl, 

který se nám během let působení naší služby postupně demonstruje. Jedná se jednoznačně o fakt 

přijetí jednoho každého uživatele. Přijetí v celé šíři, společně se zodpovědností za sebe sama, ale též i 

možností selhat a zároveň opětovně se postavit na vlastní nohy za naší pomoci. Toto je důležité 

především z hlediska mnohých očekávání a to zpravidla především pracovníků směrem k uživateli; 

bohužel naši uživatele opouštějící DPC nejsou povětšinou zcela vybaveni, v obecných představách, na 

běžné zvládání života, nicméně právě otázka přijetí, která se realizuje na DPC směrem k uživatelům je 

cíl, či naplnění, na kterém mohou zcela jistě do budoucna stavět a odrážet se směrem kupředu při 

každém dílčím neúspěchu, či zklamání. 

Když se zamyslíme nad příčinami, které ovlivňují menší využití naší služby, a které můžeme jako služba 

dílčím způsobem ovlivnit, jednoznačně nám vycházejí dva důvody. 

Za prvé se potýkáme s dílčím nezájmem právě cílové skupiny. Tyto důvody jsme již mnohokrát popsali 

na mnoha místech a nemá smysl se k nim nějak obsáhleji vracet. Ve zkratce se tedy jedná především o 

nechuť cílové skupiny dále žít v režimovém zařízení, které jim evokuje léta strávena v ústavním zařízení. 

Též má na celkovém stavu velký podíl intervence jejich rodin, které je doslova zlanaří navrátit se zpět 

do rodiny z finančních důvodů. Tyto důvody mají za cíl jednoznačný fakt a to, že služeb DPC naši 

uživatele převážně využívají až po absolvování jistého martýria, které zpravidla končí na ulici a teprve 

až z ní se uživatele dostávají do naší služby. Součástí tohoto jsou tedy pokročilejší patologie, především 

v oblasti problematického užívání drog, ale též případných úzkostí, agresivity, etc. Pro nás, jako 

pracovníky, je samozřejmě toto otázka přizpůsobení se odlišnějším nárokům této cílovky a umět 

s těmito problémy co nejvíce zacházet a funkčně pracovat. 

V roce 2017 jsme na výše zmíněné problémy reagovali opětovným připomenutím našich služeb napříč 

spolupracujícími službami, městskými úřady, lékaři, krajem, etc. V rozmezí dubna až cca srpna jsme 

tedy realizovali tyto návštěvy jednotlivých spolupracujících partnerů: Semily, Turnov, Železný Brod, 

Frýdlant, Česká Lípa, Nový Bor, KÚ Libereckého kraje, OSPOD Liberec, Jablonec nad Nisou, Drak, 

Advaita, K-centrum, PMS, Klub V, Kontakt, dětské domovy, výchovné ústavy a věznice, etc. Od července 

2017 jsme pak evidovali zvýšený zájem o naše služby, právě ze strany potenciálních uživatelů. Proto 

v podobném nastavení budeme pokračovat i do budoucna a hodláme se připomenout i v roce 2018.  

Druhým faktem, který může mít vliv na celkovou obložnost našeho zařízení je celkový stav budovy, ve 

které je služba poskytována. Budova patří městu Liberci a bohužel nemohla být naší organizaci 

odprodána. Z tohoto úhlu pohledu bohužel tedy my, jakožto organizace, již nemůžeme do této budovy 

více investovat. Renovace proběhnuvší v letech 2010 – 2011 již pomalu bere za své a tak celkový stav 

budovy z hlediska uživatelských požadavků nedostačuje. Nicméně i tak se snažíme, alespoň o dílčí 

zlepšení. V roce 2017 se podařilo realizovat za velikého přispění města dvě opravy. Výměna lina – 

především v přízemí a dále výměna oken. Ta stará byla již zcela nevyhovující, profukovalo jimi, některá 

byla dokonce nebezpečná, mohla na uživatele vypadnout. Rádi bychom ještě do budoucna realizovali 

vymalování vnitřních prostor, případně další úpravy. 
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V této oblasti se Most k naději též zapojil do projektu IPRÚ Liberec – Jablonec Nad Nisou se svým 

projektem nákupu budovy, do které bychom soustředili veškeré služby, které Most k naději v Liberci 

realizuje, včetně Domu na půl cesty. Domníváme se, že lepším umístěním a mnohonásobně lepším 

prostředím celkového stavu budovy, bychom mohli být pro naší cílovou skupinu mnohem atraktivnější, 

než za současných podmínek. 

Z hlediska běžného provozu jsme v roce 2017 realizovali dvě novinky. První jsou noční služby (tyto 
započaly již ke konci roku 2016), pro které jsme se rozhodli z důvodu uživatelského bezpečí, ale též i 
předcházení potenciálních problému. Uživatele se leckdy vzájemně neshodnou, hádají se, manipulují 
se navzájem, popřípadě se 
strhávají k činnostem 
překračujícím domovní řád 
(alkohol na pokojích, kouření, 
etc.). Noční služby, které 
jsme pojali, skutečně jako 
dozor nad uživateli a nikoli 
jako sociální službu, k tomuto 
předcházení problémů vedou 
a z hlediska služby můžeme 
konstatovat, že se jednalo 
jednoznačně o pozitivní krok. 
Nabízí se ovšem otázka noční 
služby ještě rozšířit, tak 
abychom pokryli skutečně 
všechny dny, které uživatelé 
na DPC stráví.         Zleva: J. Dušková, Mgr. J. A. Koudelková, Bc. J. Klíma, Bc. J. Simeth 

Druhá novinka je pak realizace socioterapeutických skupin od dubna 2017. Tyto jsou realizovány 4 x do 

měsíce, tedy 1x týdně Mgr. Janou A. Koudelkovou. Uživatelé zde mohou probírat především otázky 

týkající se vzájemného soužití, fungování v rámci služby etc. Samozřejmě se občas vyprofiluje příliš 

intimní téma každého jednoho uživatele, poté pak mohou využít individuální konzultace s Mgr. Janou 

A. Koudelkovou a probrat je s náležitou mírou soukromí. Skupiny se ukázaly jako funkční prvek, který 

nám doposavad na DPC chyběl. Svým zaměřením na dobré vztahy především mezi uživateli se ve 

skupinách leckdy profilují mnohé problémy, ale též je pak prostor tyto problémy řešit a nestávají se 

součástí hádek uživatelů ústícím leckdy až k porušování domovního řádu DPC (agresivita, vzájemné 

napadání, etc.). 

V průběhu roku 2017 se též tým ustálil na konečných dvou kontaktních pracovnících pro přímou péči. 

Ke konci roku jsme se rozloučili s letitou kolegyní, jež odešla do důchodu. Po vzájemné domluvě uvnitř 

týmu, ale též s vedením organizace, jsme se prozatím shodli, že dva kontaktní pracovníci v přímé péči 

(+ mikro úvazek socioterapeuta), jsou v současné době pro zdárné fungování DPC zcela dostačující a 

DPC tak nebude zatím hledat dalšího pracovníka na přímou péči. 

Během roku 2017 opustilo DPC postupně 12 uživatelů. V rámci mapování směřování dalších kroků 

našich uživatelů opouštějících službu jsme evidovali, že do přirozeného sociálního prostředí (rodina, 

vlastní bydlení, etc.) odešlo 6 uživatelů. V rámci pobytových komunitních sociálních služeb odešel 

jeden uživatel, dále do dalších návazných zařízení sociálního charakteru (sociální prevence) odešli dva 

uživatelé. O třech uživatelích nemáme podrobnější zprávy, v tomto případě lze uvažovat, že se jim 

nepodařilo plně adaptovat na nově vzniklou situaci osamostatnění se a v krajním případě tak mohli 

doputovat až na ulici. Toto jsou však už pouze naše dohady, které se nemusí zakládat na pravdě, leč 

vycházíme ze zkušeností s těmito uživateli, jejich fungování v rámci DPC, etc. 
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Služba Dům na půl cesty se i v roce 2017 zúčastňovala různých pracovních skupin především v rámci 

města Liberec, ale též Jablonec nad Nisou (agentura pro sociální začleňování, realizace Komunitního 

plánu, skupina prostupného bydlení, realizace nového konceptu Housing first, etc). Zástupci našich 

služeb se též objevovali na pravidelných Kulatých stolech, jež jsou realizovány v rámci Krajského úřadu 

Libereckého kraje. 

 

Personální obsazení 

Bc. Jiří Simeth - vedoucí Domu na Půl cesty 

Jaroslava Dušková – kontaktní pracovník 

Bc. Jindřich Klíma – sociální pracovník 

Mgr. Jana A. Koudelková- socioterapeut 

Mgr. Alena Zemanová - supervizor 

Sídlo programu 

Dům na půl cesty 

Pastýřská 645/7Liberec 1, 460 01 

Kontakty 

mail: dpc@mostknadeji.cz, vedouci.dpc@mostknadeji.cz 

tel: 725 128 620, 727 971 129, 724 827 968 

 

Výhled na rok 2018 

V roce 2018 bychom, z hlediska celé organizace, rádi úspěšně realizovali námi podaný projekt koupě 

nové budovy pro Dům humanity Liberec, kam bychom soustředili veškeré služby, které Most k naději 

ve městě Liberec poskytuje, včetně Domu na půl cesty Liberec. Od tohoto kroku si slibujeme nejen 

lepší centralizaci služeb, vzájemnou propojenost, předávání klientů, etc., ale též navýšení úrovně 

poskytovaných služeb směrem ke klientům jednotlivých služeb.  

Z hlediska Domu na půl cesty, bychom i nadále rádi udrželi službu při stejně nastavené kvalitě a 

poskytování. Též se chceme opětovně a i více soustředit na větší propagaci naší služby, aby se dostala 

k co nejširšímu spektru potenciálních uživatelů, kteří by mohli našich služeb do budoucna využít.  

mailto:dpc@mostknadeji.cz
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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 2017 

Po celý rok 2017 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 skutečnost, že se na 

nás s důvěrou obraceli odborníci z jiných služeb, institucí a organizací (policisté, učitelé, sociální 

pracovníci z jiných institucí…) v souvislosti s jejich klienty. Během celého roku 2017 probíhala 

spolupráce s centrálním záchranným systémem 112 (přepojované hovory se sebevrahy a lidmi v těžké 

depresi). Klientům jsme poskytovali 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 2017 

v nonstop provozu. 
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V roce 2017 se pracovníci LDT vzdělávali v odborných 

kurzech, seminářích a na odborných konferencích a 

stážích.   

Činnost linky byla propagována prostřednictvím 

prezentace v médiích. 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 2017 jsme ošetřili celkem 6.653 telefonických 

kontaktů s různými problematikami. Tyto problematiky se v některých hovorech navzájem propojovaly 

(např. u vztahové problematiky mohl klient řešit i problémy osobní a existencionální, atd.). 

Vztahové problematiky se týkalo 9,49%  hovorů (partnerská 391x, manželská 157x, rodinná 871x, 

sousedská 58x, vrstevnická 202, seznamování 332x, nevěra 21x, vztahy nadřízený podřízený 105x), 

38,52% hovorů ošetřovalo problémy osobní a existencionální (například 91x se jednalo o velmi vážné 

sebevražedné úvahy, 234 hovorů se zabývalo klientovým nenacházením smyslu života, 1.605x lidé 

volali kvůli osamělosti, 53x kvůli úmrtí blízké osoby). Závislost a další sociální patologii jsme pomáhali 

řešit v 5,38%, přičemž např. domácí násilí bylo tématem hovoru 75x, alkoholismus 207x, drogová 

závislost 102x, znásilnění 48x, hráčství 734x, delikvence 5x, šikana 15x, CAN- sexuální zneužívání 37x, 

CAN - tělesné týrání 2x, CAN - psychické týrání 26x, CAN - zanedbávání 4x. U 31,67% hovorů byla 

tématem psychopatologie, např. poruchy nálad (deprese, mánie) 1.023x, kverulanti (stěžovatelé) 19x, 

poruchy osobnosti 2.601x, neurotické poruchy 3.071x, psychózy (vč. schizofrenie) 342x, reakce na 

závažný stres a poruchy přizpůsobení se 78x. Problematice menšin se věnovalo celkem 0,58% hovorů. 

Šlo o menšiny co do sexuální orientace (92 hovorů), duchovní otázky (37 hovorů) a ve dvou případech 

jsme pomáhali řešit rasové otázky. Sexuální problematiku ošetřovalo 0,94% hovorů, přičemž 97x se 

jednalo o prostou sexuální problematika, 16x sexuální dysfunkce a 47x sexuální deviace). Zdravotní 

problematika byla tématem hovoru v 3,22%, např. tělesná nemoc 657x , duševní onemocnění 3.161x, 

tělesné postižení 57x, psychosomatika 1.048x, mentální postižení 31x, smyslové postižení 4x, obava z 

AIDS 6x, gravidita 59x, aj.  S klientem jsme hledali řešení v sociálních a právních obtížích, 9,58%, např. 

rozvodová tématika (147 hovorů), vztah rodičů a dětí (587 hovorů), péče o seniory (56 hovorů), 

nezaměstnanost (104 hovorů), finanční (689 hovorů) či bytová tíseň (72 hovorů), občanské právo (16 

hovorů), dědictví (11 hovorů), dluhová problematika (502 hovorů), pracovní právo (12 hovorů), lidská 

práva (24 hovorů). Náhlá, nečekaná traumatizující událost byla tématem 0,25% hovorů, např. 

autonehoda 1x, znásilnění 7x, přepadení 5x, okradení  9x, úmrtí náhlé, tragické  30x a ztráta zaměstnání 

3x. 

Mezi volajícími lidmi převažovaly muži (56,22% 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 2018 

I v roce 2018 budeme usilovat o zachování nonstop provozu a zpřístupnění této intervenční, bezplatné, 

bezpečné a snadno dostupné služby pro každého potřebného člověka.  V roce 2018 čekají služby Linky 

duševní tísně velké změny. Služba bude přestěhována do náhradních prostor, aby mohla proběhnout 

rozsáhlá rekonstrukce ve stávajícím objektu, která zajistí pracovníkům služby důstojné, bezpečné a 

vhodné zázemí.  
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Problematika vztahová 

partnerská 391 vrstevnická 202 

manželská 157 vztahy nadřízený a podřízený 105 

rodinná 871 seznamování 332 

sousedská 58 nevěra 21 

Problematika osobní a existenciální 

problémy se sebou samým 3.520 

.520 

osamělost 1.605 

psychopatologie 3.090 ztráta smyslu života 234 

problémy výkonu (práce, škola) 85 úmrtí blízké osoby 53 

sebevražedné úvahy 91   

Problematika sociální a právní 

(před) manželská, rozvodová 147 finanční tíseň 689 

vztah rodičů a dětí 587 bytová tíseň 72 

péče o seniory 56 nezaměstnanost 104 

občanské právo 16 

 

dědictví 11 

dluhová problematika 502 trestní právo 46 

pracovní právo 12 lidská práva 24 

Problematika zdravotní 

tělesná nemoc 657 psychosomatika 1.048 

smyslové postižení 4 gravidita 59 

AIDS a strach z něj 6 duševní onemocnění 3.161 

tělesné postižení 57 mentální postižení 31 

Sexuální problematika 

prostá sexuální problematika 97 sexuální deviace 47 

sexuální dysfunkce 16 rozhovor za účelem sex. uspokojení 51 

Problematika závislostí a sociální patologie 

alkohol 207 domácí násilí 75 

drogy 102 znásilnění 48 

hráčství 734 delikvence 5 

sekty 1 závislost na lécích 195 

poruchy příjmu potravy 4 závislost na vztazích 54 

šikana 15 ---  
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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 

  

Problematika menšin 

rasové otázky 2 problematika odlišné sex. orientace 92 

duchovní otázky 37 ---  

Náhlá, nečekaná traumatizující událost 

autonehoda 1 živelná katastrofa 0 

znásilnění 7 úmrtí - náhlé, tragické 30 

přepadení 5 ztráta zaměstnání 818 

okradení 9 ---  

Problematika syndromu CAN 

psychické týrání 26 zanedbávání 4 

tělesné týrání 2 šikana 15 

sexuální zneužívání 37 -  

9,49%
0,94%

31,67%

3,59%

0,25%
9,58%

0,58%

38,52%

5,38%

Problematika volajících

Vztahová Sexuální

Psychopatologie Zdravotní

Náhlé trauma Sociálně právní

Menšiny Osobní, existenciální

Závislostí a patologie

mailto:ldt.most@mostknadeji.cz
http://www.mostknadeji.eu/
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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 2017 

V roce 2017 jsme naplnili stanovené cíle projektu a po celý rok poskytovali jakousi pohotovost pro 

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.  

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 2017. 

Dle statistických dat jsme v roce 2017 ošetřili celkem 258 kontaktů z toho 114 telefonických kontaktů, 

21 e-mailů a 123 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, problémy rodičů s dospělými syny, kteří své rodiče, podnikatele zcela úmyslně okrádají, 

problematické navazování vztahů, seznamování, vztahové problémy s dětmi, způsobené nevhodnou 

výchovou, špatné vztahy se sousedy, problémy v komunikaci rodičů s dětmi, ukončení manželského 

vtahu po domácím násilí, nedůsledná výchova v rodičovství…), problematika osobní a existencionální 

(suicidální myšlenky, ztráta smyslu života, osamělost, nevyrovnání se se smrtí rodiče, finanční 

problematika, dluhová problematika, bytová problematika, strach z neschopnosti vychovat svého 
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vnuka…), problematika sociální a právní (dluhová problematika - exekuce, insolvence v době nemoci, 

finanční tíseň…), problematika zdravotní (vyrovnání se s onkologickým onemocněním se špatnou 

prognózou, psychiatrické onemocnění a život s ním, život s úzkostnou poruchou, depresí, psychická 

podpora muže v probíhající chemoterapii, podpora ženy v boji s rakovinou…), problematika závislostí 

a sociální patologie (závislost na pervitinu, marihuaně závislost na vztahu, sázení, domácí násilí, 

psychické týrání…), psychopatologie (reakce na závažný stres a přizpůsobení se – oběť trestného činu, 

podvodu, okradení, násilné přepadení - bodné a tržné rány, smrt blízké osoby, vyrovnání se s úmrtím 

partnerky, smrt syna, neschopnost se vyrovnat s prožitým traumatem…), problematika menšin 

(lesbická dívka odmítána rodiči) a syndrom CAN (v dětství zneužívaná žena, jejíž důsledky se projevují 

v dospělosti). 

Mezi klienty převažovali muži (54,54%). 

 

 

 

 

Výhled na rok 2018 

V roce 2018 bude probíhat rekonstrukce celého domu humanity, proto se služba dočasně přestěhuje 

na adresu J. Seiferta 2159, bl. 58, 434 01 Most 2. patro, zapůjčené prostory Centra pro rodinu a 

následnou péči a bude zde po celou dobu rekonstrukce. O této skutečnosti budou klienti informováni 

prostřednictvím webových stránek Mostu k naději, z.s. 

Od finančního zajištění služby se bude odvíjet i její provozní doba v celém roce. Navzdory provizorním 

podmínkám, budeme své služby po celý rok 2018 poskytovat v co nejvyšší kvalitě ku spokojenosti 

přicházejících klientů.  

Personální obsazení 

Vedoucí projektu: Bc. Jiřina Venclíčková 

Konzultanti KP: Marcela Kafková DiS., Věra 

Drdová, Bc. Lucie Průšová 

Adresa: 

Krizová poradna, 

J. Seiferta 2159, 434 01, Most 

 

Poradenství 2016 

Krizová intervence 123 

Telefonické poradenství 114 

Internetové poradenství 21 

Celkem 258 

47,67% 44,18%

8,15%

2017

Krizová intervence

Telefonické poradenství

Internetové poradenství
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Transfer 
Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER, registrační 

číslo: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 

Hlavním cílem projektu Transfer je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, 
kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. 
Specifické cíle projektu mají aktivizovat cílovou skupinu a vrátit či zapojit ji na trh práce.  

Cílem je podchytit a pozitivně motivovat cílovou skupinu, pomoci jim najít efektivní řešení jejich situace 
na trhu práce i ve společnosti obecně.  

Celý projekt byl naplánován od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. Podporuje zaměstnanost a adaptabilitu 

pracovní síly. Snaží se začlenit mladé lidi (do 29 let věku) na trh práce, mimo jiné pomocí “záruky pro 

mladé lidi“, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně 

mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit.  

Projekt pokrývá celkem 6 ze 7 okresů Ústeckého kraje (Chomutov, Litvínov, Louny, Most, Teplice, Ústí 

nad Labem). Skládá se z 20ti členného týmu. Z řad cílových skupin byla vybrána cílová skupina, která 

není evidována na místě příslušného úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. 

Partneři projektu:  

WHITE LIGHT I 

Člověk v tísni, o.p.s. 

OMNI TEMPORE o.p.s., Dům romské kultury o.p.s. 

PRO Litvínov, o.p.s. 

Most k naději, z.s. 

Tito partneři byly vybráni do projektu s ohledem na jejich důkladnou znalost cílové skupiny, dlouholeté 

zkušenosti s prací s touto CS, znalosti místních specifik a poměrů.  

Další partneři:  

KHK ÚK 

Hospodářská a sociální rada ÚK 

Úřad práce České republiky 

Tito partneři byly do projektu vybráni především s ohledem na jejich návaznost na zaměstnavatelské 

prostředí v rámci Ústeckého kraje. 

Úřad práce ČR byl vybrán s ohledem na nutnou míru koordinace několika projektových aktivit a sdílení 

řady informací s tímto subjektem.  

V projektu bylo ustanoveno celkem 16 kontaktních poradenských center – tzv. THD. Ta byla zřízena 

v následujících městech – Bílina, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Litvínov – Janov, Louny, 

Lovosice, Meziboří, Most, Most – Chánov, Podbořany, Roudnice nad Labem, Teplice, Ústí nad Labem 

a Žatec.  
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Na každém THD je denně k dispozici klientům osobní poradce. Významná je i terénní poradenská práce. 

Jednotliví streetworkeři pracují s cílovými slupinami přímo v terénu.   

Aktivity projektu:  

Individuální poradenství k trhu práce 

Odborné individuální poradenství  

Poradenský program „Nová perspektiva“ 

Poradenský program „Ze školy do podnikání“ 

Program individuálního koučinku 

Odborné a rekvalifikační vzdělávání 

Poradenský program Motivace do práce (Workshopy, Exkurze) 

Poradenský program Team – (Cvičné dílny, Beru to za své) 

Zprostředkování zaměstnání  

Aby klientovi nevznikaly s účastí v projektu žádné další náklady, které by zatěžovaly jeho osobní 

rozpočet, z tohoto důvodu žadatel počítá s poměrně širokým spektrem doprovodných opatření:  

Mzdové příspěvky 

Cestovné a stravné 

Příspěvek na péči o dítě či jinou závislou osobu 

Jiné (vstupní lékařská prohlídka, výpis z rejstříku trestů, stravné) 

 
Lidé, kteří se do projektu chtějí zapojit, se mohou přihlásit na facebookovou stránku Projekt Transfer 
či kontaktovat osobní poradce na níže uvedených kontaktech. 
 
 
THD Most 
adresa: Most, P. Jilemnického 1929 
osobní poradce: Renata Steinerová 
tel. kontakt: 720 977 630 
streetworker: Karel Fiala 
 
 
 
 
THD Louny 
adresa: Louny, Pod nemocnicí 2503 
osobní poradce: Milada Švýcarová, DiS. 
tel. kontakt: 720 977 628 
streetworker: Lucie Fenclová, DiS.  
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THD Žatec 
adresa: Žatec, Dvořákova 11 
osobní poradce: Irena Brabcová 
tel. kontakt: 720 977 629 
streetworker: Lucie Fenclová, DiS.  
 

 

Stránky projektu: www.projekt-transfer.cz 

 

 

 

Realizátorem projektu je Ústecký kraj. 
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Členové výboru Most k naději 
 

Předseda: Lubomír Šlapka 

 

Místopředseda: Martin Motl, DiS., 

 

Člen: PhDr. Dagmar Jandová 

 

Člen: MUDr. Josef Kočí 

 

Člen: Mgr. Jiří Bureš 

 

Člen: Mgr. Petr Prokeš 

 

Člen: Ing. Jaroslav Petrůj 

 

Člen: Věra Drdová 

 

Člen: Pavel Matějka 
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Ekonomická část 
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Poděkování 
Přehled poskytovatelů 

Projekty v roce 2017 byly realizovány za finanční podpory: 

Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

Ministerstva spravedlnosti České republiky 

Evropského sociálního fondu 

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 Stráž pod Ralskem 

Město Mimoň  

Město Nový Bor 

Město Cvikov 

Město Louny 

Město Litvínov 

Město Zákupy – přispělo na reprezentaci 

Město Ralsko 

Město Jilemnice 

Město Doksy 

Město Semily 

Město Železný Brod 
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Město Žatec 

Město Jablonné v Podještědí 

Město Tanvald 

Město Hrádek nad Nisou 

Město Frýdlant 

 

 

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 

Firma www.Smart-Filter.com, spol. s r.o. 

Jakub Volný 

 

a někteří zaměstnanci spolku MONA 

 

 

 

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. 

 

 


