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Úvodní slovo 

Vážení čtenáři, zpravidla se na tomto místě píše o tom, co se podařilo 

a nepodařilo. Občas zde nastiňuji úkoly, sny, vize a plány organizace 

Most k naději zaměřených na budoucí časy. Trochu jinak - tomu bude 

i nyní: 

Co se podařilo: 
 

01. zakoupit od městského úřadu nebytový prostor v Jablonci nad 
Nisou, pro terénní programy v Libereckém kraji 

02. získat finanční prostředky na projektovou dokumentaci stávajícího 
stavu naší budovy Domu humanity v Mostě z fondu hejtmana 
Ústeckého kraje 

03. udržet Programy sociální prevence v Libereckém kraji (v omezeném měřítku s podporou                                           
MPSV) 
04. udržet program Centra pro rodinu a následnou péči (v redukované podobě s podporou MPSV) 
05. zachovat stávající poskytované služby v kvalitě odborné i personální (K-centrum Most, K-centrum 
Liberec, K-centrum Česká Lípa, K-centrum Žatec, Terénní programy v Libereckém kraji – prakticky ve všech 
okresech s mimořádným akcentem v Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Doksech, Novém Boru a dalších částech 
kraje. Terénní programy (ATK) v části Ústeckého kraje, včetně okresu Louny (Žatec, Louny), části teplického 
okresu (Osek, Bílina, Hrob) a v dlouhodobě ošetřovaných lokalitách Mostu, Litvínova-Janova, Chanova a 
dalších sídel). Udržet nonstop provoz Linky duševní tísně a zajistit efektivní provoz Domu na půl cesty 
v Liberci. Upevnit spolupráci v pomoci odsouzeným v projektu „Bělásek“ Odborného sociálního 
poradenství ve věznici v Bělušicích. Dokončit projekt IPO statutárního města Most (přednášky protidrogové 
prevence pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením) 
06. spolupracovat na programu sociální prevence (IP5) s Charitou v Libereckém kraji v roli subdodavatele 
specifických protidrogových služeb 
07. udržet a rozvíjet spolupráci s mnohými městy a obcemi v Libereckém a Ústeckém kraji – vyjma měst 
Podbořany, Semily a Postoloprty, jejichž vedení (r.2014) protidrogovou prevenci nepodporuje 
08. účastnit se aktivně pracovní skupiny Ústeckého kraje vedené krajskou protidrogovou koordinátorkou a 
podílení se na společné přípravě koncepce ÚK na příští roky 
09. odměnit po dlouhé době převážnou část zaměstnanců Mostu k naději v závěru roku a tím vyjádřit 
ocenění za jejich práci 
10. zajistit finanční prostředky na začátek roku 2015 již v roce 2014 od Ústeckého kraje s mimořádným 
pochopením od vedení Ústeckého kraje a krajské koordinátorky 
11. Certifikovat Terénní protidrogové programy v Libereckém kraji – vedoucí Bc. Pavel Pech 
12. Certifikovat K-centrum Žatec – vedoucí Martin Motl, DiS., 
13. Zahájit přípravy na projektu odborného sociálního poradenství v Janově 
 

Co se nepodařilo: 
 

a) zajistit víceleté financování našich služeb a tak jsme se jako každý rok ocitli první dva měsíce na 
začátku roku ve velmi složité situaci. 

 
Poděkování: 
Na tomto místě si dovolím poděkovat všem lidem, kteří nás podporují, výboru MONA, spřáteleným 
organizacím, také všem městům a obcím, firmám a našim zaměstnancům, protože bez lidí bychom nemohli 
pomáhat lidem. 
 
         Lubomír Šlapka 
         výkonný ředitel Mostu k naději 
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KONTAKTNÍ CENTRA (K-centra)  
 
jsou zřizována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jejich činnost je popsána v § 59 jako: 
„Nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým 
závislostí na návykových látkách.  
 

 
Poskytované služby K-centra  
 
 Služby kontaktní místnosti  

 Hygienický servis  

 Minimální potravinový servis  

 Asistenční služby  

 Základní zdravotní ošetření  

 Informační servis  

 Sociální šatník  

 Výměnný program (výměna použitého  

injekčního materiálu za sterilní)  

 Poradenství sociálně-právní, zdravotní,  

při nástupu do léčby, pro rodiče aj.  

 Kompletní krizová intervence  

 Delegování či doporučování klienta k 

další odborné pomoci  

 Testování screeningovými testy na 

přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C 

a syfilis  

 Testování na přítomnost OPL z moči  

 Těhotenské testy  

 

 

 

Cílová skupina  

 Osoby starší 15 let  

 Uživatelé OPL (experimentující, závislí)  

 Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby 

uživatelů  

 Osoby abstinující od OPL  

 

 

 

 

Cíle  

 

 Snižování zdravotních rizik v důsledku  

injekčního užívání drog  

 Monitoring a prevence výskytu hepatitid, 

HIV/AIDS a ostatních pohlavních nemocí, 

možnost zahájení včasné léčby  

 Pomoc klientům získat, udržet a pokud 

možno  

 posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě  

(směrem k abstinenci)  

 Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám 

uživatelů drog  

Ochrana veřejného zdraví a zvýšení 

informovanosti veřejnosti o drogách a o 

tématech s nimi souvisejících.  

 

 

 

 

 

 

Principy práce  

 

 Respektování individuálních potřeb a 

svobodné volby klienta  

 Nízkoprahovost  

 Diskrétnost  

 Bezplatnost  

 Ochrana práv klienta  

 Flexibilita  
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K-centrum Most 
 

Zhodnocení roku 2014 

Již 18. rokem poskytovalo v roce 2014  Kontaktní centrum v Mostě své sociální a adiktologické služby, 

čímž se řadí mezi pevnou a stabilní službu v sítí sociálních služeb v regionu Mostecka.  Po celou dobu 

své existence se K–centrum Most podílí poskytováním svých služeb na snižování zdravotních rizik, 

která plynou z nitrožilního užívání drog (Harm Reduction - prevence šíření infekčních onemocnění 

nejen mezi uživateli drog, snižování zdravotních rizik v důsledku nitrožilního užívání drog a ochrana 

veřejného zdraví navrácením použitého injekčního materiálu), ale také se významně podílí na 

utváření, rozvíjení či udržení motivace uživatelů návykových látek ke změně životního stylu včetně 

abstinence od těchto látek.  

Cílovou skupinu pořád primárně tvoří 

osoby, které jsou svým chováním ve 

vztahu k omamným a psychotropním 

látkám ve stadiu experimentujícím anebo 

ve stadiu závislém, kde droga je 

dominantním faktorem životů těchto 

osob. I za uplynulý rok jsme evidovali 

zvýšený nárůst zájemců o naše služby ze 

stran osob závislých na alkoholu a 

gamblingu, a tak postupně rozšiřujeme naše služby i pro tuto cílovou skupinu, která se na Mostecku 

nemá, kam jinam obrátit pro pomoc. K-centrum Most pomáhá také rodičům a dalším blízkým 

osobám závislých jedinců či závislostí ohrožených osob. 

Z týmu K-centra v uplynulém roce odešli dva kolegové a to v důsledku řádného vypršení pracovní 

smlouvy, přižemž jeden ze sociálních pracovníků byl zaměstnán na poloviční úvazek, a druhá 

kolegyně byla zaměstnána jako externí terapeutka, která pracovala hlavně  s rodiči. Ostatní členové 

týmu, včetně vedoucí, zůstali stabilní. Celkem v druhém pololetí tvořili úvazek 2,8. Celkově lze 

hodnotit tým K-centra jako stabilní již několik let.  Svůj významný podíl na dobrém a plynulém 

provozu mají určitě i dobrovolníci, kteří s naším zařízením spolupracují dlouhodobě, většinou po 

opakovaných povinných školních stážích. 

Ve vyhodnocení využívání jednotlivých služeb K-

centra v roce 2014 jsme povětšinou zaznamenali 

jejich mírný, někde možná vyšší pokles. Při analýze 

příčin tohoto jevu jsme se dopracovali ke zjištění, že 

nástup do VTOS u asi desítky pravidelných klientů se 

významně podepsal na tomto snížení. I přes tuto 

skutečnost můžeme konstatovat, že celkový počet 

klientů K-centra mírně vzrostl, přičemž výrazněji se 

navýšil počet intravenózních uživatelů drog a mírně 

opět stoupl počet přijatých a vydaných injekčních 

stříkaček.  
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Stejně jako v roce 2013 jsme se zapojili, ve spolupráci s organizací Rozkoš bez rizika, do testování 

veřejnosti na HIV a syfilis v rámci Světového dne boje proti AIDS. Vnímáme to jako jednu z cest ukázat 

širší veřejnosti smysluplnost institucí, které provozují  služby pro drogové uživatelé.  

Drogová scéna na Mostecku se již léta výrazně nemění. Stále platí, že nejvíce zneužívanými látkami 

jsou pervitin a z opioidů Subutex/Suboxon. Ačkoliv v ČR byl zaznamenán boom v užívání nových 

syntetických drog, nemůžeme říct, že by se tato skutečnost nějak odrazila na naší klientele. S čím se 

daleko více potýkáme je bariéra dostupnosti substitučních programů pro naše klienty závislé na 

opioidech. I to je jeden z důvodů, proč je Subutex mezi našími klienty užíván převážně ilegálně. Mezi 

klienty, kteří využívají naše služby, nadále výrazně převažují muži. Průměrný věk klienta čítá necelých 

30 let, což koresponduje s celorepublikově udáváným věkovým průměrem uživatelů drog.   

V uplynulém roce  jsme se rozhodli po vyhodnocení několikaleté zkušenosti s prodlouženou pracovní 

dobou v jednom dni v týdnu (pondělí), že provozní dobu sjednotíme. Účelem prodloužené pracovní 

doby bylo zejména vyjít vstříc klientům či blízkým osobám závislých, kteří z pracovních důvodů 

mohou využívat naše služby, zejména poradenské, až po jejich vlastní pracovní době. Avšak ani tyto 

služby, stejně jako ani výměnný program nebyly v prodloužené době efektivně využívany, což nás 

motivovalo k navrácení pracovní doby do původního modelu.  

Kvalita poskytované služby K-centra Most  je ověřována certifikačním místním šetřením. Poslední 

šetření certifikačního týmu proběhlo v roce 2012 a certifikace nám   byla přidělena na 4 roky. 

Personální obsazení 

PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu 

Bc. Michaela Vančurová – sociální pracovník  

David Schilling – pracovník v sociálních službách  

Bc. Michal Jelínek – sociální pracovník (do VI/2014) 

Bc. Lucie Gärtnerová, DiS. – DPČ – práce s rodinou - poradenství, 

terapie  (do VI/2014). 

Bc. Michaela Nezbedová, DiS. – sociální pracovník 

3 dobrovolníci 

 

Sídlo programu 
K – centrum Most 

P. Jilemnického 1929 

434 01 Most 

 

Kontakty 
tel. č.:  476 102 288 
e-mail:  vedouci.kcm@mostknadeji.cz 
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Sledovaná hodnota 2013 2014 Srovnání 

Klienti 467 474 +1,5 % 

Injekční klienti 304 336 + 9 % 

Počet výměn 7937 7438 -6,5 % 

Injekční stříkačky 75580 76877 + 1,5 % 

Počet kontaktů celkem 9853 8803 -12%% 

 

 

 

Výhled na rok 2015 

Pro rok 2015 nadále zůstává prioritou K-centra Most udržet kvalitu  i rozsah služeb, které program již 

roky nabízí. Máme též v plánu změny ve využívání prostor celého Káčka, což by mělo pro klienty 

přinést hlavně větší kontaktní místnost a hlavně větší soukromí/osobní prostor u výměnného 

programu. Toto úzce souvisí s finanční podporou programu, protože každá změna vyžaduje další 

změnu. Také bychom chtěli opět rozšířit pracovní tým o jednoho kontaktního pracovníka, alespoň na 

částečný úvazek. I nadále budeme podporovat možnosti pro profesní a osobnostní růst a tím i 

eliminovat příčiny vyhoření. 
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Dům humanity v Mostě / K-centrum Most 
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K-centrum Liberec 

Zhodnocení roku 2014 

K-centrum Liberec i v roce 2014 plnilo své hlavní poslání, kterým je pravdivě informovat klienty o 
rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat 
takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození 
vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Liberec pomáhá klientům získat, udržet a posílit 
motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci. Ve vztahu ke společnosti se podílí na ochraně 
veřejného zdraví a osvětové činnosti. 
 
I v roce 2014 K-centrum Liberec evidovalo zvýšený zájem 
klientů o námi poskytované služby. Tento trend zvyšujícího 
se zájmu klientů o služby KCL je již dlouhodobým 
fenoménem, který s největší pravděpodobností bude 
pokračovat i do následujících let. Faktem však je, že v roce 
2014 se KCL dostalo již téměř k limitům svých kapacit a při 
současném personálním obsazení, nebude možno službu 
do budoucna udržet bez omezování. Jistojistě lze 
konstatovat, že z hlediska stávajícího personálu již na limity 
narážíme.   
 
Podíváme-li se na úspěšnost filozofie Harm Reduction, z níž 
projekt bezpochyby zcela vychází, přijalo K-centrum 
Liberec v roce 2014 o 8909 ks použitých injekčních 
stříkaček více než v roce 2013. Nárůst počtu vydaného 
materiálu je o 6 192 ks. Celkově tedy bylo vydáno 111 764 a vybráno 110 687 ks injekčního materiálu. 
Tento nárůst indikátorů je o to udivující, že v podstatě od února až do srpna 2014 fungovalo KCL v 
provizorním ekonomicko šetřícím režimu. KCL objednávalo pouze injekční stříkačky, bez ostatního 
příslušenství (desinfekce, vody, filtry, ale též testy na HIV, HCV, BWR, etc.). Taktéž výdej injekčního 
materiálu byl omezen v rozpětí max. 150 – 10 ks na jednu výměnu. Toto bylo způsobeno stále 
narůstající využívaností našich služeb a stagnaci finančních prostředků na službu určených.  
 
Oproti roku 2013 KCL zaznamenalo opět zvýšený zájem o individuální poradenství. Tento trend též 
sledujeme již několik let a potvrzuje nám, že individuální poradenství je důležitou a nedílnou součástí 
našich služeb. Oproti letům předcházejícím můžeme konstatovat, že se zvýšil podíl individuálního 
poradenství rekrutujícího se z řad dlouholetých klientů. Domníváme se, že toto je způsobeno 
stabilním týmem, na který si cílová skupina postupně zvykla, věří mu a snáze se tedy svěřuje se svými 
problémy.  

V rámci rodinné práce pak evidujeme stále neutuchající 
zájem ze strany rodičů, či blízkých příbuzných klientů. Oproti 
loňskému roku se v podstatě čísla této služby nezměnila. 
 
Celkově hodnotíme službu velice pozitivně jak z hlediska 
odbornosti, tak i z hlediska využívatelnosti služby (neustále 
se zvyšující se indikátory služby), tedy jediný problém, který 
o to více pociťujeme je rozsah finančních prostředků na 
službu určených. I přes neustále se zvyšující čísla (a to i 
velice výrazné skoky) jsou finance poskytované na KCL stále 
stejné, tedy vzhledem k vytíženosti, ale i ekonomické inflaci 



 9 

rok od roku nižší a i přestože se snažíme službu udržet ve stále stejných provozních podmínkách, 
domníváme se, že jsme se již dostali do bodu, kdy toto již nebude možné, pokud nedojde k 
výraznějšímu navýšení finančních prostředků na službu určených.   

 

 
 

 

 

Vstup do KC  a výměnný stolek     Kontaktní místnost 

 
 

Personální obsazení 

Bc. Lucie Zobač – vedoucí projektu, sociální pracovnice, socioterapeutka (od 09/2012 mateř. dov.) 

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

Lukáš Hadač – pracovník v sociálních službách 

Bc. Jana A. Koudelková – sociální pracovnice  

Vladimír Medek – pracovník v sociálních službách ( od 01/2014) 

Ivona Vendégová – adiktolog (08/2014) 

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: Vladimír Medek, Bc. Jana A. Koudelková, Bc. Jiří Simeth 
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Sledovaná hodnota 2013 2014 Srovnání 

Klienti 636 717 +13% 

Injekční klienti 560 630 +12,5% 

Počet výměn 4698 6239 +32% 

Injekční stříkačky 105572 111 764 +6% 

Počet kontaktů celkem 7571 10 070 +33% 

 

 

Výhled na rok 2015 

K-centrum Liberec si hodlá i v roce 2015 udržet všechny služby ve stávajícím rozsahu. A to jak po 
kvantitativní a též i po kvalitativní stránce. Nicméně stejně jako v roce předcházejícím, toto nebude 
možné buď bez navýšení finančních prostředků na službu určených, či za cenu opětovného finančního 
šetření na materiálu pro naši klientelu. 
Stejně jako v letech předcházejících očekáváme v roce 2015, zvyšující se obeznámenost cílové skupiny 
s našimi službami a z toho vyplývající ještě větší využitelnost KCL a růst většiny indikátorů.  
I přes výše zmíněné, bychom si i v roce 2015 rádi udrželi stejnou odbornou kvalitu, jako v letech 
předcházejících, jejímž náležitým dokladem bylo úspěšně završení certifikačního řízení v roce 2013 na 
dobu maximální, tedy čtyř let.  
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K-centrum Česká Lípa 

Zhodnocení roku 2014 

V okresu Česká Lípa funguje K-centrum již přes 15 let. Plní tak svou záslužnou činnost na poli 

drogových prevencí. Každoročně se při zhodnocení roku zmiňujeme o největší slabině K-

centra - jeho umístění. Ne jinak tomu byde i nyní. Umístění v Hálkově ulici bylo původně jen 

provizorní, avšak je tomu již přes 8 let. Budova je v žalostném stavu a poskytování především 

odborných poradenských služeb pro uživatele drog, ale i pro osoby blízké a rodinné 

příslušníky je poskytováno v téměř nedůstojných podmínkách. Dalším faktorem je lokalita na 

periferii, která je hůře dostupná a akceptovatelná pro cílovou skupinu. Bohužel ani v tomto 

roce se nám nepodařilo vyjednat přestěhování K-centra na místo, které by bylo strategicky 

vhodnější.  

Užívání drog u cílové populace navštěvující K-

centrum se dlouhodobě výrazněji nemění, jedná 

se především o zneužívání stimulancií - pervitinu. 

V první polovině tohoto roku jsme zaznamenali u 

některých jedinců zájem o výdej kyselin 

askorbových nutných pro přípravu heroinu. 

Stejné zkušenosti měli i pracovníci terénního 

programu. V druhé polovině roku jsme se již 

s tímto jevem prakticky nesetkali. Lze tedy 

usuzovat, že se v cílové skupině jednalo spíše o 

přechodnou dostupnost heroinu. Z rozhovorů s uživateli drog nám  vyplývá, že nadále  

považují za svou primární drogu pervitin, dále také, že  nemají s užitím heroinu příliš dobré 

zkušenosti.  
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Statistiky v roce 2014 se příliš nezměnily oproti předchozímu roku, který byl především svými 

hlavními indikátory (výměnný program) rekordní za celou existenci služeb K-centra v České 

Lípě.   

V roce 2014 došlo k mírnému poklesu cca o 5 % ve většině statistických a evidovaných 

výkonech, avšak došlo k nárůstu v poskytnutých poradenských služb. Byť se snížil počet 

rodinných příslušníků, vzrostl však počet celkově poskytnutých intervencí. Ve větším měřítku 

jsme zaznamenali zvýšený počet neregistrovaných uchazečů o službu a klientů (z části 

romské etnické minority), kteří občasně využívají našich služeb. Lze se domnívat, že si naši 

službu zkoušejí a v budoucnu ji ještě vyhledají. Mnozí nejsou nakloněni jakémukoliv 

administrativnímu postupu nebo nemají zájem o situační rozhovor, či vyplnění IN-come 

dotazníku. Dokonce jej odmítali více, než v předchozím období. Setkáváme se s tím, že 

zájemci o službu při prvokontaktu uvádí, že dokud služby K-centra zcela nepotřebovali, tak se 

snažili řešit výměnný program jiným způsobem - nákupem inj. náčiní v lékárnách, či jeho 

opakovaným používáním. Z našich informací a z médií je zřejmé, že na cílovou populaci 

dopadají různé represivní zásahy. Lze se tedy domnívat, že se u nich šíří větší obavy o své 

citlivé údaje. 

Personální obsazení  

Bc. Lucie Zobač - soc pracovník, vedoucí programu - t. č. MD 

Bc. Jan Lukeš - sociální pracovník, zástupce vedoucí 

Vladimíra Hřebíková - prac. v sociálních službách 

Jana Šlechtová - prac. v sociálních službách do 05/2014 

David Čorba - prac. v sociálních službách od 07/2014 

Mgr. Jan Šíp - supervizor 

Sídlo programu 
Hálkova 1794, 470 01 Česká Lípa 

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

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

 

Sledovaná hodnota 2013 2014 Srovnání 

Počet uživatelů 184 189 + 1 % 

Injekční uživatelé 118* 134 + 12% 

Neuživatelé, rodina,  a jiné  blízké os. 51 39 - 24% 

Injekční stříkačky 29 488* 25563 - 14 % 

Počet kontaktů celkem 2178 1918 - 12 % 

* hodnoty z roku 2013 jsou opraveny, v minulé VZ byla uvedena invalidní data  
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Výhled na rok 2015 

Chceme s novým vedením města Česká Lípa jednat k problematice působiště K-centra a jeho 

ambulantních služeb. K-centrum prošlo mnoha změnami od roku 2010 a snažilo se více vyprofilovat 

pro cílovou populaci, což se projevuje na statistických údajích. Nicméně beze změn aktuálního zázemí 

a lokality není možné aplikovat moderní přístupy a naplňovat efektivnější intervence ambulantních 

služeb drogové prevence v České Lípě a potažmo pro celé Českolipsko. Chceme udržet služby 

minimálně v takovém rozsahu, jako v roce uplynulém, zaměřit se na větší nabídku testů na infekční 

nemoci a také vyvolat o službu testování větší zájem. Chceme také nabídnout služby širší cílové 

skupině uživatelů drog včetně uživatelů alkoholu. 

Dalším vytyčeným cílem a vlastně neustále se opakujícím úkolem je adekvátně informovat  cílovou 

populaci uživatelů drog. Jelikož na cílovou populaci v tomto roce dopadalo čím dále více represivních 

opatření, sankcí, dále také byrokratičtějších administrativních postupů, musíme je o to více ujištovat 

o důvěryhodnosti zařízení, principech anonymity a nízkoprahovosti, jako základních pilířů filozofie 

kontaktní práce.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Tým KC zleva: J. Šlechtová, Bc. J. Lukeš, V. Hřebíková 

Kontaktní místnost 

 

 

 

 

 

Budova KC 
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K-centrum Žatec 

Zhodnocení roku 2014 

Program funguje již druhým rokem. V porovnání s rokem 2013 se všechny aktivity, co do počtu 

výkonů a kontaktů zvýšily více než 100 % a stále navyšují. Daří se nám získávat nové klienty, kteří 

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

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

je pomocí i motivací jejich drogovou kariérou. 

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

hygienický servis (sprchování a praní prádla), který prokazatelně snižuje hepatitidu a finanční náklady 

státu, tak i rozpočet měst a potravinový servis (káva, čaj, polévka). Tyto služby byly po celý rok často 

využívané ze strany klientů. 

 Program ve vyšší míře využívají muži 74 % oproti ženám 

26 %. Průměrný věk se oproti loňskému období nezměnil 

– 35 let. Nejužívanější „tvrdou“ drogou na místní 

drogové scéně je stále pervitin, z celkového počtu 

kontaktovaných uživatelů drog jej užívá 75 % klientů KC 

Žatec. Službu začali využívat i klienti závislí na alkoholu. 

Většina našich klientů využívající kontaktní místnost jsou 

nezaměstnaní bezdomovci užívající nitrožilně OPL, kteří 

byli v minulosti trestně stíháni. Práce s nimi spočívala 

hlavně na zlepšení jejich zdravotního stavu pomocí 

„Harm Reduction“ V průběhu roku byla většině klientů 

odebrána hmotná nouze, čímž hrozilo riziko zvýšení 

kriminální činnosti. S těmito klienty bylo pracováno na 

znovuobnovení sociálních dávek, na větší zodpovědnosti 

z jejich strany, důraz je kladen na získání a udržení zaměstnání. Klienti využívající pouze výměnný 

program jsou převážně lidé se zázemím a prací. Koncem roku začali ve větší míře tuto službu využívat 

Romové. 

Samostatnou kapitolou je pak práce s rodiči a rodinnými příslušníky, kdy je především o zklidnění 

situace a přijetí koordinovaného přístupu celé rodiny pro řešení problému. 

 Během roku jsme zavedli promítání filmů pro klienty, 

této nabídky mohou využít dva dny v týdnu – středa a 

pátek. Účelem mělo být nastavit klientům pravidelný 

režim (zodpovědnost - respektování promítaného 

času), motivační působení pracovníků na klienty. 

Během významných svátků (Velikonoce, Vánoce, 

Svátek práce, 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. 

 

74%

11%

10%

5%

Preferované drogy

Petvitin Opiáty Alkohol THC

Muži
74%

Ženy
26%

Uživatelé dle pohlaví
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V roce 2014 zůstal tým v nezměněném obsazení. Profesionalita zaměstnanců pořád narůstá, díky 

praxi a dalšímu vzdělávání. 

K – centrum Žatec spolupracuje s Probační a mediační službou v Lounech v rámci obecně 

prospěšných prací. V roce 2014 u nás tento trest vykonávali 4 muži, kteří odpracovali celkem přes 600 

hodin. Dále probíhá spolupráce se sociálními odbory měst v okrese Louny. V rámci této spolupráce 

testujeme klienty na omamné a psychotropní látky v moči. Dále se podílíme na vytváření 

dlouhodobého komunitního plánu města Žatce (ve skupinách - Rodina a dítě; Občané v přechodné 

krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené sociálním vyloučením), ve městě Louny 

(ve skupině Rodina a dítě) a ve městě Postoloprty (ve skupině Sociální prevence) a za Ústecký kraj na 

vytváření krajského komunitního plánu. 

Zaměstnanci K–centra Žatec mimo jiné realizovali přednášky a besedy v místních firmách (Koito, HP 

Pelzer), vzdělávali policisty, působili v základních školách regionu, ale i v PL Petrohrad, či ve věznicích  

Všehrdy a Bělušice. 

Cílová skupina  

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

závislí problémoví uživatelé drog, experimentátoři, rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto 

uživatelů. Dále také žáci a studenti škol a samozřejmě i široká veřejnost. 

 

Personální obsazení  

Martin Motl, DiS. – vedoucí programu, sociální pracovník 

Aneta Lávičková – prac. v sociálních službách, zástupce vedoucího 

Petra Hiršlová, DiS. – sociální pracovník 

Ing. Jaroslav Petrůj – pracovník v sociálních službách 

Lubomír Šlapka – pracovník v sociálních službách 

Mgr. Jan Šíp – supervizor 

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

Kontakty 
tel. č.: 602 219 371, 608 273 794    e-mail: vedouci.kcz@mostknadeji.cz 
 
 

Sledovaná hodnota 2013 2014 Srovnání 

Klienti 66 94 + 42 % 

Injekční klienti 46 56 + 22 % 

Počet výměn 320 614 + 92 % 

Injekční stříkačky 14130 25450 + 80 % 

Počet kontaktů celkem 639 1463 + 129 % 

 

 

mailto:vedouci.kcz@mostknadeji.cz
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Kontaktní
místnost

Potravinový
servis

Hygienický
servis

Individuální
poradenství

Testy HIV Testy HCV

505

360
419

14 4 4

1081

677

818

14 14 11

2013 2014

Výhled na rok 2015 

V roce 2015 se budeme snažit i přes narůstající zhoršování finanční politiky státu udržet služby ve 

stejné kvalitě a i nadále zvyšovat počty klientů. I nadále bychom se chtěli více zaměřit na romskou 

komunitu, jako v loňském roce. Do určité míry se to daří díky několika romským klientům, kteří k nám 

již chodí využívat služby a výměnný program zprostředkovávají pro ostatní uživatele. Dále bychom se 

chtěli zaměřit na testování infekčních nemocí (HVC a HIV) a na informační besedy pro školy a 

odbornou veřejnost. V nadcházejícím roce bychom chtěli zachovat tematické programy a promítání 

filmů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktní místnost 

                                                         

                          

 

Budova KC uprostřed 
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Terénní programy ATK 

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

 

Poskytované služby 

 

 Výměnný program (výměna použitého 

injekčního materiálu za sterilní) 

 Asistenční služby 

 Základní zdravotní ošetření 

 Informační servis 

 Sociální šatník 

 Poradenství  sociálně-právní, zdravotní, 

při nástupu do léčby, pro rodiče aj. 

 Kompletní krizová intervence 

 Delegování či doporučování klienta k další 

odborné pomoci 

 Testování screeningovými testy na 

přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C a 

syfilis 

 Testování na přítomnost OPL z moči 

 Těhotenské testy 

 

Cílová skupina 

 Osoby starší 15 let 

 Uživatelé OPL (experimentující, závislí) 

 Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby 

uživatelů 

 Osoby abstinující od OPL 

Cíle 

 

 Snižování zdravotních rizik v důsledku 

Injekčního užívání drog. 

 Monitoring a prevence výskytu 

hepatitid,HIV/AIDS a pohlavních nemocí, 

možnost zahájení včasné léčby. 

 Pomoc klientům získat, udržet a pokud 

možno posílit motivaci k dalšímu postupu 

v léčbě (směrem k abstinenci). 

 Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám 

uživatelům drog. 

 Ochrana veřejného zdraví a zvýšení 

informovanosti veřejnosti o drogách a o 

tématech s nimi souvisejících. 

 Sběr infekčního materiálu 

 

Principy práce 

 Respektování individuálních potřeb a 

svobodné volby klienta 

 Nízkoprahovost 

 Diskrétnost 

 Bezplatnost 

 Ochrana práv klienta 

 Flexibilita 

 

 

V rámci Most k naději jsou terénní drogové programy realizované ve městech a obcích Ústeckého a 

Libereckého kraje. V každém programu působí vysoce kvalifikovaní a vyškolení pracovníci, kteří jsou 

odborníky v oblasti drog, drogové problematiky, sociální práce, terénní práce, problematiky pohlavně 

přenosných a infekčních onemocnění, HIV/AIDS a podobně. 
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Těkavé látky

460

139

Uživatelé dle 
pohlaví

Muži Ženy

 

Terénní program ATK Most 
 

Zhodnocení roku 2014 

V roce 2014 působil program Asistent pro terénní kontakt v Mostě a Chanově, Bílině, Litvínově a 

Janově, Oseku, Duchcově, Žatci, Lounech a v blízkém okolí těchto měst. Oproti roku 2013 se 

působnost programu změnila a přestali jsme poskytovat služby ve městě Podbořany z důvodu 

finanční nepodpory ze strany města. Terénní pracovníci ve všech městech vyhledávali latentní 

uživatele drog, mapovali drogovou scénu a poskytovali 

služby již spolupracujícím klientům. Program se po celý 

rok 2014 opět potýkal s nedostatečným finančním 

zajištěním a s tím spojeným nedostatečným personálním 

zajištěním. Službu ve všech městech zajišťovalo celkem 8 

terénních pracovníků, z nichž 3 na poloviční úvazek. 

Bohužel, co se týká samotné sociální práce s klienty, 

nemůžeme tvrdit, že je maximální.  Vhledem k 

poddimenzování programu personálnímu i finančnímu 

terénní pracovníci neměli dostatek kapacity se klientům 

naplno věnovat, což vidíme jako veliký problém. Nevidíme 

význam a kvalitu sociální práce v kvantitativních 

ukazatelích, ale v tom, jakým způsobem jsou pro klienty 

služby přínosné a užitečné. S tímto problémem se program potýká již několikátý rok. 

Terénní pracovníci pracovali během roku s 599 klienty, se kterými byli v kontaktu 4332krát. Podařilo 

se jim vyhledat a nakontaktovat 194 nových klientů. Klientům pracovníci poskytli formou výměnného 

programu celkem 153 099 kusů injekčních stříkaček s doprovodným  Harm Reduction materiálem 

(sterilní vody, filtry, alkoholové polštářky apod.). 

 

Na území výše zmíněných měst pracovníci našli a 

bezpečně zlikvidovali 394 kusů použitého injekčního 

materiálu. Za úspěch programu lze označit navázání 

kontaktu s uživateli marihuany, kterým terénní pracovníci 

nabízeli již druhým rokem speciální filtry určené ke 

kouření bylinných směsí. Podařilo se jim tak 

nakontaktovat během roku více než 150 osob, kteří užívají 

konopné látky a poskytnout jim alespoň základní 

informace o bezpečném užívání, o rizicích užívání a o 

sociální síti služeb v případě potřeby.  
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Personální obsazení 

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

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

 

TERÉNY LITVÍNOV A JANOV 

Jan Šroub – terénní pracovník v sociálních službách; zástupce vedoucího 

Vladimír Pechek, DiS. – terénní sociální pracovník 

Tel. č. 607 142 710 

 

TERÉN MOST A CHANOV 

Olga Baťková, DiS. – terénní sociální pracovník 

Lenka Francová – terénní pracovník v sociálních službách 

Karel Fiala – terénní pracovník v sociálních službách 

 

TERÉNY BÍLINA, OSEK, DUCHCOV 

Pavel Švec – terénní pracovník v sociálních službách 

Tomáš Dupák - terénní pracovník v sociálních službách 

Tel. č. 722 184 445 / 728 714 053 

 

TERÉNY ŽATEC, LOUNY, PODBOŘANY 

Jakub Benda, DiS. – terénní sociální pracovník 

Petra Hiršlová, DiS. – terénní sociální pracovník 

Tel. č. 776 238 693 
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Terén Most a Chanov Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 39669 44461 

Počet přijatých inj. stříkaček 36582 44139 

Počet kontaktů 1181 1178 

Počet klientů 199 168 

Terén Litvínov Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 24912 28162 

Počet přijatých inj. stříkaček 24024 27778 

Počet kontaktů 964 814 

Počet klientů 84 95 

Terén Bílina Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 62938 52032 

Počet přijatých inj. stříkaček 62709 51842 

Počet kontaktů 834 796 

Počet klientů 219 249 

Terén Duchcov Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 4750 2942 

Počet přijatých inj. stříkaček 4635 2919 

Počet kontaktů 179 104 

Počet klientů 11 11 

Terén Osek Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 7940 12388 

Počet přijatých inj. stříkaček 7785 12372 

Počet kontaktů 220 1274 

Počet klientů 17 23 

¨ 
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Terén Žatec Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 13.539 13.628 

Počet přijatých inj. stříkaček 13.625 13.898 

Počet kontaktů 186 202 

Počet klientů 33 28 

Terén Louny  Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 1.240 2.428 

Počet přijatých inj. stříkaček 1.223 2.471 

Počet kontaktů 59 68 

Počet klientů 20 22 

 

Výhled na rok 2015 

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 se budeme nadále snažit udržet stávající klientelu ve všech 

městech a monitorovat drogovou scénu, abychom byli schopni reagovat na její změny. I nadále se budeme 

snažit oslovovat uživatele konopných drog a nabízet jim speciální filtry. Jedině tak se nám daří mezi tuto cílovou 

skupinu předat důležité informace z oblasti bezpečného užívání drog, rizicích užívání drog a v neposlední řadě 

těmto uživatelům představit dostupnou síť sociálních služeb. V předchozích letech jsme se neustále snažili 

rozšiřovat území, na kterém poskytujeme služby, nicméně tato strategie se zdá nepříliš vyhovující. Program se 

neustále potýká s nedostatkem finančního zajištění a s tím spojeným nedostatečným personálním zajištěním a 

tak se v následujícím roce budeme především snažit zkvalitňovat služby ve stávajících městech, které na službu 

finančně přispívají.  

V oblasti poskytovaných služeb se budeme snažit klienty více přesvědčovat, aby se nechávali pravidelně 

testovat na infekční onemocnění. Zájem o tuto službu rok od roku klesá a my bychom tento trend chtěli změnit. 

Doufáme, že i v roce 2015 se nám bude dařit stále hlouběji pronikat do složité drogové scény v Janově a stejně 

tak i v Chanově. Budeme se také snažit naše úspěchy a zkušenosti předávat dál, jiným službám a organizacím.  
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Primární prevence 
 

V rámci 2. klíčové aktivity „Primární prevence“  projektu „Komplexní program integrace 

sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti“ 

Reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005, který uskutečnilo město Most, realizovali pracovníci v období od 

července 2012 do prosince 2014 v oblasti sociálně vyloučených lokalit besedy zaměřené na primární 

prevenci pro mládež ohroženou sociálně patologickými jevy ve věku 15 – 26 let. Od 1. července 2012 

do 31. prosince 2014 bylo zrealizováno celkem 90 besed, z toho 60 v Nízkoprahovém zařízení pro děti 

a mládež a 30 v komunitním centru Chanov, kterých se zúčastnilo celkem 917 zástupců z cílové 

skupiny, z toho 690 z NZDM a 227 z KC Chanov. Někteří klienti se besed zúčastňovali opakovaně. 

Průměrná návštěvnost na jedné besedě byla 10 klientů.  

Každý měsíc byly naplánovány 3 besedy  - 2 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 15 – 

26 let v Mostě a 1 v Komunitním centru v Chanově. Setkání byla rozdělena do jednotlivých bloků, 

každý blok obsahoval 12 různě tematicky zaměřených besed.  

Zástupci cílové skupiny se dozvěděli množství důležitých a přínosných informací, jež mají 

možnost zužitkovat ve svém dalším životě. Možná u nich nastanou okolnosti, kdy budou čelit 

situacím, o nichž slyšeli přednášet a které si mohli vyzkoušet v modelových situacích a vybaví se jim, 

jak se mají zachovat i jak mají v konkrétních situacích postupovat, či na koho se obrátit s prosbou o 

pomoc. Cílem besed bylo preventivní působení proti psychopatologickým jevům, a pokud sami 

účastníci žijí v psychopatologickém prostředí, tak je důležité, aby tuto skutečnost rozpoznali, věděli 

jak se účinně bránit, i co dělat, aby se jejich život mohl změnit k lepšímu.   

 

Personální obsazení projektu: 

Ing. Lenka Acs Holakovská, DiS. – vedoucí programu (od počátku do prosince 2013) 

Bc. Jiřina Venclíčková – vedoucí programu (od ledna 2014 do prosince 2014) 

Lubomír Šlapka – odborný dohled, koordinátor 

Martina Zikmundová - supervizor 

Karel Fiala - lektor 

                                                             Jan Šroub – lektor 
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Statistický přehled realizovaných besed v průběhu projektu 

Měsíc 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let v Mostě Komunitní centrum Chanov 

Č
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e
s
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y
 

Téma besedy Datum 
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e

t 
k
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e

n
tů

 

Č
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Téma besedy Datum 
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o
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e

t 
k
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e

n
tů

 

Červenec 2012 
1 Drogy v praxi 1. část 17. 7. 2012 16 

  Beseda přesunuta na prosinec  24. 7. 2012 0 
2 Drogy v praxi 2. část 31. 7. 2012 10 

Srpen 2012 
3 Pohlavní a infekční choroby 14. 8. 2012 14 

1 Pohlavní a infekční choroby 21. 8. 2012 5 
4 Marihuana   28. 8. 2012 17 

Září 2012 
5 Legální drogy 11. 9. 2012 6 

  Beseda přesunuta na leden  18. 9. 2012 0 
6 Jak najít práci? 25. 9. 2012 13 

Říjen 2012 
7 Legální drogy 9. 10. 2012 13 

  Beseda přesunuta na únor 16. 10. 2012 0 
8 Bezpečné chování na internetu 23. 10. 2012 9 

Listopad 2012 
9 Marihuana II. 6. 11. 2012 16 2 Legální drogy 2. 11. 2012 6 

10 Sociální vyloučení a chudoba 20. 11. 2012 12 3 Problémy drog v praxi 1. část 20. 11. 2012 9 

Prosinec 2012 11 Šikana 4. 12. 2012 13 4 Problémy drog v praxi 2. část 7. 12. 2012 10 

Celkem r. 
2012       139       20 

Leden 2013 

12 Diskriminace a rasizmus 15. 1. 2013 9 5 Marihuana 18. 1. 2013 7 

13 Problémy drog v praxi 1. část 22. 1. 2013 14 
6 Jak si najít práci 25. 1. 2013 2 

14 Problémy drog v praxi 2. část 29. 1. 2013 23 

Únor 2013 
15 Rizika nechráněného sexu 12. 2. 2013 17 7 Jak si najít práci 12. 2. 2013 11 

16 Tráva jako vstupní droga 26. 2. 2013 5 8 Šikana 26. 2. 2013 9 

Březen 2013 
17 Chlastám, kouřím…žiju zdravě? 5. 3. 2013 8 

9 Sociální vyloučení a chudoba 29. 3. 2013 2 
18 Osobní rozvoj, cesta k lepší práci 26. 3. 2013 11 

Duben 2013 
19 Volná chvíle není jen počítač a televize 23. 4. 2013 7 

10 Bezpečné chování na internetu 23. 4. 2013 12 

20 Formování životních hodnot 30. 4. 2013 14 

Květen 2013 
21 Plánované rodičovství 24. 5. 2013 10 

11 Diskriminace a rasismus 24. 5. 2013 6 
22 Rizikové chování v dopravě 28. 5. 2013 6 

Červen 2013 
23 Párty bez rizika 18. 6. 2013 8 

12 Marihuana II. - workshop 21. 6. 2013 7 
24 Alternativní způsob stravování 25. 6. 2013 8 

Července 2013 
25 Městská policie a my 16. 7. 2013 9 

13 Problémy drog v praxi - 1. část 26. 7. 2013 5 
26 Drogy a zákon 30. 7. 2013 10 

Srpen 2013 
27 Probační a mediační služba 13. 8. 2013 10 

14 Problémy drog v praxi - 2. část 9. 8. 2013 14 
28 Drogy a děti 27. 8. 2013 13 

Září 2013 
29 Kam volat při průšvihu 11. 9. 2013 13 

15 Rizika nechráněného sexu 27. 9. 2013 9 
30 Znásilnění 24. 9. 2013 16 

Říjen 2013 
31 

Výroba a distribuce drog z pohledu 
práva 

15. 10. 2013 20 
15 Tráva jako vstupní droga 25. 10. 2013 6 

32 Trestný čin vs. Přestupek 22. 10. 2013 19 

Listopad 2013 
33 Rizika prostituce 19. 11. 2013 15 

17 Chlastám, kouřím…žiju zdravě? 29. 11. 2013 8 
34 Domácí násilí 26. 11. 2013 20 

Prosinec 2013 
35 Opakování hrou I. 12. 12. 1013 10 

18 Osobní rozvoj, cesta k lepší práci 20. 11. 2013 7 
36 Opakování hrou II. 19. 12. 2013 13 
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Celkem r. 
2013       308       105 

Leden 2014 
37 Problémy drog v praxi - 1. část 14. 1. 2014 10 

19 Formování životních hodnot 24. 1. 2014 5 
38 Problémy drog v praxi - 2. část 28. 1. 2014 16 

Únor 2014 
39 Marihuana 11. 2. 2014 12 

20 Plánované rodičovství 26. 2. 2014 5 
40 Pohlavní a infekční choroby 25. 2. 2014 11 

Březen 2014 
41 Legální drogy 11. 3. 2014 9 

21 Rizikové chování v dopravě 25. 3. 2014 6 
42 Jak si najít práci? 18. 3. 2014 9 

Duben 2014 
43 Bezpečné chování na internetu 9. 4. 2014 7 

22 Párty bez rizika 30. 4. 2014 5 
44 Marihuana II. Workshop 23. 4. 2014 9 

Květen 2014 
45 Sociální vyloučení a chudoba 15. 5. 2014 17 

23 Alternativní způsoby stravování 30. 5. 2014 5 
46 Šikana 21. 5. 2014 10 

Červen 2014 
47 Kam volat při průšvihu 19. 6. 2014 12 

24 Městská policie a my 27. 6. 2014 4 
48 Rizika prostituce 26. 6. 2014 11 

Července 2014 
49 Diskriminace a rasizmus 9. 7. 2014 13 

25 Drogy a zákon 30. 7. 2014 5 
50 Problémy drog v praxi I. část 23. 7. 2014 11 

Srpen 2014 
51 Problémy drog v praxi II. část 6. 8. 2014 13 

26 Probační a mediační služba 27. 8. 2014 2 
52 Rizika nechráněného sexu 20. 8. 2014 8 

Září 2014 
53 Tráva jako vstupní droga 9. 9. 2014 6 

27 Drogy a děti 30. 9. 2014 5 
54 Chlastám, kouřím…žiju zdravě? 23. 9. 2014 8 

Říjen 2014 

55 Osobní rozvoj, cesta k lepší práci 23. 10. 2014 11 

  Beseda přesunuta na listopad 30. 9. 2014 0 
56 Volná chvíle není jen počítač a televize 30. 10. 2014 8 

Listopad 2014 
57 Formování životních hodnot 13. 11. 2014 8 28 

Výroba a distribuce drog z pohledu 
práva 

4. 11. 2014 16 

58 Plánované rodičovství 27. 11. 2014 8 29 Trestný čin vs. přestupek 25. 11. 2014 17 

Prosinec 2014 

59 Rizikové chování v dopravě 5. 12. 2014 8 
30 Domácí násilí 9. 12. 2014 17 

60 Párty bez rizika 16. 12. 2014 8 

Celkem r. 
2014       243       98 

Celkem r. 
2012, 2013, 

2014 
60     690 30     227 

Celkový počet besed: 88 

Klienti celkem: 917 
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Terénní program ATK Liberec 

Shrnutí roku 2014 

V roce 2014 proběhlo několik personálních změň a přeskupení. Nicméně jádro s klíčovými pracovníky 

zůstalo stálé a dařilo se nám tak zajistit standard kvality naší služby na který jsou klienti zvyklý.  Většinu roku 

terénní program v Libereckém kraji zajišťovali 3 dvojice, ke konci jsme pak rozšířili pokrytí na 4 dvojice a tento 

stav trvá. Terénní program se také podrobil certifikacím od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

(RVKPP) a potvrdil tak kvalitu služby získáním certifikátu na tři roky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Úvodem nutno zmínit, že se terénní 

pracovníci snažili změnit přístup ke 

klientům a nehledět jen na 

kvantitativní ukazatele služby, ale 

naopak brát zřetel na potřebu 

odborného poradenství a 

motivačních rozhovorů s klienty. 

Délka jednotlivých kontaktů s klienty 

se tedy prodloužila a naopak jejich 

počet poklesl. Důvodem změny 

přístupu byla neudržitelná situace 

z předchozích let, kdy byla kapacita programu vlivem extrémného nárůstu uživatelů OPL na samotné 

hranici udržitelnosti a s s většinou klientů se pracovalo pouze ve smyslu výměnného programu a na 

sociální či odbornou práci již nezbýval čas. Díky této změně přístupu se nám oproti loňskému roku 

dařilo delegovat velký počet uživatelů do návazných zařízení. Nejvíce do Libereckého K-centra, 

několik pak do ambulantní nebo pobytové léčby. Dalším neméně významným faktorem, který měl 

vliv na statistiky, bylo plošné stíhání našich klientů PČR, přímo toxi-teamem, který v letošním roku 

vyvíjel represivní aktivity. Důkazem je 22 odhalených varen pervitinu a 14 pěstíren konopí. Část 

našich klientů byla pak trestně stíhána, nebo se jim nasčítaly páchané činy. Skončily tak ve výkonu 

trestu odnětí svobody. Někteří klienti pak ze strachu z odhalení úplně ukončily, nebo omezili 

spolupráci s terénními pracovníky.  

  

Do cílové skupiny služby patří primárně uživatelé OPL ve 

věku od 15 let. Nejčastěji přicházejí do kontaktu se službou 

injekční (intravenózní) uživatelé pervitinu. V rámci této 

skupiny je také hojně zastoupená skupina kuřáků 

marihuany. Dále program pracuje s uživateli pervitinu, kteří 

drogu užívají jinými způsoby (nejčastěji šňupáním a 

kouřením přes alobal), s uživateli marihuany a dalších drog, 

kteří zpravidla netrpí závislostí, nicméně jsou ohroženi 

akutními i dlouhodobými riziky psychického a somatického 

charakteru s rozvojem závislosti. 

Věkové složení klientů se pohybuje v rozmezí 15 až 70 lety, přičemž největší věkovou skupinou jsou 

osoby mezi 20 – 28 lety. Z hlediska pohlaví spolupracuje s programem více mužů než žen, což 
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pravděpodobně nevypovídá o tom, že by mezi muži bylo uživatelů drog výrazně více, ale spíše o tom, 

že ženy se více stydí a své problémy s drogami se snaží více skrývat. O trendu že uživatelů OPL v 

Libereckém kraji, neubývá, ale naopak svědčí i fakt, že přes nepříznivé podmínky pro uživatele jsme 

zaznamenali úplně stejný výskyt pohozených injekčních stříkaček v ulicích měst jako v loňském roce. 

Tzn. že terénní pracovníci zajistili  780 ks pohozených stříkaček na veřejných místech přímo 

k likvidaci.   

 
 

 

 

 

 

Terén Frýdlantsko Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 5467 7531 

Počet přijatých inj. stříkaček 4428 7392 

Počet kontaktů 383 381 

Počet klientů 113 91 

Terén Jablonec nad Nisou Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 35310 24355 

Počet přijatých inj. stříkaček 32849 23222 

Počet kontaktů 1473 877 

Počet klientů 180 140 
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 Terén Liberec Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 18918 18576 

Počet přijatých inj. stříkaček 19007 18289 

Počet kontaktů 972 903 

Počet klientů 216 224 

Terén Nový Bor Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 13520 11086 

Počet přijatých inj. stříkaček 13972 11478 

Počet kontaktů 142 115 

Počet klientů 16 31 

Terén Stráž pod Ralskem Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 628 201 

Počet přijatých inj. stříkaček 354 196 

Počet kontaktů 108 67 

Počet klientů 39 24 

Terén Turnov Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 3669 5355 

Počet přijatých inj. stříkaček 3561 5295 

Počet kontaktů 101 103 

Počet klientů 23 31 

Terén Tanvald Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 624 965 

Počet přijatých inj. stříkaček 491 873 

Počet kontaktů 28 70 

Počet klientů 20 28 

Terén Česká Lípa Rok 2013 Rok 2014 

Počet vydaných inj. stříkaček 5303 1875 

Počet přijatých inj. stříkaček 4657 1721 

Počet kontaktů 476 256 

Počet klientů 103 73 
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Výhled na rok 2015 

TP hodlá nadále udržet nastavenou pravidelnost terénní práce, prohloubit činnost v odlehlejších 
oblastech a proniknout do tamnějších uzavřených drogových scén. K tomu pomůže TP služební 
automobil. Na základě fenoménu, kdy cílová skupina z hlediska věkového složení „mládne“, se TP 
hodlá zaměřovat i nadále na práci s mladými uživateli OPL pod 18 let věku za účelem eliminace 
rozvoje závislosti a patologií u nové poměrně početné skupiny lidí. Bohužel je pravděpodobné, že 
počet uživatelů OPL bude i nadále narůstat právě kvůli lidem v mladistvém věku.  

Velké zlepšení triskní situace na poli zneužívání omamných látek a dalších patologických jevů si 
slibujeme hlavně od nového projektu vybudování multifunkčních nebytových prostor pro terénní 
programy v Jablonci nad Nisou, které by mělo nejen vyplnit místo po absenci bývalé výměnné 
místnosti, ale zároveň nabídnbout i zkvalitnění a rozšíření služeb pro naší cílovou skupinu.  

Vzhledem k snížení nárůstu počtu vydaných injekčních setů kvůli fenoménu popsaném výše můžeme 
čekat  navracející a zvyšující se trend. Injekční sety jsou jednou z nejdražších položek při vykonávání 
naší služby, tudíž by se mohla cena naší služby zvýšit úměrně počtu vydaných setů. 

Hlavním cílem tedy zůstává navázat pravidelný kontakt s novými klienty, poskytovat jim služby a 
filozofii Harm Reduction a šířit osvětu o rizicích užívání drog a možnostech pozitivních změn – ideálně 
pak abstinence. 
 
 

Personální obsazení 

Vedoucí programu: Bc. Pavel Pech, 
tel.: 728 511 619, e-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz 

 
 

Terény Liberec, Stráž pod Ralskem, Ralsko 
Ivona Vendégová, Jiří Stich 

Tel.: 728 485 012 
 

Terény Jablonec nad Nisou, Frýdlantsko 
Alena Havelková, DiS., Lukáš Ron 

Tel.: 606 713 034 
 

Terény Nový Bor, Česká Lípa, Doksy, Dubá 
David Čorba, Kateřina Beková 

Tel.: 725 483 262 
 

Terény Turnov a Tanvaldsko 
Bc. Ivona Vendégová, Jiří Stich 

Tel.: 725 457 259 
 
 

Sídlo programu 
Pastýřská 645/7, Liberec 1, 46001 

 
 
 

Kontakty 
Email: tp.liberec@mostknadeji.cz 
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Horní řada zleva:  David Čorba, vedoucí programu Bc. Pavel Pech; Spodní řada zleva: Josef Karmášek, 

Zdeněk Sedlák, Alena Havelková, Jiří Stich, Bc. Klára Huljaková, Ivona Vendégová, Lukáš Ron 
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Centrum pro rodinu a následnou péči 

Zhodnocení roku 2014 

Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP) psalo v roce 2014 již třetí rok své hitorie. Podnět 

k jeho vzniku vyvstanul  z opakujícího se zájmu  abstinujících klientů o podporu v abstinenci, kteří se 

na Mostecku mohli do té doby obracet pouze na K-centrum. Nejbližší doléčovací programy jsou totiž 

od Mostu vzdálené 50 km a více. Za podpory evropských sociálních fondů jsme tedy vytvořili službu  

následné péče pro abstinující klienty a pro jejich blízké osoby. Tento program byl do dubna 2014 

financován z prostředků ESF. Od května pak jeho relizace byla dotována z prostředků MPSV a 

statutárního města Mostu. 

Služby následné péče poskytujeme zatím pouze ambulantní formou. K těmto účelům si již od roku 

2011 pronajímáme prostory mimo hlavní sídlo organizace MONA, kde sídlí i K-centrum a kde mají 

zázemí terénní pracovníci drogových služeb. Avšak v druhé polovině roku jsme z finančních důvodů 

museli část prostor opustit. Můžeme však konstatovat, že se to nikterak neprojevilo na kvalitě 

poskytované služby, ale další omezování prostor by se již na kvalitě služby podepsalo. 

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

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

osobám. Svým klientům prostřednictvím doléčovacího programu pomáháme vytvářet co 

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

kterým se v abstinenci naučili. V neposlední řadě jim program pomáhá při uplatnění se na trhu práce 

a velkou oporu našli i při řešení dluhové problematiky, kterou si ze své minulosti s aktivní závislosti 

sebou přináší. Klienti doléčovacího programu CRaNP využívají tyto služby: individuální 

poradenství/terapie, skupinová terapie, rodinná/párová terapie, ergoterapie, sociální práce, včetně 

dluhového poradenství a zajímavé odborné workshopy propojené se životními oblastmi, které 

mohou podpořit abstinenci klienta.  V druhé 

polovině roku jsme upustili od ergoterapie, 

částečně i z finančních důvodů, ale hlavním 

důvodem byla skutečnost, že většina našich 

klientů se po léčbě vracela do svého 

původního, nebo nového zaměstnání a 

současně byli členy fungující rodiny 

s vlastními dětmi, a tak využívání volného 

času bylo spíš předmětem individuálního 

poradenství či skupinovým tematem, než 

potřeba jeho praktického naplňování přímo 

v programu. Toto vyplývá hlavně z 

ambulantní formy našeho programu, což 

znamená, že k nám nastupují klienti , kteří se navracejí do svého původního prostředí. V každém 

případě považujeme tuto aktivitu pouze za pozastavenou. V případě dostatku finančních prostředků a 

potřebnosti pro novou klientelu bychom ji rádi oživili.  
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Za sledované období využilo služeb Centra pro rodinu a následnou péči  celkem 104 osob.  Z tohoto 

počtu bylo 51 abstinujících osob, přičemž 19 klientů se účastnílo kompletního strukturovaného 

programu a zbývajících 32 osob bylo z řad našich bývalých klientů nebo jiných abstinujících osob, 

které se o této službě dozvěděli.  Tito  využili hlavně jednorázového nebo opakovaného poradenství 

při řešení své zhoršené životní situce v osobní, pracovní či jiné sociální sféře. Kromě těchto 

abstinujících osob bylo podpořeno v naší službě 53 osob z řad jejich rodičů a partnerů a to buď 

formou rodinné terapie nebo formou obecného či strukturovaného poradenství.  V prostorách centra 

se pravidelně jednou za 14 dní schází skupina rodičů závislých/abstinujících osob. Za uplynulý rok 

2014 do této skupiny docházelo celkem 16 rodičů a sešli se 25x. Těší nás skutečnost, že rodiče, kteří 

v uplynulém roce ukončili účast ve skupině, vytvořili vlastní svépomocnou skupinu.  

Průměrný věk klienta, který absolvoval strukturovaný doléčovací program, byl v roce 2014  29,4 let, 

přičemž nejstaršímu klientovi bylo 38 let a nejmladšímu bylo 22 let.  Z těchto klientů bylo 7 žen a 12 

mužů.  Převádala u nich primární závislost na pervitinu (58 %), po 16 % pak abstinovali klienti od 

alkoholu a od závislosti na hracích automatech a po jednom případě pak od kokainu a heroinu. 

Z celkového počtu 51 abstinujících osob, které využily v roce 2014 služeb CRaNP, pak bylo 43% žen  a 

57 % mužů a i tady byl průměrný věk klienta 29,3 roku.  U této celé skupiny převládala závislost na  

pervitinu – 53 %, pak na na hráčství  - 16 %, alkoholu – 14 %, po 8 % na THC a opiátech a 1 klient 

abstinoval od kokainu. 

Personální obsazení  

PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu, socioterapeut 

Bc. Michaela Vančurová – sociální pracovník, socioterapeut 

Bc. Lucie Gärtnerová, DiS. – terapeut 

Kateřina Baňacká – administrativní pracovník, poradce (do IV/2014) 

Lubomír Šlapka – projektový manažer (do IV/2014) 

Martina Vysloužilová  - finanční manažerka (do IV/2014) 

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 2015 

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

Ideálně bychom chtěli v následujících letech službu rozšířit na pobytovou formu. Těšíme se na 

spolupráci s každým abstinujícím, který naši podporu bude v následujícím roce potřebovat.  
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CZ.1.04/3.1.02/67.00003. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

státního rozpočtu ČR. Projekt je podporován od 1.květma 2011. Centrum pro rodinu a následnou péči je registrovanou sociální službou dle 

zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách 

Služby sociální prevence v Libereckém kraji 

Naše poslání 

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

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

odborného poradenství, které poskytuje především v sociálně vyloučených lokalitách i v lokalitách, 

které jsou sociálním vyloučením ohroženy. Služby TP poskytujeme bezplatně, anonymně podle 

zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně podle 

jeho aktuálních potřeb a přání. Pomáháme při začleňování do společnosti a snažíme se o dlouhodobé 

udržení dosažených cílů. 

Naše cíle 

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

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

Specifikace cílů: 

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

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

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

 Motivace klientů ke kontaktu s dalšími sociálními a zdravotními institucemi. 

 Fungující spolupráce s dalšími institucemi poskytující služby sociální prevence. 

 Komunikace s obcemi a městy o sociálně vyloučených lokalitách a jejich přístupu k nim. 

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

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

 Poskytování služeb širokému okolí klienta a jeho rodině 
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Cílová skupina  

Osoby od 18 let 

Primární skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené  

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

vyloučením či sociálně vyloučených  

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

Činnost v roce 2014 

V roce 2014 se program sociální prevence opět potýkal s personálními problémy, které byly 

způsobeny nedostatečným financování. Od skončení projektu IP1 je program stále financovaný 

z Ministertva práce a sociálních věcí,  za obce nám pak přispělo město Železný Brod. Za finanční 

dotace jsme velmi rádi, sice jsme stejně museli omezit personální stav, ale zároveň nám bylo 

umožněno i v tomto režimu pokračovat v odborné sociální práci a udržet návaznost služby, na kterou 

jsou klienti ze sociálně vyloučených lokalit zvyklí.  

Personální změny byly vcelku markantní a to hlavně v červnu a červenci, kdy z původní dvojice 

pracovníků, kteří nás posílili v loňském roce společností SocioFactor s. r. o., skončila finanční podpora 

od společnosti. V tu dobu působil v terénu pouze jeden pracovník a to na 0,5 úvazku. Situace se pak 

více stabilizovala v srpnu, od té doby v programu opět působí dva pracovníci konkrétně na 1,5 úvazku 

v přímé péči s klienty. 

Nicméně o potřebnosti  naší službu nás opět přesvědčila poptávka, kdy  jsme za loňský rok podpořili 

101 osob, z toho 52 žen a 49 mužů. Dalších oslovených osob jsme evidovali 96. A to vše i přes 2 

měsíční omezení poskytování služby! Nejvíce využívanou službou bylo již klasicky poradenství 

ohledně čerpání sociálních dávek, dluhové poradenství, doprovázení na úřady a pomoc s vyřizováním 

dokladů totožnosti. Vypadá to, že tyto problémy osob žijících na okraji naší společnosti nějak 

neubývají ani nemizí, ale naopak. Pracovníci mají s výše zmiňovanými problémy již delší profesní 

zkušenosti, proto jsou schopni problémy dříve rozklíčovat a nabízet efektivní řešení, popřípadě 

delegovat klienty do dalších návazných odborných služeb, jako je občanská poradna, probačně 

mediační služba, K–centrum při léčbě závislostí, úřad práce, odbor sociálně právní ochrany dětí atd.  

Celá služba tak dostává spíše kvalitativní charakter, kdy se na problémy klienta snažíme nahlížet 

komplexně a do hloubky. Svědčí tomu i kvalitní individuální plán který se podrobně rozepisuje 

s každým klientem. 

V uplynulém roce jsme měli záběr v oblasti celého kraje, nejčastěji jsme však působili v lokalitách 

Liberce a jeho okrajových částech, Železném Brodě, Frýdlantu a Frýdlantském výběžku, Tanvaldu, 

Velkých Hamrech, Chrastavě – okolí. V Liberci jsme se zaměřili na práci s osobami bez přístřeší 

protože těchto osob očividně přibývá a jako organizace jsme na tento jev museli reagovat. Hlavním 

důvodem je pravděpodobně fakt, že terénní práci pro osoby bez přístřeší, nabízí pouze naše 

organizace. Ohledně vzájemné spolupráce mezi nestátními neziskovými organizacemi a jinými 

organizacemi, TP  při této zakázce spolupracují nejvíce s organizací Naděje, která s touto cílovou 

skupinou pracuje dál v rámci denního stacionáře a noclehárny. V menších městech pak naši terénní 

pracovníci pracovali přímo uvnitř romských komunit, jejich úkolem nebývá často žádný ,,menší´´ cíl, 
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než sladit soužití mezi nimi, majoritní společností a samosprávou města. Situace mají většinou 

podobný charakter. Figurují zde většinou podobné negativní jevy, jako předsudky na jedné straně, 

rezignace na změnu na straně druhé a samozřejmě vzájemné nepochopení na stranách obou. Naši 

pracovníci mají tu výhodu, že jsou oba Romové, jsou tak mnohem lépe přijatí komunitou, lidé jim 

věří, nebojí se pak hovořit o svých problémech a trablích. Zároveň jsou naši pracovníci profesionáloví 

oba absolvovali kurz pracovníka v sociálních službách a o problematiku se nadále zajímají, pravidelně 

se vzdělávají na náklady organizace. Tato profesionalita společně s osobními předpoklady jim 

umožňuje kvalitně komunikovat s úřady a samosprávou a řešit tak problém na více úrovních v hlubší 

podstatě sobě vlastní. 

Rok 2014 bych tak shrnul jako úspěšný, kdy se nám i přes personální patálie podařilo zajistit 

návaznost služby a klienti tak tímto jevem nebyli poznamenáni. Zároveň díky získaným zkušenostem  

a nabytým vědomostem jsme byly schopni řešit problémy klientů komplexněji, efektivněji a s větším 

nadhledem.  

 

Výhled na rok 2015 

Do roku 2015 bychom určitě chtěli personálně posílit tým alespoň 

o 1,0 úvazku. Zároveň si dáváme za cíl poskytovat službu stejně 

kvalitně a se stejným zapálením, jako doposud. Na úrovni financí 

si pak dáváme za cíl čerpat dotace i z dalších zdrojů, hlavně 

evropského projektu zaměstnanost, který má trvání až tří let. To 

by nám zaručilo jistotu a kontinuitu práce přinejmenším právě na 

toto období.

Personální obsazení  

Šárka Jirošová, Bc. Pavel Pech - vedoucí 
programu 
Martin Motl - intervize  
Mgr. Martin Halama - supervize  

Sídlo programu  
Terénní programy – IP1/2 Liberecký Kraj 
Technické zázemí:  
Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec  
Hálkova 1794, 470 01, Česká Lípa  

 

Terén 
Liberecko, Tanvaldsko, Frýdlantsko 
Marek Šraitr - terénní pracovník  
Josef Jarka - terénní pracovník  
ip1.liberec@seznam.cz, 725 457 258  
 
 

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

 

Projekt byl v roce 2014 finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí 
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Odborné sociální poradenství Bělušice 

Projekt realizuje Most k naději ve spolupráci s partnerem věznicí Bělušice v zařízení pro výkon trestu 
odnětí svobody Bělušice v Ústeckém kraji. 

Projekt je realizován od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015. Na konci projektu bude podpořeno v rámci 
všech aktivit minimálně 114 osob. 

V roce 2014 bylo v rámci všech aktivit projektu podpořeno 69 osob, nově do služby vstoupilo 
61 klientů. Projekt realizoval 6 128 intervencí. 

 
Posláním sociální služby OSP Bělušice, sdružení Most k naději, a věznice Bělušice jako partnera je 
předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím 
kvalitních a profesionálních terénních a ambulantních sociálních služeb.  
Cílovou skupinou projektu jsou osoby v krizi a pachatelé trestné činnosti, starší 18 let. Zpravidla ze 
specializovaného a výstupního oddělení zařízení pro výkon trestu odnětí svobody Bělušice.  
Pracovníci služby OSP Bělušice, bezplatně poskytují službu odborné sociální poradenství podle zákona o 
sociálních službách č.108/2006 Sb.  
Projekt reaguje na současnou situaci osob propouštěných z výkonu trestu odnětí svobody, jejichž situace 
je na trhu práce velice nepříznivá.  

Hlavním cílem projektu je předcházení sociálnímu vyloučení u těchto osob důrazem především na 
prevenci sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality. 

Cíl projektu je plněn: 

Skupinovou a komunitní prací s odsouzenými na specializovaném a výstupním oddělení věznice 

Bělušice: 

Část projektu, zabývající se skupinovým 
terapeutickým setkáváním má za sebou dva 
roky práce. Je možno konstatovat, že výsledky 
jsou více než uspokojivé. 
Po dobu trvání projektu se daří úspěšně 
reagovat na aktuální požadavky klientů a 
flexibilně dle jejich potřeb upravovat náplně 
jednotlivých setkání.  
Globálně řečeno jde o zajištění pokrytí co 
největšího množství témat, s nimiž se klienti 
v běžném životě uvnitř i vně potýkají.  
V uplynulém roce bylo úspěšně pracováno 
s tématy jak ryze sociálními, tak i tématy 
z oblasti drogové závislosti, rodinných vztahů či mezilidských vztahů. 
Tato komplexnost přístupu je dána zejména potřebou připravit klienty na všechny aspekty života po 
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Na základě monitoringu situace těch klientů, kteří již 
službu opustili, se ukazuje, že pouze tento přístup dodává jednotlivým absolventům programu 
potřebnou jistotu a oporu po opuštění bran věznice. Na základě reakcí absolventů služby bylo 
zjištěno, že informace, návyky a postoje, které se jim podařilo na základě skupinové interakce vštípit, 
dokáží tito lépe zvládat často nelehké životní situace. 
Během proběhlých dvou let práce se do skupinově terapeutických sezení zapojilo celkově 40 klientů. 
V roce 2014 jich 32 ukončilo spolupráci, když 25 klientů bylo podpořeno a 7 opustilo program z jiných 
důvodů před deklarací podpory. V případě klientů, kteří ukončili spolupráci před deklarovaným a 
uzavřeným podpořením se jednalo zejména o přemístění do jiné věznice, či podmíněné propuštění 
z výkonu trestu. 
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Celkově je nyní skupinová práce mnohem intenzivnější. Je to dáno zejména tím, že členové skupin se 
již velmi dobře znají, dovedou ve skupinách velmi intenzivně pracovat a jsou schopni překračovat 
dříve problematické bariéry. To vede k mnohem soustředěnější práci a za vedení lektorů je možné se 
zabývat i tématy, která v počátcích projektu nebyla průchozí. 
Se zmenšením skupin se také daří navodit více intimní atmosféru, klienti mnohem více důvěřují nejen 
vzájemně, ale na základě dvouleté známosti i pracovníkům projektu. Toto je dáno opět funkční 
zpětnou vazbou mezi klienty již propuštěnými a těmi, kteří jsou dosud součástí skupin. Na základě 
informací těch již propuštěných, kteří mají možnost aplikovat poznatky ze skupinové práce ve 
venkovním prostředí, poznávají i klienti současní, že vzorce chování, které se učí v rámci skupinových 
setkání zažívat, jsou funkční a usnadňují svobodnou existenci klienta. 
Se začátkem roku 2015 je třeba konstatovat, že ač se projekt blíží pomalu ke svému závěru, intenzita 
jeho vnímání klienty se nezmenšuje, spíše naopak. V této souvislosti klienti intenzivně pracují na 
využití jeho nabídky a snaží se uchopit co nejvíce témat a využít tak šanci je ještě probrat v rámci 
skupin tak, aby bylo co nejširší pole problematiky prokonzultováno. Jedná se bezesporu o velmi 
dobře klienty vnímanou aktivitu, která již v mnoha případech měla zcela zásadní dopad na životy 
jednotlivých jejich absolventů. 
  

Individuálním odborným poradenstvím na specializovaném oddělení a výstupním oddělení věznice 

Bělušice: 

Tato aktivita je základní aktivitou projektu. Aktivitu ke dni 31. 12. využilo 65 osob. Ve sledovaném 

období bylo pracováno s 36 klienty, ve frekvenci 10 osob týdně, přičemž jedna konzultace trvá dvě 

hodiny. Délka naplňování individuálního plánu je uzpůsobována předpokládanému datu výstupu 

z výkonu trestu, žádosti o podmínečné propuštění a zvolených cílů klienta. Ve sledovaném období 

byla dále ukončena individuální práce se 14 osobami (propuštění z výkonu trestu, přesun do jiné 

věznice, vlastní žádost – naplnění individuálního plánu). Ve sledovaném období vstoupilo nově po 

předchozím projednání s odborným asistentem do aktivity 12 klientů. 

 

Aktivita se zaměřuje na řešení konkrétního problému či skupin problémů nejčastěji konkretizovaného 

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

práce.   

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

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

skupinách. Dále platí, že větší míru motivace ke 

změně a kvalitnější náhled mají starší osoby, 

mnohdy v pokročilém stavu závislosti (opakovaná 

recidiva a závislost déle než 5 let, silné trauma). 

 V každé části individuální práce je kladen vysoký 

důraz na osobní náhled, snížení úzkosti a agrese 

vůči sobě, rodině či společnosti, odpovědný 

postoj k dluhům, poznání a vyhodnocení rizik 

práce v šedé ekonomice a schopnost uspět na 

trhu práce (volba zaměstnání, základy 

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

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

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

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

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

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

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

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

měřena úspěšnost práce na kvalitě náhledu a přijetí změny.  

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

Liberec). 

 

Arteterapií zaměřenou na získání teoretických a praktických zkušeností v oblastech práce 

s keramikou: 

I v tomto hodnoceném období, neztratila pro klienty aktivita projektu zaměřená na keramiku nic ze 

své velké přitažlivosti. Vzhledem k reakcím klientů je třeba konstatovat, že kombinace manuální a 

zároveň umělecké tvorby je pro ně nesmírným 

přínosem. Fakt, že často poprvé v jejich životech 

vzniká jejich přičiněním pod jejich rukama něco 

hodnotného, co navíc slouží po předání 

neziskovým a nestátním organizacím k obecnému 

prospěchu, je pro klienty nesmírně důležitý. 

Tak jako již bylo konstatováno při hodnocení roku 

2013, je třeba říci, že tento fakt je dán také 

osobou lektorky zapojené do projektu. Tato 

vzhledem ke své profesi dokáže umně snoubit 

profesi pedagoga, umělce, psychologa a velmi 

lidského člověka v jedinečný celek, který zajišťuje klientům zcela mimořádný výstup z celé aktivity. 

Díky tomuto přístupu klienti velmi ochotně participují na svém rozvoji a aktivita má tak hluboké 

dopady na jejich předchozím stylem životy poškozené charaktery a schopnosti. 

Během hodnoceného období se do této aktivity zapojilo nově 18 klientů. Z tohoto počtu jich 17 již 

získalo odbornou certifikaci na základě úspěšně složené zkoušky na základě prověření jak 

teoretických, tak i praktických zkušeností. Jeden klient ukončil spolupráci na základě přeřazení do jiné 

věznice.  

Vzhledem k obrovskému zájmu klientů, je na tomto místě vhodné zalitovat, že čas projektu se 

pomalu chýlí ke konci a nebude tak možno vyhovět všem, kteří o podporu žádají. Skupina se nadále 

schází zpravidla 2x týdně v rozsahu cca 16 hodin. V běhu kurzu je ve skupině zapojeno osm klientů. 

Práce těchto tematických skupin klientů, je nadále zaměřena převážně na získání zkušeností v oblasti 

keramiky. Jedná se zejména o pochopení zákonitostí práce s hlínou, jednotlivé techniky, které 
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umožňují tvorbu výrobků, teorii práce s keramickým materiálem a v neposlední řadě pak přímou 

výrobu, tedy práci s nástroji keramika, keramickou pecí a finální úpravou výrobků.  

Tak jako v předchozích obdobích, je i v tomto hodnoceném období celá příprava završována 

odbornou zkouškou a v případě úspěchu pak získáním celostátně platného certifikátu v oboru 

keramik. 

Nadále získáváme v rámci zpětných vazeb od klientů, kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí 

svobody velmi pozitivní zpětné vazby, neboť v mnoha případech výstupy z aktivity velmi dobře 

využívají. Nejde zdaleka jen o těch několik, kteří je využívají z hlediska profesního. Mnohem 

důležitější shledáváme fakt, že mnozí uplatňují svoje zkušenosti z pohledu sociálního, tedy ve svých 

soukromých životech.  

Zde využívají keramiku a tvorbu z hlíny a modelovacích hmot jako prostředek cesty ke svým blízkým, 

kdy jsou schopni nejen vyrobit ekonomicky nenáročné a vlastními rukami vytvořené dárky, ale prací 

se svými dětmi a blízkými léčí své předchozími životy narušené vztahy. A to je bezesporu velmi 

důležitý výstup, který tato aktivita do života klientů přinesla. 

 

Arteterapií zaměřenou na získání teoretických a praktických zkušeností v oblastech práce 

s včelařstvím: 

Arteterapie nabízela a nabízí klientům do ní zařazeným zejména rozvoj teoretických i praktických 

schopností a dovedností na tomto atraktivním a budoucnost majícím oboru.  

Je to dáno zejména faktem, že jde pro mnohé o v podstatě neznámý obor lidské činnosti, který má 

vzhledem k současnému příklonu civilizace k přírodním produktům skutečně budoucnost. Zcela 

zřejmě zde hraje významnou roli i skutečnost, že v poměrně uzavřeném prostředí věznice jim 

umožňuje kontakt a pochopení přírodních zákonitostí, které se k této disciplíně váží. 

V srpnu onemocněl lektor Jan Brož, v září rozvázal pracovní poměr. V srpnu suploval aktivitu bez 

nároku na odměnu Martin Motl, od září byl zaměstnán jako lektor včelařství pro aktivitu č. 4 (po 

splnění podmínek definovaných v projektové žádosti) 

 

Ke dni 31. 12. 2014 tedy závěrečnou zkoušku 

absolvovalo 17 klientů (květen 2014, jedna 

osoba nedokončila 1 běh kurzu), kteří tak získali 

osvědčení o řádném absolvování kurzu 

včelařství, a šest osob nyní absolvuje další běh 

kurzu. Jedna osoba ukončila kurz z důvodu 

podmínečného propuštění, na její místo byl 

dodatečně po vědomostním pohovoru přijat 

nový odsouzený (před nástupem trestu zájmově 

včelařil a je pravděpodobné že se této činnosti 

bude věnovat i po propuštění). 
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Výuka se snaží kopírovat život včelstva podle ročních období, byla tedy v tomto období zaměřena na 

typu léčení včelstev v obdobích – červenec, září, prosinec. Krmení včelstva, přípravu na zimování, 

zimní práce včelaře, veterinární normy a nařízení. Velký důraz je kladen na pochopení procesů uvnitř 

včelstva – psychologie roje, způsob života v úlu, boj s přirozenými nepřáteli, rozvoj včelstva. 

Výukové bloky jsou v každém měsíci rozvrženy do dvou bloků: výukový s praxí (většinou 8 hodin) a 

opakovací se zadáním nové látky k samostudiu (většinou 2 hodinový). 

Tak jako v minulých obdobích je nadále cílem služby získání znalostí a dovedností umožňujících 

hospodaření s až dvaceti včelstvy a být řádnými členy místních včelařských organizací. 

Aktivitou projde do konce realizace 25 osob (2 osoby nedokončili kurz stanoveným způsobem), už 

nyní je tedy jisté že se indikátor nepodaří naplnit z 100%, na konci realizace projektu bude max. 23 

(95%) certifikovaných absolventů kurzu včelařství (z plánovaných 24). 

Závěrem lze říci, že stejně jako ostatní aktivity programu, i služba arteterapie - včelařství je pro 

klienty nadále velmi atraktivní. 

Osoby zodpovědné za realizaci aktivit projektu:  

Vedoucí projektu:  Lubomír Šlapka     

Adresa realizace projektu:  Věznice Bělušice, Bělušice 66,  435 26 Bečov     

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

Webové stránky organizace: www.mostknadeji.eu      

Bc. Stanislav Šloser, Bc. Roman Mézl: Sociálnípracovníci/skupinové poradenství    

Martin Motl, DiS. – Sociální pracovník/individuální poradenství     

PhDr. Ludmila Houdková – Lektor/kurz Keramiky/ supervize     

Bc. Jan Brož, Martin Motl DiS.– Lektor/kurz Včelařství     

Ing. Danuše Vránová – Odborný asistent/vstup klientů do služby 

 

CZ
.1.04/3.1. 02/86.00063 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 
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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.  

Cíle služby 

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

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). 

 

 

 

ec 

 

 

 

 

 

 

 

Budova Domu na půl cesty v Liberci 
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Cíle programu:  

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

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

samostatnosti uživatele služby v běžném životě). 

- Sociálně terapeutická činnost (minimalizace rizik spojených s předchozím životem v ústavní výchově). 

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

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

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování služeb a aktivit, které jsou lokálně 

dostupné). 

- Pomoc uživateli s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jeho práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 

- Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění 

výše jmenovaných cílů. 

 

Zhodnocení roku 2014 

Za rok 2014 bylo v Domě na půl cesty podpořeno celkem 19 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 15 mužů a 

4 ženy. Převážnou část těchto uživatelů tvořili mladí lidé přicházející z dětských domovů. Evidovali 

jsme též dva uživatele, kteří přišli do DPC po ukončení výkonu trestu.  

Rok 2014 byl též ve znamení několika personálních změn. Na počátku roku 2014 nastoupil na DPC 

nový vedoucí služby Bc. Jiří Simeth, který nahradil stávající vedoucí Bc. Terezu Jiroudkovou. Tento 

krok, jak se ukázalo během průběhu celého roku, stabilizoval týmové prostředí, což se odrazilo i na 

celkovém přístupu vůči uživatelům. Z ekonomických důvodů nebyla na konci května prodloužena 

smlouva pracovnici v sociálních službách paní Jaroslavě Duškové a tato v průběhu následujících tří 

měsíců docházela na DPC jako dobrovolnice. Od září 2014 byla však s pracovnicí obnovena smlouva 

na HPP. V tomtéž měsíci byla též prodloužena smlouva i panu Ibrahimu Al Sulaimanovi 

Dům na půl cesty byl v podstatě naplněn uživateli během celého kalendářního roku. Nutno 

konstatovat, že DPC s přibývajícím časem fungování, eviduje čím dál tím složitější případy uživatelů, 

kteří našich služeb využívají. Velice často se setkáváme s obtížemi uživatelů v oblastech 

ekonomických, vztahových, komunikačních, 

ale též i s agresivitou uživatelů vůči sobě, či 

svému okolí. Častá je finanční problematika, 

neschopnost se orientovat na trhu práce atd. 

Též přibývají problémy s alkoholem a 

drogami, objevuje se také kriminální chování. 

V neposlední řadě je nutno podotknout, že 

v roce 2014 jsme se setkali s typy uživatelů, 

kteří byli postižení různými psychiatrickými 

chorobami, či znatelně sníženým IQ. Práce 

s těmito typy uživatelů je velice obtížná a 

dlouhodobého charakteru; z hlediska principů  

 

Tým DPC: PhDr. I. Al Sulaiman, J. Dušková, J. Studničná, Bc. J. Simeth  
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DPC se pak jeví i doba pobytu jeden rok, jako nedostačující. Lze-li pak, kapacity nám to dovolují a je-li 

žádost uživatele odůvodněná, můžeme standardní dobu pobytu prodloužit. Této možnosti uživatelé 

využívají obzvláště v případě započatého studia.       

Neméně náročným problémem, se kterým se služba potýká, je častá intervence ze strany rodiny na 

uživatele DPC. Tato je samozřejmě vítaná v pozitivním slova smyslu, nicméně obvyklým jevem je 

situace, kdy rodina po dovršení 18 věku dítěte zjišťuje, že dítě dosáhne na sociální dávky. Finanční 

motivace tohoto chování je tedy více než zjevná. Bohužel přetrvává pouze krátce, finanční hledisko 

totiž není tak veliké, jak si původně rodina představovala a po nejdéle pár měsících přestává mít 

rodina o dítě zájem a toto zpravidla putuje přímo na ulici, v lepších případech na ubytovny, azylové 

domy, či zpět na DPC. 

Z výše popsaného je tedy zřetelné, že práce s uživateli Domu na půl cesty Liberec, je více než obtížná 

a někdy doslova titěrná, aby bylo dosaženo leckdy minimální změny. Pravdou ovšem je, že každá, byť 

drobná změna, kterou si uživatel z pobytu na DPC odnese, je úspěchem.  

Z kraje roku 2014 získalo DPC finanční dar od nadace SYNER na instalaci nových vchodových 

bezpečnostních dveří. Jednoznačným důvodem pro tento krok bylo zvýšení bezpečnosti našich 

uživatelů. Vstupní dveře byly nakonec instalovány v červnu téhož roku. 

Na jaře roku 2014 se vedoucí služby Bc. Jiří Simeth a pracovnice Jaroslava Studničná zúčastnili jako 

hosté filmového festivalu Jeden svět společnosti Člověk v tísni. V rámci tohoto pozvání jsme 

zodpovídali otázky návštěvníků, po odvysílání dokumentu, věnující se tématice Domu na půl cesty. 

Na podzim téhož roku se DPC zúčastnilo akce „Týden v sociálních službách“, v jejímž rámci proběhl 

v zařízení “ Den otevřených dveří“. 

  
 

 

 

 

 

 

Společenská místnost   

Společná kuchyň 

Výhled na rok 2015 

V roce 2015 bychom rádi i nadále podpořili co největší počet mladých lidí, kteří vystupují z DD, 

výchovných ústavů a výkonu trestu do života. Měřítkem tohoto nám samozřejmě bude naplněná 

kapacita našeho zařízení. Také bychom rádi, za přispění našich uživatelů, zvelebili nejen prostředí 

samotného Domu na půl cesty, ale dům samotný, aby se uživatelé naší služby v něm cítili co nejlépe. 
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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.  To je zřejmě i důvodem, proč ji vyhledává tak velký 

počet lidí.   

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 2014 

Dne 1. dubna 2014 zhruba po více než roční pauze, došlo k obnovení nonstop provozu, a to díky 

potřebné podpoře MPSV a Ústeckého kraje. Spolu s obnovením nonstop provozu byly spuštěny 

facebookové stránky LDT (Linka Duševní Tísně) s informačními články. Každý následující měsíc pak 

byly vkládány zhruba 4 nové články s různorodou tematikou.  

Během celého roku 2014 pracoviště LDT aktivně spolupracovalo v týmu pro oběti trestných činů 

v rámci Ústeckého kraje. Zástupce linky se pravidelně zúčastňoval setkání všech delegátů z řad 

státních i nestátních organizací, které se touto problematikou zabývají.  

Z provozních věcí bylo nejdůležitější událostí zakoupení nového PC, který tým LDT postavil před 

skutečnost, že zastaralý, letitý, linkový program již nešel nainstalovat do nového PC. V prosinci 2014 

se podařilo za finanční podpory United Energy, a. s., a Speciálních staveb Most s. r. o. zakoupit nový 

program „Linkař“. Téhož měsíce byl spuštěn zkušební provoz nového linkového programu.  

I v roce 2014 se krizoví interventi MONA vzdělávali na odborných kurzech např. „Jednání 

s psychiatrickým klientem“, „Kurz relaxace“ atd., které reagovaly na specifika linkové práce.  
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 V roce 2014 jsme ošetřili celkem 3.888 telefonických kontaktů, z nichž 1.361 se týkalo vztahové 

problematiky (partnerská, manželská, rodinná, sousedská, vrstevnická, seznamování, nevěra, vztahy 

nadřízený podřízený), nejvíce hovorů ošetřovalo problémy osobní a existencionální (například 165x 

se jednalo o velmi vážné sebevražedné úvahy, 158 hovorů se zabývalo klientovým nenacházením 

smyslu života, 1.897x lidé volali kvůli osamělosti, 1004x z důvodu psychopatologie, 1.809x řešili 

problémy se sebou samým,17x kvůli úmrtí blízké osoby), přičemž se tématiky navzájem prolínaly 

(tzn., že lidé řešící problém se sebou samým, řešili i osamělost, ale i psychopatologii, kvůli které mají 

vztahové obtíže…). Závislosti a další sociální patologie jsme pomáhali řešit celkem 475x, přičemž 

např. domácí násilí bylo tématem hovoru 120x, týrání a zanedbávání dítěte 89x, alkoholismus 104x, 

drogová závislost 109x, znásilnění 20x, hráčství 

11x, delikvence 20, sekty 1x, poruchy příjmu 

potravy 1x. Problematice menšin se věnovalo 

celkem 275 hovorů. Šlo o menšiny co do sexuální 

orientace (266 hovorů), ale i o duchovní otázky (5 

hovorů) a rasové otázky (4 hovory). 150x jsme 

řešili jsme problémy sexuálního charakteru (68x 

prostá sexuální problematika 68x, sexuální 

dysfunkce 54x, sexuální deviace 28x), zdravotní 

tématiku (1543 hovorů) např. tělesná nemoc, 

obava z AIDS, gravidita aj., hledali jsme s klientem 

řešení v sociálních a právních obtížích (1164 hovorů), např. rozvodová tématika (269 hovorů), vztah 

rodičů a dětí (431 hovorů), péče o seniory (7 hovory), nezaměstnanost (48 hovorů), finanční (369 

hovorů) či bytová tíseň (38 hovorů). S tragickou problematikou CAN, tj. zneužívané, týrané či 

zanedbávané dítě, mělo v roce 2014 zkušenost nemálo našich klientů: psychické týrání zažilo 20 dětí, 

8 bylo týráno tělesně, 14 hovorů se zabývalo sexuálním zneužíváním, 2 hovory zanedbáváním a 15 

volajících hledalo cestu ven ze šikany. 

Mezi volajícími lidmi převažovali ženy (62 % volajících). Nejčastější věková kategorie mezi volajícími 

se pohybovala v rozmezí 30 – 39 let. Tento trend trvá již čtvrtým rokem a předpokládáme, že bude 

pokračovat. Právě tato věková skupina řeší nejzávažnější věci – existenční problémy, nezvládnuté 

krize v období rozchodů, rozvodů, řeší problémy spojené s chováním a závislostmi jejich dětí, řeší 

zdravotní problematiku, která ovlivňuje jejich výkonnost a možnost pracovat a zajistit tak po finanční 

stránce rodinu. V této věkové kategorii se setkáváme ve větší míře se sebevrahy (pocit 

z nezvládnutého životního období, či z pocitu osamocení, neužitečnosti, nedůležitosti, kdy volající 

nevidí cestu před sebou a nevidí žádný cíl, ke kterému by mohl směřovat). Službu kontaktovali lidé 

nejrůznějšího vzdělání, sotva vyučení stejně jako profesně úspěšní vysokoškoláci. V období vánočních 

svátků využívali službu LDT převážně lidé osamělí, s vleklými dlouhodobými problémy (tělesná 

nemoc, psychiatrické onemocnění, psychosomatika). 

Výhled na rok 2015 

V roce 2015 budeme usilovat o zachování nonstop provozu této služby, tak, aby se klient řešící akutní 

obtíže měl možnost dovolat v době, kdy to potřebuje, bez ohledu na čas. Usilovat budeme i o 

důstojné zázemí této specifické služby telefonní krizové intervence.  
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Problematika vztahová 

partnerská 269 vrstevnická 282 

manželská 260 vztahy nadřízený a podřízený 38 

rodinná 784 seznamování 181 

sousedská  46 nevěra 30 

Problematika osobní a existenciální 

problémy se sebou samým 1809 osamělost 1128 

psychopatologie 1004 ztráta smyslu života 158 

výkonu ( v práci, ve škole) 429 úmrtí blízké osoby 17 

sebevražedné úvahy 165   

Problematika sociální a právní 

(před) manželská, rozvodová 269 finanční tíseň 369 

vztah rodičů a dětí 431 bytová tíseň 38 

určení otcovství 2 nezaměstnanost 48 

péče o seniory 7 jiná 690 

Problematika zdravotní 

tělesná nemoc 1523 gynekologická problematika 4 

smyslové postižení 9 gravidita 2 

AIDS a strach z něj 4 antikoncepce 1 

Sexuální problematika 

prostá sexuální problematika 68 sexuální deviace 28 

sexuální dysfunkce 54 rozhovor za účelem sex. uspokojení 0 

Problematika závislostí a sociální patologie 

alkohol 104 zneužívané a týrané dítě 89 

drogy 109 domácí násilí 120 

hráčství 11 znásilnění 20 

sekty 1 delikvence 20 

poruchy příjmu potravy 1   
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Personální obsazení 

Bc. Jiřina Venclíčková 
vedoucí programu 
 

10 konzultantů LDT na DPČ - Vzhledem k charakteru pracoviště a deklarované anonymitě jak  
ze strany klientů, tak ze strany zaměstnanců se jména externích pracovníků nezveřejňují. 

 

 

 

Adresa zřizovatele 

Most k naději, 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 4 problematika odlišné sex. orientace 266 

duchovní otázky 5 jiná 9 

Náhlá, nečekaná traumatizující událost 

autonehoda 0 živelná katastrofa 0 

znásilnění 13 úmrtí-náhlé, tragické 18 

přepadení 8 ztráta zaměstnání 7 

okradení 5 jiná 312 

Problematika syndromu CAN 

psychické týrání 20 zanedbávání 2 

tělesné týrání 8 šikana 15 

sexuální zneužívání 14 -  

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 2014 

Činnost poradny byla zahájena 16. 7. 2014. Z nedostatku finančních prostředků se však nepodařilo 

poradnu zprovoznit v původně požadovaném rozsahu a poradna poskytovala pouze e-mailové 

poradenství. V rámci poradny bylo ošetřeno celkem 26 e-mailů, které se týkaly následujících 

problematik.  

Vztahová problematika – zejména agrese v rodině, výhružky sebevraždou v rodinném kruhu, 

problematický vztah se synem (změna chování, záškoláctví, lhaní), rozchod s partnerem, rodiné 

komunikační problémy, partnerské vztahy.  

Šikana – této problematiky se týkali 2 e-maily a v obou se jednalo o šikanu seniora. V jednom případě 

šikanovala svou matku dcera , ve druhém agresivní syn svou matku.  

Zdravotní problematika - psychiatrické onemocnění, invalidita vozíčkáře, deprese. 

Zadluženost.  

Domácí násilí v kruhu rodiny. 
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Závislosti na alkoholu, drogách, lécích. 

Problémy se sebou samým - osamění, nechuť žít, úvahy o sebevraždě, problémy výkonu. 

Gay problematika – vztahové obtíže, coming out. 

Sexuální problematika - problémy s ejakulací. 

 

 

Výhled na rok 2015 

V roce 2015 bychom chtěli zajistit dostatek finančních prostředků na provoz poradny. Rádi bychom 

zprovoznili odborné sociální prodenství tváří v tvář, abychom zajistili v rámci organizace komplexní 

poradenské služby pro osoby v krizi.  

 

Personální obsazení 

Bc. Jiřina Venclíčková 
vedoucí programu 

Adresa zřizovatele 

Most k naději, Krizová poradna, 

P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 

 

Kontakty 

Tel. č.: 728 697 202 

E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz 

Web: www.mostknadeji.eu 

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

část
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Poděkování 
 

Přehled poskytovatelů 

Projekty v roce 2014 byly realizovány za finanční podpory: 
 
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
Ministerstva práce a sociálních věcí 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 Mimoň – přispělo na akci 
Město Nový Bor 
Město Cvikov 
Město Louny 
Město Litvínov 
Město Zákupy – přispělo na reprezentaci 
Město Dubá 
Město Ralsko 
Město Jilemnice 
Město Železný Brod 
Město Žatec 
Město Velké Hamry 

Město Nové Město pod Smrkem 

Město Jablonné v Podještědí 

Město Harrachov 

Město Hejnice 

Město Jiřetín pod Jedlovou 

Městys Holany 

Obec Horní Branná 

Město Tanvald 

Město Stráž pod Ralskem 
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Naší činnost jsme také uskutečňovali s finanční podporou: 
 
MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ 
MIKROREGIONU PODKOZÁKOVSKO 
MIKROREGIONU JIZERA 
MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO 
MIKOROREGION TÁBOR 
 
Sponzoři a dárci: 
 
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 
První Mostecká, a.s. 
Speciální stavby, a.s. 
Ježek Software, s.r.o. 
Potravinová banka Ústeckého kraje 
Potravinová banka Libereckého kraje 
ONTEX CZ s.r.o. Turnov 
Městské divadlo Most 
Mgr. Petr Prokeš 
Ing. Miloslava Kučerová 
Hana Škrletová (Johnson Controls automobilové součástky, k.s.) 
Nadace SYNER   
Firma www.Smart-Filter.com, spol. s r.o. 
Jakub Volný 
pí Lenka Tačnerová 
a členové Výboru MONA 
 
Další: 
 
Oblastní charita Most 
Educa team 
Sociofaktor 
 
Provoz sociální služby Domy na půl cesty byl v roce 2014 finančně podpořen Libereckým krajem 
 
 
Všem poskytovatelům a sponzorům jménem našich klientů a jménem našeho občanského sektoru za 

poskytnutou finanční podporu velice děkujeme. Vážíme si každé koruny, kterou poctivě a pravdivě 

zúčtujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 



 61 

 

Členové Výboru Most k naději: 

Lubomír Šlapka 

PhDr. Dagmar Jandová 

Věra Drdová 

Mgr. Petr Prokeš 

Pavel Matějka 

Mgr. Jiří Bureš 

MUDr. Josef Kočí 

 

Čestní členové: 

Mgr. Jiří Hromada 

Mgr. Magda Jogheeová 

 

Stálí hosté: 

Ing. Jaroslav Petrůj 

Martin Motl, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výroční zpráva Most k naději  2014 

V Mostě dne 24. 8. 2014  schválil: Lubomír Šlapka -  statutární zástupce a výkonný ředitel 

 

MOST K NADĚJI - Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R, IČO: 

63125137, bankovní spojení. č.ú.: 3371253369/0800, sídlo: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1, 

476 104 877. 
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