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Úvodní slovo 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, 

dovolte mi prosím, abych se poohlédl za rokem 2015 v kritičtějším 
duchu. Jako každý rok, prošla organizace Most k naději opět krizí, 
kterou způsobuje nesystémové financování sociálních služeb. 
Drtivá většina námi poskytovaných služeb, je zaměřena na 
protidrogovou prevenci. Přesto – ani centrální orgány, ani města a 
obce, neberou v potaz, že stále existují sociální služby, které prostě 
nemají vlastní zdroje. My zkrátka nedostáváme ani korunu 
příspěvku od našich klientů – uživatelů drog či od osob blízkých 
toxikomanů. Jediný, kdo nám na počátku roku 2015 částečně 
pomohl překlenout období bez peněz, byl Krajský úřad v Ústí nad 
Labem. Ten svou zálohovou platbou na počátku roku – zabránil 
úpadku a likvidaci organizace. Díky Ústeckému kraji a nutno 
podotknout že opět významně pomohl pan radní pro sociální věci 

Martin Klika, jsme udrželi „při životě“ všechny služby i když za cenu útlumu a jejich omezování. Našich 
více jak padesát zaměstnanců v Libereckém i Ústeckém kraji se ctí a s vysokou loajalitou pomohlo 
Mostu k naději, udržet si naději a překonat těch několik měsíců zmaru. Nutno ocenit i postoj některých 
dodavatelů služeb a materiálu, kteří tolerují dva, tři či čtyři měsíce naší platební neschopnost. 
 
Výsledky naší práce, myslím velmi dobře ukazují statistické výstupy v této Výroční zprávě 2015. Nemá 
význam komentovat jednotlivé služby, programy a projekty – protože čísla mluví jasně. Co už čtenář 
nevidí, je ona bezvýchodnost letitého diskriminačního přístupu ze strany „zadavatelů“ sociálních 
služeb. Mnoho municipalit, zejména jejich vedení – nepochopilo ani základní pravidla Komunitního 
plánování, coby nástroje aplikace efektivní sociální politiky na místní úrovni. Dalším negativním 
fenoménem je počet kontrol, počet metodik, příkazů, administrativy, tabulek, výkaznictví a dalších 
povinností, se kterými se musíme potýkat i přesto, že za tuto taky práci, nedostáváme zaplaceno. 
Hrozbu představuje nesrozumitelný, neověřený systém přerozdělování finančních prostředků z MPSV 
přes Krajské úřady tzv. vyrovnávací platby. Bez jakéhokoli zkušebního období nás v roce 2016 čeká 
ostrý a velmi nepředvídatelný start dle nových metodik – uvidíme! 
 
Obdrželi jsme z fondu hejtmana Ústeckého kraje dotaci na projektovou dokumentaci pro Dům 
humanity v Mostě – po zcela nepochopitelných ingerencích některých represivních složek však 
váháme, zda vůbec začít s nezbytnou rekonstrukcí. Energeticky nešetrné zázemí mnohých našich 
sociálních služeb, dříve či později bude vyžadovat opravy. Naše kroky ale provází strach a obavy, že 
cokoli člověk udělá – bude kriminalizováno, bude špatně a bude v rozporu se zákonem…. 
 
V roce 2016 se přemění Most k naději, občanské sdružení na Most k naději, zapsaný spolek. 
Pozměněný název, stejná organizace, která působí na „trhu“ sociálních služeb od roku 1995. Dvacet let 
je v podmínkách českého severu hodně dlouhá doba. Hodně lesku, ale i hodně šrámů. Proto děkuji 
všem příznivcům a podporovatelům za jejich pomoc. Děkujeme také těm samosprávám, které službu 
lidem a pro lidi, považují za základní činnost i smysl práce ve veřejném prostoru.  
 

Lubomír Šlapka   
výkonný ředitel   
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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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Kontaktní centrum Most 
 

Zhodnocení roku 2015 

K – centrum v Mostě poskytovalo v uplynulém roce své služby již 19-tým rokem. V roce 2015 jsme 

poslytovaly všechny služby v plném rozsahu, bez omezení.  

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

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

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

abstinence od těchto látek.(V uplynulém roce nastoupilo 17 klientů do léčby). 

Pokud jde o charakteristiku naší klientely v souvislosti s vývojem drogové scény, ani nadále 

nezaznamenáváme  nějaké významnější vybočení v jakémkoli směru. Pervitin zůstává nadále primární 

drogou našich klientů. Až 78% klientů 

zneužívá právě tuto látku. Opiáty užívá 

celkem 14% klientů. V uplynulém roce 

jsme registrovali, že velká část uživatelů 

buprenorfinu přešla ze Subutexu na 

Suboxon. Z informací od klientů 

vyvozujeme, že je to z důvodu snadnější a 

levnější dostupnosti na černém trhu. 

Suboxon si aplikují i.v.   

Jako primární závislost na alkoholu uvádí 

16 klientů (4% uživatelů). Je to skoro 100% 

nárůst oproti stejnému období v roce 2014. Nutno konstatovat, že tato klientela vyhledává u nás 

zejména poradenské služby a sociální služby. Méně tak kontaktní služby. Za uplynulé pololetí jsme 

evidovali pouze jednoho patologického hráče. Se žádnými dalšími drogami jsme se u klientů našeho K-

centra nesetkali. Předpokládáme, že je to tím, že na Mostecku jde o typickýobraz drogové scény a 

snějakou výraznější migrací uživatelů v rámci republiky se tady setkáváme minimálně.  

Průměrný věk klientů, uživatelů nealkoholových drog, je 31,2 roku, což je navýšení  o více než půlroku 

proti srovnávanému období z roku 2014. U alkoholových klientů je průměrný věk 41,2 roku. V tomto 

případě jde o nárůst o 3  roky.K-centrum Most pomáhá také rodičům a dalším blízkým osobám závislých 

jedinců či závislostí ohrožených osob. 

pracoval do září 2015 ve 4 osobách, ovšem v celkovém 

úvazku pouze 2,8 v přímé práci s klienty. Od září 2015 

jsme do týmu přijali novou kontaktní pracovnici 

/pracovníka v sociálních službách, která předtím u nás 

byla na stáži a posléze jako dobrovolník. Jde o romskou 

kolegyni a tuto posilu vnímáme jako velký přínos i s 

ohledem ke skutečnosti, že relevantní odhad romské 

populace naší cílové skupiny tvoří 40% klientů a tak nová 

posila nejen pomáhá při efektivnější komunikaci s touto 

cílovou skupinou, ale je tady potenciál vytvoření nových 

aktivit pro práci právě s touto specifickou částí klientů. 

4%

78%

2%

2%

10%

4%

Užívané drogy

Heroin

Pervitin

Kanabinoidy

Těkavé látky

Buprenorfin

Alkohol

62%
muži

38%
ženy

Pohlaví uživatelů drog
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V druhém pololetí se nám opět podařilo přijmout dvě nové dobrovolnice. Vnímáme je jako velkou 

posilu při provozu K-centra, obzvláště proto, že se nám daří přijímat vždy lidi se zájmem o tuto práci, 

rychle se adaptují a jsou tak pro pracovníky velkou pomocí. 

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

plynulém provozu mají určitě i dobrovolníci, ale i stážisté, které si taky stáž v káčku vybírají záměrně, 

jsou k tomu motivování. Za uplynulý rok proběhlo celkem 5 třítýdenních stáží. 

Při srovnávání výkonů za uplynulý rok 2015 ve srovnání s rokem 2014 nedošlo k ponížení výkonů 

v žádné službě, na straně druhé ale ani k výraznému navýšení. Naše služby vyhledalo celkem 94 nových 

klientů. Celkový počet výkonů vzrostl o 1318 výkonů. Tento nárůst se projevil hlavně v kontaktních 

pracích. Kontaktní i poradenské služby, stejně jako poradenství a testování na infekční nemoci, 

zabezpečuje tým K-centra bez omezení, kvalitně, bez zbytečných prodlev. 

V uplynulém roce 2015 jsme provedli celkem 197 testů, oproti 121 testů v roce 

2014. Značný podíl na tom mělo zapojení se do Evropského testovacího týdne 

, které probíhalo ve dnech 20. – 26. 11. 2015. Za  rok 2015 jsme zachytili 5 

reaktivních testů na HCV a jeden reaktivní test na lues. 

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

do pátku jednotná provozní doba (od 8:00 do 16:30, od 12,00 do 12,30 polední 

pauza) a žádné změny v tomto směru neplánujeme.  

Personální obsazení 

PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu    

  

Bc. Michaela  Chilo – sociální pracovník  

David Schilling – pracovník v sociálních službách  

Bc. Michaela Nezbedová, DiS. – sociální pracovník 

Iveta Theuserová – pracovník v sociálních službách (od IX/2015) 

3 dobrovolníci 

 

 
Sídlo programu 
K – centrum Most 

P. Jilemnického 1929 

434 01 Most 

 

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

 

 

  Tým K-centra  

mailto:ambulance@mostknadeji.cz
mailto:vedouci.kcm@mostknadeji.cz
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Výhled na rok 2016 

Pro rok 2016 nadále zůstává prioritou K-centra Most udržet kvalitui rozsah služeb, které program již 

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

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

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

prostředky a možnostmi.  Do budoucna bychom chtěli zřídit samostatný vchod pro klienty/uživatele 

návykových látek, aby se tak oddělili klienti a osoby využívající hlavně poradenské služby (patologický 

hráči, rodiče a jiné osoby závislých jedinců, či vůbec osoby, které přichází do zařízení za jiným účelem 

než využít služby K-centra).Také bychom chtěli rozšířit pracovní tým ještě o jednoho kontaktního 

pracovníka, alespoň na částečný úvazek, nejlépe se zdravotnickým zaměřením.I nadále budeme 

podporovat možnosti pro profesní a osobnostní růst pracovníků a tím i eliminovat příčiny vyhoření. 

Ovšem i toto je významně odvislé od finančních možností. 

Kontaktní
místnost

Osobní
hygiena

Individuální
poradenství

Testy HIV Testy HCV Testy HBV Testy syfilis

1 699

1 066

136
50 27 10 34

2 481

904

135
63 48 35 51

2014 2015

Sledovaná hodnota 2014 2015  

Klienti 474 523  

Injekční klienti 336 458  

Počet výměn 7438 7351  

Injekční stříkačky 76877 75847  

Počet kontaktů celkem 8803 9167  
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Dům humanity v Mostě / K-centrum Most 
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Kontaktní centrum Liberec 

Zhodnocení roku 2015 

V roce 2015 jsme evidovali zvýšený počet nových klientů (o 157 
klientů), což nám i nadále potvrzdilo zájem cílové skupiny o 
služby KCL, především mezi novými klienty. Vytíženost KCL se 
zhruba ustálila na průměrných 40 - 50 kontaktech denně, s 
určitými odchylkami. V celkových počtech klientů, kteří využili 
našich služeb jsme, však v roce 2015 evidovali stagnující počet 
klientů; jedná se o rozdíl, který je z hlediska celkového počtu 
klientů v letech 2014 a 2015 skutečně marginální. I Ostatní 
ukazatele, které naše služba sleduje, nám potvrzují tento trend, 
který si vysvětlujeme dvěma možnými faktory. Po celý rok (s 
přesahy do konce roku 2014) se naše cílová klientela potýkala 
se zvýšenou aktivitou PČR, konkrétně toxi týmu, který v 
průběhu roku se značným úsilím stíhal řadu klientů (nutno 
podotknout rekrutujících se ze starší klientely) cílové skupiny, 
kteří se nějakým způsobem živí nelegálním způsobem, 
nejčastěji drogovou kriminalitou. Tento fakt má nemalý dopad jak na celkový počet klientů KCL, kteří 
skončili ve VTOS, tak z hlediska prohloubení nedůvěry klientely ke službám jako takovým. Klienti jsou 
opatrnější, hůře navazují důvěru, snadněji propadají paranoidním stavům, etc. Dalším, jistě 
nezanedbatelným faktorem, je pak častá ekonomická nejistota, především v první čtvrtině každého 
roku, kdy musí být služby omezovány po ekonomické stránce. To se odráží na celkovém chodu KCL, kdy 
leckteré dílčí služby musíme omezovat, což logicky taktéž neposiluje důvěru klientů ve službu 
samotnou. Nicméně se se všemi těmito faktory snažíme vyrovnat a z hlediska vytíženosti a kvality 
služby nemají tyto faktory prozatím na celek vážnější dopad. 
 
Velice pozitivně hodnotíme společně zorganizovanou akci s Krajskou hygienickou stanicí, testování a 
očkování klientů KCL na HEP A. V únoru 2015 se mezi cílovou skupinou využívající našich služeb objevila 
HEP A., na toto urychleně reagovala Krajská hygienická stanice a K-centrum Liberec, kdy jsme 
společným úsilím uspořádali nejprve testování klientů na HEP A. v prostorách KCL a následně i očkování 
těch, u kterých se nákaza nepotvrdila.   
 
Z hlediska výměnného programu je zcela zřetelný nárůst vydaného a vybraného injekčního materiálu 
oproti stejnému období roku předcházejícího. Evidujeme téměř o 9 000 ks vydaného a vybraného 
injekčního materiálu. Tento fakt pouze potvrzuje již letitou zkušenost, kdy se v průměru cca o 8 000 - 
10 000 ks navýší ročně výměna injekčního materiálu.        
 
Celkově hodnotíme výsledky služby značně pozitivně jak z hlediska odbornosti, tak i z hlediska 

využivatelnosti služby. Velice kladně hodnotíme stabilní pracovní tým, který svoji aktivní prací s klienty 

vytváří příznivé podmínky pochopení jedinečnosti každého jednoho klienta, který služeb KCL využívá. 

Tímto se otevírá široké pole působnosti intervence ze strany pracovníku na klienta, zvyšuje se důvěra 

ve službu; klienti služby využívají rádi, vracejí se, nezřídka kdy přicházejí i "pouze" za sociálním 

kontaktem, který jím pracovníci zprostředkovávají bez využití dalších služeb zařízení. Tento fakt je 

jedním z nejlepších hodnocení, které můžeme obdržet ze strany klientů a prokázat se jim jako služba 

potřebná a kvalitně fungující. 

 

Z hlediska drogové scény na Liberecku můžeme konstatovat, že vykazuje, již řadu let za sebou velice 

malé odchylky změn u cílové populace týkající se užívání primárních drog, trendů souvisejících s braním, 

etc. I nadále je nejrozšířenější drogou pervitin aplikovaný intravenózně v kombinaci s marihuanou. 

92%

7%
1%

Preferované drogy

Pervitin Kanabinoidy Alkohol
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Pravděpodobně díky geografické poloze Libereckého kraje se nejužívanější droga u cílové skupiny 

nemění. Občasné záchyty klientů s jinou primární drogou, než je pervitin, jsou způsobeny povětšinou 

migrací klientů v rámci České republiky, tj. odlišnou primární drogu uvádějí nejčastěji klienti z jiných 

části republiky. Nicméně v případě setrvání těchto klientů v Liberci, či Libereckém kraji způsobuje, že 

tito klienti vymění svojí dosavadní primární drogu za pervitin, povětšinou z důvodu nesehnatelnosti 

jejich bývalé primární drogy v regionu, ceny etc.  

 

Poradenství 2014 2015 

Individuální poradenství 214 172 

Práce s rodinou 30 28 

Krizová intervence 20 11 

Telefonické, písemné a internetové poradenství 128 127 

Celkem 392 338 

 

 

Během roku 2015 i nadále můžeme konstatovat, že se víceméně potvrzuje postupný trend výměny 

generací mezi cílovou populací, na který jsme upozorňovali již na konci roku 2014. Velký počet klientů, 

kteří využívají služeb KCL se nachází již ve středním a starším věku, zatímco se postupně objevuje 

generace nová, mladá, nenavázaná na tuto generaci starší. Řada starších klientů toto nese s nelibostí, 

cítí se vystrkovaná ze své pozice, přichází o autoritu, dochází častěji k mezigeneračním konfliktům etc. 

Zároveň řada těchto starších klientů má zkušenosti s 

dlouhodobými pobyty výkonu trestu a má vštípený elementární 

vztah a respekt k řádu a pravidlům, což se odráží i na 

respektování pravidel KCL. Tato starší generace se pomalu 

stahuje ze své pozice, dlouhodobí klienti postupně mizí (VTOS, 

migrace po republice, léčba, etc.) a její místo postupně 

nahrazují klienti výrazně mladší. Toto potvrzují i čísla nárůstu 

nových klientů; zároveň toto vše je patrno i v postupném 

obměňování klientely kontaktní místnosti, která jako svého 

druhu může posloužit jako vzorek tohoto problému. Nicméně 

je dobré se zamyslet nad faktem stárnutí cílové populace, nad 

existencí závislých osob, které se léčit nechtějí a nikdy nebudou 

(či se jim léčba nezdaří) a dostanou se až k hranici, či za, 

seniorského věku.  

 

  

75%
muži

25%
ženy

Uživatelé dle pohlaví
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Personální obsazení 

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

Bc. Jana A. Koudelková – sociální pracovnice  

Vladimír Medek – pracovník v sociálních službách (do 12/2015) 

Bc. Ivona Vendégová – adiktolog  

Ladislav Erik Šimek – pracovník v sociálních službách (od 07/2015) 

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: Bc. Jana A. Koudelková, Ladislav E. Šimek, Bc. Jiří Simeth, Bc. Ivona Vendégová, Vladimír Medek 

 

   
  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Sledovaná hodnota 2014 2015 

Počet uživatelů 717 716 

Injekční uživatelé 580 576 

Neuživatelé - rodina,a jinéblízké os. 30 47 

Injekční stříkačky 111 764 120 811 

Počet kontaktů celkem 10 070 10 183 
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Výhled na rok 2016 

K-centrum Liberec si hodlá i v roce 2016 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. Už nyní je jasné, že první třetina roku 2016 se neobejde bez 

nutného omezování služeb (omezená výměna injekčního materiálu, omezení potravinového servisu, 

testování, etc.), z důvodů pozdního příchodu financí na službu určených.  

S překvapením očekáváme, kterak se v roce 2016 posunou indikátory naší služby, jelikož v roce 2015 

jsme mohli konstatovat, že poprvé po dlouhých letech, došlo k jisté stagnaci, některých indikátorů.  A 

zda se i nadále budou potvrzovat naše postřehy týkající se cílové skupiny, především z oblasti generační 

obměny. 

 

 

 

  

Kontaktní
místnost

Osobní hygiéna Poradenství Testy HIV Testy HCV Testy na syfilis

4891

2123

214
22 34 27

4770

2388

172 42 42 34

2014 2015
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Kontaktní centrum Česká Lípa 

Zhodnocení roku 2015 

V regionu Českolipska funguje Kontaktní centrum již 18 let. Plní tak svou záslužnou činnost na 

poli drogových prevencí.Užívání drog u cílové populace navštěvující K-centrum se dlouhodobě 

výrazněji nemění, jedná se především o zneužívání stimulancií - pervitinu. Nově poskytujeme 

nízkoprahové služby pro uživatele alkoholu, a to pilotně od měsíce července v PO, ST a PA v 

dopoledních hodinách. Terénní pracovníci oslovovali potenciální uchazeče o službu a 

distribuovali letáky s nabídkou služeb v předem 

otipovaných lokalitách na Českolipsku.  

Z propagační akce nám vyplynulo, že určitá vrstva 

cílové skupiny nemá důvěru v navazování kontaktu se 

službou, či ji odmítá. Z našichpoznatků usuzujeme, že 

dlouhodobá sociální izolovanost, ztráta základních 

sociálních návyků, dopady dlouhodobého pití 

alkoholu a vyšší věk této cílové skupiny je v přímé 

úměře s jejich nízkou motivací k prosocializačním 

krokům, ochotě spolupracovat s dosavadními prvky 

sociálního systému. 

Z dosavadních zkušeností nám vyplívá, že po 

překonání prvotní bariéry nedůvěry a nalezení odvahy vyhledat naše služby, je tato cílová 

skupina přístupnější mnohem více oproti nealkoholovým uživatelům drog. O tom svědčí jejich 

lze říci i pravidelné návštěvy zařízení a fakt, že již v prvokontaktech s cílovou skupinou se nám 

daří budovat důvěru a otevírat prostor pro další zakázky (dávka hmotné nouze, registrace na 

ÚP, léčba závislosti). Usuzujeme, že po zaběhnutí služby především díky navázaným klientům 

se bude ucházet o službu i širší část této cílové skupiny. 

  

Kontaktní
místnost

Osobní hygiena Poradenství Testy HIV Testy HCV Testy na HBV

1188

619

141

8 17 2

1157

755

241

19 29 7

2014 2015

80%

8%

1%1%

10%

Užívané drogy

Pervitin Kanabinoidy

opiáty ostatní

alkohol
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Oproti předchozím létům je cílová populace nealkoholých uživatelů drog přiměřeně sociálně 

zajištěna do určité míry stabilním bydlením a není tak plně ohrožena sociálním vyloučením, 

jako tomu bylo např. před 5 lety, než došlo k uzavření většiny dobře známých „squatů“.  

Cílová populace tak méně vyhledává u nás běžný každodenní kontakt, udržuje však kontakt 

s Kontaktním centrem a to především epizodním využíváním služeb při sociálních neúspěších 

(rozchod mezi partnery, ztráta bydliště nebo i zaměstnání, či vystavením jiné zátěžové 

situace). To je patrné i na statistických údajích - jedná se především o nárůst zájmu o 

poradenské služby, a to jak u uživatelů drog (témata týkající se léčby závislosti, výchovy a 

mateřské péči o dítě, existenční problematiku, prokazování abstinence), ale také i u rodinných 

příslušníků (zvládání zátěžových situací v rodině, sociálně - právní otázky,soužití s členem 

rodiny – uživatelem drog, gamblerem). 

Poradenství 2014 2015 

Individuální poradenství 86 139 

Práce s rodinou 17 21 

Krizová intervence 6 18 

Telefonické, písemné a internetové poradenství 32 36 

Celkem 141 214 

 

Tradičně řešíme problém dosavadního využití prostor K-centra, což nutně souvisí s dalším 

rozšiřování služeb K-centra (viz. předchozí bod). V tomto roce došlo k dalším haváriím na 

místní vodoinstalaci a bylo nutné tak omezovat provoz, byť ne zásadně, ale tyto situace jsou 

ilustrací celkového stavu budovy. Především pro další rozšíření cílové skupiny (osoby ohrožené 

patologickým hraním) považujeme za nezbytné najít jiné prostory, v nichž by bylo možné 

zohlednit rozdílnost v přístupu k cílovým skupinám. 

 

 

 

 

 

 

 

Budova kontaktního centra 
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Je nutno zmínit finančně náročné období prakticky celého prvního pololetí. To nám značně 

ztížilo výplatu mezd a také nákup materiálu. To bylo nejvíce zřetelné u služby testů na 

pohlavně přenosné infekční choroby na počátku roku. Také změna dotačních řízení se projevila 

na časové prodlevě čerpání některých financí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastnili a pořádali jsme několik osvětových setkání, exkurzí a besed, zejména s Diakonii Dubá 

– sociální rehabilitace, Azylový Dům Jonáš, Úřad práce ČR - oddělení MOP Česká Lípa, AlkoToxo 

seminář Liberci - problematika zaměstnanosti klientů nízkoprahových služeb), CZPCL - 

přednášku „Závislý rodič“ s příspěvkem k tématu.Absolvovali jsme stáž v PN Horní Beřkovice 

(příjmové oddělení, oddělení pro závislosti). Stáž hodnotíme jako prospěšnou pro užší 

spolupráci s nemocnicí. 

Personální obsazení 

Bc. Jan Lukeš - sociální pracovník, vedoucí programu 

Vladimíra Hřebíková - prac. v sociálních službách 

David Čorba - prac. v sociálních službách 

Miroslava Zelenková - prac. v sociálních službách od 10/2015 

Mgr. Jan Šíp - supervizor 

Sídlo programu     

Hálkova 1794, 470 01 Česká Lípa 

Kontakty 

tel. č.:  487 831 545, 724 246 771 
e-mail:  kc.ceskalipa@mostknadeji.cz 

vedouci.kccl@mostknadeji.cz 
 
 

  

Sledovaná hodnota 2014 2015 

Počet uživatelů 189 215 

Injekční uživatelé 134 141 

Neuživatelé - rodina,a jinéblízké os. 39 34 

Injekční stříkačky 25563 29210 

Počet kontaktů celkem 1918 2039 
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Výhled na rok 2016 

Nadále se chceme věnovat problematice působiště Kontaktního centra. 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. Budeme vyhodnocovat nízkoprahovou práci s cílovou populací uživatelů 

alkoholu. Nově pro naše zařízení definují Standardy 

odborné způsobilosti širší cílovou skupinu -osob 

ohrožených patologickým hraním, neboť je 

v individuálních případech poptávka po využití 

především poradenských služeb. V dosavadních 

podmínkách, především tedy zázemí poskytování 

kontaktních služeb lze nesnadno poskytovat služby 

pro další cílové skupiny, neboť to má svá specifika - 

psychohygiena provozu (např. oddělený vchod pro 

nízkoprahové a poradenské služby). Budeme se tedy 

snažit v rámci komunitního plánování v České Lípě 

tuto problematiku aktivně řešit. 

  

63%

37%

Uživatelé dle pohlaví

Muži

Ženy
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Kontaktní centrum Žatec 
Zhodnocení roku 2015 

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

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

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

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

motivací jejich drogovou kariérou. 

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

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

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

po celý rok často využívané ze strany klientů. 

Program ve vyšší míře využívají muži 66% oproti ženám 

34%. Průměrný věk se oproti loňskému období zvýšil – 36 

let. Nejužívanější „tvrdou“ drogou na místní drogové 

scéně je stále pervitin, z celkového počtu kontaktovaných 

uživatelů drog jej užívá 79% klientů KC Žatec. Službu začali 

využívat i klienti závislí na alkoholu. Většina našich klientů 

využívající Kontaktní místnost jsou osoby bez domova a 

zaměstnání, užívající nitrožilně OPL, kteří byli v minulosti 

trestně stíháni. Práce s nimi spočívala hlavně na zlepšení 

jejich zdravotního stavu pomocí „Harm Reduction“. 

S velkou částí klientů se dlouhodobě pracuje na 

resocializaci (vyřizování dokumentů a dokladů na 

sociálním odboru a na ÚP), motivace k zajištění si 

přijatelného/stálého bydlení (azylový dům, ubytovna, pronájem 

bytu). Poměrně velká část klientů je momentálně ve výkonu trestu, jsme s nimi v písemné 

korespondenci. Klienti využívající pouze výměnný program jsou převážně lidé se zázemím a prací. Tuto 

službu i nadále ve větší míře využívají Romové. 

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

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

působení pracovníků na klienty. Během významných svátků (Velikonoce, Vánoce, 1. Máj, atd.) byl pro 

klienty připravován tematický program (jídlo, hudba, výzdoba, atd.), cílem bylo připomenutí tradic. 

Tyto aktivity jsou příjemným zpestřením, klienti je hodnotí pozitivně a aktivně se zapojují. 

Od začátku roku 2015 jsme nově zavedli vaření pro klienty z potravin z potravinové banky a potravin 

donesených klienty. Pracovníci pomáhají připravovat 

klientům jídlo, vaří se dle poptávky klientů, zpravidla 

každé pondělí. Klienti si postupem času začali nosit více 

svoje suroviny, přestali se spoléhat na potravinovou 

banku, častěji si připravují pokrmy i v ostatní dny. Mají 

mezi sebou určeno kdo, a kdy bude pomáhat v kuchyni a 

při úklidu. O tento servis je mezi nimi velký zájem. Této 

nabídky využívají především klienti bez domova.  

79%

7%

8%

6%

Užívané drogy

Petvitin Opiáty Alkohol THC

Muži
66%

Ženy
34%

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

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

kontaktní místnost vybavena (témata měsíce). Rekonstrukcí podlahy (keramická dlažba) se nám 

podařilo zvýšit hygienický a sociální standard této služby. 

Vzhledem k vysoké poptávce po hygienickém servisu, byla v prosinci rekonstruována koupelna, aby 

více vyhovovala klientům. Byla vybourána původní sprcha, přesunuta pračka, tím se zvětšil prostor pro 

využití. Díky tomu je i koupelna lépe udržovatelná a dezinfikovatelná. V době rekonstrukce se nám 

potvrdilo, že služba je důležitá, jelikož klienti neměli možnost se jinde osprchovat a vyprat si prádlo. 

V roce 2015 zůstal tým v nezměněném obsazení. Profesionalita zaměstnanců díky vzdělávání a 

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

12:30 – 16:00 a to z toho důvodu, že tato doba je klienty efektivně využívána.  

Pro veřejnost realizujeme vzdělávací besedy (např. Věznice, Městská policie, ekonomické subjety, ) a 

provádíme informační přednášky na školách. V roce 2015 jsme provedli 7 informačních besed pro 82 

osob v rozsahu 00:45 – 2:00 hodiny. Dále se provádějí ve věznicích (Bělušice, Všehrdy a Nové Sedlo). 

Pozornostsi zaslouží realizace vzdělávacího modulu pro střední management podniků Koito a Pelzer, 

besedy byby zaměřeny na vytvoření funkčního modelu protidrogové politiky podniku, prevence 

zneužívání drog na pracovišti a terciární prevence. 

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

2015 u nás tento trest vykonávalo 6 mužů), dále se sociálními odbory měst v regionu okr. Louny. 

V rámci spolupráce testujeme klienty (na vlstní žádost) na omamné a psychotropní látky v moči. 

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

Občané v přechodné krizi, osoby ohrožené drogou, jednotlivci a skupiny ohrožené sociálním 

vyloučením), ve městě Louny (ve skupině Rodina a dítě) a ve městě Postoloprty (ve skupině Sociální 

prevence) a za Ústecký kraj na vytváření krajského komunitního plánu. 

Cílová skupina  

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

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

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

Personální obsazení 

Martin Motl, DiS. – vedoucí programu, sociální pracovník 

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 

RNDr. Renata Svobodová – supervizor/Mandátní smlouva 

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

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

mailto:vedouci.kcz@mostknadeji.cz
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Sledovaná hodnota 2014 2015  

Klienti 94 123  

Injekční klienti 56 68  

Počet výměn 614 668  

Injekční stříkačky 25450 32083  

Počet kontaktů celkem 1463 1579  

 

 

Výhled na rok 2016 

 V roce 2016 se budeme snažit i přes narůstající zhoršování finanční politiky státu udržet služby ve 

stejně kvalitě a i nadále zvyšovat povědomí o službě v regionu. Je třeba navýšit pracovní úvazky, 

nakoupit omyvatelný nábytek do kontaktní místnosti. Doplňková činnost vaření, bude v průběhu roku 

upravena, klienty povedeme k větší samostatnosti a odpovědnosti. Zaměříme se na testování 

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

roce chceme zachovat tematické programy (Harm Reduction a promítání filmů pro klienty využívající 

službu Kontaktní místnosti). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní místnost 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Budova KC uprostřed 
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Kontaktní
místnost

Potravinový
servis

Hygienický servis Individuální
poradenství

Testy HIV Testy HCV

1081

677

818

14 14 11

1132

853 876

32 12 6

20142 2015
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Terénní programy 

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 

použitéhoinjekčního materiálu za sterilní) 

 Asistenční služba 

 Základní zdravotní ošetření 

 Informační servis 

 Poradenstvísociálně-právní, zdravotní,při 

nástupu do léčby, pro rodiče aj. 

 Kompletní krizová intervence 

 Delegování či doporučování klienta 

k dalšíodborné pomoci 

 Testování screeningovými testy na 

přítomnost protilátek HIV, hepatitidy B a 

C a syfilis 

 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 důsledkuInjekčního užívání drog. 

 Monitoring a prevence výskytu 

hepatitid,HIV/AIDS a pohlavních nemocí, 

možnostzahájení včasné léčby. 

 Pomoc klientům získat, udržet a pokud 

možnoposílit motivaci k dalšímu postupu 

v léčbě (směrem k abstinenci). 

 Pomoc rodinám či jiným blízkým 

osobámuživatelům drog. 

 Ochrana veřejného zdraví a 

zvýšeníinformovanosti veřejnosti o drogách 

ao tématech s nimi souvisejících. 

 Sběr infekčního materiálu 

 

Principy práce 

 Respektování individuálních potřeb a 

svobodné volby klienta 

 Nízkoprahovost 

 Diskrétnost 

 Bezplatnost 

 Ochrana práv klienta 

 Flexibilita 

Hlavním cílem poskytování těchto služeb je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog nejen u 

klientů, ale i jejich v jejich širokém okolí a zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj dosavadní životní 

styl a motivovat klienty k využití institucionální péče (kamenná zařízení) a návazných služeb. 

Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je zastavit zhoršování sociální situace klienta a 

optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. 

V rámci organizace 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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Terénní protidrogový program pro okres Most, 

Teplice a Louny 
 

Zhodnocení roku 2015 

V roce 2015 působil terénní program v Mostě a Chanově, Bílině, Litvínově a Janově, Oseku, Duchcově, 

Žatci, Lounech a v blízkém okolí těchto měst. V měsíci listopadu se program přejmenoval z původního 

názvu „Asistent pro terénní kontakt“ na stávající „Terénní protidrogový program pro okres Most, 

Teplice a Louny“. V roce 2015 jsme také prováděli 

monitorig drogové scény na území města Postoloprty, 

jehož výstupem byla více než 70ti stránková zpráva. 

Terénní pracovníci i tento rok ve všech městech 

vyhledávali latentní uživatele drog, mapovali drogovou 

scénu a poskytovali služby již spolupracujícím klientům. 

Program se po celý rok 2015 opět potýkal 

s nedostatečným finančním zajištěním a s tím spojeným 

nedostatečným personálním zajištěním. Službu ve všech 

městech zajišťovalo celkem 9 terénních pracovníků, 

z nichž 2 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 se 485 klienty, se kterými byli v kontaktu 4.648krát. Podařilo 

se jim vyhledat a nakontaktovat 143 nových klientů. 

Klientům pracovníci poskytli formou výměnného 

programu celkem 148.868 kusů injekčních stříkaček s 

doprovodnýmHarm Reduction materiálem (sterilní vody, 

filtry, alkoholové polštářky apod.).Na území výše 

zmíněných měst pracovníci našli a bezpečně zlikvidovali 

561 kusů použitého injekčního materiálu. Za úspěch 

programu lze označit navázání kontaktu s uživateli 

marihuany, kterým terénní pracovníci nabízeli již třetím 

rokem speciální filtry určené ke kouření bylinných směsí. 

Podařilo se jim tak nakontaktovat během roku více než61 

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. V kontaktu byli pracovníci s touto cílovou 

skupinou 297krát a poskytli celkem 463 informací z oblasti zdravotní, z oblasti bezpečného braní a 

bezpečného sexu. 

4

3463

102

25

Preferované drogy

Heroin Pervitin

Kanabinoidy Subutex nelegálně

Subutex legálně

334

151

Uživatelé dle 
pohlaví

Muži Ženy
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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 

 

TERÉN LITVÍNOV  

Jan Šroub – terénní pracovník v sociálních službách; zástupce vedoucího 

Lenka Francová,– terénní pracovník v sociálních službách 

Tel. č. 725 434 742 

 

TERÉN MOST, CHANOV, JANOV 

Olga Baťková, DiS. – terénní sociální pracovník 

Vladimír Pechek, DiS. – terénní sociální pracovník 

Karel Fiala – terénní pracovník v sociálních službách 

Tel. č. 607 142 710 

 

TERÉNY BÍLINA, OSEK, DUCHCOV 

Pavel Švec – terénní pracovník v sociálních službách 

Tomáš Dupák - terénní pracovník v sociálních službách 

Tel. č. 722 184 445 / 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 2014 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 44461 43432 

Počet přijatých inj. stříkaček 44139 42391 

Počet kontaktů 1178 1540 

Počet klientů 199 218 

Terén Litvínov 2014 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 28162 31944 

Počet přijatých inj. stříkaček 27778 30966 

Počet kontaktů 814 830 

Počet klientů 95 88 

Terén Bílina 2014 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 52032 42199 

Počet přijatých inj. stříkaček 51842 42139 

Počet kontaktů 796 710 

Počet klientů 249 133 

Terén Duchcov 2014 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 2942 1519 

Počet přijatých inj. stříkaček 2919 1994 

Počet kontaktů 104 72 

Počet klientů 11 3 

Terén Osek Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 12388 13718 

Počet přijatých inj. stříkaček 12372 13718 

Počet kontaktů 1274 284 

Počet klientů 23 16 

¨ 
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Terén Žatec Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 13.539 13.628 

Počet přijatých inj. stříkaček 13.625 13.898 

Počet kontaktů 186 202 

Počet klientů 33 21 

Terén Louny  Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 1.240 2.428 

Počet přijatých inj. stříkaček 1.223 2.471 

Počet kontaktů 59 68 

Počet klientů 20 20 

 

Výhled na rok 2016 

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2016 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 dostupnousíťsociálních služeb. V roce 

2016 bychom chtěli tento typ terénního programu oddělit a realizovat samostatně. 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 2016 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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Terénní program pro Liberecký kraj 

Shrnutí roku 2015 

Liberecký terénní program je díky svému rozptylu a systematické dlouhodobé práci jedním 

z největších poskytovatelů protidrogové prevence v Libereckém kraji. Čtyři genderově 

vyvážené dvojice navštíví každý týden více než dvanáct různých lokalit. S klienty, v  Liberci, 

Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Turnově, Semilech, České Lípě, Stráži pod Ralskem, Cvikově, 

Tanvaldu, Doksech, Dubé, Jablonném v Podještědí a dalších městech se terénní pracovníci 

setkávají pravidelně každý všední den od 10.00 do 18.30 s výjimkou úterý, kdy je od 8.00 do 

16.30 administrativní den. 

Rozsah služby se pochopitelně odráží na celkovém počtu klientů. Služeb TP využilo v roce 2015 

celkem 752 klientů, což bylo o 110 klientů více než v roce 2014. S tím souvisí rovněž markantní 

nárůst počtu vydaného Harm reduction materiálu, který slouží především ke zmírňování 

negativních somatických projevů spojených s užíváním drog a tím tedy i k ochraně široké 

veřejnosti..    

K úspěšnému pronikání do drogové scény přispělo také stabilní personální obsazení TP. To 

mělo vliv na důvěru mezi pracovníky TP a klienty, které výrazně nenarušila ani stupňující se 

represe ze strany PČR. Jedinou změnu zaznamenal tým v České Lípě. Nová kolegyně Lenka 

Zajícová se pod vedením zkušenějšího kolegy rychle zaučila a stala se jeho plnohodnotnou 

členkou. 

Dobrou zprávou je fungující spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí, která se projevila 

v únoru 2015, kdy došlo k záchytu HEP A mezi klienty využívajícími našich služeb. Díky včasné 

reakci ze strany Krajské hygienické stanice, TP a libereckého K – Centra se podařilo 

zorganizovat testování klientů na HEP A v prostorách KCL a následně i očkování u těch, u 

kterých se nákaza nepotvrdila. 

Celkem osm záchytů HEP A zaznamenali na přelomu listopadu a prosince také terénní 

pracovníci v Jablonci nad Nisou. Žloutenka propukla na jednom ze squatů, díky prasklé toaletě 

a následné neřešené situaci. Pracovníci TP klientům opakovaně nabízeli asistenci k lékaři a 

informovali je o rizicích, příznacích a léčbě této hepatitidy. Všichni tito uživatelé nakonec dříve 

nebo později skončili v hospitalizaci. 

Obecně se v roce 2015 setkali terénní pracovníci s markantním nárůstem a prohloubením 

problémů u klientů pohybujících se na otevřené drogové scéně. K závislosti se připojují čím dál 

častěji různé psychické i somatické problémy (stihomamy, deprese, toxické psychózy, 

nespavost, abscesy, žilní onemocnění, nemoci dutiny ústní, bércové vředy). Za tímto jevem 

vidíme zhoršení dostupnosti a kvality pervitinu. Velká část zkušených uživatelů a vařičů totiž 

v roce 2015 nastoupila do výkonu trestu. Na zatýkání má svůj velký podíl krajský protidrogový 

tým, který byl v roce 2015 velice aktivní. Staré a zkušené vařiče nahradili vařiči noví a 
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nezkušení, což se odrazilo na snížené kvalitě drog v oběhu a nekvalitní drogy se zase odrazili 

na zhoršeném zdraví jejich uživatelů.  

V letošním roce řešili pracovníci TP několik případů závislých matek.  Došlo tak k prohloubení 

spolupráce s příslušnými úřady OSPOD.  Uskutečnilo se hned několik setkání s pracovnicemi 

tohoto úřadu ať případových, nebo metodických. Díky tomu se nám například podařilo 

postupnými kroky a ve spolupráci s BKB a OSPOD připravit odchod klientky Jitky a její dcery do 

krizového centra Spirála v Ústí nad Labem. Důvodem bylo domácí násilí ze strany jejího 

současného přítele a strach z možného zneužívání klientčiny dcery touto osobou. V Ústí nad 

Labem našla klientka ve spolupráci s místním KC azylové bydlení a absolvovala detox. Zhruba 

dva měsíce trvající individuální práce s klientkou byla úspěšně zakončena v pátek 19. června, 

odvozem klientky do TK Karlov, která se specializuje na léčbu matek s dětmi. 

Nově se pracovníci TP setkali mezi klienty například s experimenty s fentanylem. Přesněji 

řečeno s vyvařováním fentanylových náplastí a i.v. aplikací výsledného roztoku. Pracovníci TP 

proto důrazně upozorňovali na rizika takového počínání. Analgetická účinnost fentanylu je 

totiž zhruba 40 krát větší než v případě heroinu. U neodborné aplikace proto hrozí velmi vážné 

riziko předávkování. V druhé polovině roku jsme výskyt opiátů však již vůbec nezaznamenávali. 

Přes toto všechno, nebo právě proto je primární a nejvíce zneužívanou drogou na území 

Libereckého Kraje pervitin. Uživatelé této drogy tvoří stále více jak 95 procent klientů TPL. 

 

 

 

 

Kontakty Klienti První
kontakty
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stříkačky
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Terén Frýdlantsko Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 7531 6564 

Počet přijatých inj. stříkaček 7392 6530 

Počet kontaktů 381 336 

Počet klientů 91 47 

Terén Jablonec nad Nisou Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 24355 45407 

Počet přijatých inj. stříkaček 23222 43334 

Počet kontaktů 877 1612 

Počet klientů 140 194 

Terén Liberec Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 18576 14904 

Počet přijatých inj. stříkaček 18289 14451 

Počet kontaktů 903 738 

Počet klientů 224 211 

Terén Nový Bor Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 11086 17352 

Počet přijatých inj. stříkaček 11478 21632  

 Počet kontaktů 115 155 

Počet klientů 31 41 

Terén Stráž pod Ralskem Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 201 497 

Počet přijatých inj. stříkaček 196 310 

Počet kontaktů 67 128 

Počet klientů 24 25 

Terén Turnov Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 5355 5879 

Počet přijatých inj. stříkaček 5295 5770 

Počet kontaktů 103 94 

Počet klientů 31 23 
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Výhled na rok 2016 
 
 
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 nabídnout 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. Distribuovaný Harm reduction materiál je jednou z nejdražších 
položek při vykonávání naší služby, tudíž by se mohla cena naší služby zvýšit úměrně počtu vydaných 
setů, to nás při současné situaci vážně nutí zamyslet se nad současným stavem financování našich 
služeb. 

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. 
 
 
 
 
  

Terén Tanvald Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 965 685 

Počet přijatých inj. stříkaček 873 450 

Počet kontaktů 70 49 

Počet klientů 28 20 

Terén Česká Lípa Rok 2014 Rok 2015 

Počet vydaných inj. stříkaček 1875 6270 

Počet přijatých inj. stříkaček 1721 5646 

Počet kontaktů 256 330 

Počet klientů 73 128 
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Personální obsazení 

Vedoucí programu: Lukáš Ron 
tel.: 728 511 619, e-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz 

 
 

Terény Liberec, Turnov, Jilemnice 
Ivona Vendégová, Jiří Stich 

Tel.: 728 485 012 
 

Terény Jablonec nad Nisou 
Kateřina Beková, Pavel Váňa 

Tel.: 606 713 034 
 

Terény Frýdlantsko, Tanvald, Žel. Brod, Semily 
Josef Jarka, Lenka Boríková 

Tel.: 725 457 258 

Terény Česká Lípa, Nový Bor, Stráž pod Ralskem, Cvikov 
David Čorba, Lenka Zajícová 

Tel.: 725 483 262 
 
 
 

Sídlo programu 
Pastýřská 645/7, Liberec 1, 46001 

 
 
 

Kontakty 
Email: tp.liberec@mostknadeji.cz 
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OSTATNÍ PROGRAMY 

Centrum pro rodinu a následnou péči 

Zhodnocení roku 2015 

Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP) vzniklo v roce 2011 za finanční podpory z prostředků 

ESF.  Od května 2014, včetně roku 2015, podpořilo tuto službu pouze  MPSV a město Most. Což se 

odrazilo hlavně v roce 2015, kdy jsme omezili provoz služby  na poloviční pracovní dobu, tedy na 20 

hodin týdně. Stejně tak jsme výrazně ponížili pracovní úvazky, s ohledem na nedostatek  financí. Tato 

omezení však nesnížily kvalitu odborné pomoci  klientům programu, podepsaly se však na spektru 

možné nabídky služeb a na omezení prostor, v kterých služba byla poskytována. 

Služby následné péče poskytujeme  pouze ambulantní formou. Za leta zkušeností se ukázalo, že tato 

služba je v Mostě doopravdy potřebná, protože mnoho lidí se z léčby vrací do místa bydliště kvůli 

rodinným vazbám, pracovnímu zázemí, nebo z nějakého důvodu vůbec do léčby nenastoupí, abstinují 

sami, chodí k lékařům a psychiatrům, ale pak potřebují ještě delší pomoc, doprovázení, terapii. Právě i 

pro toto, se v naší práci snažíme do procesu léčby zapojit širší rodinný systém a podporujeme 

spolupráci s rodinou. Tuto možnost ale necháváme na rozhodnutí  samotného klienta. 

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, sociální práce, včetně dluhového poradenství . 

Za uplynulý rok využilo služeb Centra pro 

rodinu a následnou péčicelkem 

59osob.Z tohoto počtu bylo 30 abstinujících 

osob.  Z těchto abstinujích se jich 16 

účastnilo kompletního strukturovaného 

programu, přičemž dva znich vstoupili do 

programu dvakrát, po relapsu a opakované 

léčbě. Dalších 14osob bylo z řad našich 

bývalých klientů nebo jiných abstinujících 

osob, které se o této službě 

dozvěděli.Titovyužili hlavně jednorázového 

nebo opakovaného poradenstvípři řešení 

své zhoršené životní situce v osobní, 

pracovní či jiné sociální sféře.  
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Kromě těchto abstinujících osob bylo podpořeno v naší službě 29osob 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 2015 do této skupiny docházelo celkem 10 rodičů a sešli se 23x.Rodiče, kteří v roce 2014 vytvořili 

svépomocnou skupinu se i v uplynulém roce scházeli v našich prostorách.  

Průměrný věk klienta, který absolvoval strukturovaný doléčovací program, byl v roce 201532 let (oproti 

roku 2014 je tak průměrný klient o 2,5 roku starší.). Přičemž nejstaršímu klientovi bylo 49  let a 

nejmladšímu bylo 21 let.Z těchto klientů bylo 10 žen a 6mužů.Stejně jako v roce 2014 i v uplynulém 

roce mezi klienty struktorovaného programu převládala závislost na pervitinu (50%), ale výrazně 

vzrostl podíl alkoholických klientů (až 37,5 % oproti 16% z roku 2014) a zbytek tvořili klienti závislí na 

hráčství (12,5%). S jinými závislostmi jsme se v uplynulém roce nesetkali.  

Z celkového počtu 30abstinujících osob, které využily v roce 2015 služeb CRaNP, pak bylo 53% žena 

47% mužů.U této celé skupiny převládala závislost napervitinu – 67%, pak na alkoholu  - 27% a nakonec 

na hráčství- 6%. 

 

Personální obsazení tedy zůstalo i v uplynulém roce stejné jako od vzniku doléčovacého programu, až 

na ponížení pracovních úvazků a nespolupráci s ergotarepeutem, kdy jsme tuto aktivitu vyloučili i pro 

nedostatek financí.  

Personální obsazení 

PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu, socioterapeut 

Bc. Michaela Chilo– sociální pracovník, socioterapeut 

Bc. Lucie Průšová, DiS. – socioterapeut 

 

Sídlo programu 

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

Kontakty 

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

Výhled na rok 2016 

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

Ideální by bylo najít nové prostory, s menšími  výdaji za nájem, ale se stávajícií kvalitou, jakou mají 

současné prostory. Do následujících let bychom chtěli službu rozšířit na pobytovou formu.  
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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 

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.)  
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Činnost v roce 2015 

Od začátku roku Program sociální prevence prošel několika personálními změnami. V únoru odešel 

vedoucí Pavel Pech. Na jeho místo nastoupil nynější vedoucí Lukáš Ron. V březnu pak nahradila 

terénního pracovníka Josefa Jarku Denisa Violová, kterou později v srpnu nahradil Bc. Michal Ošťádal. 

Tvrdým jádrem týmu a stálým pracovníkem je Marek Šraitr, na kterého jsou klienti zvyklí a navázaní již 

několik let. Proto tyto personální změny nijak neovlivnili kvalitu poskytované služby. Nový kolega Bc. 

Michal Ošťáďal se ukázal jako markantní posila týmu, jeho předešlá pracovní zkušenost sociální práce 

v Nymburku, také je účastníkem psychodynamického výcviku, z něhož načerpané znalosti a zkušenosti 

se ukázali jako výhoda při komunikaci s potencionálními klienty i klienty stávajícími. 

Poskytování služeb 

Naše služba působí v Liberci a mikroregionu Frýdlantska. V těchto oblastech jsme spolupracovali 

dohromady se 163 klienty, 45 jich bylo z Frýdlantska. Z celkového počtu klientů bylo žen 68 a mužů 85. 

Poskytované služby se liší podle oblasti, ve kterých se klienti vyskytují a podle ročního období. Vliv 

ročního období se nejvíce týká práce s osobami bez přístřeší. Nejčastější zakázkou v zimním období je 

pomoc při hledání bydlení a teplé oblečení ze sociálního šatníků. Další běžnou zakázkou je vyřízení 

dokladů a pomoc potravinové banky. 

Klienti ohrožení sociálním vyloučením nejčastěji využívají služby poradenství, pomoc při hledání 

zaměstnání a bydlení. Ve spolupráci s klientem na různých zakázkách si klient osvojuje návyky a 

dovednosti potřebné k samostatnému životu ve společnosti. Toho je dosahováno skrze fundované 

znalosti a schopnosti terénních pracovníků sociální prevence. Pracovníci vycházejí ze zkušeností 

získaných z přímé práce s klienty a odborné literatury. Tyto znalosti poté využívají ke zvyšování kvality 

poskytované služby. 

Rozvoj služby 

Koncem května terénní program úspěšně prošel Rozvojovým auditem kvality české asociace 

streetwork, který byl proplacen Krajem. Auditoři velice chválili praktickou část programu a to přímou 

práci s klienty a vykonanou práci. Naopak nám pomohli odkrýt mezery v metodice, kterou jsme tak 

mohli zkvalitnit. Celý tento rozvojový audit vnímáme jako velmi dobrý nástroj pro rozvoj služby a také 

jako úspěch. 

Terénní pracovníci přicházejí s vlastními nápady a projekty na rozvoj a zvýšení kvality poskytovaných 

služeb i prací s klienty. Například přišli s projektem, který má za cíl zmapovat oblasti Liberce a 

Frýdlantska, ve kterých se vyskytují patologické jevy a oblasti, které jsou jimi potencionálně ohroženy 

(např. nezaměstnanost, zadluženost, závislost na sociální pomoci...). Zároveň tímto projektem chtějí 

umožnit klientům lepší orientaci v sociálních službách a službách v okolí jejich bydliště. Dále navazují a 

obnovují spolupráci s dalšími institucemi jako je například Úřad práce Liberec a sociálními službami 

(např. azylové domy, denní stacionáře). 
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Personální obsazení  

Lukáš Ron - vedoucí programu                                                  Terén Liberecko, Tanvaldsko, Frýdlantsko 

Martin Motl - intervize                                                                Marek Šraitr - terénní pracovník  

Mgr. Martin Halama - supervize                                                Bc. Michal Ošťádal - terénní pracovník  

                                                                                                         psp@mostknadeji.cz, 725 457 257 

Sídlo programu  

Technické zázemí:  

Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec  

Kontakty  
Tel.č.: 728 511 619; E-mail: vedouci.psp@mostknadeji.cz;  Web: www.mostknadeji.eu 

Projekt byl v roce 2015 finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí   

56%

44%

Klienti dle pohlaví

Muži

Ženy
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Odborné sociální poradenství Bělušice 
 

Posláním sociální služby, zapsaného spolku Most k naději, a věznice jako partnera je předcházení 

sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a 

profesionálních terénních sociálních služeb. 

 

 

Komu jsou služby určeny: Pachatelé trestné činnosti, starší 18 let s látkovou a nelátkovou závislostí a 

jejich blízcí. 

Program nabízel systém aktivit, které klientům umožnili snížit riziko relapsu, získat vhodnou formu 

následné péče, vzdělat se v problematice infekčních chorob a programu Snižování Rizik a tím předejít 

vzniku sociálně patologických jevů včetně kriminality.  

S osobami ve výkonu trestu program pracoval na základě jejich ústní či písemné žádosti doručené 

vedoucímu programu nebo vedoucímu Poradny drogové prevence. S osobami blízkými pracoval na 

základě telefonické či písemné žádosti doručené vedoucímu programu.  

Služba přímo uspokojuje základní společenské potřeby a dále s nimi pracuje při použití terapeutických 

prvků a hry:  

Skupinově terapeutická sezení: • Potřeba umět vytvářet bezpečné a zdravé vztahy ve společnosti 

založené na respektu a porozumění druhých. • Potřeba poznat své limity a hranice ve vztahu k druhým 

a naučit se je respektovat. • Potřeba snížit úzkost a agresi. • Potřeba identifikace se svojí obvyklou rolí 

ve skupině a schopnost naplnit či obsáhnout změnu požadované role.  

Celkem bylo realizováno 178 skupinových setkání po 90 minutách. 

Individuální poradenství: • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž 

poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících 

sociální začleňování osob, • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života 

a snižování těchto rizik.  

Celkem bylo realizováno 418 individuálních podpor po 120 minutách. 
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Arteterapií: zaměřenou na získání teoretických a praktických zkušeností v oblastech práce s keramikou 

a včelařstvím. Tyto aktivity umožnují odsouzeným zapojení na trh práce či udržení se na trhu práce, 

čímž dochází k předcházení vzniku sociálně patologických jevů včetně kriminality.  

Celkem bylo realizováno 23 vzdělávacích bloků po 8 hodinách. 

Vzdělávací besedy:  

• Aktuální možnosti léčby a ochrany před infekčními chorobami  

• Aktuální nabídky následné péče a léčby  

• Práce s dluhy  

• Bezpečné braní a snižování rizik  

Celkem bylo realizováno 11 vzdělávacích besed po 6 hodinách. 

Pracovníci, bezplatně poskytují službu odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách 

č.108/2006Sb.  

Služba je dobrovolná.  

Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem.  

Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory.  

Klient je o přijetí/nepřijetí případně o zařazení na čekací listinu informován do 3 dnů.  

Služba pracuje s klienty i formou korespondenční práce, tam kde není osobní kontakt možný.  

 

Projekt byl realizován od 1.1. do 31.12. 2015 v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody Bělušice. Do 

června byl programhrazen z programu OPLZZ, od července se na financování projektu podílelo MPSV, 

Ministerstvo spravedlnosti, KÚ Ústí nad Labem, Litoměřická diecéze, město Most. Od druhé poloviny 

roku 2015 byl ve věznici zaváděn pilotní projekt (Protidrogová prevence ve věznici Bělušice).V druhé 

části roku 2015 byly provedeny kroky (náplň projektu, změna registrace, místa poskytování a název 

služby) pro dosažení optimálního nastavení služby tak aby mohla být realizována ve více zařízeních 

v Ústeckém a Libereckém kraji s názvem Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních se 

službami odpovídajících současným požadavkům donorů projektu pro rok 2016.  
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Vývoj a případné změny cílové populace 

Ošetřovaná cílová skupina se nijak dramaticky nemění dále klesá zkušenost s Heroinem a stoupá 

abusus Pervitinu, mírně klesá věk a zkracuje se doba zneužívání OPL ve vztahu k spáchání prvního 

trestného činu. Jako v předchozích letech se ukazuje, že osoby s recidivou starší 35 let jsou více 

motivovaní a úspěšnější při absolvování následné péče po výstupu, tuto skupinu však v této době 

(věku) podstatnou a negativní mírou ovlivňují dluhy.  

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

Službu zajišťovalo 6 pracovníků v přímé péči. Supervize proběhla do 30.6. 2015 3x v rámci programu, 

v druhé části roku byla řešena individuálně pracovníky v rámci jejich domovských programů (K-

Centrum Žatec a Skalův institut). Pro rok 2016 se opět počítá s vlastním supervizorem pro program. 

HODNOCENÍ A VÝSLEDKY 

Kvantitativní hodnocení: pro rok 2015 se počítalo se zapojením 24 osob do skupinové práce, 50 osob 

individuální práce a 90 osob pro vzdělávací semináře HR. Programu se tyto indikátory až na počet osob 

účastnících se vzdělávacích seminářů podařilo naplnit (-7 osob). 

Kvalitativní hodnocení:  

Služba pracovala s motivovanými jedinci (P. Propuštění, získání Následné péče, narovnání rodinných 

vztahů, vstup do léčby HVC) v těchto bodech se programu podařilo naplnit odsouzeným jejich 

individuální plány a tím zvýšit jejich informovanost a náhled potřebný pro osobní úspěch v daných 

oblastech.  

Subjektivní pocit spokojenosti s poskytovanými 

službami odsouzeným zapojených do programu 

byl zjišťován jak při naplňování individuálního 

plánu tak při práci ve skupinách.  Bylo sledováno 

zdali u osob zapojených do programu dochází k 

úpravě chování/postavení v aktuální sociální 

skupině a jsou schopni vlastními silami 

dosahovat změn s ohledem na svá práva tak jak 

si je definovali v individuálních plánech.  

Indikátor průběžně plněn.Indikátor průběžně 

plněn. 

Kritické zhodnocení rozvoje projektu, dosažení cílů 

Klienti programu v rámci programu získali vědomosti a nástroje potřebné k úspěchu či eliminaci rizik v 

těchto sociálních a zdravotních oblastech: rodina a dítě, legální a šedá ekonomika, náhled na dosavadní 

životní dráhu ve vztahu k okolnímu sociálnímu prostředí, reálný plán blízké budoucnosti, možnosti a 

pravidla v následné léčebné péči, možnosti a způsoby ochrany a léčby infekčních chorob. 

Program procházel v tomto roce transformací a hodnocením práce uplynulých dvou let. V roce 2015 

(druhá polovina) bylo stěžejní program udržet minimálně v kvalitě předchozích let (časová dotace a 

šíře témat). Pro budoucí období je zamýšleno zkrátit dobu naplňování individuálních plánů oproti 
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většímu počtu klientů a zařízeních pro výkon trestu. Služba svých cílů dosáhla, celkový počet 115 

vzdělaných/podpořených unikátních klientů v rámci projektu.  

Závěry 

Program byl uživateli hodnocen jako velice účinný nástroj pro dosahování změny v celkově uzavřeném 

penitenciárním systému. Z pohledu vedení věznice se osvědčil pohled či přístup přímé práce 

terapeutických pracovníků "zvenčí",  při potvrzení nutnosti správnosti směru sebezkušenostní práce 

na změně osobnosti odsouzených vytýčené a realizované programem věznice. Celý program byl 

nadstavbou Programu zacházení věznice s důrazem na změnu osobnosti odsouzených. 

Od roku 2016 bude projekt nadstavbou pro odsouzené v rámci protidrogové poradny Bělušice, Nové 

Sedlo a bezdrogové oddělení věznice Liberec, zvýší tím svůj záběr a možnost informovat/vzdělat větší 

možnost osob vykonávající trest odnětí svobody o možnostech léčby ve výkonu trestu a po výstupu 

z něho. 

Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog  

Frekventanti programu byli vedeni ke komunikaci 

s institucemi a zařízeními poskytujících následnou péči, 

v mnoha případech to byl hlavní bod naplňění 

individuálního plánu. Odsouzení byli podporováni 

v komunikaci a měli možnost konzultovat již provedené 

kroky. Nejvíce bylo komunikováno se zařízeními a 

intitucemi: P-Centrum Olomouc, Bílá Voda, K-Centrum 

Ústí nad Labem, K-Centrum Most, Magdalena o.p.s., 

Sananim, PMS Louny.  

Osoby zodpovědné za realizaci aktivit projektu:  

Vedoucí projektu:Lubomír Šlapka, Martin Motl 

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 

Martin Motl DiS.– Lektor/kurz Včelařství 

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

Ing. Jaroslav Petrůj-Lektor/pracovník v sociálních službách 

 

CZ.1.04/3.1.02/86.00063 
Projekt byl podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 1.1.2013 – 30.6.2015 
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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 2015 

V roce 2015 se Dům na půl cesty Liberec musel v prvním pololetí roku potýkat s malou vytížeností 

služby. Až do konce dubna 2015 setrvávali na DPC stabilně pouze dva uživatelé. Evidovali jsme sice 

žádosti od potenciálních uživatelů, ale tyto buď byli zamítnuty, či potenciální uživatelé nakonec na DPC 

nenastoupili.  

 

Snížený zájem o naší službu si vysvětlujeme řadou několika spolu souvisejících faktorů. Cílová skupina 

Domu na půl cesty je definována značně úzce; naše zařízení využívají především DD, DÚ a věznice z 

bližšího okolí (cca Liberecký kraj), tito samozřejmě nemohou produkovat stále nové potenciální 

uživatele pro naše zařízení. Rozptyl DPC mimo Liberecký kraj sice existuje, ale je omezený. V září roku 

2015 navíc v Libereckém kraji (konkrétně Jablonné v Podještědí) vzniklo nové zařízení stejného typu 

jako je Dům na půl cesty Liberec. Je otázkou nakolik bude mít tento fakt do budoucna vliv na příchozí 

nové uživatele a zda-li jsou obě zařízení schopna naplnění svého provozu při vzájemné konkurenci.  

 

Též spousta potenciálních uživatelů zůstává i nadále v ústavních zařízeních, které nově zřizují tzv. 

tréninkové byty. Často též dochází k faktu, že potenciální uživatelé, již nechtějí využívat našich služeb; 

za léta v ústavních zařízeních a s příchodem tzv. dospělosti v 18 letech, chtějí žít dle svého a nebýt i 

nadále pod tzv. „dohledem“. Bohužel těmto potenciálním uživatelům leckdy schází realistické 

sebehodnocení a uvažování. Dospělý život si zpravidla představují pouze jako zábavu a bez 

zodpovědnosti a také dle těchto představ dost často v reálném životě selhávají. Dostávají se do spirály 

dluhů, nezaměstnanosti etc. Samozřejmě i pro takovéto uživatele je naše služba určena a s takovými 

uživateli zkušenost máme, nicméně práce s nimi je o to náročnější. 

 

Na přelomu května a června 2015 pak došlo k postupnému naplňování naší služby nově příchozími 

uživateli a tento stav se udržel až do konce roku, kdy jsme celkem evidovali 13 uživatelů, z toho dva se 

do DPC po ukončení služby ze strany uživatele, opětovně vrátili; tedy se jedná o 11 jedinečných osob, 

který využili našich služeb v roce 2015. 
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Celkový počet uživatelů za rok 2015 je tedy nižší o 7 uživatelů než v roce 2014. Domníváme se však, že 

toto neodráží kvality služby jako takové. Ba naopak, snižující se počet uživatelů, kteří za rok 2015 prošli 

DPC, je odrazem dlouhodobějších pobytů těchto uživatelé ve službě a tedy naplnění jedné ze 

základních služeb DPC a tou je zajištění ubytování pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (se všemi 

specifikami k dané cílové skupině).  

 

Tým pracovníků DPC během roku 2015 postupně zjišťoval, že se mění uživatelé využívajících našich 

služeb. Uživatelé bývají mnohem komplikovanější, jejich problémy se kupí, leckdy na DPC přicházejí již 

s řadou patologií (zadlužení, kriminální minulost, drogová problematika, agresivita, etc.). Též se množí 

případy uživatelů, kteří mají výrazně snížené IQ a toto je omezuje v řadě zcela běžných záležitostí; také 

stoupá nezaměstnatelnost takovýchto uživatelů. Bohužel často se stává, že v takovém to stavu k nám 

přicházejí uživatelé nejen z ulice, ale i z ústavní léčby a jakákoli dokumentace o těchto problémech mlčí 

(včetně psychiatrických chorob, léčiv, etc.); respektive DPC nemá ani právo tyto informace po 

uživatelích, případně ústavních zařízeních, ze kterých uživatelé vycházejí, požadovat. Pracovníci DPC 

pak musí postupně odhalovat problematiku těchto uživatelů a vůči těmto zjištěním přizpůsobovat svůj 

styl práce, což značně ukrajuje časový limit, který uživatele v DPC mají (tj. zpravidla rok). Ideální by 

bylo, abychom na tyto typy uživatelů byli připraveni již předem a mohli se tak soustředit na práci s nimi, 

která se i z tohoto úhlu pohledu jeví čím dál tím náročnější.  

 

V konečném důsledku je pak menší počet uživatelů na DPC spíše vítaným faktem, který pracovníkům 

dovoluje se soustředit na každého jednoho uživatele v plné míře. Ostatně žádoucím stavem je 

především 10  

uživatelů na celou dobu pobytu (tj. rok), než zástupy uživatelů, kteří se však na DPC doslovně ani 

neohřejí. 

Toto nám dává možnost většího individuálního zaměření vůči jednomu každému uživateli a 

důslednějšímu soustředění na kumulující problémy jednotlivců; ruku v ruce s tímto, narůstají počty 

individuálního poradenství, osobních asistencí etc.  

 

Dlouhodobým problémem, který pracovníci DPC řeší spolu s uživateli, je nevytíženost uživatelů a z toho 

posléze pramenící nuda, deziluze, deprese, etc. Uživatele, kteří prozatím nemají žádné zaměstnání, či 

nestudují, nemáme v současné době dostatečně jak zaměstnat v rámci DPC. Snažíme se sice o motivaci 

uživatelů směrem k hledání zaměstnání, pracovního vytížení na samotném DPC, smysluplného trávení 

volného času; nicméně podmínky (chybějící dílna, popřípadě chybějící dohoda s sociálním/komerčním 

zaměstnavatelem) nám nedovolují plně zaměstnat tyto uživatele po větší díl dne. Rádi bychom do 

budoucna s tímto problémem pracovali a pokusili se vytvořit pro naše uživatele vhodné podmínky, 

které by jim ukázali možnost smysluplného trávení pracovní části dne, či volna a tímto je zároveň ještě 

více motivovali k hledání skutečného zaměstnání na plný úvazek, popřípadě k vytváření si zájmů, které 

by je mohli vnitřně naplňovat. 

 

V roce 2015 jsme se rozloučili s dlouholetým zaměstnancem PhDr. I. Al Sulaimanem, za něhož prozatím 

nebyla do konce roku nalezena adekvátní náhrada. Po celý zbytek roku tedy na celou šíři uživatelů byly 

v přímé péči dva zaměstnanci, nutno podotknout, že krom chybějícího genderového vyvážení, však 

uživatelé nepocítili výraznějšího poklesu kvality nabízených služeb.   
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Společenská místnost      Společná kuchyň 

Výhled na rok 2016 

V roce 2016 bychom si rádi udrželi nastavený trend týkající se využití našich služeb uživateli služby ve 

smyslu, udržení menšího počtu uživatelů (respektive plného naplnění, bez výrazné fluktuace) po 

celkově delší dobu pobytu. V roce 2015 se nám osvědčilo, že soustředění se na jednoho každého 

uživatele v delším časovém horizontu je pro samotného uživatele mnohem přínosnější než poskytnutí 

obydlí na dobu časově spíše krátkou bez výraznějších zásahů ze strany pracovníku do běžného 

fungování uživatelů. Toto samozřejmě vyžaduje od služby pečlivý výběr uživatelů, kteří do služby 

přicházejí, nepodceňování varovných patologických signálů vycházejících od uživatelů, pečlivé 

dohlédnutí na naplňování domovního řádu, etc.  

Rádi bychom se též v roce 2016 pokusili o získání budovy Domu na půl cesty Liberec do vlastnictví naší 

organizace Most k naději, z.s. V tomto směru se chystáme učinit jednání na politicko-právní bází 

s představiteli statutárního města Liberec. 

 

Personální obsazení 

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

Jaroslava Studničná – pracovník v sociálních 

službách 

Jaroslava Dušková – pracovník v sociálních 

službách 

PhDr. Ibrahim Al Sulaiman – pracovník 

v sociálních službách (do 08/2015) 

Mgr. Alena Zemanová – supervizor 

Martin Motl DiS. – sociální pracovník, 

Intervize, koordinace, kontrola projektu  

 

Tým DPC: PhDr. I. Al Sulaiman, J. Dušková, J. Studničná, Bc. J. Simeth 
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Sídlo programu 

Dům na půl cesty Liberec 
Pastýřská 645/7 
Liberec 1 
460 01  
 

Kontakty 

Tel. č.:  724 827 968, 725 128 620 
e-mail: dpc@mostknadeji.cz,  vedouci.dpc@mostknadeji.cz      
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Linka duševní tísně 

Poslání 

Posláním Linky duševní tísně je poskytovat anonymní telefonickou krizovou intervenci, tzn. 

zabezpečovat prostřednictvím telefonu okamžitou pomoc lidem nacházejícím se v obtížné situaci, 

kterou nejsou schopni zvládnout svépomocí. 

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

bezpečnou, anonymní, bezplatnou, okamžitě dostupnou sociální službu tohoto typu v regionu pro lidi, 

kteří se octli v naléhavých těžkých situacích.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 2015 

1. ledna 2015 byl spuštěn nový program „Linkař“, jehož 

testování začalo již v prosinci 2014. Celý leden probíhala 

intenzivní práce na nastavení programu, dle reálných 

požadavků linkařů.  

Během celého roku 2015 se zástupce linky aktivně 

zúčastňoval setkání delegátů z řad státních i nestátních 

organizací, pracujících s domácím násilím v rámci Týmu 

pro oběti trestných činů Ústeckého kraje. 

V roce 2015 se pracovníci LDT vzdělávali v odborných kurzech, např.vzdělávací seminář s 

gayproblematiku „S barvou ven“, pořádaného organizace Pride Prague. 

Činnost linky byla propagována prostřednictvím prezentace  v médiích i v pravidelně uveřejňovaných 

článcích na stánkách facebooku. Celkem bylo zveřejněno 38 článků s různorodou problematikou linky. 
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Veřejnost byla s problematikou volajících seznámena i na pravidelné akci v Centrále Most „Říjen pro 

neziskovky“, kde se každoročně představují neziskové organizace veřejnosti.   

V roce 2015 bylo ošetřeno celkem 3.607 telefonických kontaktů s různými problematikami. Tyto 

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

klient i problémy osobní a existencionální, atd.). Vztahové problematiky se týkalo 1.478 hovorů 

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

podřízený), 1.871 hovorů ošetřovalo problémy osobní e existencionální (například 168x se jednalo o 

velmi vážné sebevražedné úvahy, 198 hovorů se zabývalo klientovým nenacházením smyslu života, 

1.226x lidé volali kvůli osamělosti, 39x kvůli úmrtí blízké osoby).  

Závislosti a další sociální patologie jsme pomáhali řešit celkem 756x, přičemž např. domácí násilí bylo 

tématem hovoru 181x, alkoholismus 188x, drogová závislost 73x, znásilnění 36x, hráčství 12x, 

delikvence 7x, sekty 2x, poruchy příjmu potravy 7x, CAN- sexuální zneužívání 40x, CAN - tělesné týrání 

12x, CAN - psychické týrání 61x, CAN - zanedbávání 10x. Psychopatologie byla tématem 2.195 hovorů, 

např. poruchy nálad (deprese, mánie) 269x, kverulanti (stěhovači) 112x, poruchy osobnosti 701x, 

neurotické poruchy 639x, psychózy (vč. schizofrenie) 388x, reakce na závažný stres a poruchy 

přizpůsobení se 86x.  

Problematice menšin se věnovalo celkem 290 hovorů. Šlo o menšiny co do sexuální orientace (241 

hovorů), ale i o duchovní otázky (49hovorů).  98x jsme řešili problémy sexuálního charakteru (58x 

prostá sexuální problematika 22x sexuální dysfunkce a 18x sexuální deviace), zdravotní tématiku 

(2.081 hovorů) např. tělesná nemoc 755x , duševní onemocnění 637x, tělesné postižení 315x, 

psychosomatika 268x, mentální postižení 50x, smyslové postižení 23x, obava z AIDS 22x, gravidita 11x, 

aj. S klientem jsme hledali řešení v sociálních a právních obtížích (1.777 hovorů), např. rozvodová 

tématika (369 hovorů), vztah rodičů a dětí (512 hovorů), péče o seniory (29 hovorů), nezaměstnanost 

(131 hovorů), finanční (337 hovorů) či bytová tíseň (50 hovorů), občanské právo (44 hovorů), dědictví 

(7 hovorů), dluhová problematika (65 hovorů), pracovní právo (16 hovorů), trestní právo (77 hovorů), 

lidská práva (90 hovorů).  

Mezi volajícími lidmi převažovali ženy (54,96% volajících). Nejčastější věková kategorie mezi volajícími 

se pohybovala v rozmezí 30 – 39 let. Volali 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). V 

této době jsme rovněž zaznamenali zvýšený počet přepojovaných hovorů ze 112 (centrální záchranný 

systém). 

 

Výhled na rok 2016 

V roce 2016 budeme usiloovat o zachování nonstop provozu této služby, tak, aby se klienti v akutních 

situacích dovolali v době, kdy to akutně potřebují.  Usilovat budeme i o důstojné zázemí této specifické 

služby telefonní krizové intervence.  
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Problematika vztahová 

partnerská 360 vrstevnická 240 

manželská 307 vztahy nadřízený a podřízený 57 

rodinná 892 seznamování 205 

sousedská 42 nevěra 42 

Problematika osobní a existenciální 

problémy se sebou samým 1870 osamělost 1226 

psychopatologie 1009 ztráta smyslu života 198 

problémy výkonu (práce, škola) 363 úmrtí blízké osoby 39 

sebevražedné úvahy 168   

Problematika sociální a právní 

(před) manželská, rozvodová 369 finanční tíseň 337 

vztah rodičů a dětí 512 bytová tíseň 50 

určení otcovství 0 nezaměstnanost 131 

péče o seniory 29 jiná 617 

Problematika zdravotní 

tělesná nemoc 755 gynekologická problematika 0 

smyslové postižení 23 gravidita 11 

AIDS a strach z něj 22 antikoncepce 0 

Sexuální problematika 

prostá sexuální problematika 58 sexuální deviace 18 

sexuální dysfunkce 22 rozhovor za účelem sex. uspokojení 0 

Problematika závislostí a sociální patologie 

alkohol 188 domácí násilí 181 

drogy 73 znásilnění 36 

hráčství 12 delikvence 7 

sekty 2 závislost na vztazích 35 

poruchy příjmu potravy 7 závislost na lécích 29 
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Personální obsazení 

Bc. Jiřina Venclíčková 
vedoucí programu 
 

2 konzultanti LDT na HPP a  9 konzultantů LDT na DPČ - vzhledem k charakteru pracoviště a deklarované 
anonymitě jak ze strany klientů, tak ze strany zaměstnanců se jména konzultantů nezveřejňují. 

 

 

Adresa zřizovatele 

Most k naději, 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 0 problematika odlišné sex. orientace 241 

duchovní otázky 49 jiná 112 

Náhlá, nečekaná traumatizující událost 

autonehoda 4 živelná katastrofa 0 

znásilnění 33 úmrtí-náhlé, tragické 33 

přepadení 10 ztráta zaměstnání 11 

okradení 4 jiná 332 

Problematika syndromu CAN 

psychické týrání 61 zanedbávání 10 

tělesné týrání 12 šikana 63 

sexuální zneužívání 40 -  

18,56%

0,84%
1,60%

7,01%

3,69%

17,69%

3,47%

42,16%

4,93%

Problematika volajících

Vztahová Sexuální
Syndrom CAN Zdravotní
Náhlé trauma Sociálně právní
Menšiny Osobní, existenciální
Závislostí a patologie

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

Poslání 

Posláním poradny je poskytovat bezplatně a anonymně odborné sociální poradenství lidem v krizových 

situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Podporu lidem v krizi nabízíme i 

prostřednictvím e-mailového poradenství.  

Cíl projektu 

Cílem poradny je podpora osob v krizi, obětí trestných činů, obětí domácího násilí se zaměřením na 

krizovou intervenci těmto osobám, jejich stabilizaci při vyrovnání se s následky krize či traumatu a 

usnadnění návratu k běžnému živou a fungování.  

Dílčí cíle 

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

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

 pomáhat mu mobilizovat jeho vlastní podpůrné struktury, 

 podpořit a posílit klientův psychický stav tak, aby mohl samostatně fungovat v běžném sociálním 

prostředí.  

Cílová skupina 

Osoby v krizi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti.  

Zhodnocení roku 2015 

Během první poloviny roku probíhala rekonstrukce prostor poradny (štuky, výmalba, podlahy, nátěr 

topení, atd.), zakoupeno bylo i základní nové vybavení (křesla, psací stůl, kancelářská židle, registrační 

skříňka…). Díky nutným úpravám pracoviště, byla omezena prezentace služby před veřejností, což se 

odrazilo v nižším počtu klientů. I přes nízkou prezentaci služby si nás lidé v obtížných situacích vyhledali 

(prezentace na www. stránkách, informace z katalogu soc. služeb ÚK), což svědčí o potřebnosti služby. 

Nižší finanční prostředky nás omezili v době poskytování služby. 

V roce 2015 bylo ošetřeno celkem 67 klientů z toho 10 telefonických kontaktů, 44 e-mailů a 13 

intervencí tváří v tvář. Problematiky se týkaly klientů samotných, jejich blízkých či celé rodiny. Témata 

byla pestrá, např. vztahová problematika (rozchod s partnerem, milenecký poměr, seznamovací 

problematika, rodinná problematika, manželská problematika, dívka s náhradní matkou, která ji 

odstrkuje, problematický vztah rodičů a dětí), problematika osobní a existencionální (suicidální 

myšlenky, ztráta smyslu života, osamělost, realizovaný pokus o sebevraždu, následná léčba na 

psychiatrii a sklon k recidivě, pokus o sebevraždu – předávkování léky, samoživitelka vyčerpaná 

každodenními povinnostmi, strach z rozvodu a budoucnosti, vyrovnání se s rozchodem, nízké 

sebevědomí, vyrovnání se s pobytem v dětském domově, zvažování zda opustit rodinu pro kariéru), 

problematika sociální a právní (dluhová problematika, finanční tíseň, bytová problematika), 

problematika zdravotní (postižené dítě a zátěž pro celou rodinu, tělesné postižení a vyrovnání se s 

ním, deprese, psychicky nemocný syn, psychiatrické onemocnění a život s ním), problematika 



 51 

závislostí a sociální patologie (závislost na vztahu, šikana na pracovišti, sexuální harašení, šikana od 

učitelky, drogová problematika, závislost na alkoholu, domácí násilí, vydírání v rodině, psychické týrání, 

krádež syna, znásilnění nezletilé, vyhoření, stalking), psychopatologie (reakce na závažný stres a 

přizpůsobení se – smrt blízké osoby), problematika menšin (gay problematika, lesbický vztah a 

nesouhlas rodičů, strach přiznat svou sex. orientaci, rozchod gay partnerů a strach ze suicida, vztahové 

obtíže gayů) a syndrom CAN (podezření na zanedbávání dítěte, odebrání dítěte matce, zanedbání a 

psychické týrání dítěte). 

Našimi klienty byly z větší části ženy (90%).   

 

 

 

Výhled na rok 2016 

Příjemné prostředí, odbornost, zkušenost pracovníků krizové poradny, závažná ošetřovaná témata i 

lidmi vyhledávaná služba, dávají dobrý základ pro využitelnost služby v roce 2016, kdy se budeme plně 

věnovat klientům v rekonstruovaných prostorách. 

Personální obsazení 

Vedoucí projektu: Bc. Jiřina Venclíčková 

Konzultanti KP: Marcela Kafková, DiS., Věra Drdová, Bc. Lucie Průšová 

 

Adresa: 

Most k naději, z.s., Krizová poradna, 

P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 

Kontakty 

Tel. č.: 728 697 202 

E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz 

Web: www.mostknadeji.eu 

 

Poradenství 2015 

Krizová intervence 13 

Telefonické poradenství 10 

Internetové poradenství 44 

Celkem 67 

64,06%

25%

10,93%
0

2015

Krizová interrvence Telefonické poradenství

Internetové poradenství

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 2015 byly realizovány za finanční podpory: 
 
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
Ministerstva spravedlnosti České republiky 

Evropského sociálního fondu 

Úřadu práce České republiky 

Projekty byly podporovány Ústeckým krajem a Libereckým krajem 

Dále byly projekty významně podporovány a financovány: 
 
z finančních prostředků Statutárního města Liberec  
z dotace poskytnuté Statutárním městem Most  
 
Projekty byly také realizovány s finanční spoluúčastí níže uvedených měst a obcí: 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou - poskytnuta účelová neinvestiční dotace  
Město Bílina 
Město Turnov 
Město Česká Lípa 
Město Osek 
Město Stráž pod Ralskem 
Město Mimoň – přispělo na akci 
Město Nový Bor 
Město Cvikov 
Město Louny 
Město Litvínov 
Město Zákupy – přispělo na reprezentaci 
Město Dubá 
Město Ralsko 
Město Jilemnice 
Město Doksy 
Město Semily 
Město Železný Brod 
Město Žatec 
Město Velké Hamry 

Město Jablonné v Podještědí 

Město Tanvald 

Město Postoloprty 
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Naší činnost jsme také uskutečňovali s finanční podporou: 
MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO 
 
Sponzoři a dárci: 
 
Biskupství litoměřické - Msgre. Mgr. Jan Baxant český katolický duchovní, biskup litoměřický 
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 
Speciální stavby, a.s. 
Ježek Software, s.r.o. 
Potravinová banka Ústeckého kraje 
Potravinová banka Libereckého kraje 
Mgr. Petr Prokeš 
Firma www.Smart-Filter.com, spol. s r.o. 
Jakub Volný 
Lubomír Šlapka 
Jiřina Matějková 
Martina Vysloužilová 
 
a členové spolku MONA 
 
Provoz sociální služby Domy na půl cesty byl v roce 2015 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. 
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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 2015 

V Mostě dne 7. 7. 2016 

Schválil: Lubomír Šlapka -statutární zástupce a výkonný ředitel MOST K NADĚJI , z. s. 
IČO: 63125137, bankovní spojení. č.ú.: 3371253369/0800,sídlo: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1, 

476 104 877. 


