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Terénní programy Liberec – územní pracoviště Most k naději 

Přímá působnost 

programů 

Liberec, Jablonec nad Nisou, 

Frýdlant, Turnov, Semily, 

Česká Lípa ,  Stráž pod 

Ralskem, Cvikov, Tanvald, 

Doksy, Dubá, Jablonné v 

Podještědí  a další. 
 

Vedoucí terénních 

programů 
Lukáš Ron + 420 728 511 619  vedouci.tp@mostknadeji.cz 

Web organizace: www.mostknadeji.eu 

Ředitel organizace - 

statutár 

Lubomír Šlapka - 
předseda 

+ 420 602 338 092  reditel@mostknadeji.cz 

Adresa územního 

pracoviště 
Pastýřská 645/7, 460 01, Liberec 1 tel.:  420 728 511 619  

Adresa sekretariátu 

ředitele 
P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1 tel.:  + 420 476 104 877 

IČO a Registrační číslo 

MV 

IČO: 63125137 

Registrační číslo MV ČR: II/OS/1 – 27632/95-R 

Supervize a Intervize, 

ostatní 
Mgr. Jan Šíp 

Terénní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

1. Lukáš Ron – vedoucí programu, pracovník v sociálních službách 

2. Bc. Ivona Vendégová  –  Adiktoložka, sociální pracovnice, streetworkerka 

3.  Jiří Stich - pracovník v sociálních službách , streetworker 

4.  Kateřina Beková – pracovnice v sociálních službách, streetworkerka 

5. Pavel Váňa – pracovník v sociálních službách , streetworker 

6. Lenka Zajícová – pracovnice v sociálních službách, streetworkerka 

7. David Čorba – pracovník v sociálních službách , streetworker 

8. Lenka Boríková – pracovnice v sociálních službách, streetworkerka 

9. Josef Jarka – pracovník v sociálních službách, streetworker 

 

Základní principy, metody a cíle programu 

 

Cílová skupina 

Terénní pracovníci se zaměřují zejména na lidi zneužívající ilegální drogy, především na 
nitrožilní drogové uživatele ve věku od 15 let.  
Pracovníci terénního programu (TP) aktivně vyhledávají a kontaktují zejména tyto rizikové 
skupiny:  

 Uživatelé drog, zejména tzv. problémoví uživatelé - např. injekční s rizikovým chováním 
 Příležitostní uživatelé drog 
 Osoby experimentující s drogami 
 Osoby ohrožené užíváním drog, pohybující se v prostředí s výskytem drog 

Těmto osobám jsou služby poskytovány anonymně a zdarma. 
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Cíle programu 
 

 Navázání a udržení kontaktu především s populací tzv. problémových uživatelů drog a 
vytvoření důvěrných vztahů mezi pracovníky a klienty programu. 

 Minimalizace zdravotních a sociálních rizik v populaci uživatelů drog.  

 Vedení klienta k bezpečnějšímu chování v oblasti užívání drog a sexuálního chování. 

 Snižování dopadu injekčního užívání drog na obecnou populaci (např. sběr stříkaček). 

 Motivace klientů ke kontaktu se sociálními a zdravotními institucemi. 

 Motivace k aktivnímu řešení problémů. 

 Zvyšování sociálních kompetencí a odpovědnosti klienta. 

 Fungující spolupráce s dalšími institucemi poskytující služby pro uživatele drog - 
návazná péče, sociální služby, lékař, úřady, atd. 

 Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.  

 Motivace klienta ke změně životního stylu, optimálně k abstinenci od návykových látek. 

 Dlouhodobě: Přispívání k dobře fungující společnosti, ve které vedle sebe žijí - bez 
větších konfliktů - uživatelé nelegálních drog, většinoví konzumenti legálních drog i 
abstinenti. A to bez ohledu na etnickou či státní příslušnost, věk, náboženské vyznání, 
nebo sexuální orientaci. 

 Přehled o drogové scéně a o místech pohybu cílové skupiny. 
 

 

Metody terénní práce 
 

 Vedení klienta k osvojení zásad snižujících rizika při užívání drog a přenosu infekčních 
onemocnění.  

 Program využívá metody terénní sociální práce, aktivně přispívá k boji proti sociálnímu 
vyloučení, poskytuje sociální poradenství, informace z oblasti OPL (omamných a 
psychotropních látek), krizovou intervenci, asistenční a jiné služby. 

 Pomoc při pojmenovávání klientových problémů s drogami, nahlédnutí na aktuální 
situaci. Podpora v aktivním zapojení klienta do běhu jeho života = postupné přebírání 
odpovědnosti za svůj život. 

 Podpora a motivace klienta ve vztahu k práci, škole, nebo bydlení.  

 Podpora soužití ilegální drogové a mojoritní „nedrogové“ společnosti také komunikací 
s členy mainstreamové společnosti o účincích legálních a ilegálních látek, vyvracení 
mýtů kolem toxikomanie, apod. 
 

 Poskytované služby: 

 Informační servis - informace o bezpečnějším braní, sexu, pohlavně přenosných 
nemocech, atd. 

 Individuální poradenství (drogové, sociální, trestně-právní, zdravotní, apod.). 
 Krizová intervence osobní i telefonická – aktuální pomoc v tísni. 

 Výměna použitých stříkaček za sterilní + HR materiál: desinfekce, voda, kyseliny, 
prezervativy, filtry, alobal, želatinové kapsle, mastičky, vitamíny a jiný zdravotnický 
materiál. 

 První pomoc a základní zdravotní ošetření. 

 Zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc, K-centrum, detox, léčebnu, psychiatra, 
terapeuta apod.  

 Osobní asistence – spoluúčast při návštěvě lékaře, doprovod na úřad apod. 

 Testování na HIV, HCV a syfilis, těhotenské testy. 
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Principy terénní práce 
 

Potřebnost a individuální přístup 

Uživatelům drog jsou poskytovány služby v rozsahu podle jejich individuálních potřeb. 
Jednotlivým klientům jsou poskytovány pouze služby, které aktuálně potřebují a v 
rozsahu, který odpovídá míře jejich vlastních schopností. 

Harm Reduction 

 Drogy a způsoby jejich užívání jsou rozlišovány na škále od nepřijatelných rizik k méně 
rizikovým. Míra rizika je měřítkem potřebnosti, proto jsou služby poskytovány především 
injekčním uživatelům, dále uživatelům tzv. tvrdých drog a uživatelům drog v obtížné 
životní situaci.   

 Osobám blízkým a uživatelům drog s relativně malým rizikem jsou poskytovány služby 
pouze v rozsahu, které umožňuje volná kapacita programu. 

Nízkoprahovost a dostupnost 

 Služby jsou přístupné všem, kteří spadají do cílové skupiny, zejména uživatelům 
návykových látek pohybujících se mimo síť existujících služeb. 

 Terénní program se realizuje v přirozeném prostředí uživatelů, tzn. venku na ulicích, 
v parcích, v barech, hernách a v klubech. Případně doma u uživatelů – v bytech a 
domech, na „squatech“, apod.  

 Klient může služeb využít během jasně stanovené pracovní doby. 

Bezplatnost, anonymita a mlčenlivost 

 Klienti mají právo vystupovat anonymně, nikdo se nelegitimuje, nezpovídá.  

 O klientech se pracovníci nikde nebaví, neposkytují bez jejich souhlasu žádné osobní 
informace třetí osobě. 

  Veškeré služby jsou bezplatné. 

Dobrovolnost, partnerství a respekt 

 Klient vstupuje do programu vždy na základě vlastní vůle. 

 Pracovníci respektují, že každý klient je odborníkem na svůj život - má své možnosti a 
schopnosti, sám se rozhoduje, hodnotí užitečnost a efektivitu služeb. Klient má právo 
spolupráci s TP kdykoliv ukončit. 

 Klienti nejsou objekty péče, ale aktivní součástí - partnery - v poskytování služeb.  

      Program poskytuje prostor, ve kterém platí přehledná a srozumitelná pravidla. 
Pracovníci respektují rozsah kompetencí svých rolí, jednají očekávatelně a zdvořile.  
TP poskytuje prostor pro odpočinek, sdílení i řešení problémů a pro ventilaci stresu, 
nikoli skrýš před důsledky špatného chování. Pracovníci pak motivují klienta 
k prosazování jeho oprávněných zájmů ve společnosti. 

 

 

 

Informace pro vedení měst: průměrné náklady na 2 terénní sociální pracovníky (SŠ a VŠ) vzděláním, se pohybují do 

500.000,- Kč ročně, jejich průměrný plat v hrubém, do: 15.000,- Kč měsíčně.  Další náklady – komunikační, cestovné, 
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zdravotnický a preventivní materiál, očkování, supervize, intervize, vzdělávání, administrativa a zázemí, se pohybují do 

170.000,- Kč. Celkové náklady na 2 streetworkery v souhrnu činí cca. 700.000,- Kč. Efekt protidrogové práce pro města 

a obce, dosahuje ekonomického i sociálního užitku v řádu milionů korun ročně. 

 


