
K-CENTRUM
LIBEREC

a JABLONEC N. NISOU

„Opakem závislosti není střízlivost.
Je jím blízkost s ostatními lidmi.“ 

Johann Hari
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PROVOZNÍ DOBA
Pondělí až pátek 8.00 – 16.30 hod. 
(12.00 – 12.30 hod. polední pauza)

K-CENTRUM POSKYTUJE
AMBULANTNÍ SOCIÁLNÍ

a
ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

K-centrum Liberec je registrovanou 
sociální službou a s ohledem na 
povinnost certifikace je i držitelem 
certifikátu odborné způsobilosti 
pro poskytování kontaktních a 
poradenských služeb, vydaného 
Radou vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.



POSLÁNÍ

K-centrum Liberec ošetřuje drogovou 
scénu realizací nízkoprahových 
služeb v rámci sekundární a terciární 
prevence. Hlavními nástroji jsou 
poradenství a kontaktní, sociální práce 
a  služby zaměřené na minimalizaci 
zdravotních a sociálních rizik v rámci 
přístupu Harm reduction.

Koncepce Harm reduction, snižování 
škod je založen na spravedlnosti 
a  lidských právech a  zaměřuje se 
na pozitivní změny a  práci s  lidmi, 
která neobsahuje předsudky, nátlak, 
diskriminaci nebo požadavek, aby 
lidé nejdříve přestali užívat drogy a až 
následně dostali podporu. Spočívá ve 
snižování sociálních a  zdravotních 
poškození a  rizik vyplývajících 
z užívání drog, jak na straně uživatelů, 
tak na straně veřejnosti, čímž současně 
přispívá k ochraně veřejného zdraví.

 Vedeme uživatele drog ke změně 
životního stylu, motivujeme je k léčbě 
a abstinenci.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služby jsou nízkoprahové, bezplatné, 
veškeré informace jsou důvěrné 
a  chráněné mlčenlivostí, lze si 
zachovat úplnou anonymitu. 
Respektujeme individuální potřeby 
a svobodnou volbu klienta.

výměnný program

základní zdravotní ošetření

hygienický servis 

kontaktní práce

potravinový servis 

testování na HIV, HCV a syfilis, 
včetně poradenství

testování na přítomnost drog 
v moči – pouze dlouhodobé

osobní asistence

sociální poradenství

předléčebné poradenství 
a motivační rozhovory

zprostředkování léčby 

krizová intervence

poradenství pro rodiče a blízké 
osoby

skupiny pro rodiče

zajišťujeme odborné konzultace 
a stáže

CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby od 15-ti let.
Muži i ženy bez ohledu na typ užívané 
látky, historii užívání a  způsob 
aplikace.

PRIMÁRNĚ:

Osoby experimentující nebo škodlivě 
užívající návykové látky (včetně 
alkoholu).

Osoby závislé na návykových látkách 
(včetně alkoholu a  patologického 
hráčství).

SEKUNDÁRNĚ:

Rodinní příslušníci či jiné blízké osoby 
závislých.

Osoby na počátku abstinence. 


