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Úvodní slovo 

Výroční zpráva za rok 2012, shrnuje práci poměrně velkého týmu lidí, který pracuje v jednotlivých 
odborných územních sekcích a programech. Most k naději (MONA) má působnost ve dvou krajích. 
V Libereckém a v Ústeckém. Na protidrogovém a sociálním bitevním poli, působíme již 18 let – vše 
podstatné o nás - bylo již napsáno a zveřejněno. 
  
Proto se v tomto Úvodním slovu, chci zaměřit především na to - co nás v roce 2012 nejvíce pálilo. 
Ostatně větší komentář výsledky MONA nepotřebují, neboť čtenáři sami posoudí, kolik práce               
je za námi z předložených, velmi zestručnělých výstupů. 
 
Naše organizace má více jak 70 zaměstnanců. Poskytujeme celou škálu sociálních služeb, které 
pomáhají řešit patologické jevy ve společnosti. Rozpočet MONA v roce 2012 dosahoval více jak 20 mil 
Kč. Pomohli jsme přímo či zprostředkovaně několika tisícům lidí, kteří se dostali svým anebo cizím 
zaviněním do složité životní situace. Vedle samotné pomoci člověku v tísni, jsme se zároveň snažili o 
osvětu cílenou nejen na mládež, ale i na politické spektrum a laickou veřejnost. Hovořím-li v úvodu o 
bitevním poli, nejedná se zdaleka jenom o slovní hříčku. Naopak! Bojujeme s předsudky – například 
dodnes se najdou lokální i regionální politici, kteří protidrogovou prevenci – srovnávají s činností 
zahrádkářského spolku. Bojujeme o peníze, neboť nestabilní, degradovaný systém financování 
sociálních služeb je postaven na rozmaru deprivantů, kteří od zeleného stolu rozhodují, zda ta která 
služba zanikne – rozumějte - nebude finančně podpořená a která naopak dostane na svou činnost 
příspěvek jenom proto, že za ní stojí vlivný „sociální kejklíř“. Křiklavým případem je nepodpora 
pracoviště Linky duševní tísně. Kdy se kdosi neznámý, nečitelný, anonymní úředník či politik 
z Ústeckého kraje rozhodl, že tento těžce zkoušený region nepotřebuje telefonickou krizovou 
intervenci. Bez varování, bez studu – byla desítky let budovaná služba, nemilosrdně hozena přes 
palubu. Zdůvodnění je vždy stejné, lakonické – nedostatek peněz. Jistě, peníze na sociální služby 
chybí, protože jsou vynakládány a vynakrádány do nesmyslných „projektů“, například do vánočních 
stromečků pro školy zřizované Krajem. Bojujeme o kvalitu – paradoxně, čím menší je ekonomická 
stabilita neziskového sektoru, tím větší jsou nároky na odbornost pracovníků v sociálních službách. 
Jsme nuceni, nejen zákonem o sociálních službách – soustavně se vzdělávat, máme povinné 
supervize, sto stránkové manuály a přísné kontroly kvality sociálních služeb, přitom se nikdo 
nepozastaví nad tím, že zpravidla první tři měsíce nového roku, nemáme na mzdy a nevíme, zda 
vůbec udržíme tu kterou službu v následujících měsících. Bojujeme s byrokracií – prakticky není 
měsíc, abychom nebyli kontrolováni, abychom nemuseli vyplňovat tabulky, dotazníky, databáze. Když 
už - spíše náhodou, než jinak - vyhrajeme nějaký projekt podporovaný EU, nastává řehole. 
Byrokratický aparát, vegetující právě na kontrolování těch, kteří poskytují přímou péči ohroženým 
lidem – nemilosrdně ujídá energii i chuť cokoli dělat.   
Díky naší nadregionální působnosti máme možnost pozorovat rozdíly a srovnávat přístup k sociálním 
službám v Ústeckém a Libereckém kraji. Ten Ústecký má co dohánět. Ať už v oblasti častých 
personálních změn protidrogových koordinátorů, až po neprůhledné lobby, stojícím                                  
za přerozdělováním finančních prostředků na sociální služby v minulých letech.  
 
Naštěstí ne všude je sociální temnota, a proto vřelé poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Radě vlády koordinace protidrogové politiky, Libereckému kraji a Krajskému úřadu v Liberci, 
magistrátům měst Mostu, České Lípy a Liberce. Starostům a starostkám, primátorkám a primátorům, 
vedení, zastupitelům i úředníkům těch měst a obcí, kteří nás podporují s odvahou a zájmem o veřejné 
zdraví a které s pocitem radosti, že ve společnosti ještě není tak zle - uvádíme na konci této Výroční 
zprávy. 
 
 
 

Lubomír Šlapka 
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K-centrum Most 

 
 
 

Zhodnocení roku 2012 

Kontaktní centrum v Mostě svým poskytováním sociálních a adiktologických  služeb v roce 2012, 

psalo svoji historii již šestnáctým rokem.  

K-centrum Most ve spolupráci s uživateli se již dlouhodobě zaměřuje na snižování zdravotních rizik, 

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

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

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

utváření, rozvíjení či udržení motivace uživatelů drog ke změně životního stylu včetně abstinence od 

drog. 

Naší cílovou skupinou jsou osoby, které svým chováním ve vztahu k omamným a psychotropním 

látkám, jsou ve stavu experimentujícím, tedy zkusili to jen párkrát do současné doby, anebo ve stavu 

závislém, kde droga je dominantním faktorem životů těchto osob. K-centrum Most pomáhá také 

rodičům a dalším blízkým osobám těchto experimentátorů či závislých uživatelů drog v rámci 

poradenství. 

Ve srovnání s rokem 2011 služby HR a kontakty s klienty zaznamenaly významný nárůst. Až o 34% 

vzrostl počet vyměněných stříkaček, přičemž máme 99,3 % návratnost použitých stříkaček. Současně 

s tím vzrostl i počet výkonů právě u výměnného programu.  V  uplynulém roce jsme k šetřícímu 

opatření přistoupili až v druhé dekádě prosince, a tak jde o takřka rovnocenné srovnání s předchozím 

rokem.  Avšak kvůli finančnímu šetření i nadále K-centrum pracovalo v ponížených úvazcích 

pracovníků. I přes to se nám daří zachovávat plný provoz K-centra, bez omezování služeb či pracovní 

doby. Jsme potěšení, že každým rokem vstoupá zájem dobrovolníků působit v našem programu, a tak 

pracovní tým doplňovali dva dobrovolníci, jejichž zkušenost se pojí se zařízením s již opakovanou stáží 

u nás, v rámci svého studia.  

I pře mírný pokles využití některých dalších služeb můžeme konstatovat, že se nám v roce 2012 

podařilo udržet služby na kvalitativně srovnatelné úrovni s rokem 2011. Ponechali jsme prodlouženou 

pracovní dobu v jeden pracovní den až do 18,00 hod. pro klienty a rodiče či osoby blízké, kteří 

z pracovních důvodů mohou využívat naše služby, zejména poradenské, až po jejich pracovní době. 

Na drogové scéně zůstává i v roce 2012 nadále primární drogou pervitin. Z opiátů výrazně převládá 

buprenorfin, získávaný nelegální cestou. Průměrný věk klienta, uživatele drogy, se ve srovnání 

s rokem 2011, opět přiblížil k předchozím letům a to na 27 let.   

V uplynulém roce jsme úspěšně obhájili certifikaci odborné způsobilosti poskytované služby, která 

nám byla přidělena na další čtyři roky. 
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Personální obsazení 
PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu 
Bc. Michaela Vančurová – sociální pracovník  
David Schilling – pracovník v sociálních službách  
Michal Jelínek – sociální pracovník 
Lucie Gärtnerová – DPČ – práce s rodinou – poradenství, terapie 
Radka Vlachá – DPČ – kontaktní pracovník 
2 dobrovolníci 
 

Sídlo programu 
K – centrum Most 
P. Jilemnického 1929 
434 01 Most 
 

Kontakty 
tel. č.: 476 102 288 
web: www.mostknadeji.eu 
e-mail: vedouci.kcm@mostknadeji.cz 
 
Projekt byl v uplynulém roce realizován za finanční podpory Úřady vlády ČR a Rady vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského Úřadu 

Ústeckého kraje, Statutárním městem Most, městem Litvínov.  

K-centrum Most je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 

je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro kontaktní a poradenské služby. 

Srovnání hodnot v letech 2011 a 2012 

Sledovaná hodnota 2011 2012 Srovnání 

Klienti 419 438 +4,5 % 

Injekční klienti 306 326 +6,5 % 

Počet kontaktů u 
výměny 5607 6172 +10,1 % 

Počet inj. stříkaček 55579 74334 + 33,7 % 

Počet kontaktů celkem 8062 8211 +1,8 % 
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Výhled na rok 2013 

Pro rok 2013 nadále zůstává prioritou K-centra Most udržet kvalitu a i rozsah služeb, které program 

již roky nabízí.  Navíc se budeme snažit zavést pravidelné aktivity s klienty, např. formou filmových 

odpolední, cílem kterých by mělo být rozšíření pole prohlubování vztahů a možností pro motivaci 

klientů při zvědomování si své pozice a její možnosti zlepšování.  Pro zaměstnance chceme i nadále 

hledat a vytvářet možnosti pro jejich profesní i osobnostní růst a eliminovat příčiny vyhoření. 

 

Dům humanity v Mostě / K-centrum Most 
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K-centrum Liberec 

Zhodnocení roku 2012 

V roce 2012 K-centrum Liberec evidovalo zvýšený počet klientely cca o 40 klientů. Usuzujeme, že 

tento výraznější nárůst, oproti roku 2011, je způsoben stále více se rozšiřující obeznámeností K-

centra u cílové populace. Toto je způsobeno dílem tzv. šeptandy a rozšiřování dobrého jména KCL 

mezi cílovou populaci, ale také dobrou prací Terénních programů, s kterými velice úzce vzájemně 

spolupracujeme. Nemalý podíl na konečném nárůstu klientely má také naše vlastní propagace ve 

formě rozšiřování letáků mezi cílovou populací, spolupráce s dalšími zařízeními v síti péče o uživatele 

drog atd. Z tohoto hlediska se nám také jako velice důležité jeví mediální výstupy služby, potažmo 

celé organizace (odborné články, rozhovory, vlastní webové stránky organizace, facebook, atd.). Tyto 

zprostředkovávají potřebnou popularizaci služeb v rámci široké veřejnosti, ale také odbornost služby 

a jejich pracovníků. Nemalý podíl na celkovém zvyšování klientely a kontaktů však má též, poměrně 

stabilní tým K-centra, který si takto zjednává větší důvěryhodnost a obeznámenost u cílové populace.   

Podíváme-li se na úspěšnost filozofie Harm Reduction, z níž projekt bezpochyby zcela vychází, přijalo 
K-centrum Liberec v roce 2012 o 8519 ks použitých injekčních stříkaček více než v roce 2011. Nárust 
počtu vydaného materiálu je o 8557 ks. Trend zvyšování celkového vyměněného a přijatého 
injekčního materiálu již sledujeme několik let a potvrzuje nám to i nadále větší obeznámenost 
s našimi službami u cílové populace, jejich popularizaci a zvětšující se odbornost služby v rámci 
adiktologie. Mluvit můžeme též o větším povědomí cílové klientely s filozofií HR, kterou tímto K-
centrum Liberec pomáhá velice významně šířit. Nemalý podíl na těchto číslech má i fakt značné 
spádovosti zařízení, cílovou klientelu zaznamenáváme v podstatě ze všech koutů celého Libereckého 
kraje. 

Během celého roku 2012 jsme taktéž zaznamenali zvýšený zájem o službu kontaktní místnost a 
potravinový servis. Veliký podíl na zvyšujících se číslech této služby má jistě i to, že složení týmu K-
centra Liberec je z dlouhodobého hlediska poměrně stabilní a tedy pro klientelů známé a 
důvěryhodné. Vnímáme, že klientela využívající tyto služby je využívá ráda a že slouží nejen k přímým 
intervencím ze strany pracovníků na klieta, ale také též leckdy k jedinému zastavení se, odpočinutí a 
zamyšlení se nad vlastní situací z jejich strany. 

Již stabilně vysoká čísla vnímáme u služeb telefonických a internetových, jako jsou poradenství přes 
telefon, mail či facebook. U těchto služeb, které povětšinou využívají rodinní příslušníci závislých, 
bychom se rádi v následujícím roce ještě více specializovali, jelikož vnímáme jejich čím dál tím větší 
poptávku a důležitost v moderní době, která je na alternativní komunikaci postavena. Taktéž bychom 
rádi zdokonalili lepší evidenci těchto služeb, aby v roce příštím mohli býti zřetelněji prokazovány.  

V rámci rodinné práce pak evidujeme stále neutuchající zájem ze strany rodičů, či blízkých příbuzných 
klientů. Oproti loňskému roku se v podstatě čísla této služby nezměnila. 

Oproti roku 2011 jsme též zaznamenali zvýšený zájem o testování screenigovými testy na přítomnost 
protilátek HIV, HCV a syfilis a to především z řad dlouhodobých klientů. Usuzujeme, že toto se nám 
podařilo díky dlouhodobé HR osvětě, kterou si v této oblasti i nadále hodláme udržet, do budoucna i 
prohloubit.  
Během roku 2012 se taktéž obměnila část týmu, kdy hned dvě kolegyně odešly na mateřskou 

dovolenou. Tým byl tedy personálně posílen o jednu kolegyni a Bc. Jiří Simeth se stal zástupce 

vedoucí po dobu mateřské dovolené Bc. Lucie Zobač.  

Z hlediska fungování služby jako celku, můžeme konstatovat, že se nám podařilo udržet službu ve 

stejné kvalitativní šíři jako v roce předcházejícím.  
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Personální obsazení 
Bc. Lucie Zobač – vedoucí projektu, sociální pracovnice, socioterapeutka (od 09/2012 mateř. dov.) 
Bc. Jiří Simeth – zástupce vedoucí, pracovník v sociálních službách 
Lukáš Hadač – pracovník v sociálních službách 
Karolína Nechanická – pracovnice v sociálních službách (od 8/2012) 
Bc. Blanka Bihary DiS. – sociální pracovnice (od 10/2012 mateř. dov.) 
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 
web: www.mostknadeji.eu 
e-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz, vedouci.kc@mostknadeji.cz  
 

 

Srovnání hodnot v letech 2011 a 2012 

Sledovaná hodnota 2011 2012 Srovnání 

Klienti 397 441 +12% 

Injekční klienti 328 366 +11% 

Injekční stříkačky in 85835 94344 +10% 

Injekční stříkačky out 85248 93805 +10% 

Počet výměn 3301 3669 +11% 

Počet kontaktů celkem 5682 6128 + 8% 
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Výhled na rok 2013 

V roce 2013 čekají K-centrum Liberec Certifikace odborné způsobilosti RVKPP, jejichž úspěšné splnění 

je naší největší prioritou do tohoto roku. Zároveň bychom samozřejmě rádi udrželi kvalitu a rozsah 

našich služeb tak jak jej již řadu let program nabízí. 

 

Tým KCL zleva: Lukáš Hadač, Karolína Nechanická, Jiří Simeth 

 

Prostory KCL – Vstup a výměnná místnost                                      Prostory KCL – kontaktní místnost 
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K-centrum Česká Lípa 

 

Zhodnocení roku 2012 

K-centrum již přes 15 let poskytuje drogové služby a je jediné nezastupitelné zařízení v regionu. 

Cílová populace uživatelů drog se na Českolipsku prakticky nemění a to již dlouhodobě. Dominantou 

zůstává pervitin aplikovaný injekčně, až 2/3 uživatelů drog navštěvujících K-centrum si jej takto 

aplikují. Oproti loňskému roku se nám zvýšil počet vydaného injekčního materiálu, a to o cca 25 %. 

V našem měřítku statistik, je to velký úspěch. Naopak meziročně klesl počet klientů o 13 %, 

především však v první polovině roku. Vzhledem k migraci klientů a specifikům drogové scény to 

nepovažujeme za nijak významné.  

Celý tým absolvoval přínosné stáže s terénními pracovníky, a to ve městech Jablonné v Podještědí, 

Stráž pod Ralskem, Mimoň, Doksy. Realizovali jsme vzdělávací setkání s Městskou policií Česká Lípa 

na téma služeb K-centra v regionu, problematiky zdravotnického a harm reduction materiálu, který 

distribuujeme uživatelům drog. V minulosti se opakovaně stávalo, že strážníci zabavovali lidem 

injekční náčiní a zdravotní materiál z neznalosti. Dále jsme uskutečnili setkání s Poradnou pro 

mezilidské vztahy ohledně vzájemné delegace cílové skupiny. 

Na závěr roku byla po silném dešti vytopena rezervní konzultovna. Vzhledem k očekávanému 

stěhování již nepočítáme s jejím zprovozněním. Pro naše účely využíváme již jen jednu konzultovnu. 

K-centrum již dlouhodobě spolupracuje s místní psychiatrií - MUDr. Hnídkem a Mgr. Začalovou 

vedoucí abstinenční skupiny. Tento rok jsme úspěšně absolvovali certifikace odborné způsobilosti 

RVKPP a to s platností na 4 roky. V měsíci září nastoupila na MD vedoucí programu Bc. Lucie Zobač a 

zastupuje ji Bc. Jan Lukeš. Tým zůstává stabilní. 

 

Personální obsazení 
Bc. Zobač Lucie - sociální pracovník, vedoucí programu - t. č.  na MD 
Bc. Lukeš Jan - sociální pracovník, zástupce vedoucí 
Hřebíková Vladimíra - prac. v sociálních službách 
Šlechtová Jana - prac. v sociálních službách 
Mgr. Šíp Jan - supervizor 
 

Sídlo programu 
K – centrum Česká Lípa 
Hálkova 1794 
470 01 Česká Lípa 
 

Kontakty 
tel. č.: 487 831 545, 724 246 771, 775 624 246 
web: www.mostknadeji.eu 
e-mail: vedouci.kccl@mostknadeji.cz 

 
 
 

http://www.mostknadeji.eu/
mailto:vedouci.kccl@mostknadeji.cz


10 
Výroční zpráva MONA za rok 2012 

Srovnání hodnot v letech 2011 a 2012 

Sledovaná hodnota 2011 2012 

Klienti 178 157 

Injekční klienti 132 112 

Počet inj. stříkaček 14317 17830 

Počet výměn 693 581 

Neuživatelé 43 36 

 
 

 
 
 
 

 
 

Výhled na rok 2013 

V roce 2013 plánujeme propagační kampaň (nové letáky, vizitky), a to ve spojení s terénními 

pracovníky ATK. Chceme ujistit stávající klienty o pokračování služby a oslovit nové uchazeče o 

službu, ubezpečit je o principech anonymity. Všeobecně se k těmto skupinám na Českolipsku obtížně 

proniká a udržení kontaktu je na velmi křehkých osobních vazbách. Čím dál častěji dostáváme 

informace o strachu panujícím u cílové populace o anonymitu a bezpečí jejich citlivých osobních 

údajů. To nám potvrzují i údaje od terénních pracovníků.  Chceme tak rozšířit všeobecné povědomí o 

činnosti K-centra v regionu a na pravou míru uvádět mnohé kolující mýty. To je možností, jak nalézt 

cestu k dosud neoslovené skryté populaci uživatelů drog. 

74% 26% 

Uživatelé dle pohlaví 
v % 

Muži

Ženy

1% 

85% 

12% 
1% 

1% 

Preferované drogy v % 

Heroin

Pervitin

Kanabinoidy

Těkavé látky

Subutex ilegálně

0
500

1000
1500
2000

Poskytované služby 2011 Poskytované služby 2012



11 
Výroční zpráva MONA za rok 2012 

Dále nás čeká vyjednávání s MěÚ o pokračování služeb K-centra na dosavadním místě. Nyní K-

centrum poskytuje služby ve stejných prostorách spolu s městskou spisovnou v bývalé MŠ. Stav 

budovy je již značně nevyhovující, nutně vyžaduje rekonstrukci. Ke konci roku 2012 nám MěÚ byly 

nabídnuty nové prostory, které svojí rozlohou splňuji předpoklady pro minimalizaci nákladů na 

energie. Avšak pro cílovou populaci jsou strategicky podobně detašované do méně fluktuované 

lokality města. 

Chystáme se také pokračovat v pořádání propagačních akcí, např. besed, a to se studenty především 

středních škol. Navázali jsme tak spolupráci se SOU Česká Lípa a také ZŠp Česká Lípa.  
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Terénní programy ATK 

Terénní drogové programy obecně 

V rámci občanského sdružení 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. 

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. 

 

Základní výčet poskytovaných služeb 

Výměnný program – výměna použitého injekčního materiálu za sterilní kus za kus 

Poskytování doprovodného HR materiálu (kapsle, sterilní voda, alkoholové polštářky, filtry…) 

Asistenční služba 

Informační servis v oblasti bezpečného braní, sociální, zdravotní, pracovní apod. 

Krizová intervence osobní a telefonická 

Screeningové testování na zjištění protilátek HIV, HEP C, HEP B, Syfilis 

Poskytování těhotenských testů 

Základní zdravotní ošetření 

Vitamínový servis 

Delegování či doporučování klienta na další odborné instituce 

Pomoc při řešení obtížných životních situacích 

Sběr použitého injekčního materiálu 

 

Cílová skupina 

Osoby starší 15ti let: 

 Užívající omamné a psychotropní látky injekčně 

 Užívající omamné a psychotropní látky jiným způsobem, než injekčně (kouření, sniff) 

 Sociální okolí uživatelů (rodiče, příbuzní, známí, partneři apod.) 

Žáci a studenti ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, VŠ 

Široká veřejnost 

 

Cíle 

Snižování zdravotních a sociálních rizik, která jsou spojená s užíváním drog 

Monitoring drogové scény a pružné reagování na její stav 

Monitoring a prevence výskytu infekčních a pohlavních onemocnění (HEP C, HEP B, HIV) 

Pomoc rodinám a jiným blízkým osobám uživatelů drog 

Ochrana veřejného zdraví a zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a tématech s nimi 

souvisejících 

 

Principy práce 

Flexibilita, Ochrana práv klienta, Bezplatnost, Nízkoprahovost, Diskrétnost, Respektování 

individuálních potřeb a svobodné volby klienta 
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Terénní program ATK Most 

Poslání a cíle programu 

Program Asistent pro terénní kontakt (ATK) poskytuje sociální služby terénní formou, to znamená 

v přirozeném prostředí klientů. Terénní pracovníci aktivně a permanentně vyhledávají osoby starší 

15ti let, které užívají nebo experimentují s nelegálními omamnými a psychotropními látkami. Těmto 

osobám nabízí a poskytují celou řadu služeb. Hlavním cílem poskytování služeb je zmírnit zdravotní a 

sociální důsledky užívání drog nejen u klientů, ale také u osob v jejich blízkém i širším okolí. Snahou je 

zvýšit motivaci klientů ke změně jejich životního stylu. Minimálním cílovým stavem je tedy zastavit 

zhoršování sociálního a zdravotního stavu klienta a optimálním cílovým stavem je pak zlepšení 

sociálních dovedností klienta, jeho životní úrovně a spokojenosti. Všechny poskytované služby jsou 

zcela anonymní a poskytují se bezplatně. 

 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou osoby od 15ti let věku výše, které užívají omamné a psychotropní látky 

intravenózně (injekčně) nebo jiným způsobem než intravenózně. 

Cílovou skupinou jsou dále osoby blízké uživatelům (rodiče, sourozenci, prarodiče, partneři apod.) a 

osoby, které mají zájem informovat se o drogové problematice. 

Sekundární cílovou skupinou jsou žáci ZŠ a studenti SŠ, SOU, VOŠ, VŠ, pro které realizujeme besedy o 

drogové problematice na školách nebo v prostorách K-centra v Mostě. 

V neposlední řadě jsou cílovou skupinou zástupci široké veřejnosti (Den otevřených dveří, 

Mezinárodní den boje proti AIDS, PR akce apod.). 

 

Zhodnocení roku 2012 

V roce 2012 se působnost programu Asistent pro terénní kontakt rozšířila o další 3 města. Terénní 

pracovníci tedy poskytovali služby v osmi městech a jejich blízkém okolí – v Mostě a Chanově, 

v Bílině, v Litvínově a Janově, v Oseku, v Duchcově, v Žatci, v Lounech a v Podbořanech. Terénní 

pracovníci ve všech městech vyhledávali latentní uživatele drog, mapovali drogovou scénu a 

poskytovali služby již spolupracujícím klientům. Po celý rok 2012 se program potýkal 

s nedostatečným personálním i finančním zajištěním. Z tohoto důvodu musela být terénním 

pracovníkům i vedoucí programu snížena pracovní doba ze 40 hodin na 35 hodin týdně. I přesto 

terénní pracovníci dokázali udržet kvantitativní ukazatele programu na stejné úrovni jako minulý rok. 

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. Terénní pracovníci pracovali během roku s více než 550 klienty, se kterými byli v kontaktu 

více než 3.000krát. Podařilo se jim vyhledat a nakontaktovat 231 nových klientů. Klientům pracovníci 

poskytli formou výměnného programu celkem 108.681 kusů injekčních stříkaček s doprovodným 

Harm Reduction materiálem (sterilní vody, filtry, alkoholové polštářky apod.). Na území výše 

zmíněných měst pracovníci našli a bezpečně zlikvidovali 396 kusů použitého injekčního materiálu. 

V měsíci červnu získal program na základě provedené certifikační kontroly Certifikát odborné 

způsobilosti vydaný Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na další 4 roky.  
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Personální obsazení 

 

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

Tel. č. 725 457 260     e-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz 

TERÉNY LITVÍNOV A JANOV 

Jan Šroub – terénní pracovník v sociálních službách; zástupce vedoucího 

Vladimír Pechek, DiS. – terénní sociální pracovník 

Tel. č. 607 142 710     e-mail: teren@mostknadeji.cz 

TERÉN MOST A CHANOV 

Olga Baťková, DiS. – terénní sociální pracovník 

Lenka Francová – terénní pracovník v sociálních službách 

Karel Fiala – terénní pracovník v sociálních službách 

Tel. č. 725 434 742     e-mail: teren@mostknadeji.cz 

TERÉNY BÍLINA, OSEK, DUCHCOV 

Přemysl Borek – terénní pracovník v sociálních službách 

Tomáš Dupák - terénní pracovník v sociálních službách 

Tel. č. 722 184 445 / 728 714 053     e-mail: teren@mostknadeji.cz 

TERÉNY ŽATEC, LOUNY, PODBOŘANY 

Jakub Benda, DiS. – terénní sociální pracovník 

Tel. č. 776 238 693     e-mail: vedouci.tpz@mostknadeji.cz 

 

Ředitel / koordinace služby / kontrola / analýzy / výstupy 

Lubomír Šlapka e-mail: reditel@mostknadeji.cz 

Tel. č. 602 338 092 

 

Srovnání hodnot v letech 2011 a 2012 

Terén Most a Chanov Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 20.197 23.886 

Počet přijatých inj. stříkaček 24.365 28.385 

Počet kontaktů 751 1.053 

Počet klientů 174 203 

Terén Litvínov Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 21.113 20.145 

Počet přijatých inj. stříkaček 22.329 20.767 

Počet kontaktů 652 824 

Počet klientů 51 59 

Terén Bílina Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 21.412 28.576 

Počet přijatých inj. stříkaček 21.519 28.797 

Počet kontaktů 706 796 

Počet klientů 106 158 

Terén Duchcov Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 4.705 2.950 

Počet přijatých inj. stříkaček 5.350 3.390 

Počet kontaktů 201 124 

Počet klientů 14 11 

mailto:vedouci.atk2@mostknadeji.cz
mailto:teren@mostknadeji.cz
mailto:teren@mostknadeji.cz
mailto:teren@mostknadeji.cz
mailto:vedouci.tpz@mostknadeji.cz
mailto:reditel@mostknadeji.cz
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Terén Osek Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 4.565 5.220 

Počet přijatých inj. stříkaček 4.957 5.750 

Počet kontaktů 387 234 

Počet klientů 16 17 

Terén Žatec Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček -------- 23.410 

Počet přijatých inj. stříkaček -------- 21.592 

Počet kontaktů -------- 105 

Počet klientů -------- 15 

Terén Louny a Podbořany Rok 2011 Rok 2012 

Počet kontaktovaných 
kuřáků konopných látek 

-------- 61 

Počet kontaktů --------- 84 

Počet nalezených inj. 
stříkaček 

---------- 138 
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Výhled na rok 2013 

Naším společným cílem je udržet stávající klientskou síť a nadále ji rozšiřovat. V roce 2013 bychom 

chtěli začít aktivně oslovovat mladé kuřáky konopných látek a především je informovat o sociálních a 

zdravotních důsledcích užívání těchto látek a zmapovat jejich potřeby. Stejně jako v minulých letech 

budou terénní pracovníci aktivně působit na území jednotlivých měst, mapovat drogovou scénu, 

udržovat aktivní spolupráci s blízkými institucemi a organizacemi a pružně reagovat na změny 

v oblasti drogové problematiky. Pokusíme se také všemi silami získat dostatečné množství finančních 

prostředků, aby program mohl plně fungovat, mohli jsme rozšířit řady terénních pracovníků a tím 

docílit toho, že se terénní pracovníci budou moci klientům více věnovat a pomoci jim řešit jejich 

složité životní situace. Naším cílem je také proniknout mezi latentní uživatele drog ve městě Louny a 

Podbořany, kde se zatím terénním pracovníkům podařilo kontaktovat zejména mladé kuřáky 

konopných látek i přesto, že na území těchto měst terénní pracovníci nachází nemalé množství 

použitého injekčního materiálu. 
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Terénní program ATK Liberec 

Zhodnocení roku 2012 

Rok 2012 se nesl ve znamení několika personálních změn jednak na postu vedoucího týmu a také 

mezi samotnými terénními pracovníky. Z tohoto hlediska bylo velice složité udržet službu tak, aby 

byla poskytována pravidelně a kvalitně, jak byla nastavena. Díky osobní obětavosti několika terénních 

pracovníků, kteří navzdory personálním otřesům v týmu zůstali, se tento náročný úkol podařil splnit. 

Navíc ve druhé polovině roku se začalo složení týmu ustalovat a koncem roku pak došlo k jeho 

posílení na osm terénních pracovníků, kteří navíc mohli využívat dva služební automobily a zajistit tak 

mnohem efektivnější obslužnost terénů, než tomu bylo dříve. 

S odstupem lze tvrdit, že rok 2012 byl z hlediska činnosti terénních programů v Libereckém kraji 

navzdory všem komplikacím poměrně úspěšný. Podařilo se udržet pravidelný kontakt s klienty 

v celém Libereckém kraji a prohloubit u nich důvěru ke službě. To se mimo jiné projevilo nárůstem už 

tak vysokého počtu vyměněných stříkaček v Jablonci nad Nisou. Nejvýraznější nárůst vyměněného 

injekčního materiálu pak terénní program zaznamenal v Liberci. I zde se podařilo udržet kontakt 

s klienty a zejména prohloubení důvěry ve službu pak znamenalo významný posun k práci na bytech 

uživatelů drog. Terénní pracovníci tak navštěvovali celkem 12 bytů a dařilo se jim zde poskytovat 

nemalé sekundární výměny. Právě díky tomu, ale bohužel také kvůli vzrůstající drogové problematice, 

se zvedl objem vyměněných stříkaček v Liberci přibližně o sto procent. 

Významný nárůst v objemu výměnného programu zaznamenal program také v oblasti Frýdlantska (viz 

tabulková část) a zejména v závěru roku se programu podařilo lépe pronikat do dalších lokalit, jako 

jsou například Česká Lípa a Nový Bor. 

Poslání terénních programů pro uživatele drog 

Terénní program (TP) se specializuje na práci s osobami závislými na omamných a psychotropních 

látkách (OPL). Program usiluje o snižování sociálních a zdravotních rizik při zneužívání nelegálních 

drog a poskytuje „Harm Reduction“ služby (dále jen HR). Program je také zaměřen na rekreační 

uživatele drog a na osoby drogou ohrožené. Prioritou terénní práce je vyhledávání, kontaktování a 

motivace uživatelů nelegálních OPL ke spolupráci s pracovníky programu. Účelem této činnosti je 

minimalizace rizik, negativních dopadů, patologií a sociálního vyloučení v důsledku užívání OPL. 

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. 

Cílová skupina programu 

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 
 Rodina a blízcí uživatelů drog 
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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. 

 

Metody práce terénních pracovníků 

Monitoring – pracovníci terénního programu se v rámci náplně své práce pohybují po ulicích měst, 
sledují běžné dění v ulicích, pohyb osob a všímají si známek přítomnosti uživatelů návykových látek, 
jako jsou pohozené stříkačky, intoxikované osoby, sdružování lidí v lokalitách, které nejsou příliš na 
očích. K monitoringu také patří doptávání se občanů města, zda nemají informace o výskytu uživatelů 
drog a spolupráce se sociálními institucemi. Monitoring pracovníci provádějí v denních i večerních 
hodinách. 

Aktivní vyhledávání uživatelů drog (OPL) – pracovníci oslovují osoby, které svým chováním nebo 
vzhledem u pracovníků iniciují domněnku, že mají něco společného s drogami. Tento odhad 
pracovníků je vždy individuální záležitostí a nevychází z žádných norem, byť existují některé znaky, 
které pracovníci při odhadu zohledňují (např. viditelná intoxikace, alternativní způsob oblékání, 
viditelné známky existence na okraji společnosti atd.) 

Přímá práce s uživateli (OPL) na ulici – probíhá v případě, kdy je navázání kontaktu s uživatelem 
úspěšné a ten využije některou z nabízených služeb programu ATK, v našem případě se jedná 
nejčastěji o službu HR, což je snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových 
látek. Dále poradenství o bezpečné aplikaci OPL, sociální poradenství, testování na HIV, Hepatitida C, 
Syfilis, zprostředkování návazných služeb (K-Centrum, terapeutické komunity, apod.), lékařské pomoci, 
asistence na úřadech, atd. 

Práce na uzavřené drogové scéně – jde o způsob práce, kdy se pracovníci dostanou na byt uživatele 
drog a tam mu poskytují některé ze služeb programu. Výhodou této metody je proniknutí do 
prostředí, ve kterém se uživatel cítí bezpečně a má tedy větší důvěru k pracovníkům programu. Další 
výhodou je také možnost potkat na bytě i jiné uživatele drog, protože mají tendenci se sdružovat do 
menších skupin. Tento způsob práce však může být také pro pracovníky programu nebezpečný a je 
proto nutné dodržovat pravidla minimálního bezpečí, popsaná v Operačním manuálu TP. 

Sekundární výměny – jde o výměny většího objemu injekčního materiálu (v řádech desítek až stovek 

kusů) s dlouhodobými klienty, kteří sterilní materiál šíří pro další uživatele (dosud nekontaktované) a 

vybírají od nich použité stříkačky. Sterilní injekční materiál a příslušenství se tak dostává dovnitř 

drogové scény, což je pro TP velice přínosná spolupráce.  
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Personální obsazení 
 
Vedoucí: Bc. Pavel Pech, tel.: 728 511 619, e-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz 
 
Terény Liberec, Stráž pod Ralskem, Ralsko 
Ivona Vendégová, Jiří Stich 
Tel.: 728 485 012 
 
Terény Jablonec nad Nisou, Frýdlantsko 
Alena Havelková, DiS., Lukáš Ron 
Tel.: 606 713 034 
 
Terény Nový Bor, Česká Lípa, Doksy, Cvikov 
David Čorba, Zdeněk Sedlák 
Tel.: 725 483 262 
 
Terény Tanvaldsko, Semilsko 
Bc. Klára Huljaková, Josef Karmášek 
Tel.: 725 457 259 
 

Sídlo programu 
Pastýřská 645/7, Liberec 1, 46001 
 

Kontakty 
Email: tp.liberec@mostknadeji.cz 
 

Srovnání hodnot v letech 2011 a 2012 

Terén Česká Lípa Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček -------- 2.544 

Počet přijatých inj. stříkaček -------- 1.843 

Počet kontaktů -------- 277 

Počet klientů -------- 7 

Terén Frýdlantsko Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 2524 5258 

Počet přijatých inj. stříkaček 1714 4263 

Počet kontaktů 632 417 

Počet klientů 129 154 

Terén Jablonec nad Nisou Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 32991 36835 

Počet přijatých inj. stříkaček 31806 35194 

Počet kontaktů 1291 1454 

Počet klientů 129 154 

Terén Jilemnice Rok 2011 Rok 2012 

Počet vydaných inj. stříkaček 250 300 

Počet přijatých inj. stříkaček 250 300 

Počet kontaktů 27 25 

Počet klientů 12 15 

Terén Liberec Rok 2011 Rok 2012 
Počet vydaných inj. stříkaček 6309 13600 
Počet přijatých inj. stříkaček 5590 12739 

mailto:tp.liberec@mostknadeji.cz
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Počet kontaktů 1362 940 

Počet klientů 171 198 

Terén Nový Bor Rok 2011 Rok 2012 
Počet vydaných inj. stříkaček 5866 

(nesledováno) 
4841 

Počet přijatých inj. stříkaček 4835 

Počet kontaktů 76 (nesledováno) 88 

Počet klientů 12 (nesledováno) 17 

Terén Ralsko Rok 2011 Rok 2012 
Počet vydaných inj. stříkaček -------- 396 
Počet přijatých inj. stříkaček -------- 157 

Počet kontaktů -------- 171 

Počet klientů -------- 10 

Terén stráž pod Ralskem Rok 2011 Rok 2012 
Počet vydaných inj. stříkaček -------- 817 
Počet přijatých inj. stříkaček -------- 329 

Počet kontaktů -------- 203 

Počet klientů -------- 10 

Terén Turnov Rok 2011* Rok 2012 
Počet vydaných inj. stříkaček 3518 2512 
Počet přijatých inj. stříkaček 3290 2247 

Počet kontaktů 587 191 

Počet klientů 51 19 
*Údaje za rok 2011 jsou souhrnem dalších lokalit celého okresu Semilsko 
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Výhled na rok 2013 

V roce 2013 chceme udržet stabilizovaný a početně rozšířený tým terénních pracovníků a maximálně 

využít tohoto potenciálu. Rádi bychom jednak udrželi vzrůstající trend ve smyslu vyměněných 

stříkaček a poskytovaných služeb v Liberci a Jablonci nad Nisou a zároveň bychom rádi pronikli do 

nových lokalit a docílili nárůstu také na Českolipsku. Rovněž vnímáme potřebu navázat pravidelnou 

spolupráci s romskou komunitou, která je zatím vůči našemu programu a také vůči mnohým dalším 

sociálním službám více méně uzavřená a nedůvěřivá. V neposlední řadě bychom chtěli docílit 

efektivního partnerství se samosprávami v Libereckém kraji ve smyslu propagace, čerpání grantů na 

provoz služby či vytváření společných projektů a zapojili tak obce a města do aktivní participace na 

řešení drogové problematiky na jejich územích.  

Mapa pokrytí službami 

 

 

Tým terénního drogového programu v Libereckém kraji 

Horní řada zleva: David Čorba, vedoucí programu Bc. Pavel Pech; Spodní řada zleva: Josef Karmášek, 

Zdeněk Sedlák, Alena Havelková, Jiří Stich, Bc. Klára Huljaková, Ivona Vendégová, Lukáš Ron 
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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. 

Jsme obdobou lékařské záchranné služby v psychosociální oblasti. Poskytujeme totiž v podstatě 

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 důvod, proč ji vyhledává 

tak velký počet lidí.   

Jsme prestižním pracovištěm, proto se na nás opakovaně obracejí odborníci z jiných organizací a 

institucí. Spolupracujeme s integrovaným záchranným systémem (přepojované hovory se 

sebevrahy), spolupracujeme s policisty v řešení domácího násilí a rovněž v ošetřování hovorů se 

sebevrahy.  Učitelé se na nás obracejí v případech, kdy řeší podezření ze zneužívání dítěte či šikanu 

ve škole. Lékaři u nás hledají pomoc pro své klienty se sklony k sebevražednému jednání…  

 

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, které jsou pro jeho obtíže použitelné, resp. vhodné.  

 

Cílová skupina 

Celá populace bez omezení. Své služby nabízíme mužům, ženám i dětem každého věku, jakékoliv 

politické, duchovní či sexuální orientace, příslušníkům minorit. Našimi klienty jsou lidé, jež se střetli 

s nějakou překážkou či životní situací, kterou nejsou schopni vlastními silami či za pomoci svých 

blízkých zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem.  
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Zhodnocení roku 2012 

Nejdůležitější řešenou událostí v roce 2012 byl nedostatek finančních prostředků, který způsobil 

omezení letitého nonstop provozu na provozní dobu 9.00 – 21.00 hod. I přes veškeré vynaložené úsilí 

všech pracovníků linky a uspořádání benefičního představení „Bez roucha“ v Městském divadle Most 

dne 15. 9. 2012 se nepodařilo nonstop provoz v roce 2012 obnovit.  

12. 1. 2012 byl zahájen provoz skype telefonu, který rozšířil služby telefonní krizové intervence o 

možnost bezplatného kontaktování našeho pracoviště.   

V roce 2012 jsme ošetřili celkem 2.107 telefonických kontaktů, z nichž 518 se týkalo vztahové 

problematiky, 1.310 hovorů ošetřovalo problémy osobní e existencionální (například 52x se jednalo 

o velmi vážné sebevražedné úvahy, 37 hovorů se zabývalo klientovým nenacházením smyslu života, 

366x lidé volali kvůli osamělosti). Závislosti a další sociální patologie jsme pomáhali řešit celkem 

105x, přičemž např. domácí násilí bylo tématem hovoru 28x, týrání a zanedbávání dítěte 9x, 

alkoholismus 26x, znásilnění 5x. Problematice menšin se věnovalo celkem 157 hovorů. Šlo o menšiny 

co do sexuální orientace (148 hovorů), ale i o duchovní (8 hovorů) či rasové otázky (1 hovor). Řešili 

jsme problémy sexuálního charakteru (93 hovorů), zdravotní tématiku (397 hovorů) např. tělesná 

nemoc, obava z AIDS, gravidita aj., hledali jsme s klientem řešení v sociálních a právních obtížích (397 

hovorů), např. rozvodová tématika (55 hovorů), vztah rodičů a dětí (131 hovorů), péče o seniory (5 

hovory), nezaměstnanost (15 hovorů), finanční (176 hovorů) či bytová tíseň (14 hovorů). S tragickou 

problematikou CAN, tj. zneužívané, týrané či zanedbávané dítě, mělo v roce 2012 zkušenost nemálo 

našich klientů: psychické týrání zažilo 11 dětí, 7 bylo týráno tělesně, 13 hovorů se týkalo sexuálního 

zneužívání, 3 hovory zanedbávání a 4 klienti hledali cestu ven ze šikany. 

Mezi volajícími lidmi převažovaly ženy. Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií na lince si stabilně 

drží věková skupina 30 – 39 let. Tento trend trvá již druhým rokem a předpokládáme, že bude 

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

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

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

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

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

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

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

zaznamenán nárůst hovorů lidí osamělých ve věkové kategorii 60 – 70 let.  

Personální obsazení 
Bc. Jiřina Venclíčková 
vedoucí programu 
1 pracovník na HPP 
10 konzultantů LDT na DPČ 
Vzhledem k charakteru pracoviště je nutné zachovávat anonymitu pracovníků linky. To je důvodem, 
proč se jejich jména nezveřejňují.  

 
Kontakty 
Tel. č.: 476 701 444 
Skype tel.: ldt.most 
E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz; Web: www.mostknadeji.eu 

mailto:ldt.most@mostknadeji.cz
http://www.mostknadeji.eu/
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Adresa zřizovatele 
Most k naději 
Linka duševní tísně 
P. Jilemnického 1929 
434 01 Most 
 

 
 

Problematika volajících 

Problematika Problematika Počet volajících 

Problematika 
vztahová 

Partnerská 95 

Manželská 52 

Rodinná 196 

Sousedská 8 

Vrstevnická 76 

Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými 5 

Seznamování 76 

Nevěra 10 

Osobní a 
existencionální 

Problémy se sebou samým 663 

Psychopatologie 156 

Problémy výkonu (v práci, ve škole) 25 

Sebevražedné úvahy 52 

Osamělost 366 

Ztráta smyslu života 37 

Úmrtí blízké osoby 11 

Závislostí a sociální 
patologie 

Alkohol 26 

Drogy 26 

Hráčství 4 

Sekty 0 

Poruchy příjmu potravy 6 

Zneužívané a týrané dítě 9 

Domácí násilí 28 

Znásilnění 5 

Delikvence 1 

Sociální a právní 

Předmanželská, manželská, rozvodová 55 

Vztah rodičů a dětí 131 

Určení otcovství 1 

Péče o seniory 5 

Finanční tíseň 176 

30% 70% 

Uživatelé dle pohlaví v % 

Muži

Ženy
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Bytová tíseň 14 

Nezaměstnanost 15 

Zdravotní 

Tělesná nemoc 377 

Smyslové postižení 5 

AIDS a strach z něj 7 

Gynekologická problematika 1 

Gravidita 5 

Antikoncepce 2 

Sexuální 

Prostá sexuální problematika 28 

Sexuální dysfunkce 37 

Sexuální deviace 28 

Rozhovor za účelem sex. uspokojení 1 

Problematika 
menšin 

Rasové otázky 1 

Duchovní otázky 8 

Problematika odlišné sexuální 
 orientace 

148 

Náhlá nečekaná 
traumatizující 

událost 

Autonehoda 0 

Znásilnění 4 

Přepadení 0 

Okradení 0 

Úmrtí náhlé, tragické 10 

Ztráta zaměstnání 3 

Syndromu CAN 

Psychické týrání 11 

Tělesné týrání 7 

Sexuální zneužívání 13 

Zanedbávání 3 

Šikana 4 

 

 

23% 

32% 

14% 

12% 

3% 6% 4% 4% 2% 
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Výhled na rok 2013 

V roce 2013 budeme čelit nedostatečnému finančnímu zajištění linky. Pracovníci linky budou s touto 

krizovou situací počítat a udělají maximu pro to, aby provoz služby telefonické krizové intervence 

v průběhu roku obnovili tak, aby plnil svou funkci po celý den i noc a zajišťoval tak pomoc lidem 

v krizových a často i tragických situacích v aktuálním kritickém okamžiku jejich života.  
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Centrum pro rodinu a následnou péči 

Zhodnocení roku 2012 

Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP) patří mezi novější služby, které začal Most k naději 

poskytovat a to od května 2011. Služba je financována z prostředků ESF.  Služby klientům jsme byli ke 

konci roku 2012 celkem 18 měsíců (od začátku projektu), proto ani nesrovnáváme údaje za rok 2011 

a 2012. Šlo by o nesrovnatelné údaje pololetí 2011 a celého kalendářního roku 2012. 

Služby poskytujeme pouze ambulantní formou v pronajímaných prostorech, mimo sídlo organizace 

MONA a sídlo K-centra, a tak potenciální klienti CRaNP a současně bývalí klienti K-centra při své 

resocializaci a využívání naší pomoci nemusí navštěvovat prostory, které je spojují s jejich aktivní 

drogovou minulostí. 

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 programu pomáháme vytvářet, co nejoptimálnější 

podmínky pro udržení jejich abstinence, pro udržení pozitivních změn chování, kterým se v abstinenci 

naučili. V neposlední řadě jim program pomáhá při uplatňování se zpátky 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, 

skupinové terapie, rodinné/párové terapie, ergoterapie, edukativní program zaměřený na trénink 

dovedností potřebných k uplatnění se na trhu práce (v individuální nebo skupinové podobě).  

Za sledované období využilo služeb doléčovacího CRaNP celkem 114 osob.  

Z toho 23 klientů vstoupilo do strukturovaného doléčovacího programu (SDP) a 20 jich využilo 

ambulantní poradenství. K těmto celkem 43 osobám bylo podpořeno dalších 32 osob z řad jejich 

rodičů a dalších blízkých osob. 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 2012 do této skupiny docházelo 15 rodičů a sešli se 26x. 

Kromě toho se na CRaNP obrátilo dalších 24 osob z řad rodičů a osob blízkých závislým osobám.  

Průměrný věk klienta, za rok 2012, který absolvoval strukturovaný doléčovací program (SDP), byl    

28,8 let.  Přičemž nejstaršímu klientovi bylo 49 let a nejmladšímu bylo 18 let.  Z těchto klientů bylo 

52% žen a 48% mužů.  Ze všech 58 osob pak bylo žen celkem 45% a mužů 55%. 

Rozložení klientů ambulantního poradenství bylo 20% žen a 80% mužů. 

Personální obsazení  
PhDr. Dagmar Jandová – vedoucí programu, terapeut 
Bc. Michaela Vančurová – sociální pracovník, terapeut 
Bc. Lucie Gärtnerová, DiS. – terapeut 
Kateřina Baňacká – administrativní pracovník, poradce 
Lubomír Šlapka – projektový manažer 
Martina Vysloužilová  - finanční manažerka 
 

Sídlo programu 
Centrum pro rodinu a následnou péči, J. Seiferta 2159, 434 01 Most 
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Kontakty 
tel. č.: 777 736 943 
web: www.mostknadeji.eu 
e-mail: cranp@mostknadeji.cz 
 

Hodnoty v roce 2012 

Sledovaná hodnota 2012 

Individuální poradenství 71 

Individuální terapie 177 

Rodinná terapie/ práce s rodinou 29 

Ergoterapie 47 

Edukativní program 20 

Abstinenční skupina 25 

Celkem provedených výkonů 369 

 

 
 

 
 

48% 52% 

Uživatelé dle pohlaví v % 

Muži

Ženy

3% 

38% 

3% 
6% 9% 

41% 

Preferované drogy v % 

Heroin

Pervitin

Kanabinoidy

Buprenorfin

Hrací automaty

Alkohol

http://www.mostknadeji.eu/
mailto:cranp@mostknadeji.cz
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Výhled na rok 2013 

Centrum pro rodinu a následnou péči je nová služba, která nenavazuje na žádného svého 

předchůdce.  Věříme, že první zkušenosti a  možná i občasné chybičky plně zúročíme v následujícím 

roce a tím ještě více zkvalitníme tuto službu. Těšíme se na spolupráci s každým abstinujícím, který 

naši podporu bude v následujícím roce potřebovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ.1.04/3.1.02/67.00003. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

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

zákona č. 108/2006 Sb,. o sociálních službách. 
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Dům na půl cesty pro Liberecký kraj 

SLUŽBA DOMU NA PŮL CESTY V PROVOZU JE OD 1. 10. 2011, OD POČÁTKU DO 31. 11. 2012 

BYLA FINANCOVÁNA Z PROJEKTU IP1 SOCIÁLNÍ PREVENCE, DÁLE MÁ FINANČNÍ PODPORU 

MPSV 

Dům na půl cesty (dále jen „DPC“) je sociální službou určený 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.  

Nároky na život v ústavním zařízení jsou s životem většinové společnosti těžko srovnatelné. Ústavní 

zařízení nemá možnost, jak úspěšně napodobit povahu života vně zařízení. Mladí lidé vycházející 

z ústavů nemají zkušenosti s hodnotou peněz, nemají představu o obtížnosti pravidelného docházení 

do zaměstnání a získání nezbytných finančních prostředků prací, ani schopnosti k řešení nároků 

„běžného“ života nezbytné. Tito mladí lidé mají mnohdy o životě za zdmi ústavu milná přesvědčení, 

kterých nejsou schopni se „mávnutím proutku“ vzdát. Tím se ocitají tváří v tvář s neslučitelným 

rozporem reality s vlastní představou o realitě.  

DPC se stává významným podpůrným pilířem, zabezpečujícím možnost podpory v procesu 

osamostatňování a tím významně podporuje socio-ekonomický vzestup jednotlivce.  

Případová práce s jednotlivcem se odvíjí od Individuálního plánu, který si uživatel společně 

s pracovníky vytvoří ještě před nástupem do služby. Tento plán, společně s dodržováním Domovního 

řádu, je pro uživatele závazný. Jeho postupné naplňování je obsahem sociální práce s uživatelem, 

pokud ze strany uživatele není skutečný zájem o „posun“, může být služba DPC na základě 

opakovaného neplnění Individuální plánu nebo opakovaném Hrubého porušení Domovního řádu, 

ukončena. 

Služba DPC 

o Sociální služba je rodinného typu, je poskytována ve zděné budově o dvou nadzemních 
podlažích; 

o v  druhém nadzemním podlaží jsou dva samostatné dvoulůžkové pokoje (jeden pokoj 
dívčí/ženský, druhý chlapecký/mužský, popřípadě pro pár), dále společenská místnost s TV a 
PC, kuchyně a sociální zřízení (WC + vana); 

o od 6. 9. 2012 je kapacita služby dále rozšířena v prvním nadzemním podlaží v levém křídle 
budovy o tři dvoulůžkové pokoje, na podlaží je dále společenská místnost a sociální zřízení 
(WC + sprchy); 

o Celkový počet dvoulůžkových pokojů poskytované služby do 6. 9. 2012 je pět. 
 

 

Úhrada služby byla do 31. 12. 2012 ve výši 2100,- Kč  
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Problémy při poskytování služby  

Vzhledem ke zkresleným představám uživatelů o životě vně ústavu, počítá služba s možností 

opakovaného selhání jednotlivce. Důvodem je sociální a psychická deprivace, s kterou uživatelé do 

DPC přicházejí, a která zapříčiňuje jejich neschopnost řídit se pravidly Domovního řádu DPC. Jako 

významný pracovní nástroj, aby služba DPC nebyla pouhou zastávkou na pokračujícím socio - 

ekonomickém propadu, zde slouží „částečné omezení poskytování služby na týden“, kdy dochází 

k tzv. „léčbě šokem“. Uživatelům chybí zkušenosti s vlivem vlastních rozhodnutí na kvalitu jejich 

života. Až po nabití vlastních zkušeností, a zjištění, že pravidla mají svůj význam, si je mohou zvnitřnit 

a získat tak schopnost se jimi řídit. DPC slouží jako „bezpečné prostředí“ k získání zkušeností 

z možnosti chybování. Pouze při opakovaném Hrubém porušení Domovního řádu může jednotlivec 

přijít o možnost služby DPC využívat. 

 

Průběžná spolupráce s okolními institucemi 

o Státní úřady, neziskové organizace, pracovní agentury 

 
Personální obsazení 
Bc. Tereza Jiroudková - vedoucí Domu na půl cesty, sociální pracovnice a manažer projektu 
Bc. Petr Porada - sociální pracovník 
Martin Motl - terapeut 
Jaroslava Studničná - pracovnice v sociálních službách 
 
 
Spolupracující dobrovolníci:  
PhDr. Ibrahim Al Sulaiman, Jaroslava Dušková 
Lubomír Šlapka - koordinátor projektu a statutární zástupce 
Petruše Brabcová - finanční manažer 
Martina Vysloužilová - účetní 

 
Kontakty 
Vedoucí programu DPC tel.: 724 827 968 
DPC tel.: 725 128 620 
web: www.mostknadeji.eu 
e-mail: vedouci.dpc@mostknadeji.cz 
 

Sídlo programu 
Dům na Půl Cesty, Pastýřská 645/7, Liberec 

 

V rámci poskytované služby nabízíme 

o Poskytnutí ubytování 
o Sociálně terapeutické činnosti 
o Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
o Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
o a obstarávání osobních záležitostí 

 

mailto:vedouci.dpc@mostknadeji.cz


32 
Výroční zpráva MONA za rok 2012 

Principy naší práce jsou 

o Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta 
o Diskrétnost a ochrana práv klienta 
o Dostupnost komplexní sociálně-terapeutické podpory cílové skupině při začlenění do 

společnosti 
 

Službu nemůžeme poskytnout 

o Osobám vyžadujícím bezbariérový přístup (bariérová budova) 
o Osobám vyžadujícím alternativní způsob komunikace 
o Osobám mluvícím jiným než českým nebo slovenským jazykem 

 

Spolupracující organizace 

Individuální plán uživatelky spočívá ve vyřízení níže vypsaných úkonů, které uživatelce výrazně 

pomohou ve změně její životní situace. Na jejich splnění je navázána spolupráce se sociální pracovnicí 

Naděje, pí. Mgr. Smolovou. Dále s ÚP PRAHA 5, ÚP PRAHA 8, ÚP PRAHA 8 – DHN, ÚP LIBEREC, ÚP 

LIBEREC – DHN, MUDr. Kotrániovou 

 

 

 

DPC v prosinci 2012 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
 
 
 

 
Služba je financována z projektu „IP -1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 realizovaný podle 
rozhodnutí OP LZZ-ZS22-12/2009. Projekt je financovaný prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků 
evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Číslo smlouvy OLP 2501/2011. 
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Služby sociální prevence v Libereckém kraji 

Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené: 
služby sociální prevence v Libereckém kraji.  
 
Cíl projektu 
Cílem projektu je zabránění sociálnímu vyloučení u osob, jimž tento stav hrozí, z jakéhokoliv somato-
psycho-sociálního důvodu a práce s lidmi již sociálně vyloučenými při pomoci v návratu zpět do 
společnosti.  
 
Naše služby 

  pomoc při hledání bydlení

  pomoc při hledání zaměstnání, vytvoření životopisu

  pomoc s řešením dluhů a exekucí, základní informace o insolvenci

  poradenství ohledně sociálních dávek, doprovod na úřady

  pomoc v jakékoliv životní nebo naléhavé krizi

  individuální poradenství a zprostředkování odborné pomoci

 
Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let do 64 let, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti 

domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, komerčně 

zneužívané osoby, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti. 

Změny v roce 2012 
V srpnu v roce 2012 terénní pracovníci (dále TP) působící na území Liberecka získali nové prostory pro 
administrativní činnost, a to v Pastýřské ulici 645/7 v Liberci, v budově Domu na půli cesty. 
 
Nadstandardy pro klienty 
TP poskytují služby Sociálního šatníku – TP oslovují širokou veřejnost, aby nevyhazovali oblečení, 
které je možné ještě použít a poté ho rozdávají v Sociálně vyloučených lokalitách potřebným lidem. 
Zejména v zimním období TP rozdávali teplé oblečení, zimní bundy a deky. TP se dařilo získávat pro 
sociálně slabé rodiny dětské oblečení, hračky a kočárky. 
TP v lednu 2012 vydali brožuru „Stručný rádce – O sociální reformě“, kterou během prvního čtvrtletí 

rozdávali občanům, kterých se sociální reforma týkala a stručně a jasně naše klienty provedla 

veškerými změnami. 

V červenci TP vydali další brožuru: „Stručný rádce – O dluhové problematice“, tato brožura čtenáře 

informuje jak se vyhnout dluhům a pokud již mají vzniklý dluh, jak ho řešit v různých fázích postupů 

až k exekuci. Jsou zde zmíněna práva a povinnosti dlužníků a je zde popis základních informací o 

Osobním bankrotu. 

Průběh služeb v roce 2012 
Od ledna do listopadu byl projekt financován ze zdrojů ESF a Libereckého kraje. OD 1. 12. 2012 do 31. 
12. 2012 byl program sociální prevence finančně podpořen MPSV. 
 
Tým 
Od ledna do listopadu byl tým v roce 2012 stabilní, z předchozího období měli TP zkušenosti, které 
mohli dále využívat a zároveň se neustále vzdělávali na různých kurzech a seminářích. 
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Dne 30. 11. 2013 skončil projekt IP1/2 podporovaný ESF a Libereckým Krajem a bohužel se 

nepodařilo na tento projekt okamžitě navázat v takovém rozsahu, jako v předcházejících měsících, 

takže se tým rozpadl a zůstali pouze dva pracovníci, a to: jeden pracovník na území Liberecka a jeden 

pracovník na území Českolipska. 

Spolupráce s úřady, návaznost služeb 
TP se podařilo ve většině měst navázat spolupráci s Městskými úřady, které na svých úřadech vyvěsili 
leták s nabídkou služeb a pomohli s otisknutím letáku do místních zpravodajů.  
Výbornou spolupráci se podařilo navázat s Odbory sociálních činností na jednotlivých městech, které 

se přetransformovaly po Sociální reformě, a dokázali jsme klientovi poskytnout komplexnější služby. 

Spolupráce pokračovala i s navazujícími službami jako jsou Azylové domy, Noclehárny, Denní centra, 

Intervenční centra a Občanské poradny, kam TP mohli odkazovat své klienty. 

Vývoj cílové skupiny 
TP po Sociální reformě zaznamenali nárůst osob bez přístřeší a nárůst osob balancujících na hraně 
sociálního vyloučení, jednalo se zejména o matky starající se o hendikepované děti. 
TP v průběhu roku zaznamenali nárůst osob bez přístřeší Slovenské a Polské národnosti. 

Počet podpořených klientů: 
TP v roce 2012 podpořili celkem 689 klientů na celém území Libereckého kraje. 
 

Nejčastější zakázka pro TP byla pro rok 2012 řešení dluhů, na druhém místě byla problematika 

bydlení a na třetím místě se umístila zakázka ohledně zaměstnání. 

Personální obsazení 
Lubomír Šlapka – koordinátor, medializátor projektu 
Martin Motl- vedoucí programu 
Bc. Lenka Holakovská, Mgr. Jan Šíp - intervize, supervize 
Karel Fiala – metodik práce se závislými osobami 
 
Českolipsko: ip1.cl@sezanm.cz, 725 457 257 
Marek Pohlodko- pracovník v sociálních službách, terénní pracovník 
Zdeněk Sedlák- pracovník v sociálních službách, terénní pracovník 
 
Liberecko: ip1.liberec@seznam.cz, 725 457 258 
Šárka Jirošová - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník 
Bc. Pavel Pech - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník 
 
Jablonecko: ip1.jablonec@seznam.cz, 725 457 259 
Josef Karmášek - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník 
Bc. Klára Huljaková - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník 
 

Sídlo programu 
Terénní programy – IP1/2 Liberecký Kraj – Technické zázemí: 
Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec 
Hálkova 1794, 470 01, Česká Lípa 
Pražská 48, 466 01, Jablonec nad Nisou 
 

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

mailto:ip1.cl@sezanm.cz
mailto:ip1.liberec@seznam.cz
mailto:ip1.jablonec@seznam.cz
mailto:vedouci.psp@mostknadeji.cz
http://www.mostknadeji.eu/
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Výhled na rok 2013 
Důležitým cílem je zajistit financování programu a tím zajistit udržitelnost poskytování služeb a dále 
vytvářet mapování a monitoringy. 
 

Projekt byl v prosinci 2012 finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
 
 

 
Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ realizovaný podle rozhodnutí č. 
OLP/1652/2010. Projekt je financovaný prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
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Ekonomická část 

(Sken zprávy nezávislého auditora – Ing. Olga Matějková) 
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Poděkování 

Přehled poskytovatelů 

Projekty v roce 2012 byly realizovány za finanční podpory: 
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 
Projekty byly podporovány Ústeckým krajem a Libereckým krajem 

Dále byly projekty významně podporovány: 
Statutárním městem Liberec 
Statutárním městem Most 

Projekty byly také realizovány s finanční spoluúčastí níže uvedených měst: 

Město Jablonec nad Nisou 
Město Bílina 
Město Turnov 
Město Česká Lípa 
Město Osek 
Město Stráž pod Ralskem 
Město Mimoň – přispělo na akci 
Město Doksy 
Město Nový Bor 
Město Cvikov 
Město Louny 
Město Litvínov 
Město Zákupy – přispělo na reprezentaci 
Město Dubá 
Město Podbořany 
Město Ralsko 
Město Jilemnice 
Město Železný Brod 
Město Žatec 
Město Hodkovice nad Mohelkou 
Město Jablonné v Podještědí 
 

Naší činnost jsme také uskutečňovali s finanční podporou: 
MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ 
MIKROREGIONU PODKOZÁKOVSKO 
MIKROREGIONU JIZERA 
MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO 
MIKOROREGION TÁBOR 
 
Sponzoři a dárci: 
Vršanská uhelná a.s. 
Česká Rafinérská, a.s. 
United Energy, a.s. 
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 
První Mostecká, a.s. 
Speciální stavby, a.s. 
Gumotex Automotive, s.r.o. 
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Severočeské doly a.s. 
Ježek Software, s.r.o. 
ADA farmacie – homeopatie 
Ing. Miloslava Kučerová 
Herkul a.s. 
Městské divadlo Most 
Vážená paní Vlková 
Mgr. Petr Prokeš 
 
 
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. 

Speciální poděkování – Mgr. Martin Klika, JUDr. Hana Jeníčková, Ing. Jiří Hlinka a Mgr. Martina 

Rosenbergová  
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