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Výroční zpráva organizace Most k naději za rok 2011 je fakticky pouhým stručným výtahem práce lidí jedné neziskové organizace. Jednotlivé
odborné sekce, přináší výstupy, indikátory, grafy a přehledy o počtech podpořených osob, klientů, uživatelů služeb. Za každým tímto jinak
strohým číslem je osud. Osud člověka, často i osudy celých rodin. Něco se jim v tom jejich životě přihodilo. Něco se stalo. Za každým tímto
číslem jsou i konkrétní pracovníci, lidé, zaměstnanci Mostu k naději, kteří i v těchto podivných časech počeštělého kapitalistického chápání
smyslu života, nalezli své místo, svou roli v pomoci druhým - jakoby proti proudu. Za všemi výstupy této Zprávy, jsou pak peníze, bez nichž
by kvalifikovaná, často jedinečná a jediná pomoc, nemohla být realizována. Zvažovali jsme, zda vytvořit Zprávu podrobnější, anebo stručnou.
S ohledem na rozsah témat a na velikost dat, by Zpráva měla v podrobnější formě více jak 50 stran, po poradě s odborníky na prezentace, jsme tedy - podobně
jako v roce minulém, připravili toto stručné vydání. O to větší význam má však každý údaj.
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Úvodní slovo							
Historie								

Rok 2011 byl pro Most k naději rokem kontrol. Ty začaly prakticky již v lednu a doprovázely naší práci až do prosince. Některé kontroly byly veřejnosprávní,
jiné finanční či věcné a odborné. Všechny se však dotkly provozu administrativy a ekonomiky a tím pádem i dalších, více jak sedmdesáti zaměstnanců
naší organizace. Dalo by se říci, čím většímu počtu lidí jsme pomohli, tím více kontrol bylo - strašná úměra. Kontroly dopadly dobře a musím na tomto místě
poděkovat malému týmu sekce E/A, za to, že i po čtrnácté kontrole, zůstal kompaktní a v mezích možností i stále přívětivý. Leckdo by takovou stresovou práci
co nejrychleji opustil.
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Vážení čtenáři, sociální partneři, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, přátelé,

Rok 2011 byl pro naší organizací rokem, který procházel společenskou, ekonomickou a zjevně i sociální krizí. Jen zasvěcení vědí, jaký vliv mají politická rozhodnutí
na konkrétní život obyvatelstva. Tím, že působíme prakticky v první linii pomyslného sociálního nárazníku, jsme negativní důsledky krize či neodpovědného
přístupu a špatně nastavených norem, zaznamenávali mezi prvními. Mnoho lidí v tom čase propadlo drogám, alkoholu, gamblerství či jinému druhu zoufalství.
Mnohým k životnímu, sociálnímu a existenčnímu krachu pomohli exekutoři a nefinanční sektor, který - obrazně řečeno, stahoval z chudých a bezbranných i kůži.
Několik našich klientů zemřelo, ať již na důsledky bídy či užívání drog. Někteří opustili tento svět dobrovolně - hledajíc ve smrti úlevu. Příběhy z Linky duševní
tísně, příběhy z K-center v Liberci, Mostě, České Lípě - mají jedno společné téma - rozpad sociální koheze, chcete-li soudržnosti, špatná vymahatelnost práva
a jeho nedostupnost pro sociálně slabé jedince i komunity. Nezájem a cynismus. Viditelná i neviditelná ruka trhu - trhu s drogami, s iluzemi, s půjčkami i jejich
vymáháním, trhu s chudobou a beznadějí. Světlem v tunelu sociální nespravedlnosti byl naopak přístup měst a obcí. Města Liberec, Most, Česká Lípa, Bílina,
Turnov, Osek, Jablonec nad Nisou, Frýdlant v Čechách, Litvínov, Nový Bor, Hrádek nad Nisou a další - zejména v Libereckém kraji, i přes vážné rozpočtové
problémy, pomáhají pomáhat i v dobách, kdy peněz není nazbyt. Vedení těchto měst a obcí i zastupitelstva, skrze tuto pomoc, snižují dopady sociálního napětí
a podílí se na zachování ochrany veřejného zdraví i bezpečnosti svých obyvatel. Důsledky špatně nastavené místní i krajské politiky a důsledky nezájmu o věci
veřejné vidíme při srovnání sociálního napětí v krajích, kde Most k naději poskytuje své služby. Zatímco v Libereckém kraji i přes dílčí sociální excesy, je silná
opora sociálnímu segmentu, v Ústeckém kraji jakoby nikdo neviděl, kde jsou příčiny a jaké jsou a ještě budou důsledky. Dvě rozdílné politiky zcela totožných
územně samosprávních celků. Každý rozumný hospodář posiluje v dobách krize dvě věci. Ochranu majetku a osob a vnitřní (sociální) soudržnost. V Ústeckém
kraji se ochrana majetku a osob posiluje až ve chvíli, kdy tato byla napadena. A sociální soudržnost? Má k ní snad vést snižování příspěvků a dotací na sociální
služby? Nedodržování komunitních plánů a prapodivné priority? Výsledek této také politiky vidíme v Krupce, Janově, ve Šluknovském výběžku i na dalších
místech kraje. Nutno říct, že za tristní stav nemůžou policisté, ale konkrétní (ne)zodpovědní politici. Úroda ze zasetého sociálního ignorantství dopadne na
všechny, na celou společnost - pán či kmán. Výdaje na následnou represi a nápravu škod pak budou v řádech stovek milionů korun, na úkor ušetřených několika
milionů pro sociální služby, které ještě zatím - dokáží absorbovat, utlumovat agresivitu a beznaděj, stále víc naštvaných obyvatel v dotčených regionech.
I přes značně chmurný výhled do roku 2012 a zhoršující se předpovědi vývoje globální ekonomiky, jsou zde stále ještě „ostrůvky“ naděje pro potřebné. Ještě
pořád jsou lidé, kteří chtějí a umí pomoc druhým. Stále existuje laskavost, pochopení, slušnost a ochrana pro slabé. Otázkou vskutku aktuální je - jak dlouho?
Závěrem si na tomto místě dovolím poděkovat všem těm, kteří nám po celý rok 2011 a většinou i v letech předchozích, pomáhali, ekonomicky, politicky i jinak.
Poděkování patří těm odvážným a osvíceným představitelům měst a obcí, ale i šéfům firem, úředníkům městských i krajských úřadů a samospráv - včetně
Ministerstva práce a sociálních věcí a Rady vlády koordinace protidrogové politiky, kteří často s vysokým osobním nasazením, ještě drží při životě neziskový sektor.
Speciální poděkování pak patří vedoucím odborných sekcí Mostu k naději a jejich týmům, Výboru MONA
a radnímu pro sociální věci Libereckého kraje Pavlu Petráčkovi.

Lubomír Šlapka
výkonný ředitel Most k naději
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HISTORIE
V rámci stávajících i nových projektů sdružení zaměstnává 70 zaměstnanců. Několik dalších dobrovolníků a stážistů ročně pomáhá zaměstnancům s naplňováním
cílů sdružení.
Pole působnosti MONA pokrývá od roku 2007 velkou část Libereckého kraje, včetně klíčových měst Liberce, České Lípy, Jablonce nad Nisou, Frýdlantu v Čechách,
Turnova a také Semil a Hrádku nad Nisou. Působnost MONA v Ústeckém kraji sahá od hranic města Chomutova na východě až k Teplicím na západě, Lounům na jihu
a k hranicím s Německem na severu, klíčová města jsou Most, Bílina, Litvínov, Osek, Duchcov, Lom a Meziboří. Linka duševní tísně svou působností pokrývá celou ČR.
Výkonným orgánem občanského sdružení Most k naději je výbor. Ten se schází zpravidla šestkrát v roce. Na zasedání výboru ředitel instituce informuje o aktuální
situaci ve sdružení, seznamuje členy s personálními a ekonomickými ukazateli a předkládá podrobné finanční analýzy navrhuje body k projednání. Výbor pak rozhoduje
o dalším postupu. Z každého zasedání výboru je proveden zápis. Výbor působí i jako orgán kontroly poskytovaných služeb.

Lubomír Šlapka - předseda a výkonný ředitel MONA, o.s.
MuDr. josef Kočí - epidemiolog
Pavel Wölﬂ - pracovník zahraniční organizace
PhDr. Dagmar jandová - vedoucí pracovnice v NNO
Mgr. Petr Prokeš - novinář šéfredaktor
Věra Drdová - externí spolupracovnice LDT
Pavel Matějka - ředitel reklamní společnosti
Mgr. jiří Hromada - čestný člen
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Systém vedení MONA se přibližuje formě komunální demokracie (výbor - zastupitelstvo, ředitel - statutární zástupce).

KONTAKTNÍ CENTRA (K-centra)

Z počátku se jeho činnost zaměřovala především na pomoc osobám užívajícím omamné a psychotropní látky. Další aktivitou byla osvěta veřejnosti formou primárně
preventivních přednášek. Postupem času se aktivity sdružení rozrůstaly.

KONTAKTNÍ CENTRA (K-centra)
jsou zřizována dle Zákona 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

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 tématech s nimi souvisejících.

•
•
•
•
•
•

Služby kontaktní místnosti
Hygienický servis
Minimální potravinový servis
Vitamínový 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 – tel. i osobní
Delegování či doporučování klienta k další odborné pomoci
Testování screeningovými testy na přítomnost protilátek HIV,
hepatitidy C a sifilis
Testování na přítomnost OPL z moči
(omamných psychotropních látek)
Těhotenské testy

Cílová skupina
•
•
•
•

Osoby starší 15 let
Uživatelé OPL (experimentující, závislí)
Rodinní příslušníci a jiné osoby uživatelů
Osoby abstinující od OPL

Principy práce
•
•
•
•
•
•

›

Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita

K-centra jsou nestátní, nezisková a nezdravotnická
zařízení, která zajišťují služby pro soby ohrožené drogou,
drogy užívající, uživatele s nízkou motivací k léčbě
a změně životního stylu, ostatní zainteresované osoby,
např. rodinu, partnery, přátele, ale i pro širokou
laickou veřejnost.

›

Občanské sdružení Most k naději vzniklo v roce 1995. Založilo jej společenství lidí, složených z politiků, lékařů i podnikatelů, jež měli potřebu aktivně řešit sociální
problematiku v Ústeckém kraji a zejména pak v Mostě, Litvínově, Bílině a v okolí těchto měst.

KONTAKTNÍ CENTRA

HISTORIE
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zHODNOCENÍ ROKu 2011

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, Ministerstva zdravotnictví, Statutárním městem Most, městem Litvínov.

Kontaktní centrum v Mostě svým poskytováním sociálních a adiktologických služeb v roce 2011 psalo svoji historii již patnáctým rokem.
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.

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.

Ve srovnání s rokem 2010 vzrostl v roce 2011 počet vyměněných stříkaček. Současně však poklesl počet výkonů souvisejících s výměnným programem. Tuto skutečnost
vysvětlujeme tím, že v roce 2010 klienti dostávali omezený počet injekčních setů na osobu a den a to zejména v prvních měsících roku, kdy se opakovaně potýkáme
s nedostatekem finančních prostředků. V uplynulém roce jsme toto opatření nepoužili ani jednou. Klienti tak využívali výměnný program v plném rozsahu. Tudíž při
potřebě vyššího počtu kusů nemuseli docházet opakovaně, ale dostali materiál nejednou. Avšak kvůli finančnímu šetření prošlo K-centrum personálními změnami a to ve
smyslu ponížení pracovních úvazků. Z pracovního týmu odešla jedna letitá kolegyně, kterou nahradil nový kolega na zkrácený úvazek a kolegyně na dohodu o pracovní
činnosti, čím se zabezpečil plynulý provoz K-centra, bez omezování služeb při nižších mzdových nákladech.

Pro rok 2012 bude prioritou K-centra Most udržet kvalitu a i rozsah služeb, které program již roky nabízí. Při narůstajícím zhoršování finančního
dotování služeb našeho typu a současně stoupajících nárocích na jejich poskytování, zejména na kvalifikaci zaměstnanců, je již toto samo o sobě
náročným úkolem.

V roce 2011 organizace Most k naději začala realizovat služby následné péče v Centru pro rodinu a následnou péči (CRaNP). Díky tomu se mnohé aktivity - práce
s rodinou (poradenství, terapie), rodičovské skupiny, práce s abstinujícími, abstinenční skupiny, přestaly realizovat v K-centru. Od července 2011 se realizují v prostorách
CRaNP, které jsou mimo sídlo Mostu k naději. To se odrazilo v mírném poklesu výkonů v individuálním poradenství a celkově i v počtu kontaktů. Celkově ale můžeme
konstatovat, že se nám v roce 2011 podařilo udržet služby kvantitativně, ale zejména kvalitativně na srovnatelné úrovni s rokem 2010. V průběhu roku jsme prodloužili
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, zejména poradenské služby,
až po jejich pracovní době.

Srovnání hodnot v letech 2010 a 2011

VýHLED NA ROK 2012

Na drogové scéně zůstává i v roce 2011 nadále primární drogou pervitin. Z opiátů výrazně převládá buprenorfin, jehož získávání je zejména nelegální cestou. Průměrný
věk klienta, uživatele drogy, se ve srovnání s rokem 2010 snížil o půl roku, a sice na 26,6 roku.

19
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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

6

2011

Srovnání

Klienti

424

419

- 1,2%

Injekční klienti

331

306

- 7,6%

Počet inj. stříkaček

47 536

55 579

+ 16,9%

Počet výměn

5 799

5 607

- 3,3%

Počet kontaktů celk.

8 549

8 062

- 5,7%

•Muži
•ženy

26

3
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3

2010

74

Preferované drogy v %

•
•

•

Pervitin
Bubrenorfin (subutex, suboxone)
THC
Heroin
Alkohol
Těkavé látky

•

•

•

výroční zpráva

PhDr. Dagmar jandová - vedoucí programu
Bc. Michaela Vančurová - sociální pracovník
David Schilling - pracovník v sociálních službách
Kateřina Baňacká - pracovník v sociálních službách (do IV/2011)
Michal jelínek - pracovník v sociálních službách (od VII/2011)
Lucie gärtnerová - DPČ - práce s rodinou - poradenství, terapie
Radka Vlachá - DPČ - kontaktní pracovník

Sledovaná hodnota

2

11

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

uživatelé dle pohlaví v %

Poskytované služby

•2010 •2011
Kontaktní místnost

2841

Potravinový servis

2442
820

Hygienický servis
Individuální poradenství
testy HIV, HCV, sifilis

330

3259
3217

1080

441

139
129
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K-CENTRuM LIBEREC
K-CENTRuM LIBEREC

CÍLE

VýHLED NA ROK 2012

Cílem K-centra Liberec je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které
vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Liberec pomáhá klientům získat, udržet
a posílit motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci. Ve vztahu ke společnosti se podílí na ochraně veřejného zdraví a osvětové činnosti.

I přes neuspokojivou situaci na poli sociálních a adiktologických služeb vstupujeme do nového roku plni sil, očekávání a optimismu. Naší snahou je
a bude zamezit prohlubování sociální frustrace u již tak dost exkludovaných osob, jakými uživatelé drog bezpochyby jsou. Zhoršující se ekonomická
situace činí z chudých lidí žebráky, ale koho pak z žebráků? Dochází k sociálním tlakům a nepokojům, bohužel nejnebezpečnější tenzí shledáváme
tu u lidí, kteří se nacházejí dlouho na okraji společnosti, kam zcela jistě toxikomany řadíme.

CÍLOVÁ SKuPINA
Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí na omamných a psychotropních látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři, rodinní
příslušníci, partneři a přátelé těchto lidí. Také široká odborná i laická veřejnost, žáci a studenti škol.

zHODNOCENÍ ROKu 2011
Uplynulý rok byl ve znamení personálních změn a stabilizace služeb. Hned v úvodu roku byl
tým doplněn o nového kolegu, jež zajistil genderovou vyváženost v týmu a po odchodu jedné
z pracovnic na mateřskou dovolenou v průběhu roku, musel být tým opět personálně posílen.
K dlouhodobému sledování počtu klientů je nutno říci, že statistická data již několik let prakticky
stagnují, jen vzhledem ke zvyšování frekvence užívání narůstá poměrně strmě výměnný program.

9

1
Srovnání hodnot v letech 2010 a 2011

90

uživatelé dle pohlaví v %

Sledovaná hodnota

2010

2011

Srovnání

Klienti

393

397

+1%

Injekční klienti

298

328

+10%

Počet inj. stříkaček

79 020

85 248

+8%

Počet výměn

3 176

3 301

+4%

Neuživatelé

28

26

-7%

•Muži
•ženy

25

75

Preferované drogy v %

•Pervitin •THC •Alkohol
Poskytované služby

Bc. Lucie Schovánková - vedoucí projektu, sociální pracovnice, socioterapeutka
Bc. jana Musilová, DiS. - sociální pracovnice, zdravotní sestra (od XI/2011 mateř. dov.)
Bc. jiří Simeth - pracovník v sociálních službách
Lukáš Hadač - pracovník v sociálních službách
Bc. Blanka Bihary, DiS. - sociální pracovnice (od 8/2011)
Bc. Martin Halama - supervizor

•2010 •2011

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
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výroční zpráva

SÍDLO PROgRAMu

2011 MoST K naDĚJI

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

Kontaktní místnost

3319

2911
1530

Potravinový servis
Hygienický servis

1612

Individuální poradenství

172

testy HIV

38
40

testy HCV (hepatitida C)

40
34

2594
3105

235

9

K-CENTRuM ČESKÁ LÍPA
K-CENTRuM ČESKÁ LÍPA

zHODNOCENÍ ROK 2011
V roce 2011 došlo k rozšíření a změně ve struktuře některých poskytovaných služeb. Zavedli
jsme vitamínový servis a testy na HIV, HCV, syfilis z kapilární krve. Výhodou testů jsou okamžité
výsledky oproti těm předchozím s čekací dobou cca 14 dnů, což bylo pro případnou intervenci
nevhodné. Další zavedenou službou bylo testování na OPL v rámci poradenských služeb. Do HR
materiálu jsme klientům nabídli želatinové kapsle, které jsou možností směrem k méně rizikové
aplikaci. Dále došlo k personálním změnám. Do řádného důchodu odešla dlouholetá osobnost
K-centra Mgr. Magda Jogheeová a dlouholetý kontaktní pracovník Luboš Škoda, tým se obměnil,
doplnil a stabilizoval.

4

VýHLED NA ROK 2012

4

Do nového roku jsme vkročili navzdory úsporám v oblasti sociálních služeb s ambicemi na udržení služeb pokud možno ve stejném rozsahu a kvalitě.
Naší hlavní prioritou je nalezení nového a dostupnějšího zázemí k poskytování ambulantních služeb. Během roku 2012 by mělo dojít ke koordinaci
ambulantních a nově zaváděných terénních služeb terciární drogové prevence na Českolipsku.

24

1

67
Srovnání hodnot v letech 2010 a 2011
Preferované drogy v %

•Pervitin •Bubrenorfin (subutex, suboxone)
•THC •Heroin •Alkohol

uživatelé dle pohlaví v %

Sledovaná hodnota

2010

2011

Srovnání

Klienti

214

178

-16%

Injekční klienti

113

132

+17%

Počet inj. stříkaček

21 277

14 317

-23%

Počet výměn

621

693

+12%

Neuživatelé

97

43

-56%

•Muži
•ženy

23

77
PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

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

10

2011 MoST K naDĚJI

SÍDLO PROgRAMu

Poskytované služby

výroční zpráva

Bc. Lucie Schovánková - vedoucí projektu, sociální pracovnice, socioterapeutka (od 12/2011)
Bc. jan Lukeš - sociální pracovník
Vladimíra Hřebíková - pracovnice v sociálních službách
jana Šlechtová - pracovnice v sociálních službách (od 8/2011)
Mgr. Magda jogheeová - samostatná adiktologická pracovnice (do 8/2011)
Luboš Škoda - pracovník v sociálních službách (do 3/2011)
Mgr. jan Šíp - supervizor

•2010 •2011
Kontaktní místnost

2248

Potravinový servis

1557

Hygienický servis
Individuální poradenství

775
76

testy HIV

14
26

testy HCV (hepatitida C)

14
26

2747

1885

871

147

11

TERéNNÍ PROgRAMY ATK

2011 MoST K naDĚJI
výroční zpráva
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TERéNNÍ PROgRAMY ATK

Do projektu ATK patří terénní programy realizované v městech a obcích Ústeckého a Libereckého kraje.
V každém z těchto programů působí proškolení pracovníci v oblastech jako jsou drogová problematika,
obecné zásady sociální práce, zásady terénní práce, problematika HIV/AIDS, problematika pohlavně
přenosných chorob atd.

›

›

TERéNNÍ PROgRAMY ATK
jsou zřizovány dle Zákona 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

Cíle

• Výměnný program
(výměna použitého injekčního materiálu za sterilní)
• Vitamínový servis
• Asistenční služby
• Základní zdravotní ošetření
• Informační servis
• Sociální šatník
• Poradenství sociálně-právní, zdravotní,
při nástupu do léčby, pro rodiče aj.
• Kompletní krizová intervence – tel. i osobní
• 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

• Snižování zdravotních rizik v důsledku injekčního užívání drog
• Monitoring a prevence výskytu hepatitid, HIV/AIDS
a pohlavních nemocí, možnost zahájení včasné léčby
• Pomoc klientům získat, udržet a pokud možno posílit motivaci
k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci)
• Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelům drog
• Ochrana veřejného zdraví a zvýšení informovanosti veřejnosti
o drogách a tématech s nimi souvisejících
• Sběr injekčního materiálu

Cílová skupina
•
•
•
•

Principy práce
•
•
•
•
•
•

Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita

Osoby starší 15 let
Uživatelé OPL (experimentující, závislí)
Rodinní příslušníci a jiné osoby uživatelů
Osoby abstinující od OPL

13

TERéNNÍ PROgRAMY ATK MOST
TERéNNÍ PROgRAMY ATK MOST

Srovnání hodnot v letech 2010 a 2011

POSLÁNÍ A CÍLE PROgRAMu
Asistent pro terénní kontakt Most poskytuje sociální služby terénní formou, tzn. v přirozeném prostředí klientů. Terénní sociální služby jsou zaměřeny na vyhledávání
osob starších 15ti let užívající nelegální omamné a psychotropní látky. Hlavním cílem poskytování těchto služeb je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog
nejen u klientů, ale i v jejich širokém okolí a zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj dosavadní životní styl. Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je tedy
zastavit zhoršování sociální situace klienta z cílové skupiny a optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Všechny
poskytované služby jsou zcela anonymní a bezplatné a jsou poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků, jehož součástí je mimo jiné také ochrana
práv klientů a respektování důstojnosti a svobodné volby klientů.

CÍLOVÁ SKuPINA
Osoby starší 15ti let:
• užívající OPL injekčně (nitrožilní uživatelé) • užívající OPL jiným způsobem, než injekčně
• sociální okolí uživatelů drog (rodiče, prarodiče, příbuzní, známí, partneři) • osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice
Terénní pracovníci se zaměřují zejména na latentní nitrožilní drogové uživatele a osoby přímo ohrožené drogovou problematikou.

rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

20 503

20 197

Injekční stříkačky out

23 323

24 365

Kontakty

1 090

751

Klienti

190

174

rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

14 068

21 113

Injekční stříkačky out

15 482

22 329

Kontakty

705

652

Klienti

117

51

rok 2010

rok 2011

Terén Litvínov

SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA:
• žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ - besedy na školách nebo přímo v zařízení K-centra
• široká veřejnost (PR akce - Den otevřených dveří, Mezinárodní den boje proti AIDS,…)

Terén Bílina

zHODNOCENÍ ROKu 2011

Injekční stříkačky in

20 934

21 412

Během celého roku působil program Asistent pro terénní kontakt ve městech Most, Bílina, Osek, Duchcov, Litvínov a v přilehlých obcích. Terénní pracovníci se snažili
důsledně naplňovat cíle a poslání programu a permanentně mapovali vývoj drogové scény v jednotlivých městech a snažili se přizpůsobovat jejím změnám. I přesto, že
se program po celý rok 2011 potýkal s nedostatečným personálním a finančním zajištěním. V měsíci květnu byla do funkce vedoucího programu jmenovaná ředitelem
organizace Bc. Lenka Holakovská, DiS. namísto Martina Motla, který se stal vedoucím jiného programu. V měsíci srpnu tým opustil terénní pracovník Michal Nesládek
a na jeho místo byla přijata Olga Baťková. Terénním pracovníkům se podařilo během roku 2011 proniknout hlouběji do drogové scény v Chanově, získat si větší důvěru
klientů, poskytovat jim potřebné služby a informace a zvýšit zde povědomí o programu jako takovém. Tento fakt lze považovat za velký úspěch vzhledem k tomu, jak
výrazně je specifická cílová skupina na tomto území (převážně romské etnikum). Pracovníkům se během roku 2011 podařilo nakontaktovat celkem 171 nových klientů
a provést celkem 61 testů na infekční a pohlavně přenosné choroby, kterými jsou Hepatitida typu C, HIV/AIDS a Syfilis. Dále pracovníci poskytli klientům celkem 891
informací z oblasti bezpečného užívání, bezpečného sexu, zdravotní, sociální, právní a jiné.

Injekční stříkačky out

20 944

21 519

Kontakty

515

706

Klienti

75

106

rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

7 506

4 705

Injekční stříkačky out

7 716

5 350

Kontakty

420

201

Klienti

48

14

rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

6 454

4 565

Injekční stříkačky out

7 298

4 957

Kontakty

588

387

Klienti

82
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TERÉN MOST A CHANOV
Karel Fiala - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
Michal Nesládek (do srpna 2011) - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
Olga Baťková (od září 2011) - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
Lenka Francová - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
Tel: 725 434 742, e-mail: teren@mostknadeji.cz

TERÉN LITVÍNOV, JANOV
Vladimír Pechek - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
jan Šroub - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
zástupce vedoucího
Tel: 607 142 710, e-mail: teren@mostknadeji.cz

2011 MoST K naDĚJI

Bc. Lenka Holakovská, DiS. - vedoucí programu, sociální pracovník
tel. č.: 725 457 260, e-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz
web: www.mostknadeji.eu

TERÉN BÍLINA, OSEK, DUCHCOV
Přemysl Borek - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
Tomáš Dupák - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
Tel: 722 184 445 / 728 714 053, e-mail: teren@mostknadeji.cz

Terén Duchcov

výroční zpráva

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

14

Terén Most, Chanov

Terén Osek

VýHLED NA ROK 2012
Od ledna roku 2012 se působnost programu rozšíří o města Žatec, Louny a Podbořany.
Program Asistent pro terénní kontakt bude tedy působit již v osmi městech. Společným
cílem bude udržení současné klientské sítě a její další rozšíření. Pracovníci se budou i
nadále snažit mapovat drogovou scénu a poskytovat klientům služby takovým způsobem,
aby byly pro klienty přínosem a naplňovat tím filosofii Harm Reduction a Public Health
- tedy snižování sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním drog a ochrana
veřejného zdraví. Budeme nadále šířit informace o bezpečném užívání, bezpečném
sexu, o infekčních a pohlavně přenosných chorobách a motivovat uživatele k aktivitě
v oblasti řešení jejich stávající životní situace a ke zdravějšímu životnímu stylu. Během
roku 2012 budeme i nadále spolupracovat s institucemi sociální sítě i se vzdělávacími
institucemi, kterými jsou základní a střední školy a odborná učiliště.

Preferované drogy v %

•Pervitin
•Subutex legálně
•Subutex nelegálně
•Heroin
•Toluen
•THC 0%
•Metadon 0%

2
17

1

1

79

Klienti dle pohlaví v %

•Muži
•ženy
34

66
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TERéNNÍ PROgRAMY ATK LIBEREC
TERéNNÍ PROgRAMY ATK LIBEREC

Srovnání hodnot v letech 2010 a 2011

zHODNOCENÍ ROKu 2011
V roce 2011 se terénní program (TP) úspěšně rozšířil do Nového Boru a Cvikova, koncem roku začalo i mapování dalších měst na Českolipsku. S rozšířením souvisel
i nábor dvou terénních pracovníků (celkem 1,5 úvazku).

Terén Liberec

Co se číselných ukazatelů týče, navýšily se skoro ve všech oblastech jak počty vyměněných a vydaných injekčních stříkaček, tak i počty klientů a kontaktů s nimi.
Nejvýraznější statistický nárůst jsme zaznamenali v Jablonci nad Nisou (viz tabulka). S TP spolupracovali většinou muži, avšak jejich převaha již nebyla tak markantní,
jako v předchozích letech. Naopak převaha pervitinu, jakožto primární užívané drogy, byla mezi klienty absolutní.
V listopadu roku 2011 terénní program úspěšně prošel Certifikacemi odborné způsobilosti RVKPP.

Pavel jäger - vedoucí programu, terénní pracovník
e-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz
TERÉN JABLONEC NAD NISOU, FRÝDLANT, HEJNICE, NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
Pavel jäger, Alena Havelková, Michaela Mrňousová - terénní pracovníci
tel. č.: 606 713 034

KONTAKTY (ostatní)
tel. č.: 482 713 002
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz
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2011 MoST K naDĚJI

K-centrum Liberec, Rumunská 5/A, 460 01 Liberec

6 629

5 590

Injekční stříkačky out

6 861

6 309

Kontakty

761

1362

Klienti

151

171

rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

18 925

31 806

Injekční stříkačky out

19 825

32 991

Kontakty

933

1 291

Klienti

104

129

rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

1 173

1 714

Injekční stříkačky out

1 477

2 524

Kontakty

378

632

Klienti

42

45

rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

2 505

3 074

Injekční stříkačky out

2 586

3 518

Kontakty

617

587

Klienti

56

51

Terén Turnovsko

výroční zpráva

SÍDLO PROgRAMu

Injekční stříkačky in

Terén Frýdlantsko

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

TERÉN ČESKÁ LÍPA, STRÁŽ POD RALSKEM, DOKSY,
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, RALSKO, MIMOŇ, NOVÝ BOR, CVIKOV a další.
David Čorba, Karel Fiala, jan Šroub - terénní pracovníci
tel. č.: 725 483 262, 606 234 231

rok 2011

Terén jablonec

Za úspěch považujeme i stabilizaci týmu pracovníků a pravidelně spolupracující klientelu. Pozitivní posun vnímáme také v postoji samospráv některých měst a obcí,
převážně na Českolipsku, jež nám umožnily rozvoj. Propagace terénního programu se zlepšila díky článkům v časopisech s krajskou i republikovou působností.

TERÉN LIBEREC, TURNOV a okolí, SEMILY, JILEMNICE,
HRÁDEK NAD NISOU, TANVALD a okolí
Ivona Vendégová, jan Reichl - terénní pracovníci
tel. č.: 728 485 012

rok 2010

Terén Nový Bor, Cvikov rok 2010

rok 2011

Injekční stříkačky in

0

5 310

Injekční stříkačky out

0

5 866

Kontakty

0

76

Klienti

0

12

VýHLED NA ROK 2012
V roce 2012 chceme nadále poskytovat služby harm reduction a pružně reagovat
na potřeby cílové skupiny. Rádi bychom přišli častěji do kontaktu s experimentátory,
marihuanisty a s uživateli dalších drog. Cílem je oslovit a informovat uživatele co nejdříve
v jejich drogové kariéře. Budeme pracovat na tom, aby se program zaběhnul a ukotvil
v nových lokalitách, stejně tak aby se rozšiřoval tam, kde je ho třeba. Ve stávajících
městech máme ambici dále pronikat do uzavřené drogové scény.

Preferované drogy v %

•Pervitin
•Subutex legálně 0%
•Subutex nelegálně 0%
•Heroin 0%
•Toluen 0%
•THC 0%
•Metadon 0%

100

uživatelé dle pohlaví v %

•Muži
•ženy
43
57

17

476 701 444 - LINKA DuŠEVNÍ TÍSNě

Problematika volajících

476 701 444 - LINKA DuŠEVNÍ TÍSNě

Problematika volajících

Problematika vztahová

Hovory

zdravotní problematika

Partnerská

129

Tělesná nemoc

Manželská

71

Smyslové postižení

7

POSLÁNÍ

Rodinná

484

AIDS a strach z něj

6

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.

Sousedská

11

Gynekologická problematika

0

Vrstevnická

118

Gravidita

3

CÍL PROjEKTu

Vztahy mezi nad a pod-řízenými

12

Antikoncepce

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.

Seznamování

133

Nevěra

16

Problematika osobní a existencionální

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.

855

Prostá sexuální problematika

36

Problematika volajících v %

Sexuální dysfunkce

48

•Vztahová
•Osobní a existencionální
•Sociálně právní
•Sexuální
•závislosti a patologie
•Menšiny
•Syndrom CAN

Problémy se sebou samým

1854

Sexuální deviace

44

Psychopatologie

838

Za účelem sex. uspokojení

1

29

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.

104

Rasové otázky

1

Osamělost

829

Duchovní otázky

23

Ztráta smyslu života

89

Probl. odlišné sexuální orientace

453

zHODNOCENÍ ROKu 2011

Úmrtí blízké osoby

6

tel. č.: 476 701 444
Skype tel.: ldt.most
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: ldt.most@mostknadeji.cz

Bc. jiřina Venclíčková - vedoucí programu
2 pracovníci na HPP + 9 konzultantů LDT
Vzhledem k charakteru pracoviště je nutné zachovávat anonymitu
pracovníků linky. To je důvodem, proč se jejich jména nezveřejňují.

ADRESA zřIzOVATELE
Most k naději - Linka duševní tísně
P. Jilemnického 1929, 434 01 Most

2011 MoST K naDĚJI

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

Problematika menšin

Autonehoda

1

Znásilnění

2

Drogy

21

Přepadení

2

Volající dle pohlaví v %

Hráčství

7

Okradení

0

Sekty

0

Úmrtí náhlé, tragické

3

•Muži
•ženy

Poruchy příjmu potravy

1

Ztráta zaměstnání

3

Zneužívané a týrané dítě

59

Domácí násilí

52

Psychické týrání

15

Znásilnění

1

Tělesné týrání

8

Delikvence

2

Sexuální zneužívání

90

Zanedbávání

3

Šikana

3

Předmanželská, rozvodová

73

Vztah rodičů a dětí

200

Určení otcovství

3

4

2
21

20
40

48

Problematika sociálně právní

10

Náhlá nečekaná traumatizující událost

Alkohol

Problematika závislostí a sociální patologie

výroční zpráva

KONTAKTY

V roce 2012 budeme čelit nedostatečnému finančnímu zajištění
linky. Již nyní víme, že bude nutné omezit nonstop provoz linky.
Nejdůležitějším cílem pro nás v roce 2012 tedy bude zajistit provoz
Linky duševní tísně tak, aby volající klient nebyl limitován časem.

0

Sebevražedné úvahy

Nejdůležitější událostí roku 2011 bylo zakoupení skype telefonu a následné zahájení bezplatného, internetového skype volání. V tomto roce pokračovala spolupráce se
záchranným systémem, kdy nám byly předávány hovory se sebevrahy, nebo kdy jsme o pomoc požádaly rychlou záchrannou službu v souvislosti s nutným ošetřením
volajícího člověka (sebevražedný pokus). V minulém roce došlo i ke změně supervizora, který se stará o profesionalitu týmu. Novým supervizorem se stal PhDr. Milan
Kinkor. V loňském roce byly publikovány série článků zaměřené vždy na jedno konkrétní téma. Články vycházely v Bílinském zpravodaji, Diplomatu, Mosteckých
listech, nabídnuty byly regionálním listům Chomutova, Jirkova a Teplic, bez jejich zájmu je zveřejnit. V roce 2011 jsme ošetřili celkem 4.163 telefonických kontaktů,
z nichž 974 se týkalo vztahové problematiky, 1.849 hovorů ošetřovalo problémy osobní e existencionální (například 104x se jednalo o velmi vážné sebevražedné úvahy,
43 hovorů se zabývalo klientovým nenacházením smyslu života, 829x lidé volali kvůli osamělosti). Závislosti a další sociální patologie jsme pomáhali řešit celkem 191x,
přičemž např. domácí násilí bylo tématem hovoru 52x, týrání a zanedbávání dítěte 59x, alkoholismus 48x, znásilnění 1x. Problematice menšin se věnovalo celkem
477 hovorů. Šlo o menšiny co do sexuální orientace (453 hovorů), ale i o duchovní (23 hovorů) či rasové otázky (1 hovor). Řešili jsme problémy sexuálního charakteru
(129 hovorů), zdravotní tématiku (871 hovorů) např. tělesná nemoc, obava z AIDS, gravidita aj., hledali jsme s klientem řešení v sociálních a právních obtížích (937 hovorů),
např. rozvodová tématika (73 hovorů), vztah rodičů a dětí (200 hovorů), péče o seniory (2 hovory), nezaměstnanost (37 hovorů), finanční (584 hovorů) či bytová tíseň
(41 hovorů). Nemálo našich klientů mělo bohužel zkušenost s tragickou problematikou CAN, tj. zneužívané, týrané či zanedbávané dítě: psychické týrání zažilo 15 dětí,
8 bylo týráno tělesně, 90 hovorů se týkalo sexuálního zneužívání, 3 hovory zanedbávání a 3 hovory se věnovaly šikaně.

VýHLED NA ROK 2012

Sexuální problematika

Problémy výkonu (v práci, ve škole)

CÍLOVÁ SKuPINA

18

Hovory

30

Syndrom CAN

70

0

Péče o seniory

2

Finanční tíseň

584

Bytová tíseň

41

Nezaměstnanost

37

19

CENTRuM PRO RODINu
A NÁSLEDNOu
PéČI
CENTRuM
PRO
RODINu
A NÁSLEDNOu PéČI
zHODNOCENÍ ROKu 2011

VýHLED NA ROK 2012

Centrum pro rodinu a následnou péči je zcela novou službou, kterou začal Most k naději poskytovat v minulém roce. Služba je financována z prostředků ESF od května
minulého roku. Přímá práce s klienty v prostorách nově vytvořeného Centra začala až od července 2011.
Následné statistické údaje jsou tedy až za druhé pololetí roku 2011.

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.

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 a v neposlední řadě jim program pomáhá při uplatňování se zpátky na trhu práce jako i při řešení
dluhové problematiky, kterou klienti často v souvislosti se závislostním životem poté v abstinenci musí řešit. Klienti Centra 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.

Služby následné péče 2011
Sledovaná hodnota

rok 2011

Služby poskytujeme pouze ambulantní formou v pronajímaných prostorech, mimo sídlo organizace a sídlo K-centra, a tak bývalí klienti K-centra při své resocializaci
a využívání naší pomoci nemusí navštěvovat prostory, které je spojují s jejich drogovou minulostí.

Individuální poradenství

23

Individuální terapie

82

Za sledované období využilo služeb Centra 61 osob. Z toho 15 klientů vstoupilo do strukturovaného programu a 16 jich využilo ambulantní poradenství. K těmto 31
osobám bylo podpořeno dalších 20 rodičů a blízkých. A to buď formou rodinné terapie nebo formou obecného či strukturovaného poradenství. Průměrný věk klienta,
který absolvoval strukturovaný program, byl 24,3 let. Přičemž nejstaršímu klientovi bylo 33,5 let a nejmladší klientce 16,5 let. Z těchto klientů bylo 40% žen a 60% mužů.
Ze všech 61 osob pak bylo žen celkem 44% a mužů 56%.

Rodinná terapie/práce s rodinou

28

Ergoterapie

25

Eduaktivní program

19

Abstinenční skupina

11

V prostorách Centra se pravidelně jednou za 14 dní schází skupina rodičů závislých osob. Za uplynulé pololetí do této skupiny docházelo 10 rodičů a sešli se 13x.
Kromě toho se na Centrum obrátilo dalších 30 osob z řad rodičů a osob blízkých závislým osobám.

Celkem provedených výkonů

292

uživatelé
dle pohlaví v %

PhDr. Dagmar jandová - vedoucí programu, terapeut
Bc. Michaela Vančurová - sociální pracovník, terapeut
Kateřina Baňacká - administrativní pracovník, poradce
Lucie gärtnerová, DiS. - terapeut

SÍDLO PROgRAMu
Centrum pro následnou péči, J. Seiferta 2159, 434 01 Most

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

20

výroční zpráva

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

2011 MoST K naDĚJI

•Muži
•ženy

44
56

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.

21

DůM NA PůL CESTY PRO LIBERECKý KRAj
DůM
NA PůL CESTY PRO LIBERECKý KRAj
V rámci poskytované služby nabízíme

SLužBA DOMu NA PůL CESTY jE FINANCOVÁNA z PROjEKTu IP1 SOCIÁLNÍ PREVENCE
V PROVOzu jE OD 1. 10. 2011

•
•
•
•

Prozatím jsou registrována 4 lůžka, v plánu je rozšíření kapacity o dalších 6 lůžek. Služba je poskytována v horním patře budovy Domu na půl cesty v Pastýřské ulici
formou rodinného bydlení, kdy je pro provoz služby uzpůsoben byt 3+1. Byt se skládá ze dvou samostatných neprůchozích pokojů, které jsou vybaveny základním
vybavením: dvěma lůžky, dvěma uzamykatelnými šatními skříněmi, psacím stolem s židlí, pracovní lampičkou a budíkem. V celém bytě mimo kuchyně a koupelny
(kde je dlažba) jsou položeny koberce. Obývací pokoj slouží jako společenská místnost vybavená pracovním stolem s PC s přístupem k internetu, sedací soupravou
s konferenčním stolem, skříňkami s úložným prostorem a TV. Kuchyň a koupelna s WC jsou vybaveny standardně a slouží všem uživatelům, kteří se společně
podílejí na jejich úklidu.

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

Principy naší práce jsou
• Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
• Diskrétnost a ochrana práv klienta
• Dostupnost komplexní sociálně-terapeutické podpory

Dům na půli cesty je plně obsazen, na volná místa již čekají zájemci.

ÚHRADA SLužBY
1000,- Kč vstupní záloha za propůjčený inventář, navrací se uživateli při řádném předání svěřeného inventáře po ukončení služby
2100,- Kč za osobu na kalendářní měsíc s možností navýšení při opakovaném nedodržovaní pořádku o 500,- Kč

cílové skupině při začlenění do společnosti

Službu nemůžeme poskytnout

POPIS SLužBY A CÍLOVé SKuPINY

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

Dům na půl cesty (dále jen DPC) je sociální služba, jejímž cílem je v širším smyslu podporovat mladé lidi zpravidla do 26 let věku, kteří po dosažení zletilosti opouštějí
Dětské domovy, výchovná zařízení, ochranou léčbu nebo jsou po výkonu trestu odnětí svobody.

POSLÁNÍ SLužBY

Dům na Půl Cesty, Pastýřská 645/7, Liberec

KONTAKTY
tel. č.: 724 827 968
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: vedouci.dpc@mostknadeji.cz
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PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ
Bc. Tereza jiroudková - vedoucí Domu na půli cesty,
sociální pracovnice a manažer projektu
Bc. Petr Porada - sociální pracovník
jaroslava Studničná - pracovnice v sociálních službách
Pavel Šabek - správce objektu

Martin Motl - terapeut
Lubomír Šlapka koordinátor projektu a statutární zástupce
Petruše Brabcová - finanční manažer
Martina Vysloužilová - účetní

výroční zpráva

SÍDLO PROgRAMu

2011 MoST K naDĚJI

Naším posláním je především podpora a pomoc při osvojování sociálních, osobních a pracovních dovedností mladých dospělých a to na základě poskytování
ubytování v DPC, po dobu maximálně 12 měsíců.

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 V LIBERECKéM KRAjI
SLužBY
SOCIÁLNÍ
PREVENCE
TERéNNÍ PROgRAMY PRO OSOBY OHROžENé SOCIÁLNÍM VYLOuČENÍM NEBO SOCIÁLNě VYLOuČENÍ:
SLužBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V LIBERECKéM KRAjI

Projekt je realizován od září roku 2010, konec realizace je stanoven na 30. listopad roku 2012. Výstupní hodnotou k datu ukončení realizace je 1650
podpořených osob.

CÍL PROjEKTu

VýHLED NA ROK 2012

Cílem projektu je zabránění sociálnímu vyloučení u osob, jimž tento stav hrozí, z jakéhokoliv somato-psycho-sociálního důvodu a práce s lidmi již sociálně exkludovanými
při pomoci v návratu zpět do společnosti.

Jedním z cílů v roce 2012 je stabilizovat působnost programu v přilehlých obcích jednotlivých okresů a rozvoj spolupráce s úřady a institucemi
místních samospráv. Dalším z cílů je například dokončení monitoringů obcí a měst v dotčených okresech. Tím se nám otevře komplexní pohled na
situaci v oblastech sociálního vyloučení, což umožní pracovníkům programu nabízet efektivně a individuálně pomoc tam, kde je jí třeba. Neméně
důležitým cílem však nadále zůstává zajištění financování projektu v roce 2013.

CÍLOVÁ SKuPINA
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let do 64 let, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti, osoby bez
přístřeší, komerčně zneužívané, v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
pachatelé trestné činnosti.

základní statistické údaje
Počet podpořených osob leden – prosinec 2011: 868

zHODNOCENÍ ROKu 2011
V uplynulém roce bylo službou podpořeno 868 osob. V průměru bylo s každou osobou realizováno 2,5 kontaktu, během kterého byla vyřešena její zakázka. Mezi nejvíce
poskytované služby řadíme krátkodobé i dlouhodobé sociální poradenství, osobní asistenci, finanční poradenství, pracovní poradenství, základní zdravotní ošetření
a pomoc při zajištění jiné odborné zdravotní péče či služby. Tyto jsou poskytovány na základě vyhledání klienta v dané lokalitě, díky jeho vlastnímu kontaktu s pracovníky
či na doporučení úřadu apod.

Počet podpořených osob podle pohlaví

•Muži
•ženy

Služby jsou poskytovány v dostatečné míře, terénní pracovníci jsou schopni plně pokrýt poptávku klientely v daných městech, denní kapacita služby je 12 klientů.

109

111
159
160

166

163

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ
Lubomír Šlapka - koordinátor, medializátor projektu
Martin Motl - vedoucí projektu
Bc. Lenka Holakovská, Mgr. jan Šíp - Intervize, Supervize projektu
Karel Fiala - metodik práce se závislými osobami

JABLONECKO - ip1.Jablonec@seznam.cz
BC. Tereza jiroudková - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník - tel.:725 457 259
Klára Altová - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník
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Terénní programy - IP1/2 Liberecký Kraj - Technické zázemí:
• Rumunská 5/A, 460 01 Liberec
• Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec
• Hálkova 1794, 470 01 Česká Lípa

KONTAKTY
tel. č.: 602 219 371
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz

2011 MoST K naDĚJI

LIBERECKO - ip1.Liberec@seznam.cz
Šárka jirošová - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník - tel.: 725 457 258
Bc. Pavel Pech - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník

SÍDLO PROgRAMu

výroční zpráva

ČESKOLIPSKO - ip1.cl@seznam.cz
Marek Pohlodko - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník - tel.: 725 457 257
zdeněk Sedlák - pracovník v sociálních službách, terénní pracovník

Českolipsko

Liberecko

jablonecko

V uplynulém období byla naším průměrným klientem osoba s průměrným věkem 43 let, vyučena,
dlouhodobě bez zaměstnání a ubytování, pravidelně pijící alkohol, bez dokladů a registrace na ÚP, s dluhy.
Terénní pracovníci oproti minulému roku více pracovali s lidmi bez domova, cizinci, lidmi v dluhových pastech.
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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SLužBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SEMILSKO
SLužBY
SOCIÁLNÍ PREVENCE SEMILSKO
TERéNNÍ PROgRAMY PRO OSOBY OHROžENé SOCIÁLNÍM VYLOuČENÍM NEBO SOCIÁLNě VYLOuČENé:
SLužBY SOCIÁLNÍ PREVENCE – TuRNOV, SEMILY, jILEMNICE.

VýHLED NA ROK 2012
Naším hlavním cílem pro rok 2012 je udržení Terénního programu sociální prevence v období po ukončení jeho financování z projektu IP1.
Tato služba je dobře etablovanou v systému sociálních služeb Libereckého kraje, potažmo v jednotlivých dotčených městech.

CÍL PROjEKTu
Cílem projektu je zabránění sociálního vyloučení u osob, jímž tento stav hrozí z jakéhokoliv somato-psycho-sociálního důvodu a práce s lidmi již sociálně exkludovanými
při pomoci v návratu zpět do společnosti.

Počet podpořených osob:
Počet podpořených osob za rok 2011 činí 27, počet podpořených osob prozatím za období realizace projektu je 86.
Plánovaný počet podpořených osob je 100 (do listopadu 2012).

CÍLOVÁ SKuPINA
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 do 64 let. Etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, obchodu s lidmi, trestné činnosti, osoby bez přístřeší,
komerčně zneužívané, v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
pachatelé trestné činnosti.

zHODNOCENÍ ROKu 2011
V roce 2011 se podařilo udržet již dobře zaběhnutou službu v jednotlivých městech, a to včetně nastavené spolupráce s úřady. Mezi základní poskytované služby
řadíme informační servis, krátkodobé i dlouhodobé sociální poradenství, osobní asistenci, osobní i telefonickou krizovou intervenci, základní zdravotní ošetření a pomoc
při zajištění jiné odborné péče či služby. Tyto jsou poskytovány na základě vyhledání klienta v dané lokalitě, díky jeho vlastnímu kontaktu s pracovníky či na doporučení úřadů apod.
Poskytované služby se jeví jako dostatečné, terénní pracovníci jsou schopni plně pokrýt poptávku klientely v daných městech.

SÍDLO PROgRAMu
Terénní programy IP1 – Semilsko, Rumunská 5/A, 460 01 Liberec

KONTAKTY
Bc. Lucie Schovánková - 775 624 246
terénní pracovníci - 722 088 708
web: www.mostknadeji.eu
e-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz
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Lubomír Šlapka - koordinátor projektu
Bc. Lucie Schovánková - vedoucí programu, sociální pracovnice, socioterapeutka
Bc. jana Musilová, DiS. - terénní pracovnice, zdravotní sestra (do 05/2011)
Bc. jiří Simeth - terénní pracovník
Bc. Blanka Bihary, DiS. - terénní pracovnice, sociální pracovnice (od 08/2011)
Bc. Pavel Pech - mediálec projektu

2011 MoST K naDĚJI

PERSONÁLNÍ OBSAzENÍ

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
OLP/2123/2009. 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
EKONOMICKÁ ČÁST

D. Stav a pohyb majetku a závazků organizace v r. 2011
1. Stav a pohyb dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Kč)
Název položky

stav k 1. 1. 2011

přírůstek (MD)

úbytek (D)

stav k 31. 12. 2011

17 545,50 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

17 545,50 Kč

Hmot.maj.-stavby

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Hmot.maj.-pozemek

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nehmot.maj.-softw.

A. Roční účetní uzávěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
1.Roční účetní závěrka obsahující úředně ověřenou „Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2011“ včetně rozvahy,
výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce k 31. 12. 2011 je přílohou této části výroční zprávy.
2. Zhodnocení základních údajů ze závěrky k 31. 12. 2011 je obsahem výše uvedené „Přílohy k účetní závěrce“.

Hmot.maj.-DDHM

703 043,80 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

703 043,80 Kč

Dlouhodobý majetek CELKEM

42 852,00 Kč

0,00 Kč

-10 254,00 Kč

32 598,00 Kč

(rozvaha ř. 1)

2. Stav a pohyb pohledávek (Kč)

B. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Název položky

Naše občanské sdružení účtuje v podvojném účetnictví o nákladech a výnosech, proto je tento bod bezpředmětný.

Za odběrateli (včetně záloh)
Ostatní pohledávky
Pohledávky CELKEM

C. Přehled rozsahu výnosů členěných dle zdrojů
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obrat (MD)

obrat (D)

stav k 31. 12. 2011

530 884,00 Kč

1 272 182,07 Kč

779 408,94 Kč

1 023 657,13 Kč

9 914,00 Kč

354 918,78 Kč

347 464,00 Kč

17 368,78 Kč

540 798,00 Kč

1 627 100,85 Kč

1 126 872,94 Kč

1 041 025,91 Kč

(rozvaha ř. 52)

3. Stav a pohyb krátkodobého finančního majetku (Kč)
Název položky

stav k 1. 1. 2011

obrat (MD)

obrat (D)

stav k 31. 12. 2011

Fin.maj.-bank.účty

571 950,52 Kč

20 429 385,35 Kč

20 777 635,11 Kč

223 700,76 Kč

Fin.maj.-pokladna

52 733,18 Kč

1 157 802,22 Kč

1 142 296,00 Kč

68 239,40 Kč

624 683,70 Kč

21 587 187,57 Kč

21 919 931,11 Kč

291 940,16 Kč

Název položky

stav k 1. 1. 2011

přírůstek (MD)

úbytek (D)

stav k 31. 12. 2011

K dodavatelům

50 634,59 Kč

3 364 928,27 Kč

3 354 942,88 Kč

40 649,20 Kč

K zaměstnancům

4 746,00 Kč

11 089 543,00 Kč

11 086 732,00 Kč

1 935,00 Kč

K institucím SZP

346 013,00 Kč

4 680 287,00 Kč

4 824 027,00 Kč

489 753,00 Kč

K finančnímu úřadu

86 679,00 Kč

1 191 554,00 Kč

1 236 211,00 Kč

131 336,00 Kč

0,00 Kč

45 142,00 Kč

46 769,00 Kč

1 627,00 Kč

474 240,00 Kč

474 240,00 Kč

498 658,36 Kč

498 658,36 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

962 312,59 Kč

20 845 694,27 Kč

21 047 340,24 Kč

1 163 958,56 Kč

Krátkodobý finanční majetek CELKEM
(rozvaha ř. 72)

2011 MOST K NADĚJI

4. Stav a pohyb krátkodobých závazků (Kč)

výroční zpráva

1 Státní rozpočet
7 731 537,00 Kč
2 Komunitní plán
864 000,00 Kč
3 Krajský úřad Ústí nad Labem
400 000,00 Kč
4 Krajský úřad Liberec
1 000 000,00 Kč
5 Města Most, Litvínov, Bílina, Osek, Louny,
		 Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa,
		 Stráž pod Ralskem, Minoň, Doksy, Nový Bor,
		 Cvikov, Dubá, obce Nový Oldřichov, Brniště,
		 Stvolínky Pertoltice aj., mikroregiony Český Ráj,
		 Podkozákovsko, Jizera, Frýdlantsko a ostatní
1 705 788,00 Kč
		
6 Podniky, fyzické osoby a ost. Organizace
198 604,00 Kč
7 Tržby z prodeje služeb a ostatní
881 446,05 Kč
8 Podpořená prac. místa
82 000,00 Kč
9 ESF
7 738 251,97 Kč
10 Kurzové zisky
2,22 Kč
11 členské příspěvky
800,00 Kč
		
VÝNOSY CELKEM
20 602 429,24 Kč
		
Podrobnější členění všech příspěvků je uvedeno v „Příloze k účetní závěrce“.

stav k 1. 1. 2011

Jiné závazky
Dohadné účty pasívní
Vratka dotace do st.rozp.
Krátkodobé závazky CELKEM
(rozvaha ř. 106)

E. Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a nákl. na vlastní činnost (spr.) organizace
Členění nákladů zvlášť na hlavní činnost (tj. na sociální služby) a zvlášť na hospodářskou činnost (tj. vlastní) je podrobně uvedeno ve „Výkazu zisku a ztráty“.			
Podíl správních nákladů na nákladech celkem činí 12 %.
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PŘEHLED POSKYTOVATELŮ

Projekty v roce 2011 byly realizovány za finanční podpory:
• Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
• Ministerstva zdravotnictví České republiky

› ›

Projekty byly podporovány Ústeckým krajem a Libereckým krajem

Naši lidé

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

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

výroční zpráva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Město Jablonce 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obec Nový Oldřichov
Obec Noviny pod Ralskem
Obec Brniště
Obec Stvolínky
Obec Mařenice
Obec Luka
Obec Tuháň
Obec Vrchovany
Obec Radvanec
Obec Pertoltice
Obec Zahrádky
Obec Svojkov

›

Všem poskytovatelům a sponzorům
jménem našich klientů a jménem našeho
občanského sdružení za poskytnutou
finanční podporu velice děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.

›

2011 MOST K NADĚJI

Dále byly projekty realizovány s finanční spoluúčastí:

Město Zákupy – přispělo na reprezentaci
Město Dubá

Naší činnost jsme uskutečňovali s finanční podporou:
•
•
•
•

MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ
MIKROREGIONU PODKOZÁKOVSKO
MIKROREGIONU JIZERA
MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO

Sponzoři:
•
•
•
•

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.
Severočeské doly, a.s.
Ježek Software, s.r.o.

•
•
•
•

ADA farmacie – homeopatie
Martin Motl
Lubomír Šlapka
Jan Vozáb
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Děčín

Chomutov

Liberec

Ústí n. Labem
Teplice
Česká Lípa
Most
Litoměřice

Jablonec n. Nisou
Semily

Louny

KONTAKTY
MOST K NADĚJI, P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1, Tel.: 476 102 288
Ředitel: Lubomír Šlapka, E-mail: reditel@mostknadeji.cz
Ekonomka: Martina Vysloužilová, E-mail: ekonomika@mostknadeji.cz, Tel.: 476 104 877

K-CENTRUM MOST

LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ - 476 701 444

Vedoucí: PhDr. Dagmar Jandová, E-mail: vedouci.kcm@mostknadeji.cz, Tel.: 476 102 288

Vedoucí: Bc. Jiřina Venclíčková, E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz, Tel.: 476 701 444

K-CENTRUM LIBEREC

CENTRUM PRO RODINU A NÁSLEDNOU PÉČI

Vedoucí: Bc. Lucie Schovánková, E-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz, Tel.: 482 713 002

Vedoucí: PhDr. Dagmar Jandová, E-mail: cranp@mostknadeji.cz, Tel.: 777 736 943

K-CENTRUM ČESKÁ LÍPA

DŮM NA PŮL CESTY PRO LIBERECKÝ KRAJ

Vedoucí: Bc. Lucie Schovánková, E-mail: vedouci.kccl@mostknadeji.cz, Tel.: 487 831 545

Vedoucí: Bc. Tereza Jiroudková, E-mail: vedouci.dpc@mostknadeji.cz, Tel.: 724 827 968

TERÉNNÍ PROGRAMY ATK MOST

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V LIBERECKÉM KRAJI

Vedoucí: Bc. Lenka Holakovská, DiS., E-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz, Tel.: 725 457 260

Vedoucí: Martin Motl, E-mail: vedouci.atk2@mostknadeji.cz, Tel.: 602 219 371

TERÉNNÍ PROGRAMY ATK LIBEREC

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SEMILSKO

Vedoucí: Pavel Jäger, E-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz, Tel.: 606 713 034

Vedoucí: Bc. Lucie Schovánková, E-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz, Tel.: 775 624 246
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