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Úvodní slovo
Rok 2013 – Most k naději ve změti protikladů, bídy i očekávání.
Vítejte, dobrý den dámy a pánové, přátelé, kolegyně a kolegové.
Předkládáme vám Výroční zprávu o stavu organizace, která zde
působí téměř dvě desítky let a která v roce 2013 zažila nevídané
turbulence. V tom dobrém, i v tom špatném slova smyslu. Přesto, že
hospodářská krize pomalu odeznívá a ekonomové poněkud stydlivě
hovoří o mírném růstu – ta sociální stále přetrvává. Její důsledky si
ČR ponese, jako příslovečný balvan i v dalších letech a budeme se
s nimi potýkat jak v oblasti materiální, tak i v té duchovní. Co je
horší? Odpověď není jednoznačná.
Co se nám v roce 2013 povedlo. Začnu „oříškem“, jenž stál za mnohými probdělými hodinami v čase
beznaděje – udržet a případně i rozvíjet stávající realizované služby: Dům na půl cesty v Liberci, Linku
duševní tísně, K-centrum Most, K-centrum Liberec, K-centrum Česká Lípa, Terénní protidrogové
programy v Ústeckém a Libereckém kraji, Terénní programy sociální prevence v Libereckém kraji.
Centrum pro rodinu a následnou péči v Mostě (ESF), Odborné sociální poradenství Bělušice (ESF) a
nakonec i těžce zkoušené K-centrum Žatec. Některé ze zmíněných programů či projektů mělo doslova
na mále. Zejména vedoucí jednotlivých odborných programů a projektů, včetně naší ekonomické
sekce, se zasloužili o to, že námi poskytované služby mohou dál prospívat společnosti, lidem a že
nezanikly.
Za úspěch považujeme převod budovy Domu humanity v Mostě do vlastnictví naší organizace. Město
Most tímto vstřícným krokem umožnilo stabilizovat zde poskytované služby, zároveň zajistit jejich
budoucnost, protože jsme se za to zavázali po dobu 25 let k jejich udržení. Jsou zde zapotřebí! Po
úspěšné Certifikaci, se naplno rozjelo K-centrum v Žatci, přitom tolik překážek a problémů s tím
spojených si dokáže představit jenom málokdo. Velkou radost a jisté zadostiučinění nám přináší i
Dům na půl cesty v Liberci (DPC). Jako jediné zařízení svého druhu v Libereckém kraji, je využíváno
mladými lidmi, kteří opouštějí výchovné ústavy a další instituce, aby se osamostatnili. Opravy DPC
budou pokračovat i v následujících letech, protože v době – kdy jsme prostory přebírali, se jednalo
fakticky o demolici. S povděkem oceňujeme aktivity radního Ústeckého kraje Mgr. Martina Kliky,
který s odvahou, ale i promyšlenou koncepcí, začíná opět budovat v předchozích letech destruovanou
důvěru mezi Krajem a protidrogovými službami - v nejpromořenějším regionu ČR.
Protikladem všeho toho dobrého je dlouhodobé podfinancování podstatné části našich služeb.
Nestabilita finanční i politické podpory a Komunitních plánů i špatní lidé. Chybí víceleté financování,
nedostatečná je také ochrana našich sociálních pracovníků nejen před agresivním chováním
samotných uživatelů drog, ale i před zakonzervovaným myšlením sociopatů. Máme vážné obavy o
vývoj, který v roce 2014 přinesou zejména komunální volby. Mnozí představitelé měst a obcí, radní a
zastupitelé – kteří nás nyní podporují, již nemusí být na svých místech a my budeme muset znovu a
znovu přesvědčovat nové, nastupující politiky, že protidrogová prevence a sociální intervence jsou
především v jejich zájmu, v zájmu obyvatel území, které spravují.
Děkujeme za podporu všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

Lubomír Šlapka
výkonný ředitel Mostu k naději
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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
Služby kontaktní místnosti
Hygienický servis
Minimální potravinový servis
Asistenční služby
Základní zdravotní ošetření
Informační servis
Sociální šatník
Výměnný program (výměna použitého
injekčního materiálu za sterilní)
Poradenství sociálně-právní, zdravotní,
při nástupu do léčby, pro rodiče aj.
Kompletní krizová intervence
Delegování či doporučování klienta k
další odborné pomoci
Testování screeningovými testy na
přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C
a syfilis

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

Testování na přítomnost OPL z moči
Těhotenské testy

Principy práce
Cílová skupina
Osoby starší 15 let
Uživatelé OPL (experimentující, závislí)
Rodinní příslušníci a jiné blízké osoby
uživatelů
Osoby abstinující od OPL

Respektování individuálních potřeb a
svobodné volby klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita
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K-centrum Most
Zhodnocení roku 2013
Kontaktní centrum v Mostě svým poskytováním sociálních a adiktologických služeb v roce 2013 psalo
svoji historii již sedmnáctým rokem. Po celou dobu své existence se K–centrum Most poskytováním
svých služeb podílí 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.
Cílová skupina je po celou dobu stejná, tedy osoby,
které svým chováním ve vztahu k omamným a
psychotropním látkám jsou ve stavu experimentujícím
anebo ve stavu závislém, kde droga je dominantním
faktorem životů těchto osob. V posledním období však
evidujeme zvýšený nárůst zájemců o naše služby ze
stran osob závislých na alkoholu a gamblingu. Kcentrum Most pomáhá také rodičům a dalším blízkým
osobám závislých jedinců či závislostí ohrožených
osob.

Preferované drogy

74%

13%
5%

4%
2%

2%
Tým K-centra se může jevit jako široký, ale co do
Heroin
Pervitin
Kanabinoidy
úvazků jen málo přesahuje tři plné úvazky a to až
Těkavé látky
Buprenorfin
Alkohol
v druhé polovině uplynulého roku. I přes to se nám
dařilo poskytovat služby na kvalitativně i kvantitativně dobré úrovni. Dokonce jsme zaznamenali
výrazný nárůst takřka ve všech poskytovaných službách. Svůj významný podíl na dobrém a plynulém
provozu mají určitě i dobrovolníci, kteří s naším zařízením spolupracují dlouhodobě, většinou po
opakovaných povinných školních stážích.
V uplynulém roce 2013 jsme zaznamenali nárůst ve využívání všech služeb, včetně vyššího počtu
vyměněných stříkaček, než tomu bylo v roce 2012. Tato služba a některé další jsou ale také přímo
závislé na finančních prostředcích a u těch jsme nárůst, oproti
Uživatelé dle pohlaví
předchozím rokům, nezaznamenali, spíše naopak pokles.
V posledních měsících se to projevilo v nutnosti šetřit s
doprovodným HR materiálem a v hledání alternativních cest, včetně
vyšší edukace klientů v tomto směru. Výrazně nám stoupl počet
76%
provedených testů na infekční nemoci. Významný podíl má na tom
muži
Světový den boje proti AIDS, kdy jsme ve spolupráci s občanským
24%
sdružením Rozkoš bez Rizika nabídli testování na HIV (a
ženy
v opodstatněných případech i na syfilis) pro širokou veřejnost. Na
drogové scéně zůstává i v roce 2013 nadále primární drogou
pervitin, ten užívá až 74% našich klientů. Z opiátů výrazně převládá
buprenorfin – 13% klientů, který je získáván převážně nelegální
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cestou, oproti heroinu – 5% všech klientů. Průměrný věk klienta, uživatele drogy, se navýšil za
uplynulý rok na 29 let. Výrazně častěji se na nás v roce 2013 obraceli osoby závislé na alkoholu nebo
hráčství.
I v uplynulém roce jsme ponechali prodlouženou pracovní dobu do 18.00 hod. v jeden pracovní den,
a sice v pondělí. Je to zejména pro klienty a rodiče či osoby blízké, kteří z pracovních důvodů mohou
využívat naše služby, zejména poradenské, až po jejich pracovní době.
Kvalita poskytované služby je ověřována certifikačním místním šetřením. Poslední šetření certifikace
proběhlo v roce 2012 a certifikace nám byla přidělena na 4 roky.

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
Michaela Nezbedová, Dis (od července 2013) – sociální pracovník
2 dobrovolníci

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

Kontakty
tel. č.: 476 102 288
e-mail: vedouci.kcm@mostknadeji.cz

.

Sledovaná hodnota

2012

2013

Srovnání

Klienti

438

467

+6 %

Injekční klienti

326

304

-7 %

Počet výměn

6172

7937

+22%

Injekční stříkačky

74334

75580

+2%

Počet kontaktů celkem

8211

9853

+17%
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2366
Rok 2012

2092

Rok 2013

1790
1624
1270
954

193

219
30

Kontaktní místnost

Potravinový servis

Hygienický servis

Individuální
poradenství

57

Testy na HIV

29

38

Testy na HCV

Výhled na rok 2014
Pro rok 2014 nadále zůstává prioritou K-centra Most udržet kvalitu a i rozsah služeb, které program
již roky nabízí. Toto úzce souvisí s finanční podporou programu. Na personálu již šetřit nelze a služby
bychom neradi omezovali. I nadále budeme podporovat možnosti pro profesní a osobnostní růst a i
tím eliminovat příčiny vyhoření.

Dům humanity v Mostě / K-centrum Most
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K-centrum Liberec
Zhodnocení roku 2013
Rok 2013 byl však ve znamení značného nárůstu nových klientů, kdy jsme se v celkovém počtu
klientů, kteří navštívili K-centrum Liberec, dostali až na počet 636. Z toho nových klientů bylo 116.
Nezvyklé je též, že velkou část z této nové klientely tvoří mladí lidé okolo věku cca 18 let. Většinovým
rysem těchto nových kontaktů je zaměření se pouze na výměnný program, snaha minimalizovat
kontakt na co nejkratší časový úsek, zvětšená citlivost na své soukromí (častější komplikace při tvorbě
kódu), atd. Tito noví klienti se stávají spíše občasnými návštěvníky KCL pouze za účelem výměny
injekčního materiálu, pomaleji navazují důvěru a větší ambice prozatím pracovníci KCL směrem k
těmto klientům musí potlačit. Důvody zvýšeného zájmu klientů si vysvětlujeme nejen širším
povědomím o naší službě mezi cílovou populací, ale též i z hlediska prohlubujících se sociálních
problémů, které v mnoha případech lidé řeší užíváním návykových látek.
Ve srovnání s rokem 2012 zaznamenaly služby HR
významný nárůst. KCL v roce 2013 přijalo o 11767 ks
použitých injekčních stříkaček více než v roce 2012. Nárůst
počtu vydaného materiálu je o 7973 ks. Trend zvyšování
celkového vyměněného a přijatého injekčního materiálu
sledujeme již několik let a potvrzuje nám to i nadále větší
obeznámenost s našimi službami u cílové populace a
zvětšující se odbornost služby v rámci adiktologie.
Významným činitelem na těchto číslech je i fakt značné
spádovosti zařízení, cílovou klientelu zaznamenáváme v
podstatě ze všech koutů celého Libereckého kraje.

Preferované drogy
92%

1%
Pervitin

7%
Kanabinoidy

Alkohol

Oproti roku 2012 KCL zaznamenalo zvýšený zájem o
individuální poradenství, především pak nezvykle v letních měsících. V zásadě můžeme konstatovat,
že klienti využívající individuální poradenství se rekrutují především z řad klientů prvokontaktů či
klientů, kteří docházejí do KCL občasně. Dlouhodobější klienti využívají této služby výrazně méně,
nicméně i z jejich strany pociťujeme dlouhodobě zvýšený zájem.
Během roku 2013 KCL evidovalo též zvýšený zájem klientů s tzv. duální diagnózou, tedy kombinace
závislosti a jiné duševní choroby, v případě KCL nejčastěji schizofrenie. S těmito klienty je velice
obtížná spolupráce, protože v zásadě jejich motivace ke změně
Uživatelé dle pohlaví
životního stylu je ještě menší než u průměrného klienta KCL
právě spolupůsobením jejich choroby na závislost. V neposlední
řadě též jakási neukotvenost těchto klientů zapříčiňuje
75%
delegování klienta do jiných vhodnějších služeb. Tato
muži
neukotvenost je charakteristická tím, že je velice málo zařízení,
25%
které by souběžně léčilo závislost a zároveň duševní chorobu.
ženy
Dochází tak k paradoxním situacím, kdy je klient přeposílán ze
zařízení do zařízení, a v konečném důsledku se navrací zpět do
K-centra, jehož cílovou skupinu však plně nesplňuje.
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Během celého roku 2013 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 Kcentra Liberec je z dlouhodobého hlediska poměrně stabilní a tedy pro klientelu známé a
důvěryhodné. Vnímáme, že klientela využívající tyto služby je využívá ráda a že slouží nejen k přímým
intervencím ze strany pracovníků na klienta, ale také též leckdy k jedinému zastavení se, odpočinutí a
zamyšlení se nad vlastní situací z jejich strany.
V rámci rodinné práce pak evidujeme stále neutuchající zájem ze strany rodičů či blízkých příbuzných
klientů. Je důležité zdůraznit, že tyto poradenské služby pro rodiče, příbuzné, partnery či známé jsou
neméně důležitou součástí našich služeb. Blízcí příbuzní závislé osobnosti se nachází v nelehké situaci,
kdy kolikrát vůbec netuší, co mají podniknout, jak svým blízkým pomoci, případně sobě. Proto je
dobré kontaktovat naše zařízení a objednat se na konzultaci, kdy pracovník s klientem probere jeho
situaci, jeho možnosti, nastíní možné cesty.

Vstup do KC a výměnný stolek

Kontaktní místnost

Oproti roku 2012 jsme zaznamenali menší čísla v oblasti testování screenigovými testy na přítomnost
protilátek HIV, HCV a syfilis. Toto však není způsobeno menším zájem o tuto službu, ale omezením
této služby v téměř celé první polovině roku 2013 z ekonomických důvodů. Nicméně službu vnímáme
jako velice potřebnou a žádoucí (v rámci služeb HR), a proto se ji i do dalšího roku pokusíme udržet,
pokud možno v co největším rozsahu.
V roce 2013 jsme úspěšně obhájili certifikaci odborné způsobilosti poskytované služby, která nám byla
udělena na čtyři roky. Celkově hodnotíme službu velice pozitivně jak z hlediska odbornosti (certifikát
RVKPP), tak i z hlediska využívatelnosti služby (neustále se zvyšující se indikátory služby), tedy jediný
problém, který o to více pociťujeme je rozsah finančních prostředků na službu určených. I přes
neustále se zvyšující čísla (a to i velice výrazné skoky) jsou finance poskytované na KCL stále stejné,
tedy vzhledem k vytíženosti, ale i ekonomické inflaci rok od roku nižší a i přestože se snažíme službu
udržet ve stále stejných provozních podmínkách, domníváme se, že jsme se již dostali do bodu, kdy
toto již nebude možné, pokud nedojde k výraznějšímu navýšení finančních prostředků na službu
určených.

8

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. Jana A. Koudelková – sociální pracovnice (od 09/2013)
Mgr. Pavla Makovská Dolanská – supervizor

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

Kontakty
tel.č.: 482 713 002, 775 624 246
e-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz
vedouci.kc@mostknadeji.cz

,

Tým KC zleva: Lukáš Hadač, Bc. Jana A. Koudelková, Bc. Jiří Simeth

Sledovaná hodnota

2012

2013

Srovnání

Klienti

441

636

+44%

Injekční klienti

366

560

+53%

Počet výměn

3672

4698

+28%

93 805

105 572

+13%

6128

7571

+24%

Injekční stříkačky
Počet kontaktů celkem
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Výhled na rok 2014
K-centrum Liberec si hodlá i v roce 2014 udržet všechny služby ve stávajícím rozsahu. Toto ovšem
nebude možné bez navýšení finančních prostředků na službu určených. V současné době není možné,
aby 636 klientů a výměnný program přesahující 100 000 ks byla financována stejným množstvím
peněz jako v letech předcházejících, kdy se počet klientů pohyboval konstantně okolo 400 klientů na
cca 80 000 ks vyměněného injekčního materiálu.
Do roku 2014 ze zkušenosti z předchozích let očekáváme opět zvyšující se čísla především u
výměnného programu, která se pravidelně navyšují každý rok cca o 5 000 - 7000 kusů. Ovšem i
v případě ostatních služeb lze očekávat, tak jako v předchozích letech, navyšující se čísla, ukazující
vysoké využití KC mezi cílovou populací. Tato čísla, která jsou podporována celkovou zhoršující se
sociální situací, jsou v ostrém protikladu finanční podpory sociálních služeb obecně. Nejisté, špatně
postavené a nedostačující financování leckdy vede k rušení mnohých potřebných sociálních služeb či
k omezování služeb stávajících. Taktéž takovéto situace mohou nepříznivě působit na psychiku
samotných zaměstnanců, kteří se cítí ohroženi existenčně, a tedy může docházet k velké fluktuaci
pracovníků, či špatnému soustředění se na samotnou klientelu.

3087

3404

rok 2012

2935

rok2013

2669

1455

1311

145 167
Kontaktní místnost

Potravinový servis

Hygienický servis

Individuální
poradenství

47

17

Testy HIV

47

31

Testy HCV
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K-centrum Česká Lípa
Zhodnocení roku 2013
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 minulému období stoupl počet osob kontaktujících K-centrum, a to jak uživatelů drog
(registrovaných s kódem, i bez kódu), tak osob nedrogových - rodinných příslušníků. Počet všech
osob ve sledovaném období činí 235 oproti 196 v minulém období.
Vzhledem k obavám cílové populace o svou anonymitu se nepodařilo přidělit kód 41 osobám.
Významné navýšení lze zaznamenat např. i u poradenských služeb - počet individuálních konzultací s
uživateli drog, tak s rodinnými příslušník.( 90 oproti 60) v minulém období. Podařilo se nám provést
57 testů na žloutenku typu C, HIV, syfilis. Osobám s pozitivním výsledkem pomáháme zprostředkovat
odbornou lékařskou pomoc.

Preferované drogy
Ve spolupráci s MěÚ jsme dokončili společný projekt v
rámci prevence kriminality za účelem osvěty studentů s
aktivitami K-centra. Vybráni byli studenti prvních
ročníků SŠ a SOU Lípa. Exkurze vnímáme jako sondu do
povědomí studentů o našich službách, pochopení
filosofie Harm reduction a možnostech nalezení
adekvátní pomoci. Spustili jsme novou propagační
kampaň - rozdáváme nové letáky, jak kapesní
„klientské“, tak i vhodné k prezentaci v ordinacích
lékařů, úřadů, institucí. Navázali jsme spolupráci s
Focus - výměna dobré praxe.

88%

1%
1% 1%
Heroin
Kanabinoidy
Subutex ilegálně

9%

Pervitin
Těkavé látky

Podařilo se nám navázat nový kontakt s některými zástupci doposud neoslovené skryté cílové
populace. Daří se nám s nimi pomocí sekundárního výměnného programu průběžně kontaktovat a
navazovat důvěru v zařízení. Snažíme se motivovat je k častějším návštěvám zařízení - hledání
možností návratu do sociálního systému, přijímání vlastní odpovědnosti.
U dlouhodobých uživatelů drog se setkáváme s častou bagatelizací problémů souvisejících s injekčním
užíváním. U uživatelů, kteří nově využívají naše služby, zaznamenáváme po prolomení prvotní bariéry
nedůvěry ochotu k přijímání informací. Nabádáme je tak, aby se stali relativně informovanějšími a
odpovědnějšími, pokud není v jejich silách a možnostech abstinovat, či udržet abstinenci. V případě
jejich rozhodnutí abstinovat jim pomáháme zprostředkovat léčbu závislosti (cca 20 osob/rok).
Celkově byl tento rok velký zájem o informace o možnostech léčby, předléčebné poradenství, nebo
alespoň předání kontaktů, informací o léčebných institucích, podmínkách nástupu, režimu,
pravidlech.
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Vzhledem k finanční situaci se nám podařilo udržet služby v podobném rozsahu i s ohledem na nárůst
indikátorů. V měsíci Září však byla pozastavena služba testů na HIV/AIDS, a od měsíce Listopadu byl
výrazně omezen výměnný program pouze na základní HR materiál. Nelze opominout negativní fakt
snížení pracovních úvazků zaměstnanců v měsíci Listopadu do odvolání. To se odráží na stabilitě týmu
a odolnosti vůči syndromu vyhoření. Dlouhodobě nelze předpokládat, že tato služba bude
poskytována profesionálně bez alespoň minimální ekonomické podpory.

Uživatelé dle pohlaví

76%
muži
24%
ženy

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

Sídlo programu
Hálkova 1794, 470 01 Česká Lípa

Kontakty
tel. č.:
e-mail:

487 831 545, 724 246 771, 775 624 246
vedouci.kccl@mostknadeji.cz

Sledovaná hodnota

2012

2013

Srovnání

Klienti

157

184

+ 17 %

Injekční klienti

112

146

+ 30%

Počet výměn

581

920

+ 58%

17 631

29 316

+66 %

1725

2178

+26 %

Injekční stříkačky
Počet kontaktů celkem
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Výhled na rok 2014
V roce 2014 chceme udržet služby minimálně v takovém rozsahu, jako v roce uplynulém. Chceme
ujistit stávající klienty o pokračování služby a dále oslovovat 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.
Dále budeme vyjednávat s MěÚ o pokračování služeb K-centra na dosavadním místě. Po haváriích
v minulých letech je nutno vyřešit problém s prostory. 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.

Tým KC z leva: J. Šlechtová, Bc. J. Lukeš, V. Hřebíková

Kontaktní místnost

Budova KC
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K-centrum Žatec
Zhodnocení roku 2013
Tento rok byla odbornost programu certifikována komisí Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky. V průběhu tohoto roku se nám podařilo otevřít kontaktní centrum na pět dní v týdnu. Stále
roste navštěvovanost zařízení z řad stálých, ale i nových klientů z okolních měst. Někteří z těchto
klientů rozšiřují naši klientskou základnu delegováním dalších uživatelů do našeho centra. Většina
klientů nás navštěvuje opakovaně a díky tomu, se nám daří realizovat národní protidrogovou politiku
na místní úrovni (zejména program Snižování rizik, a to jak zdravotních, tak společenských). Program
tedy poskytuje služby více klientům (v počáteční fázi obvykle anonymním) a provází je pomocí i
motivací k ukončení jejich drogové kariéry.
Náš program je jediný tohoto typu v celém bývalém okrese Louny.
Žádná jiná služba nenabízí v takové kvalitě a za takovou cenu
hygienický a potravinový servis. Většina našich potencionálních
klientů nemá zkušenost s žádnou jinou pomáhající sociální službou,
a proto se bere za dílčí úspěch i příchod každého nového klienta,
který překoná stud. Nejužívanější „tvrdou“ drogou na místní
drogové scéně je stále pervitin, z celkového počtu kontaktovaných
nitrožilních uživatelů drog jej užívá 94,4% klientů. Nejčastěji
zneužívanou „měkkou“ drogou je marihuana. Polovinu našich
klientů tvoří mladí lidé ze střední třídy společnosti ve věku mezi 20
až 25 let, v průměru 6 až 8 let souvislé kombinované závislosti
(Marihuana a Pervitin).

Preferované drogy

92%

8%

Opiáty

Pervitin

Druhou polovinou našich klientů jsou mladí nezaměstnaní lidé bez přístřeší, kteří byli v minulosti
trestně stíháni. Žijí ve skupinách a neustále přesouvají svá provizorní bydliště“. Přežívají na okrajích
města – v létě u řeky, kde jsou pravidelně kontrolováni PČR a MěP Žatec. Živí se převážně sběrem
železa. Nemají sklony k agresivnímu chování sami mezi sebou a ani vůči obyvatelům. Snaží se zůstat v
anonymitě a neupozorňovat na sebe. Drogu si aplikují nitrožilně, proto se s nimi pracuje hlavně na
zlepšení jejich zdravotního stavu pomocí „Harm Reduction“. Tyto zásady přijali velice rychle a učí jim i
ostatní uživatele. Sami klienti pociťují zlepšení jejich stavu, výrazně se snížil výskyt abscesů a zánětů,
díky tomu nemají potřebu vyhledávat lékařskou pomoc. Dále využívají možnosti screeningových testů
na Hepatitidu typu C a HIV. Větší část klientů (uživatelů) tvoří muži (73%).

Uživatelé dle pohlaví

73%
muži
27%
ženy

V roce 2013 stávající tým rozšířila sociální pracovnice Petra
Hiršlová, DiS. a Ing. Jaroslav Petrůj. Program je tedy nyní kapacitně
v optimu a celková výše úvazků pracovníků v přímé péči činí 2,2
úvazku.V průběhu roku probíhali informační kampaně služeb KC
Žatec a to na komunitních setkáních měst Žatce a Loun, ale i na
všech sociálních odborech měst bývalého okresu Louny. Aktivně
jsme se podíleli na tvorbě komunitního plánu pro město
Postoloprty.
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Personální obsazení
Martin Motl, DiS. – vedoucí programu, sociální pracovník
Aneta Lávičková – prac. v sociálních službách, zástupce vedoucího
Petra Hiršlová, DiS. – sociální pracovník
Ing. Jaroslav Petrůj – pracovník v sociálních službách
Lubomír Šlapka – pracovník v sociálních službách
Mgr. Jan Šíp – supervizor

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

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

Sledovaná hodnota

2012

2013

Srovnání

Klienti

44

66

+ 22

Injekční klienti

6

46

+ 40

Počet výměn

9

320

+ 311

1292

17130

+15838

58

639

+581

Injekční stříkačky
Počet kontaktů celkem

Výhled na rok 2014
V roce 2014 se budeme snažit i přes narůstající zhoršování finanční politiky státu udržet služby ve
stejně kvalitě a i nadále zvyšovat počty klientů. Dále bychom se chtěli více zaměřit na romskou
komunitu, která je specifická svojí nedůvěrou a uzavřeností. Ve spolupráci s terénním programem
ATK se budeme snažit do vytipovaných lokalit proniknout a následně navázat nové kontakty. Do
určité míry se to daří díky několika romským klientům, kteří k nám již chodí využívat služby a
výměnný program zprostředkovávají pro ostatní uživatele.

Kontaktní místnost

Budova KC uprostřed
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Terénní programy ATK
Terénní programy jsou zřízeny dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou řádně
zaregistrovány na příslušném Krajském úřadě a vlastní Certifikáty odborné způsobilosti vydané
Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Poskytované služby

Výměnný program (výměna použitého
injekčního materiálu za sterilní)
Asistenční služby
Základní zdravotní ošetření
Informační servis
Sociální šatník
Poradenství sociálně-právní, zdravotní,
při nástupu do léčby, pro rodiče aj.
Kompletní krizová intervence
Delegování či doporučování klienta k další
odborné pomoci
Testování screeningovými testy na
přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C a
syfilis
Testování na přítomnost OPL z moči
Těhotenské testy

Cíle

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
osobámuživatelům drog.
Ochrana veřejného zdraví a zvýšení
informovanosti veřejnosti o drogách a o
tématech s nimi souvisejících.
Sběr infekčního materiálu

Principy práce

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

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

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.
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Terénní program ATK Most
Zhodnocení roku 2013
V roce 2013 působil program Asistent pro terénní kontakt v Mostě a Chánově, v Bílině, v Litvínově a
Janově, v Oseku, v Duchcově, v Žatci, v Lounech a v Podbořanech a v blízkém okolí těchto měst.
Oproti roku 2012 se působnost programu nezměnila. Terénní pracovníci ve všech městech
vyhledávali latentní uživatele drog, mapovali drogovou scénu a poskytovali služby již spolupracujícím
klientům. Program se po celý rok 2013 potýkal s nedostatečným financováním a s tím spojeným
nedostatečným personálním zajištěním. Celou oblast působnosti programu obstarávalo pouze 7
sociálních pracovníků/pracovníků v sociálních službách a z toho jeden pouze na 0.5 úvazku. I přesto
terénní pracovníci dokázali výrazně zvednout kvantitativní ukazatele programu.
Oproti předchozímu roku se nám podařilo vyměnit o
téměř 50 tisíc injekčních stříkaček více. 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 580
klienty, se kterými byli v kontaktu 3.623 krát. Podařilo
se jim vyhledat a nakontaktovat 267 nových klientů.
Klientům pracovníci poskytli formou výměnného
programu celkem 154 988 kusů injekčních stříkaček s
doprovodným Harm Reduction materiálem (sterilní
vody, filtry, alkoholové polštářky apod.).

Uživatelé dle pohlaví

73%
muži
27%
ženy

Preferované drogy

74%

13%
1%
1%

1%

Heroin
Kanabinoidy
Subutex nelegálně
Metadon legálně

10%

0,5%
Pervitin
Těkavé látky
Subutex legálně

Na území výše zmíněných měst pracovníci našli a bezpečně
zlikvidovali 353 kusů použitého injekčního materiálu. Jako
úspěch programu lze označit navázání kontaktu s uživateli
marihuany, kterým terénní pracovníci nabízeli speciální filtry
určené ke kouření bylinných směsí. Terénní pracovníci se vždy
potýkali s problémem, jak tuto cílovou skupinu oslovit, protože
kromě informací o bezpečném braní a rizicích spojených
s užíváním marihuany jim neměli co nabídnout.
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553

583
2012

231

267

22
Klienti

2013

První kontakty

32

Testy na HIV

17

35

Testy na HCV

32
Testy na HBV

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
TERÉN MOST A CHANOV
Olga Baťková, DiS. – terénní sociální pracovník
Lenka Francová – terénní pracovník v sociálních službách
Karel Fiala – terénní pracovník v sociálních službách
TERÉNY BÍLINA, OSEK, DUCHCOV
Přemysl Borek – terénní pracovník v sociálních službách
Pavel Švec – terénní pracovník v sociálních službách
Tomáš Dupák - terénní pracovník v sociálních službách
Tel. č. 722 184 445 / 728 714 053
TERÉNY ŽATEC, LOUNY, PODBOŘANY
Jakub Benda, DiS. – terénní sociální pracovník
Tel. č. 776 238 693
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Terén Most a Chanov

2012

2013

Počet vydaných inj. stříkaček

23.886

39.669

Počet přijatých inj. stříkaček

28.385

36.582

Počet kontaktů

1.053

1.181

203

199

Terén Litvínov

2012

2013

Počet vydaných inj. stříkaček

20.145

24.912

Počet přijatých inj. stříkaček

20.767

24.024

Počet kontaktů

824

964

Počet klientů

59

84

Terén Bílina

2012

2013

Počet vydaných inj. stříkaček

28.576

62.938

Počet přijatých inj. stříkaček

28.797

62.709

Počet kontaktů

796

834

Počet klientů

158

219

Terén Duchcov

2012

2013

Počet vydaných inj. stříkaček

2.950

4.750

Počet přijatých inj. stříkaček

3.390

4.635

Počet kontaktů

124

179

Počet klientů

11

11

Terén Osek

Rok 2012

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

5.220

7.940

Počet přijatých inj. stříkaček

5.750

7.785

Počet kontaktů

234

220

Počet klientů

17

17

Počet klientů

¨
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Terén Žatec

Rok 2012

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

23.410

13.539

Počet přijatých inj. stříkaček

21.592

13.625

Počet kontaktů

105

186

Počet klientů

15

33

Terén Louny

Rok 2012

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

---

1.240

Počet přijatých inj. stříkaček

---

1.223

Počet kontaktů

---

59

Počet klientů

---
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Výhled na rok 2014
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
Shrnutí roku 2013
Rok 2013 byl z personálního hlediska víceméně stabilní. Jako výhoda oproti minulým obdobím se
ukázalo rozšíření týmu o jednu dvojici terénních pracovníků. Stav, kdy práci v terénu zajišťovalo
celkem 8 lidí, vydržel sice jen do konce července, nicméně nám otevřel cestu do „nových“ lokalit a
místních drogových scén. Zároveň se nám podařilo zintenzivnit činnost v Liberci a Jablonci nad Nisou
– tedy v nejrozšířenějších drogových scénách v celém Libereckém kraji, ze dvou terénních dnů v týdnu
na tři. K vyšší efektivitě nám pomohlo využívání celkem tří služebních automobilů v Libereckém kraji.
Potenciál těchto možností byl využit a TP se z hlediska
indikátorů služby podařilo razantně navýšit počet klientů (v
meziročním srovnání cca o 100 procent) a zároveň objem
vyměněného
injekčního
materiálu
(viz
statistiky).
Nejvýznamnější nárůsty indikátorů pak byly zaznamenány
zejména v Liberci, Novém Boru, ale i v České Lípě a dalších
městech. V uzavřených scénách programu pomohlo také
zavedení tzv. filtrového programu, v jehož rámci byly kuřákům
THC distribuovány speciální filtry (dar od společnosti 69Rolls)
eliminující vdechování škodlivin při kouření. Tento program nás
dostal k cílové skupině, která dříve nechtěla s TP jakkoliv
spolupracovat. Mohlo tak být nově poskytováno odborné
poradenství a další služby právě skupině uživatelů THC. Z
mnohých z nich se navíc v průběhu roku rekrutovali i uživatelé
dalších OPL včetně intravenózních uživatelů pervitinu.

Preferované drogy

75%

24%
1%

Pervitin

kanabinoidy

opiáty

Za nárůstem v neposlední řadě stojí i reálný nárůst počtu uživatelů OPL v Libereckém kraji, o
čemž svědčí i zvýšený výskyt pohozených injekčních stříkaček v ulicích měst. Zejména ve druhém
pololetí roku se pak zvýšil počet klientů mladšího věku - tedy okolo 18 let, často o služby žádali i
uživatelé OPL pod 18 let věku - zejména na Frýdlantsku v Liberci a Jablonci nad Nisou. Pravděpodobně
tak vzniká nová klientela, jelikož tito lidé se nacházejí na počátku své drogové kariéry bez jakékoliv
motivace k životu bez drog, protože právě drogy jsou pro ně zatím něčím novým, nevšedním a
zajímavým, nebo jejich prostřednictvím unikají ze svých problémů. Za celkovým nárůstem pak stojí
také rostoucí míra sociálního vyloučení, nezaměstnanosti a chudoby, zvyšování společenského napětí,
celková frustrace značné části společnosti a u mladých lidí
Uživatelé dle pohlaví
nedostatek příležitostí ke vzdělání, bydlení a seberealizaci z
ekonomických důvodů a sekundárně tak nízká kvalifikace
vedoucí k neúspěšnosti na trhu práce.
65%
muži
35%
ženy

Nejčastěji přicházejí do kontaktu se službou injekční
(intravenózní) uživatelé pervitinu. V rámci této skupiny je také
hojně zastoupená skupina kuřáků marihuany. Dále program
pracuje s uživateli pervitinu, kteří drogu užívají jinými způsoby
(nejčastěji šňupáním a kouřením přes alobal), s uživateli
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marihuany a dalších drog, kteří zpravidla netrpí závislostí, nicméně jsou ohroženi akutními i
dlouhodobými riziky psychického a somatického charakteru a rozvojem závislosti.
Věkové složení klientů se pohybuje v rozmezí 15 až 62 lety, přičemž největší věkovou skupinou jsou
osoby mezi 20 – 28 lety. Z hlediska pohlaví spolupracuje s programem více mužů než žen, což
pravděpodobně nevypovídá o tom, že by mezi muži bylo uživatelů drog výrazně více, ale spíše o tom,
že ženy se více stydí a své problémy s drogami se snaží více skrývat.
V průběhu roku 2013 se složení klientely TP změnilo, a to hlavně kvůli výše popsanému
"filtrovému programu". Rapidně vzrostl počet klientů, jejichž primární drogou jsou kanabinoidy – z
celkového počtu klientů je 209 s primární drogou marihuana. Nicméně výrazně přibylo i uživatelů
pervitinu - včetně intravenózních. Uživatelé opiátů se v Libereckém kraji dlouhodobě vyskytují ve
velmi nízké míře. TP tedy v průběhu roku 2013 neevidoval jediného uživatele, pro kterého jsou
samotné opiáty primární drogou. Čtyři klienti přiznali zkušenost s tzv. speedball, což je mix pervitinu a
heroinu. Několik dalších pak ojediněle vyzkoušelo heroin, ovšem prý ve velmi špatné kvalitě.

856
2012
494

2013

460
229
29

Klienti

První kontakty

Terén Česká Lípa

50

35

Testy na HIV

88

Testy na HCV

Rok 2012

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

2 544

5303

Počet přijatých inj. stříkaček

1 843

4657

277

476

7

103

Počet kontaktů
Počet klientů

Terén Frýdlantsko

Rok 2012

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

5258

5467

Počet přijatých inj. stříkaček

4263

4428

Počet kontaktů

417

383

Počet klientů

154

113
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Terén Jablonec nad Nisou

Rok 2012

Počet vydaných inj. stříkaček

36835

35310

Počet přijatých inj. stříkaček

35194

32849

Počet kontaktů

1454

1473

Počet klientů

154

180

Terén Liberec

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

13600

18918

Počet přijatých inj. stříkaček

12739

19007

Počet kontaktů

940

972

Počet klientů

198

216

Terén Nový Bor

Rok 2012

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

4841

13520

Počet přijatých inj. stříkaček

4835

13972

Počet kontaktů

88

142

Počet klientů

17

16

Terén Stráž pod Ralskem

Rok 2012

Počet vydaných inj. stříkaček

817

628

Počet přijatých inj. stříkaček

329

354

Počet kontaktů

203

108

Počet klientů

10

39

Terén Turnov

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2013

Počet vydaných inj. stříkaček

2512

3669

Počet přijatých inj. stříkaček

2247

3561

Počet kontaktů

191

101

Počet klientů

19

23
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Personální obsazení
Vedoucí programu : 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, Dubá
David Čorba, Kateřina Beková
Tel.: 725 483 262
Terény Turnov a Tanvaldsko
Bc. Ivona Vendégová, Jiří Stich
Tel.: 725 457 259

Sídlo programu
Pastýřská 645/7, Liberec 1, 46001

Kontakty
Email: tp.liberec@mostknadeji.cz

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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Centrum pro rodinu a následnou péči
Zhodnocení roku 2013
Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP) začalo psát svoji existenci v květnu 2011. Její vznik
podnítil opakující se zájem abstinujících klientů o podporu v abstinenci, kteří se na Mostecku mohli
doposud obracet pouze na K -centrum. Nejbližší doléčovací programy jsou totiž od Mostu vzdálené
50 km a více. Proto jsme využili možnosti evropských sociálních fondů a vytvořili jsme službu
následné péče. Tento program bude do dubna 2014 financován z prostředků ESF.
Služby následné péče poskytujeme zatím pouze ambulantní formou. K těmto účelům pronajímáme
prostory 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 a pro udržení pozitivních změn chování, kterým se v abstinenci naučili.
V neposlední řadě jim program pomáhá při uplatnění se na trhu práce a velkou oporu našli i při řešení
dluhové problematiky, kterou si ze své minulosti s aktivní závislosti sebou přináší. Klienti
doléčovacího programu CRaNP využívají tyto služby: individuální poradenství/terapie, skupinová
terapie, rodinná/párová terapie, ergoterapie, sociální práce, včetně dluhového poradenství a
zajímavé odborné workshopy propojené se životními oblastmi, které mohou podpořit abstinenci
klienta.
Za sledované období využilo služeb
doléčovacího CRaNP celkem 163 osob.
Z toho
26
klientů
se
účastnilo
strukturovaného doléčovacího programu
(SDP) a 44 jich využilo ambulantní
poradenství. K těmto celkem 70 osobám
bylo podpořeno dalších 37 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 2013 do této skupiny
docházelo 14 rodičů a sešli se 25x.Kromě toho se na CRaNP obrátilo dalších 42 osob z řad rodičů a
osob blízkých závislým osobám. Průměrný věk klienta, který absolvoval strukturovaný doléčovací
program (SDP), byl v roce 2013 30,5 let, přičemž nejstaršímu klientovi bylo 49 let a nejmladšímu bylo
19 let. Z těchto klientů bylo 46% žen a 54% mužů. Rozložení klientů ambulantního poradenství bylo
8% žen a 92% mužů. Z celkového počtu 70 osob, které využily v roce 2013 služeb CRaNP, pak bylo
žen celkem 29% a mužů 71%.
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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

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

Sledovaná hodnota

2012

2013

Srovnání

Individuální poradenství

71

78

9%

Individuální terapie

177

206

14%

Rodinná terapie/ práce s rodinou

29

102

72%

Ergoterapie

47

46

Abstinenční skupina

25

26

Počet kontaktů celkem

966

1199

19%

Výhled na rok 2014
Centrum pro rodinu a následnou péči bude až do dubna 2014 financováno z prostředku ESF.
Vynaložíme velké úsilí k tomu, abychom službu udrželi i po skončení tohoto financování a získali
dostatek finančních zdrojů udržení na stávající úrovni. 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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Služby sociální prevence v Libereckém kraji
Cíl projektu
Cílem projektu je zabránění sociálnímu vyloučení u osob, jimž tento stav hrozí, z jakéhokoliv somatopsychosociálního 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.

Činnost v roce 2013
V roce 2013 se celý terénní program sociální prevence potýkal s vážnými finančními problémy.
S koncem projektu IP1 v roce 2012 se nepodařilo zajistit financování služby v takovém rozsahu, aby
mohla být zachována v nastavených parametrech. Značné omezení se týkalo zejména personálních
sil, kdy se snížil počet terénních pracovníků ze šesti na dva, přičemž jeden z nich současně zastával
funkci vedoucího. S tím souvisí značný pokles dostupnosti služby zejména v odlehlých lokalitách od
Liberce a České Lípy, jelikož nebylo možné financovat náklady na cestovné a zároveň chyběly
personální síly k pokrytí lokalit, v nichž byla služba původně poskytována.

Podpořené osoby projektu
rok 2011
rok 2012
rok 2013

Liberecko

Jablonecko

Českolipsko

V červnu 2013 posílili program dva noví
pracovníci prostřednictvím dotovaných
pracovních míst společností Sociofactor,
s.r.o. Právě díky tomu mohla být služba
udržena, alespoň v provizorním režimu.
Noví kolegové, čerství absolventi kurzu
pracovníka v sociálních službách, kteří
přišli z evidence Úřadu práce, se od
samého
počátku
věnovali
romské
komunitě, jelikož v ní mají mnoho vazeb a
oni sami jsou Romové. Tento fakt lze
vnímat velice pozitivně, jelikož se
programu podařilo
proniknout
do
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romských komunit, v nichž se sociální práce dlouhodobě nedařila realizovat zejména z důvodu
nedůvěry potenciálních klientů v pracovníky. V průběhu července naopak program opustil pracovník
působící v České Lípě, přičemž na personální náhradu nebyly finanční zdroje a tak na Českolipsku byla
terénní sociální práce ukončena.
podpořené osoby dle pohlaví

Pracovníci se tedy od té doby primárně soustředili na lokality
Liberec, Frýdlantsko, Chrastavu a Hrádek nad Nisou a od září také
pravidelně navštěvovali lokalitu Velké Hamry – Mezivodí, a to díky
47%
podpoře Města Velké Hamry a Agentury pro sociální začleňování,
ženy
53%
která zde působí. Právě v posledně jmenované lokalitě se
muži
pracovníci soustředili na romskou komunitu, které hrozilo
vystěhování ze zdevastovaného domu, který obývala. Jednalo se o
sedm rodin (21 dětí, 19 dospělých), s nimiž pracovníci ve
spolupráci s představiteli Města Velké Hamry hledali náhradní
bydlení a řešili s nimi dluhovou problematiku a další sociální poradenství. Tato spolupráce se ukázala
jako velmi efektivní, jelikož se nežádoucí situaci ohledně bydlení podařilo vyřešit.
Navzdory nepříznivé finanční situaci v uplynulém roce se ovšem podařilo udržet kvalitu
poskytovaných služeb byť v menším teritoriálním a kvantitativním rozsahu, což lze vnímat jako
pozitivní výsledek. V průběhu roku bylo poskytováno sociální poradenství, základní finanční
poradenství, ale také zakázky ohledně složitější dluhové problematiky a insolvencí; Zejména v Liberci
se pracovníci věnovali rovněž osobám bez přístřeší a nadále jim byli jakýmsi mostem k dalším
návazným službám, které vedou k socializaci člověka, k bydlení, k řešení látkové závislosti či k hledání
práce. Právě v souvislosti s ukončením IP1 byl navíc program PSP v mnohých lokalitách zcela unikátní
(Frýdlantsko, Tanvaldsko), jelikož ostatní organizace, zde dříve působící, činnost ve zmíněných
lokalitách ukončily. To lze vnímat z našeho hlediska rovněž velice pozitivně, jelikož se nám jako
jedněm z mála podařilo ustát poměrně složité období a program, kterému hrozil úplný zánik, udržet.

Personální obsazení
Šárka Jirošová - vedoucí programu
Martin Motl - intervize
Mgr. Martin Halama - supervize

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

Terén Českolipsko:
Marek Pohlodko - terénní pracovník
ip1.cl@seznam.cz, 725 457 257
Terén Liberecko, Tanvaldsko, Frýdlantsko
Marek Šraitr - terénní pracovník
Josef Jarka - terénní pracovník
ip1.liberec@seznam.cz, 725 457 258

Kontakty
Tel.č.: 725 457 258, 725 457 257; E-mail: vedouci.psp@mostknadeji.cz; Web: www.mostknadeji.eu

Projekt byl v roce 2013 finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí
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Odborné sociální poradenství Bělušice
Projekt realizuje Most k naději ve spolupráci s partnerem věznicí Bělušice v zařízení pro výkon trestu
odnětí svobody Bělušice v Ústeckém kraji. Projekt je realizován od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015 Na konci
projektu bude podpořeno v rámci všech aktivit 114 osob. V roce 2013 bylo v rámci všech aktivit
projektu podpořeno 69 osob.
Posláním sociální služby OSP Bělušice, sdružení Most k naději, a věznice Bělušice jako partnera je
předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím
kvalitních a profesionálních terénních a ambulantních sociálních služeb. Cílovou skupinou projektu
jsou osoby v krizi a pachatelé trestné činnosti, starší 18 let. Zpravidla ze specializovaného a
výstupního oddělení zařízení pro výkon trestu odnětí svobody Bělušice. Pracovníci služby OSP
Bělušice, bezplatně poskytují službu odborné sociální poradenství podle zákona o sociálních službách
č.108/2006Sb. Projekt reaguje na současnou situaci osob propouštěných z výkonu trestu odnětí
svobody, jejichž situace je na trhu práce velice nepříznivá. Hlavním cílem projektu je předcházení
sociálnímu vyloučení u těchto osob důrazem především na prevenci sociálně patologických jevů
včetně prevence kriminality.

Cíl projektu je plněn:
Skupinovou a komunitní prací s odsouzenými na specializovaném a výstupním oddělení věznice
Bělušice:
Skupiny jsou zaměřeny v tuto etapu projektu na další rozvíjení schopností sebekontroly a
sebepoznání klientů a to především za účelem rozvoje jejich schopnosti díky znalosti sami sebe
adekvátně vhodně řešit vznikající obtížné životní situace.
Na základě vyjádřené potřeby klientů se skupiny schází zpravidla v blokových setkáních, kdy v první
části probíhají cvičení moderovaná lektory a v části druhé pak probíhá klientská interakce, kde lektoři
působí spíše ve smyslu podpory a udržení tématu. Jedenkrát za měsíc probíhá společná komunita
obou skupin. Tato komunita se jeví jako významná, neboť klienti z obou skupin v jejím průběhu
srovnávají svoje názory a výsledky, kterých při své práci dosáhli. Za celé období realizace do obou
skupin vstoupilo celkově 32 klientů. Z tohoto
celkového počtu, dva klienti ukončili spolupráci
projektu
na
vlastní
žádost
z důvodu
subjektivního pocitu neschopnosti interakce ve
skupině. Jeden klient odešel na vlastní žádost a
na návrh lektorů vyřazen na základě
opakovaného narušování průběhu skupinových
sezení a opakované absence na nich. Jeden
klient byl vyřazen z důvodu přemístění do jiné
věznice. Čtyři klienti opustili skupinu v důsledku
naplnění individuálního plánu klienta a tedy
podpoření ve smyslu projektu.
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Tato klíčová aktivita se neustále vyvíjí. V jejím průběhu je často zapotřebí upravovat plánované
aktivity tak, aby korespondovalo s aktuální potřebou klientů. Díky tomuto faktu zůstává aktivita pro
klienty velice atraktivní a jejich zájem o ni nepolevuje. Pokud je současný stav hodnotových žebříčků
klientů srovnán s dobou před započetím projektu, je nutné konstatovat, že posun je markantní a
zcela zřejmý.
Skupinové poradenství je klienty plně využíváno, těší se u nich velké oblibě a dle předpokladů je
efektivní zejména na poli uvědomění klientů o aspektech, důsledcích a perspektivě současného
životního stylu. Toto se projevuje zejména v oblasti změn v přípravě klientů na dobu po propuštění z
výkonu trestu odnětí svobody. Mnohonásobně se zvýšila reálně klienty praktikovaná odpovědnost ve
smyslu nepodcenění budoucnosti, zejména ve formě zvyšujícího se zájmu o spolupráci s organizacemi
zajišťujícími pomoc drogově či sociálně ohroženými lidmi. Výsledkem je v neposlední řadě i rozvoj
schopnosti klientů pochopit rizikovost určitých míst a životních situací pro jejich další
bezproblémovou existenci v běžném životě, což ve svém výsledku přináší rozhodnutí, která tuto
rizikovost snižuje.
Individuálním odborným poradenstvím na specializovaném oddělení a výstupním oddělení věznice
Bělušice:
Tato aktivita je základní aktivitou projektu. Aktivitu k 31. 12. využilo 37 osob. Ve sledovaném období
bylo pracováno s klienty ve frekvenci 10 osob týdně, přičemž jedna konzultace trvá dvě hodiny. Délka
naplňování individuálního plánu je po předchozích zkušenostech uzpůsobena předpokládanému datu
výstupu z výkonu trestu a zvolených cílů klienta.
Aktivita se zaměřuje na řešení konkrétního problému či skupin problémů nejčastěji konkretizovaného
v individuálním plánu klienta, ten je tvořen při vstupu klienta do aktivity, nebo v průběhu společné
práce. Hloubka a účinnost individuální práce je přímo úměrná kvalitě vztahu pracovník – klient a
motivaci klienta na vstupu. Optimálně se toto daří více se staršími klienty v pokročilém stavu
závislosti (opakovaná recidiva a závislost déle
než 5 let, silné trauma).
V každé části
individuální práce je kladen vysoký důraz na
osobní náhled a plné pochopení důsledků
stávající situace.
V momentě kdy je dosaženo přiměřeného
pochopení a náhledu je celkově snížena agrese
(uvnitř i směrem ke společnosti) a úzkost
(nejčastěji budoucnost), je možné pracovat na
reálných možnostech změny postojů osobnosti a
konkrétních budoucích kroků ke zlepšení situace.
Největší obavou klientů jsou jejich dluhy a schopnost je splatit. Na vstupu je obvyklé úplné odmítání
zodpovědnosti za vlastní dluhy a fantazie života mimo společnost. Úspěchem tedy je přijetí
zodpovědnosti, reálný a bezpečný náhled na život s dluhy. Dluhy přímo souvisí s nechutí pracovat
mimo šedou ekonomiku. I zde je měřena úspěšnost práce na kvalitě náhledu a přijetí změny. Klient si
již ve výkonu zjišťuje kde všude dluží a komunikuje s věřiteli.
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Arteterapií zaměřenou na získání teoretických a praktických zkušeností v oblastech práce
s keramikou:
Tato aktivita probíhá již dvanáctým měsícem. V současnosti je keramická dílna již plně vybavena.
Materiál a pomůcky jsou nakoupeny a plně využívány. Je nutno říci, že díky dostatečnému zásobení
materiálem a technickým vybavením, je příprava klientů na zkoušky spojené s vydáním certifikátu
zcela komplexní a na vysoké odborné úrovni. Klienti tak získávají nejen ucelené teoretické znalosti,
ale zejména praktickou průpravu k práci s keramikou.
Skupina se nadále schází zpravidla 2x týdně v rozsahu cca 16 hodin. Ve sledovaném období je ve
skupině zapojeno osm nových klientů a stejně jako v prvním období se tito aktivně připravovali
k vykonání zkoušky, která proběhla 28. 12. 2013. Celkově tedy aktivitou v prvním roce prošlo 17
klientů, přičemž 2 klienti neměli možnost kurz ukončit stanoveným způsobem, neboť byli přesunuti
do jiné věznice. Aktivita je klienty plně využívána fyzickým zapojením do procesu výroby produktů a
tím dochází k potřebnému kontaktu klientu s procesem výroby, ale především finálního dokončení
výrobku. Tento fakt je klienty vnímán velice pozitivně, zejména z důvodu získání pocitu uspokojení ze
smysluplně dokončené práce.
Významnou zpětnou vazbou je bezesporu
vědomí klientů, že jejich výrobky jsou na tak
dobré odborné úrovni, že mohou být předávány
neziskovým organizacím pečujícím o ohrožené
děti. Tento fakt dává práci i vědomí klientů
vědomí potřebného altruismu a vysoce motivuje
kladné stránky jejich povah. Působí tedy zcela
zřejmě terapeutickým způsobem.
Během tohoto monitorovacího období se
účastníci aktivity keramika seznámili postupně
s celým procesem práce keramika jak po stránce teoretické tak i praktické. Studovali zejména
vybavení keramického ateliéru, typy keramické a hrnčířské techniky, druhy keramických hmot. Dále
teoreticky obsáhli zpracování materiálů z keramické hlíny V praktické části se pak učili práci s volnou
rukou, tedy vymačkávání a jeho specifika. Pokračovali následně v praktickém dobrušování, vrypování,
válečkování, práci s přísadami. Učili se recyklaci, sušení a přežahu, výrobě kameniny a porcelánu,
stejně jako práci s papírovou hlínou. Zvládli přípravu sádrových forem a techniku vytáčení na
hrnčířském kruhu. Závěrem došlo na zdobení různými technikami.
V poslední dekádě měsíce prosince 2013 proběhly již zmíněné závěrečné zkoušky sedmi klientů
zařazených do této aktivity, a to ve dvou částech a to, jak teoretické, tak praktické, kde zařazení
jedinci prokázali znalosti a dovednosti, které získali. Výstupem pro všechny zúčastněné bylo získání
osvědčení, které je uplatnitelné na trhu práce.
Arteterapií zaměřenou na získání teoretických a praktických zkušeností v oblastech práce
s včelařstvím:
Aktivita arteterapie-včelařství probíhá již dvanáctým měsícem. Klienti jsou i nadále zařazení do jedné
skupiny, realizované pod vedením jednoho lektora-včelaře, přičemž tento je zcela odborně způsobilý
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k výkonu výuky i realizaci závěrečné zkoušky v rámci toto oboru a zároveň obsáhlé zkušenosti s prací
s klienty danou dlouhodobým působením na pozici vychovatele i odborníka na včelařství.
Skupina je zaměřena v tuto etapu projektu na další
rozvíjení teoretických, ale i praktických aspektů
včelařství. Skupiny se schází každá zpravidla čtyřikrát
měsíčně rozsahu cca tří hodin, Za sledované období
ve skupině působilo deset klientů, celkově tedy bylo
podporováno osmnáct klientů, přičemž dvěma byla
ukončena podpora z důvodu přemístění do jiné
věznice z organizačních důvodů. Tato klíčová aktivita
se pro klienty stala již zažitou věcí a je potěšující
vidět, že zájem o ni dalece překračuje možnosti
programu.
Aktivita Arteterapie - včelařství je klienty plně využívána a nutno říci, že v ní mnozí vzhledem k
současné situaci na pracovním trhu spatřují jednu z možností získání ekonomických prostředků pro
další život bez kriminálních deliktů. Frekvence skupinových setkání odpovídá potřebám uceleného a
navazujícího vzdělávání klientů v oboru a plně koresponduje s průběhem ročních období ve smyslu
života včelstev. Současná náplň výuky je v blocích zaměřena na činnost včelaře v období léto až zima.
V průběhu srpna klienti absolvovali závěrečné testy a ukončili výukový blok.
V měsíci září započali druhý běh této aktivity další klienti v celkovém počtu deseti osob. Teoretická
část aktivity byla prováděna pomocí výkladu a praktických cvičení, který probíhal za pomoci
připravených materiálů, vycházejících textovou i obrazovou formou z odborných publikací. Klienti
k výuce a přípravě přistupují zodpovědně a se zájmem, zejména s ohledem na možnost získání
certifikátu odborné způsobilosti pro praktickou činnost včelaře v budoucnosti.

Osoby zodpovědné za realizaci aktivit projektu:
Vedoucí projektu: Lubomír Šlapka
Adresa realizace projektu: Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov
Adresa sekretariátu ředitele: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 1 tel.: 476 104 877
Webové stránky organizace : www.mostknadeji.eu
Bc. Stanislav Šloser, Bc. Roman Mézl Sociálnípracovníci/skupinové poradenství
Martin Motl, DiS. – Sociální pracovník/individuální poradenství
PhDr. Ludmila Houdková – Lektor/kurz Keramiky/ supervize
Bc. Jan Brož – Lektor/kurz Včelařství
Ing. Danuše Vránová – Odborný asistent/vstup klientů do služby

CZ.1.04/3.1. 02/86.00063
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
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Dům na půl cesty Liberec
Poslání služby
Dům na Půl cesty (dále jen „DPC“) je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny mladých lidí
odcházející po dosažení plnoletosti z ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či
diagnostických ústavů, po výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby). Význam služby DPC
spočívá v maximální možné podpoře mladých lidí bez rodinného zázemí, kteří se po odchodu z
ústavní výchovy nevyhnutelně ocitají nepřipraveni v životních situacích, jež jsou pro ně často
bezvýchodné.

Cíle služby
Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele.
Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.
Nedílnou součástí nabízených služeb je také snaha o zapojení uživatele do širších sociálních struktur.
Výše zmíněné cíle se dosahují mimo jiného preventivním působením pracovníků DPC na uživatele
služby. Základním cílem služby je resocializace tj. vhodné znovu/zapojení jedince do společnosti
formou podpory a pomoci jednotlivci.

Cílová skupina
Cílovou skupinou DPC jsou mladí lidé (muži a ženy) do 26 let, odcházející po dosažení plnoletosti z
ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či diagnostických ústavů, popř. propuštění z
VTOS).
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Budova Domu na půl cesty v Liberci
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Cíle programu:
- Poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti.
- Zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního uživatele (pomoc při snaze a
dosahování samostatnosti uživatele služby v běžném životě).
- Sociálně terapeutická činnost (minimalizace rizik spojených s předchozím životem v ústavní
výchově).
- Pomoc při snaze o zařazení a uplatnění uživatele na volném trhu práce.
- Pomoc a podpora v aktivním přístupu uživatele služby k řešení své bytové situace.
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování služeb a aktivit, které
jsou lokálně dostupné).
- Pomoc uživateli s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jeho práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
- Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k
naplnění výše jmenovaných cílů.

Zhodnocení roku 2013
V roce 2013 bylo za celý rok v Domě na Půl cesty podpořeno 15 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 12
mužů a 3 ženy. Převážnou část těchto uživatelů tvořili mladí lidé přicházející z dětských domovů.
Evidovali jsme jednoho uživatele, který přišel z výkonu trestu ve vazební věznici v Liberci. Vzhledem
k charakteru a celkové kapacitě služby je číslo 15 uživatelů zcela adekvátní. Práce s uživateli je
dlouhodobějšího charakteru, pozvolná, jelikož změny, ke kterým by mělo dojít dopadem naší služby,
probíhají pomaleji v čase o to účinněji do budoucna. Celkovým cílem DPC by měla být podpora
uživatele k dosažení svých cílů a celkovému úspěšnému osamostatnění.
Rok 2013 byl též ve znamení několika personálních změn. Od února 2013 byla služba zajišťována
pouze jedním kmenovým pracovníkem a dvěma dobrovolníky z důvodů dlouhodobé pracovní
neschopnosti vedoucí programu Bc. Terezy Jiroudkové. Z tohoto důvodu byly v březnu 2013 předány
kompetence vedoucí DPC Bc. Pavlu Pechovi po dobu pracovní neschopnosti Terezy Jiroudkové.
V červnu 2013 nastoupila na DPC po
předchozí dobrovolnické zkušenosti a po
absolvování kurzu „Pracovník v sociálních
službách“ paní Jaroslava Dušková v rámci
projektu „Sociofaktor“ na HPP. Od 1. 9.
2013 po absolvování stejného kurzu
nastoupil do DPC po předchozí
dobrovolnické zkušenosti PhDr. Ibrahim Al
Sulaiman též na HPP.

Tým DPC: PhDr. I. Al Sulaiman, J. Dušková, J. Studničná, Bc. J. Simeth
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V červenci 2013 vlivem silných dešťů byl vytopen sklep Domu na Půl cesty. Vlivem tohoto se zbortila
část zdi a tuto nenadálou situaci jsme museli operativně řešit, což se nakonec podařilo. Nicméně do
budoucna bychom rádi, pokud možno takovýmto nesnázím předcházeli a to především kompletnější
rekonstrukcí sklepních prostor. Navzdory všem komplikacím, se kterými jsme se museli během roku
2013 potýkat a to především v oblasti personálního zajištění projektu, vnímáme uplynulý rok jako
úspěšný. Především díky rozšiřujícímu se povědomí o naší službě jsme během roku měli téměř stále
naplněnou kapacitu.
Dům na Půl cesty se v průběhu roku zúčastnil několika významných akcí. V květnu 2013 proběhl
v DPC výzkum University Karlovy Praha ohledně mapování života dětí z DD. Tohoto výzkumu se
zúčastnili všichni stávající uživatelé DPC. V červnu 2013 proběhlo v prostorách DPC promítání
dokumentů v rámci akce „Promítej i ty“, čehož se zúčastnili nejen současní, či bývalí uživatelé služby,
ale též širší veřejnost. V říjnu 2013 se DPC zúčastnilo „Týdne sociálních služeb“ v jehož rámci
v zařízení proběhl“ Den otevřených dveří“, kde pracovníci podávali zájemcům z řad veřejnosti veškeré
požadované informace týkající se DPC. Ze strany veřejnosti odborné i laické jsme zaznamenali zájem
o informace námi nabízené služby a tedy můžeme konstatovat, že „Den otevřených dveří“ proběhl
úspěšně a do budoucna bychom se rádi podobných akcí zúčastnili. Nicméně i v průběhu roku jsme
zaznamenali zájem širší veřejnosti o naše zařízení, kdy jsme v DPC uvítali exkurze z dětských domovů.

Společenská místnost
Společná kuchyň

Výhled na rok 2014
V roce 2014 bychom rádi i nadále podpořili co největší počet mladých lidí, kteří vystupují z DD,
výchovných ústavů a výkonu trestu do života. Měřítkem tohoto nám samozřejmě bude naplněná
kapacita našeho zařízení. Také bychom rádi, za přispění našich uživatelů, zvelebili nejen prostředí
samotného Domu na Půl cesty, ale dům samotný, aby se uživatelé naší služby v něm cítili co nejlépe.
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Prevence drogové kriminality v oblasti drog
Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra ČR, byl od května do prosince roku 2013 realizován projekt
Prevence drogové kriminality v oblasti drog. Projekt byl realizován na území několika měst
v Libereckém a Ústeckém kraji, a to: města Most, Teplice, Litvínov,
Bílina, Duchcov, Osek, Dubí, Hrádek nad Nisou, Frýdlant , Nové
Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem, Raspenava, Hejnice
a další města a obce.

Doba realizace projektu:

1.5.2013 – 31.12.2013

Hlavní cíle projektu:
Poskytnout cílové skupině formou realizace besed informace o užívání, výrobě a distribuci
OPL a to z pohledu zdravotních, závislostních, trestněprávních a sociálních rizik a tím u cílové
skupiny zvýšit povědomí o důsledcích kriminálního jednání a chování, které je spojeno
s drogami
Vytvořit a distribuovat mezi cílovou skupinu informační brožurky, které obsahují výše
popsané informace a to celkem ve 4 jazycích – vietnamském jazyku, německém jazyku,
anglickém jazyku a v polském jazyku
Vytvořit na webových stránkách organizace speciální sekci, kde budou výše zmíněné také ve
4 jazycích plus češtině
V případě zájmu ze strany cílové skupiny poskytovat jednorázové odborné sociální
poradenství z oblasti prevence drogové kriminality a z oblasti užívání drog

Cílová skupina:
obyvatelé sociálně
Cizinci
děti a mladiství
široká veřejnost

Personální obsazení projektu:
Vedoucí projektu: Bc. Lenka Acs Holakovská, DiS.
Terénní pracovníci: Tomáš Dupák, Bc. Ivona Vendégová, Jiří Stich
Lektoři besed: Jan Šroub, Karel Fiala, Bc. Pavel Pech, Alena Havelková, DiS.
Supervize: Mgr. M. Zikmundová, Mgr. J. Šíp
Ředitel: Lubomír Šlapka
Sekce ekonomiky a administrativy MONA (M. Vysloužilová, J. Matějková, R. Murgašová)
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Zhodnocení projektu:
1. Realizace besed:
V rámci projektu bylo zrealizováno celkem 34 besed, kterých se zúčastnilo 572 osob z cílové skupiny.
Besedy byly realizovány na 3 témata. Marihuana – bylo zrealizováno 16x; Pervitin – bylo zrealizováno
12x; Ostatní nelegální drogy – bylo zrealizováno 6x.
Besedy byly realizovány především na středních školách a učilištích, kde byl o besedy největší zájem.
Všechna témata měla společný obecný rámec. Ten byl zaměřen na legislativní úpravy v oblasti drog
(výroba, distribuce a postihy, přestupek/trestný čin, užívání drog – není trestné, ohlašovací
povinnost), sociální dopady spojené s drogami (ztráta bydlení, zpřetrhané rodinné vazby, zadlužení,
odebrání nezletilých dětí, sociální vyloučení, ztráta obecných návyků), Zdravotní rizika spojená
s užíváním drog (infekční onemocnění, fyzické a psychické dopady užívání), závislost na drogách a
rizika s ní spojená (fyzická závislost, psychická závislost, tolerance, vznik závislosti, drobná kriminalita,
násilná trestná činnost, prostituce). Jednotlivá témata pak byla doplněna nad tento rámec
specifickými informacemi o dané droze.
2. Poskytování jednorázového odborného poradenství
V rámci projektu bylo jednorázové odborné poradenství poskytnuto překvapivě celkem 243 osobám.
Nejčastějším tématem byla marihuana a konopné látky v souvislosti s řízením automobilů a
v souvislosti s držením a pěstováním.
3. Distribuce informačních brožurek
V rámci projektu byly vytvořeny informační brožurky, které obsahovaly informace o způsobech
trestné činnosti v souvislosti s drogami a trestních sazbách za konkrétní delikty. V neposlední řadě
brožurka obsahovala kontakty na důležité a v této oblasti potřebné informace. Celkem bylo vytištěno
a distribuováno 4 100 kusů. 2 000 kusů v českém jazyce, 150 v polském jazyce, 1 800 ve vietnamském
jazyce, 50 v anglickém jazyce a 100 v německém jazyce. V rámci terénního programu bylo ve
spojitosti s distribucí brožur osloveno více než 3 800 zástupců cílové skupiny. Brožury byly
distribuovány ve více než 23 městech. V rámci aktivity byly brožury vloženy také na webové stránky
organizace. Během realizace projektu se na tyto webové stránky podívalo přes 1 000 unikátních IP
adres.
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Seznam měst v rámci terénního programu
a přibližné počty distribuovaných brožur a oslovených klientů

Brožura
ČJ

Brožura
AJ

Brožura
VIETN.

Brožura
POL

Brožura
NJ

Počet
klientů

Most

290

0

430

0

15

680

Bílina

160

4

100

0

6

240

Litvínov

170

1

240

0

0

370

Žatec

110

6

100

2

0

220

Lom u Mostu

15

0

15

0

0

30

Duchcov

50

0

40

0

0

115

Osek

45

0

30

0

1

90

Teplice

80

3

282

5

14

400

Dubí

30

7

140

0

20

130

Krupka

45

0

85

0

4

120

Chanov

60

0

0

0

0

65

Obrnice

25

1

20

0

0

50

Háj u Duchcova

10

0

13

0

1

16

Frýdlant

660

8

120

10

10

480

300

1

95

13

0

265

Habartice

20

6

10

50

0

45

Hejnice

130

2

20

0

3

90

Raspenava

20

0

0

0

0

15

Lázně Libverda

30

8

0

0

2

15

Bulovka

30

0

5

0

0

19

Hrádek n. Nisou

240

13

40

70

30

260

Chrastava

180

0

10

0

0

130

Černousy

10

0

5

0

0

10

Andělka

10

0

0

0

0

5

Celkem

2.720

50

1.800

150

100

3.860

Město

N. Město p. Smrkem
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Linka Duševní tísně
Poslání
Posláním Linky duševní tísně je poskytovat anonymní telefonickou krizovou intervenci, tzn.
zabezpečovat prostřednictvím telefonu okamžitou pomoc lidem nacházejícím se v obtížné situaci,
kterou nejsou schopni zvládnout svépomocí.
Tato služba je obdobou lékařské záchranné služby v psychosociální oblasti. Poskytujeme 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.

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.

Vzdělávání
Zaměstnanci Mostu k naději byli v roce 2013 vzděláni díky podpoře Evropských sociálních fondů
prostřednictvím programu ÚP „Vzdělávejte se pro růst“.Vzdělávací zařízení „D“ občanské sdružení
Liberec proškolilo 15 pracovníků MONA v rozvíjení dovedností v krizové intervenci. Účastníci si osvojili
teoretické znalosti, které si prakticky vyzkoušeli v modelových situacích.
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Zhodnocení roku 2013
Během roku 2013 byly řešeny veliké finanční problémy. Snížená dotace od státu a nepodpora kraje
nás dovedly k přerušení nepřetržitého provozu na provozní dobu od 9.00 do 21.00 hod. Osloveno
bylo zhruba 60 firem, institucí a měst s prosbou o podporu, ale ani tato aktivita nepřinesla potřebné
finance, které by umožnily vrátit službu TKI do nonstop provozu tak, aby reagovala na akutní potřebu
volajících.
V prosinci vyhořel linkový počítač, díky kterému byla ochromena práce linkařů na 5 dnů. Z vyhořelého
PC se podařilo zachránit pevný disk s daty. Tyto byly během 3 týdnů přeneseny do náhradního PC,
který je však zastaralý, pomalý a práci linkařů značně komplikuje. Hledání zdrojů na koupi nového PC
budeme řešit v roce 2014.
V roce 2013 jsme ošetřili celkem 2.558 telefonických kontaktů, z nichž 702 se týkalo vztahové
problematiky, 863 hovorů ošetřovalo problémy osobní e existencionální (například 65x se jednalo o
velmi vážné sebevražedné úvahy, 92 hovorů se zabývalo klientovým nenacházením smyslu života,
625x lidé volali kvůli osamělosti). Závislosti a další sociální patologie jsme pomáhali řešit celkem 92x,
přičemž např. domácí násilí bylo tématem hovoru 34x, týrání a zanedbávání dítěte 8x, alkoholismus
19x, drogová závislost 17x, znásilnění 4x, hráčství 6x. Problematice menšin se věnovalo celkem 348
hovorů. Šlo o menšiny co do sexuální orientace (329 hovorů), ale i o duchovní otázky (19 hovorů).
Řešili jsme problémy sexuálního charakteru (118 hovorů), zdravotní tématiku (552 hovorů) např.
tělesná nemoc, obava z AIDS, gravidita aj., hledali jsme s klientem řešení v sociálních a právních
obtížích (449 hovorů), např. rozvodová tématika
(90 hovorů), vztah rodičů a dětí (152 hovorů),
péče o seniory (4 hovory), nezaměstnanost (42
hovorů), finanční (127 hovorů) či bytová tíseň (33
hovorů). S tragickou problematikou CAN, tj.
zneužívané, týrané či zanedbávané dítě, mělo
v roce 2013 zkušenost nemálo našich klientů:
psychické týrání zažily 2 děti, 1 bylo týráno
tělesně, 4 hovory se zabývaly sexuálním
zneužíváním, 1 hovor zanedbáváním a 7 klientů
hledalo cestu ven ze šikany.
Mezi volajícími lidmi převažovali muži (60,6%). Nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií na lince si
stabilně drží věková skupina 30 – 39 let. Tento trend trvá již třetím 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.). Službu kontaktovali lidé
nejrůznějšího vzdělání, sotva vyučení stejně jako profesně úspěšní vysokoškoláci. V období vánočních
svátků využívali službu LDT převážně lidé osamělí, s vleklými dlouhodobými problémy (tělesná
nemoc, psychiatrické onemocnění, psychosomatika).
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Problematika vztahová
partnerská

99

vrstevnická

64

manželská

68

vztahy nadřízený a podřízený

3

rodinná

282

seznamování

177

nevěra

11

sousedská

9

Problematika osobní a existenciální
problémy se sebou samým

863

osamělost

625

psychopatologie

350

ztráta smyslu života

92

výkonu ( v práci, ve škole)

43

úmrtí blízké osoby

9

sebevražedné úvahy

65

jiná

26

Problematika sociální a právní
(před) manželská, rozvodová

90

finanční tíseň

127

vztah rodičů a dětí

152

bytová tíseň

33

určení otcovství

1

nezaměstnanost

42

péče o seniory

4

jiná

202

Problematika zdravotní
tělesná nemoc

544

gynekologická problematika

1

smyslové postižení

2

gravidita

3

AIDS a strach z něj

2

antikoncepce

0

Sexuální problematika
prostá sexuální problematika

61

sexuální deviace

19

sexuální dysfunkce

37

rozhovor za účelem sex. uspokojení

1

Problematika závislostí a sociální patologie
alkohol

19

zneužívané a týrané dítě

8

drogy

17

domácí násilí

34

hráčství

6

znásilnění

4

sekty

0

delikvence

4

poruchy příjmu potravy

0

jiná

98
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Problematika menšin
rasové otázky

0

problematika odlišné sex. orientace

329

duchovní otázky

19

jiná

56

Náhlá, nečekaná traumatizující událost
autonehoda

0

živelná katastrofa

0

znásilnění

1

úmrtí-náhlé, tragické

4

přepadení

3

ztráta zaměstnání

2139

okradení

4

jiná

139

Problematika syndromu CAN
psychické týrání

2

zanedbávání

1

tělesné týrání

1

šikana

7

sexuální zneužívání

4

jiná

1

Personální obsazení
Bc. Jiřina Venclíčková
vedoucí programu
10 konzultantů LDT na DPČ - Vzhledem k charakteru pracoviště a deklarované anonymitě jak
ze strany klientů, tak ze strany zaměstnanců se jména externích pracovníků nezveřejňují.

Problematika volajících
Adresa zřizovatele
46%
10%
8%

13%

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

Kontakty

16%
1% 1%

Vztahová
Sociálně právní
Sexuální
Menšiny
Syndrom CAN

2% 3%

Osobní, existenciální
Zdravotní
Závislosti a patologie
Náhlá traumatizující

Tel. č.: 476 701 444
Bezplatný Skype tel.: ldt.most
E-mail: ldt.most@mostknadeji.cz
Web: www.mostknadeji.eu
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Ekonomická část
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44

45

46

47

48
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Poděkování
Projekty v roce 2013 byly realizovány za finanční podpory:
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstva vnitra České republiky
Evropského sociálního fondu
Úřadu práce České republiky
Projekty byly podporovány Ústeckým krajem a Libereckým krajem
Dále byly projekty významně podporovány:
Statutárním městem Liberec
Statutárním městem Most
Město Česká Lípa

Projekty byly také realizovány s finanční spoluúčastí níže uvedených měst a obcí:
Město Jablonec nad Nisou
Město Bílina
Město Turnov
Město Osek
Město Stráž pod Ralskem
Město Mimoň
Město Doksy
Město Nový Bor
Město Cvikov
Město Louny
Město Litvínov
Město Zákupy
Město Dubá
Město Ralsko
Město Jilemnice
Město Železný Brod
Město Žatec
Město Hodkovice nad Mohelkou
Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Město Hrádek nad Nisou
Město Postoloprty
Město Libochovice
Město Duchcov
Město Žandov
Město Český Dub
Město Velké Hamry
Obec Líšný
Obec Proseč pod Ještědem
Obec Brniště
Obec Horní Police
Obec Svojkov
Obec Volfartice
Obec Skalice u České Lípy
Obec Jiřetín pod Jedlovou
Městys Holany
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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.
Severočeské doly a.s.
Ježek Software, s.r.o.
pro OFFICE, s.r.o.
eko GRADO, spol. s r.o.
Městské divadlo Most
Mgr. Petr Prokeš
Hana Trunschková
JUDr. Jan Paraska
Firma Smart-Filter com, spol. s r.o.
Lékárna Hejnice – RNDr. Brigita Ročková
Jakub Volný
a členové Výboru MONA
Provoz sociální služby Domy na půl cesty byl v roce 2013 finančně podpořen Libereckým krajem

Všem poskytovatelům a sponzorům jménem našich klientů a jménem našeho občanského sektoru za
poskytnutou finanční podporu velice děkujeme. Vážíme si každé koruny, kterou poctivě a pravdivě
zúčtujeme a těšíme se na další spolupráci.
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Členové Výboru Most k naději:
Lubomír Šlapka
PhDr. Dagmar Jandová
Věra Drdová
Mgr. Petr Prokeš
Pavel Matějka
Mgr. Jiří Bureš
MUDr. Josef Kočí

Čestný člen :
Mgr. Jiří Hromada
Mgr. Magda Jogheeová

Stálí hosté :
Ing. Jaroslav Petrůj
Martin Motl, DiS.

Výroční zpráva Most k naději 2013

V Mostě dne 14. 7. 2014, kompletace: Bc. Jan Lukeš, schválil: Lubomír Šlapka - statutární zástupce a
výkonný ředitel MOST K NADĚJI - Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, č.j.: II/s-OS/127632/95-R, IČO: 63125137, bankovní spojení. č.ú.: 3371253369/0800, sídlo: P. Jilemnického 1929,
434 01 Most 1, 476 104 877.
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