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Základní principy, poslání, služby a cíle programu
K-centrum je nestátní, neziskové a nezdravotní zařízení, které zajišťuje služby pro osoby
drogou ohrožené, na drogách závislé a jejich blízké, ale i pro širokou veřejnost.
Program K-centra vychází z přístupu HARM-REDUCTION ( snižování a minimalizace rizik). Všechny
služby jsou poskytovány v souladu s etickým kodexem pracovníku kontaktních center.
Při realizaci poskytované služby se postupuje dle operačního manuálu. Naše zařízení při poskytování služeb
stojí na těchto principech: respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta, nízkoprahovost,
diskrétnost, bezplatnost, ochrana práv klienta. Naším základním cílem je podpořit klienty v dosažení jejich
optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života. Dlouhodobě se snažíme ve spolupráci
s našimi klienty o utváření, rozvíjení či udržení jejich motivace ke změně životního stylu včetně abstinence
od drog. Služby jsou poskytovány celoročně. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla služby, kterou využívají.

Cílová skupina
Osoby starší 15-ti let:
 Uživatelé OPL, Alkoholu, Gambling (experimentující i závislí)
 Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů drog
 Osoby od OPL abstinující
 Osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice
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,…)

Poskytované služby:
Jednou ze základních služeb K-centra je kontaktní práce s klienty. Při ní probíhá obvykle navazování prvních
vztahů mezi pracovníky a klienty. Základem je rozhovor s klienty, při kterých se zjistí podrobnější informace
o klientech. Tato práce probíhá v kontaktní místnosti. Její kapacita je v našem zařízení 6 klientů a jeden
pracovník. Doba, kterou zde mohou klienti strávit je omezena na 1 hodinu. Během ní mohou využít i další
služby související s provozem kontaktní místnosti jako je potravinový servis ( 1x káva nebo čaj a polévka,
šťávu v neomezeném množství) a hygienický servis (možnost se vykoupat a oholit – limitován na 20 minut).
Během této doby je také možnost využít internetu, kde si klienti mohou např. hledat volná pracovní místa.
Kontaktní místnost je otevřena v pondělí, úterý, středu a pátek v době od 08:30 do 12:00 a od 12:30 do
17:00.
Další naší základní službou je výměnný program. Klienti ho mohou využívat v pondělí, úterý, středu a
pátek od 08:30 do 12:00 a od 12:30 do 17:00.
Principem služby je výměna použitých injekčních stříkaček za čisté – „kus za kus“. V případě že klient nemá
žádné injekční stříkačky, může mu pracovník zapůjčit maximálně 2 čisté. Součástí programu je i tzv. HR
materiál (do kterého patří destilovaná voda, con-zelin – dezinfekční polštářek, filtry, kyselina askorbová a
alobal.
V rámci výměnného programu poskytujeme klientům i nabídku vitamínů a mastí, za účelem minimalizace
zdravotního poškození, zejména narušeného imunitního systému a velmi často poškozených žil. Nárok mají
na jednu mast a jedny vitamíny měsíčně. V případě potřeby může klient využít nabídky základního
zdravotního ošetření od pracovníků.
Mezi naše nabízené a žádané služby patří také testování screeningovými testy s kapilární krve na HIV, HCV a
syfilis. Klientům je v rámci testování poskytnuto také před testové a po testové poradenství. Vlastní test je
proveden cca do 20 minut a výsledek je sdělen klientovi. Testování je prováděno bezplatně, klienti mají
možnost se nechat otestovat i anonymně. Testy jsou pouze orientační, v případě pozitivního nálezu je
klientům doporučeno nechat se přetestovat u lékaře.

Dále nabízíme možnost testování na přítomnost OPL v moči, pro ženy pak nabídku těhotenských testů.
Testy jsou prováděny pouze se souhlasem klienta. Pro klienty v nouzi je zde nabídka oblečení ze sociálního
šatníku. Klienti se zde mohou vybavit potřebným oblečením.
Sociální práce je služba zaměřená jak na jednorázovou pomoc, tak na dlouhodobou práci s klientem. V
rámci této služby je poskytována např. pomoc při vyřizování sociálních dávek, pomoc při zařizování
ubytovny, zprostředkování služeb v jiných zařízeních, spolupráce při probačním dohledu – kontakt na PMS
ČR.
Také nabízíme klientům možnost poradenství a motivačního tréninku. V rámci poradenství pracujeme bud
přímo s uživateli drog nebo s osobami, které s uživateli jsou ve styku (rodiče, přátelé, partneři…). Při
základním poradenství jsou klientům poskytovány potřebné informace k řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Klientům se pomáhá zorientovat v problému a nabízí se jim varianty řešení.
Motivačním tréninkem pracovník s klientem pracuje tak, aby klient dokázal rozeznat svůj problém bez toho,
aby ho na něj pracovník přímo upozornil. Uvědomění si problému je prvním krokem ke změně. Tato služba
může probíhat kdykoliv během denního provozu K centra.
V rámci poradenství je možnost zprostředkovat léčbu a napsat na základě pohovorů s klientem doporučení
do léčby.
Pro rodiče nebo jiné blízké osoby uživatelů drog nabízíme možnost rodičovské skupiny, která se koná
pravidelně každých 14 dní. Účelem skupiny je zmírnění napětí uvnitř rodiny, sdělování zkušeností mezi
rodiči a snaha o větší psychickou pohodu rodičů.
Pro klienty, kteří nemají stálou adresu, nabízíme možnost zasílání korespondence na adresu našeho
zařízení.
Pro studenty středních a vysokých škol se sociálním, zdravotním, psychologickým či pedagogickým
zaměřením nabízíme možnost výkonu praxe v našem zařízení
Pro odsouzené k alternativnímu trestu nabízíme možnost odpracování si tohoto trestu v našem zařízení.
Dále krom těchto služeb poskytovaných přímo v našem zařízení nabízíme možnost přednášek a besed o
prevenci užívání OPL pro žáky ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ, jejich rodiče a kantory. Tyto přednášky mohou být
provedeny jak v našem zařízení, tak na škole která o ně projeví zájem.
Také nabízíme možnost vzdělávání v oblasti sociálně-patologických jevů souvisejících s užíváním OPL ( např.
pro OSPOD). Nabízíme i různé propagační a informační letáky o drogové problematice. Také sledujeme
aktuální situaci na drogové scéně a aktivně se podílíme na průzkumech realizovaných jinými institucemi.
Během roku probíhá mezi klienty dotazníkové šetření a personál K-centra se na základě návrhů a
připomínek snaží zkvalitnit úroveň poskytovaných služeb.
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