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Původní obraz motivu k Výroční zprávě
2006.
Tvůrcem motivu je klientka K‐centra
Eva:
"Začala jsem milovat svět drog...po pár letech
jsem si uvědomila,že není krásnější pohled na
svět,který je čistý a hlavně pod čistým
vědomím....nemá to cenu, svět pod opojenim
drog je to nejhorši peklo, které se vám stane
během pár vteřin...peklo na zemi....a je šileně
těžké se z toho pekla vracet.... Já za cestu
zpátky vděčím mimo jiné I K‐centru… Děkuji.
Přeju Vám všem ten nejkrásnějši pohled na
svět...každý den je krasný.
Uživejte ho, jakoby byl posledni…”

Ústecký
kraj

V.Schiefner:
REAL
RICHMOND a.s.
Václav Škuta
PETROM stavby
s.r.o.

ÚP Chomutov,
ÚP Karlovy Vary,
ÚP Kadaň

www.os‐svetlo.net
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občanského sdružení

SVĚTLO

Občanské sdružení Světlo

Výroční zpráva 2006

Příjmy a výdaje organizace :

V roce 2006 naši činnost podpořili:
Státní zdroje:

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
občanské sdružení Světlo je zřizovatelem kontaktních center
pro drogově závislé a jejich osoby blízké v Chomutově, Kadani a
Karlových Varech. Základními programy jsou kontaktní a poradenské
služby a terénní programy.
S průběhem roku 2006, z pohledu naplňování cílů programů
kontaktních center, efektivity využívání služeb, můžeme být
spokojeni, jak se dozvíte dále ze statistických údajů jednotlivých
zařízení.
Od počátku roku 2006 organizace začala fungovat
s podstatnými změnami ve struktuře. Nebylo to období právě
jednoduché, potvrdila se ovšem její stabilita a zdravá životaschopnost.
A co důležitého se v roce 2006 událo ?
Zahájili jsme realizaci projektu Vzdělávání a následné zaměstnávání lidí
ze sociálně znevýhodněných skupin. Tento projekt byl podpořen ze
zdroje SROP.
Věnovali jsme se více problematice sociálně vyloučených skupin, stejně
jako předešlé roky pracujeme, i když okrajově, v oblasti primární
prevence.
Dále jsme začali aktivně rozvíjet stávající programy kontaktních
center, např. o službu ženský program, rodičovská skupina, atd..
Velkou potíží bylo a stále zůstává způsob financování
programů, projektů, na to nám ovšem prostor úvodního slova
nestačí…
Pro rok 2007 je pro nás důležité nejen finančně udržet
stávající programy, ale i systematicky pracovat na rozvoji organizace
novými směry .Významná část naší práce bude v nejbližším období
spočívat i v přípravě programů k licenčnímu řízení MPSV ČR.
Děkujeme všem, kdo jakkoli podporuje činnost naší organizace.
Miroslava Chrzová, ředitelka

Rada Vlády ‐ RVKPP K‐C Kadaň
RVKPP ‐ K‐C Chomutov

691 000
1 030 000

RVKPP ‐ K‐C Karlovy Vary
MPSV
Úřad práce Chomutov
Úřad práce Karlovy Vary
Samospráva :
Ústecký Kraj
Karlovarský Kraj
Magistrát Karlovy Vary
Město Ostrov
Město Kadaň
Magistrát Chomutov
Město Klášterec nad Ohří
Město Jirkov
Vlastní příjmy :
poplatky tábor
besedy
odvolání
úroky a poplatky
Úvěr SROP

1 372 000
345 000
281 180
179 280
430 000
233 918
200 000
30 000
85 000
50 000
5 000
2 000
46 350
29 500
9 870
736
2 093 785

Výdaje organizace:
Materiál
Energie
Opravy
Cestovné
Služby
Mzdy
Odvody
Povinné pojištění
Poplatky
Pokuty a penále
Úroky
Ostatní pojištění
Závazky z minulého období

celkem

1918861
350694
93852
13006
1249287
3138506
1037483
9210
5137
5213
26812
7597
70000

Sponzorské dary
Open Society Fund
Praha
Severočeské Doly a.s.
BAU STAV
Richmond a.s.

100 000
30 000
500
5 000

Václav Schiefner‐REAL
Comfor Pertner‐
Computer Star s.r.o.
Škuta Martin
CAR SERVICE s.r.o.
Reklama:

161 000

Špergl s.r.o.
Petromstavby s.r.o.
Informační centrum

10 000
55 000
15 000

Nepeněžní příjmy :
Magistrát Chomu‐
tov‐ teplo
RECKITT BENCKI‐
SER PRAHA
spol.s.r.o.
Karlovarské mine‐
rální vody a.s.
MOVA Kadaň s.r.o.
PHUNG DAO
THI,VOI LE VAN
celní ředitelství
AWD ERZGEBIRGE‐
Breitenbrunen

celkem

9 000
20 000
17 000

76680

66150

20801
25357
8730
201867

58505

7 995 209

Za podporu děkujeme.

7925658

Jan Hudák, předseda sdružení
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Údaje o organizaci:

Občanské sdružení Světlo

název:
statut:
sídlo:
registrace:
statutární zástupce:
IČO:
číslo účtu:
bankovní spojení:
kontaktní telefon:
email:
web:

OS Světlo Kadaň
občanské sdružení
Husova 1325, 432 01 Kadaň
MV II. / S‐OVP / 1‐34274 / 97, 2.12.1997
Jan Hudák, hudak@os‐svetlo.net
656 507 01
198 186 080 227 / 0100

KB, Kadaň
474/ 335 347

603 / 804 191

ossvetlo@os‐svetlo.net,
os.svetlo@seznam.cz

www.os‐svetlo.net

K‐centra — kontakty:
Ředitelka K‐center: Miroslava Chrzová,
chrzova@os‐svetlo.net

K‐centrum Chomutov

Výroční zpráva 2006

Úvodní slovo
Obsah
Historie organizace
Realizované projekty v roce 2006
Supervize programů
Struktura o.s .Světlo
K‐centrum a terénní program

•
•
•
•

‐
‐
‐
‐
‐
‐

adresa:
Tel., fax:
e‐mail:

Hálkova 224, Chomutov 1
474/ 65 20 30, 605 755 462
kcchomutov@os‐svetlo.net
vedoucí K‐centra: Vendula Kádárová
e‐mail:
kadarova@os‐svetlo.net

Poslání
Filozofická východiska
Poskytované služby v roce 2006
Rok 2006 v jednotlivých K‐centrech
K‐centrum Chomutov
Ze statistik K‐centra Chomutov
K‐centrum Kadaň
Ze statistik K‐centra Kadaň
K‐centrum Karlovy Vary
Ze statistik K‐centra Karlovy Vary

Vzdělávání a následné
zaměstnávání lidí ze sociálně
znevýhodněných skupin

K‐centrum Kadaň
adresa:
Tel., fax:
e‐mail:

Klášterecká 1720,432 01 Kadaň
474/ 33 53 47
kckadan@os‐svetlo.net
vedoucí K‐centra: Lucie Halouzková
e‐mail:
halouzkova@os‐svetlo.net

• Ze statistik projektu „Vzdělávání
a následné zaměstnávání…“

S rodinou proti vyloučení

•

K‐centrum Karlovy Vary
adresa:
Tel., fax:
e‐mail:

Kr. Jiřího 38, Karlovy Vary 1
35 / 32 22 742
kckvary@os‐svetlo.net, kcentrum.kv@seznam.cz
vedoucí K‐centra: Jana Huttová
e‐mail:
huttova@os‐svetlo.net
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Ze statistik projektu „S rodinou…“
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Historie organizace :

OS Světlo bylo založeno v prosinci roku 1997. V této době
nefungovalo v okrese Chomutov žádné zařízení, které by se zabývalo
sekundární a terciární prevencí drogové závislosti, přesto zde díky
značnému výskytu a lehké dostupnosti drog narůstaly problémy
s lidmi, kteří se pohybovali v „drogovém“ prostředí. OS Světlo si tedy
podalo k MPK ČR pro rok 1998 projekt na zřízení K‐centra s terénním
programem, který podpořila a doporučila OPDK a OkÚ v Chomutově.
Projekt byl schválen a částečně financován a tak mohlo „Káčko“ za‐
hájit 22.5.1998 svůj provoz.
K‐centrum se rychle dostalo do povědomí širší veřejnosti,
stále více klientů, jejich rodinných příslušníků i ostatních zájemců na‐
vštívilo KC a využívalo standardní i nadstandardní nabídku jeho slu‐
žeb.
V roce 1999 se OS Světlo, s podporou OkÚ Karlovy Vary roz‐
hodlo podat projekt na zřízení K‐centra v Karlových Varech pro rok
2000 k MPK ČR. Situace na drogové scéně zde byla také složitá a žád‐
né zařízení zabývající se prevencí drogové závislosti zde soustavně
nepůsobilo. Projekt byl podpořen a K‐centrum s terénním progra‐
mem v Karlových Varech začalo svou činnost v květnu roku 2000.

Realizované projekty v roce 2006:
•
•
•
•
•

K‐centrum Chomutov s terénním programem
K‐centrum Kadaň s terénním programem, pobočka K‐centra
Chomutov
K‐centrum Karlovy Vary
S rodinou proti vyloučení
Vzdělávání a následné zaměstnávání lidí se sociálně
znevýhodněných skupin

Supervize programů v roce 2006:
MuDr. Renata Gregorová
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Více o našich programech
naleznete na:

www.os‐svetlo.net
statistikprojektu
projektu„S„Srodinou
rodinouproti
protivyloučení“:
vyloučení“:
ZeZestatistik
Dětský tábor pro děti ze sociálně vyloučených rodin:

Dětský tábor pro děti ze sociálně vyloučených rodin:
Dětský
tábor
se uskutečnil
ve dvou
turnusech,
Dětský
tábor
se uskutečnil
ve dvou
turnusech,
a to: a to:
ve
dnech:
od
15.
7.
06
do
22.
7.
06
a
ve
dnech:
067.do
ve dnech: od 15. 7. 06 do 22. 7. 06 a ve dnech: od 22. 7.od
0622.
do7.
29.
06 29. 7. 06
Pod Šumnou
u Perštejna.
Dětský
tábor
se uskutečnil
v Areálu
Dětský
tábor
se uskutečnil
v Areálu
Pod Šumnou
u Perštejna.
V každém
z turnusů
se účastnilo
15 děti15= děti
celkem
30 dětí.30
15 zdětí.
chomutovska,
V každém
z turnusů
se účastnilo
= celkem
15 z chomu‐
15 tovska,
z kadaňska
věku od ‐6ve
dověku
15 let.od 6 do 15 let.
15 z‐ ve
kadaňska
Chomutov a

Kadaň a přileh‐

přilehlé obce:
lé obce:
Chomutov a přilehlé obce:
Počet
rodin
se kterými
se v rámci
praco‐
66
18
66
‐Počet
rodin
se kterými
se vATP
rámci
ATP pracovalo:
valo:
‐ Počet kontaktů s rodinami: 446
Počet kontaktů s rodinami:
446
119
‐ Počet sociálních šetření v rodině: 126
Počet sociálních šetření v rodině:
126
69
‐ Počet asistencí ‐ MěÚ, matrika, sociální dávky, obchůzka volných
bytů,asistencí
lékař, škola, dům pro matky s dětmi: 6969
Počet
18
Pomoc s písemnými materiály:

‐ Pomoc
s písemnými
materiály:
vyřízení
rodného
listu:

11

rodného
• vyřízení
žádost
o sociální
dávky: listu: 11
23
•
žádost
o
sociální
dávky: 23
vyřízení trvalého pobytu:
11
• vyřízení trvalého pobytu: 11
vyřízení občanství:
7
• vyřízení občanství: 7
sepsání žaloby ‐ vystěhování:
12
• sepsání žaloby ‐ vystěhování: 12
návrh na zrušení ústavní výchovy:
17
• návrh na zrušení ústavní výchovy: 17
• kupní
smlouva: 2
kupní
smlouva:
2
•
vyřízení
občanského
vyřízení občanského
průkazu: průkazu:3
3
• sepsání splátkového kalendáře: 14
sepsání splátk. kalendáře:
14
‐sepsání
Pomoc
při vyhledávání volných pracovních míst:
52
životopisu:
0
‐ Pomoc při řešení výchovných problémů: 8
Další spolupráce:
‐ Doučování
dětí: 4volných pracovních
Pomoc
při vyhledávání
52
‐míst:
Poradenství ‐ drogové v KC ‐ 3

0
21
0
0
0
0
0
6
8
4
46

Pomoc při řešení výchovných problémů:

8

0

Doučování dětí:

4

18

Poradenství ‐ drogové v KC

3

2
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S rodinou proti vyloučení:

Výroční zpráva 2006

Struktura o.s. Světlo v roce 2006:

Na realizaci projektů občanského sdružení Světlo se v roce 2006 podíleli:

Východiska projektu:
V roce 2005 proběhl projekt s názvem Monitoring sociální a zdravot‐
ní situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě. Na
základě výstupů z tohoto projektu jsme zjistili, že kromě drogové proble‐
matiky se v rodinách vyskytují i další jevy, které zabraňují integraci sociálně
vyloučeným skupinám do majoritní společnosti. Jedná se o rodiny, které
jsou především z tzv. sociálně odloučených míst (komunit), kde se vyskytu‐
je zvýšené procento sociokulturně znevýhodněných občanů převážně rom‐
ské národnosti (v Chomutově je to např. ul. Dukelská, Ervěnická v Jirkově,
v Kadani tzv. sídliště B a lokalita Prunéřov).

Jan Hudák,
předseda organizace,
ekonom

Projekt „Vzdělávání…“
Miroslava Chrzová
ředitelka K‐center

Karel Otradovec,
Vedoucí prac. čety

Projekt „S rodinou…“

Idea projektu:

Zdeněk Karička,****
Vednula Zubrycká Bc.*
Lucie Halouzková
Koordinátoři projektu

Projekt se snaží řešit problémy sociálně slabých rodin z oblasti
Chomutovska a Kadaňska, a to jejich zapojením do aktivního života a zkva‐
litněním jejich přístupu k životnímu stylu majority. Dále se snaží o předchá‐
zení sociálně‐patologických jevů u dětí (kriminální činnosti, zneužívání ná‐
vykových látek apod.), o zkvalitnění komunikace a vztahů mezi Romy a
majoritou (začlenění romských dětí do kolektivu majority, zlepšení komuni‐
kace Romů s úřady atp.)

Martin Otradovec,
koordinátor projektu

Pracovníci:
Cáchová Lenka,Vladimír
Ješina, Jiří Kalaš, David
Cina, Boris Baláž

Terénní pracovníci:
Chomutov: J. Kuchárová, J. Sipos, M. Jilková, R. Adamová
Kadaň: M. Hollová, P. Holubová, L. Kútová

Realizace projektu—hlavní aktivity:
Terénní sociální práce s celými rodinami, Dětský tábor, Zprostředkování,
Asistence, Doučování, Zprotředkování volnočas. aktivit pro děti.

Realizační tým:
Realizátor projektu: M. Chrzová,
Koordinátor projektu pro Kadaň: Zdeněk Karička, Lucie Halouzková
Koordinátor projektu pro Chomutov: Bc. Vendula Zubrycká
Terénní pracovníci: M. Hollová, L. Kútová, P. Holubová
Chomutov: J. Sipos, J. Kuchárová, M. Jilková, R. Adamová
Kadaň:

Spolupráce:
Velmi se nám osvědčila spolupráce s nestátními organizacemi, konkrétně
organizací Člověk v tísni. Pracovníci této organizace byli pro náš program
velkým přínosem, jejich zkušenosti s prací
tohoto typu se pozitivně projevily zejména v úspěšném kontaktování rodin.
Dále hodnotíme velmi kladně vstřícný postoj MěÚ v Chomutově a v Kadani,
4 ZŠ v Chomutově.
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K-centra a terénní programy….
Vendula Kádárová
vedoucí KC Chomutov

Kontaktní a terénní práce:
Hana Štěpková
Jana Blažková,
Bc. P. Blažková,**
Sociální práce:
Bc. V. Zubrycká,*
Terénní práce:
Roman Thöma,
Věra Thömová,

Jana Huttová
vedoucí KC K. Vary

Kontaktní a terénní
práce:
Věra Zettlová,
Blahoslav Fiala,***
Eva Kulhánková,
Lucie Vobořilová,
M. Otradovec*****

Lucie Halouzková
vedoucí KC Kadaň

Kontaktní a terénní
práce:
Zdeněk Karička,****
J. Urbánková,

Bc. V. Zubrycká,* ‐ k 31.12.2006 rozvázala prac. poměr
Bc. P. Blažková,**‐ nastoupila v květnu 2006
Blahoslav Fiala,*** ‐ k 31.12.2006 rozvázal prac. poměr
Zdeněk Karička,**** ‐ k 31.8.2006 rozvázal prac. Poměr
Martin Otradovec***** ‐ Změnil pozici ‐ koordinátor projek‐
tu „Vzdělávání…“

Děkuji za vynikající spolupráci v roce 2006.
J. Hudák
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K‐centrum a terénní program :
Poslání:

Cílem naší práce je pomoci překonávat a řešit problémy, pokud je to
možné, které s sebou přináší zneužívání návykových látek (potíže zdra‐
votní, psychické, sociální, rodinné a jiné) a to v rámci standardních i nad‐
standardních služeb poskytovaných K‐centrem.

Filozofická východiska:
„Harm reduction“ = snižování, minimalizace rizik
Jestliže člověk už drogy užívá a zatím není motivován ke změně, je
nezbytné, aby byly k dispozici služby, které se snaží zajistit jak u klienta,
tak jeho okolí snížení rizika nákazy infekčními chorobami, snížit rizika při
užívání drog. Jednak tímto způsobem dochází ke snížení nákladů na
případnou léčbu somatických potíží a onemocnění, které souvisí s
užíváním drog u dotyčného, protože klient dostává informace o tom,
jak drogy užívat tak, aby si ublížil pokud možno co nejméně. A jednak
klient, pokud se rozhodne postupem času pro léčbu, je v léčbě a po
léčbě schopen začít normálně fungovat včetně toho, že není omezen v
zaměstnání a v dalších činnostech a lépe se vrací zpátky do života. Navíc
je klient prostřednictvím programů, které se zaměřují na harm
reduction (obvykle užívaný termín pro „snižování rizik“), v kontaktu v
případě, že potřebuje sociální poradenství, krizovou intervenci,
informace o léčbě a zprostředkování léčby, získává důvěru v pracovníky
a je ochoten spíše vyhledat pomoc.

Kontaktní centrum
1) Cílem programu je poskytovat uživatelům návykových látek služby,
vedoucí ke snížení škod na fyzickém a psychickém zdraví a ke snížení
jejich sociální exkluze
2) Základním principem služeb je jejich nízkoprahovost, tedy snadná
dostupnost, bezplatnost, nedirektivní přístup ke klientele, respektování
osoby klienta, naprostá diskrétnost, přístup založený na prevenci, niko‐
liv represi
3) Snahou programu je vytvoření a udržení kvalifikovaného multidiscipli‐
nárního týmu, který se zaměřuje na všechny negativní aspekty užívání
drog – tedy na faktory biologické (nemoci, zranění, snížená imunita,
záněty žil …), psychologické (toxické psychózy, vznikající paranoia, na‐
rušený spánkový režim a biorytmy…) a sociální (ztráta bydlení, zaměst‐
nání, trestní stíhání, vyřazení z evidence úřadu práce, na zdravotním
pojištění, …)
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Ze statistik projektu „Vzdělávání a následné zaměstnávání…“:
Uzavření smluv se subjekty poskytující vzdělávání a následnou
praxi :
• Vzdělávání :
Vzdělávání a následný dohled zaměstnanců OS Světlo – SOŠ,SOU a OU Pod‐
bořany – celkový počet hodin – 40 výuka + 32 hod dohled : cena 40 000,‐ Kč –
subdodávka po dobu celé realizace projektu od 1.5.2006 do 30.4.2007

• Vzdělávání vězňů ve věznici Drahonice – SOŠ,SOU a OU Podbořany
celkový počet hodin – 90 hod probíhalo v období od
31.8.2006.Cena smluvní subdodávky : 50 000,‐ Kč.
Kurzu se zúčastnilo 13 odsouzených.

1.5.2006 do

• Smlouvy o praxi :
Uzavřeny smlouvy o výkonu praxe s :
FK Tatran Kadaň – údržba areálu od 1.5.06 do 30.4.07
SKP Kadaň ‐ údržba areálu od 1.5.06 do 30.4.07
Město Kadaň ‐ údržba prostoru od 9.10.06 do 30.4.07
• Kurzy :
Drahonice:
•
počet frekventantů : 13
•
Úspěšně dokončilo : 13
•
Celkový počet hodin kurzu : 90 hodin
Kurz „farmář“ – pracovní četa:
•
počet účastníků : 7
•
úspěšně dokončilo : 7
•
celkový počet hodin : 40 hod teorie
•
probíhá odborný dohled : do 31.12. – 22 hodin

• Besedy :
Počet besed k 31.12.06 : 14 ( celkem 19 hodin )
Témata : Sociální služby a sociální síť ( červen ), Drogová problematika ( čer‐
venec ), Patologické hráčství ( srpen ), Pohlavně přenosné choroby ( září ),
AIDS ( říjen ), Alkoholismus ( listopad ), Jak přestat kouřit ( prosinec ),
•
celkem se zúčastnilo 10 posluchačů
•
Lektoři : Jan Hudák,Martin Otradovec,Lucie Halouzková
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Vzdělávání a následné za‐
městnávání lidí ze sociálně
znevýhodněných skupin:
Idea projektu:

Záměrem projektu je umožnit osobám ze znevýhodněných skupin obyvatel‐
stva prostřednictvím kurzů v oboru péče o zeleň získat přístup ke vzdělání a umožnit
jim vstup na trh práce.Cílovými skupinami jsou mladí lidé vyloučení nebo ohrožení
sociálním vyloučením z důvodů dlouhodobé nezaměstnanosti,nízkého vzdělá‐
ní,vracející se po výkonu trestu a mladí lidé odcházející z výchovných ústavů.Projekt je
naplánován od 1.5.2006 do 30.4.2007 s cílem udržení vzniklých pracovních míst mini‐
málně další dva roky.

Cíl projektu :
Je vytvoření pracovních míst,která odpovídají znalostem a dovednostem cílo‐
vých skupin a povedou k integraci těchto lidí,kteří jsou jinak za standardních podmí‐
nek těžko zaměstnatelní.Výstupy realizace projektu umožní,aby se zapojili do spole‐
čenského a hospodářského života a získali uplatnění na trhu práce.Projekt tak přispěje
ke snížení nezaměstnanosti této skupiny osob a následně i snížení patologických jevů
doprovázející jejich dlouhodobou nezaměstnanost. Jako je narkomanie,prostituce a
kriminalita.

Projekt je veden ve dvou rovinách a to:
Vzdělávání – Vzdělávací kurzy zaměřené na práci v lesnictví a údržbu zeleně
Vzdělávání se zúčastní vězni z věznice v Drahonicích,další skupinu tvoří mladiství
z Výchovného ústavu a dětského domova se školou v Místě a poslední skupinu
samotní vybraní členové pracovní čety.
Samotná práce pracovní čety‐ jednoduché práce zejména v oblasti péče o ze‐
leň,úklidové práce apod.
‐zajištění uplatnění na trhu práce pro absolventy kurzů
Projekt je řízen projektovým manažerem na 0,7 úvazku a koordinátorem
projektu na 1 celý úvazek.
V rámci projektu byl pronajat dům , ve kterém vznikla kancelář pro administrativní
činnost a zázemí pro pracovní četu a zároveň skladové prostory pro náčiní a stroje.
V rámci projektu bylo již vytvořeno (od 2.5.2006) 5 nových pracovních míst, a to 1
místo vedoucího pracovní čety a 4 pracovní místa – pracovníci této čety.
Tito pracovníci vzešli z úspěšně absolvovaného kurzu v oboru péče o zeleň .

•
•

Partnery projektu jsou :
Výchovný ústav a Dětský domov se školou Místo
Okresní hospodářská komora Louny

Tým podílející se na realizaci projektu:
Jan Hudák ‐ manažer projektu, Marčtin Otradovec‐koordinátor projektu, Karel Otrado‐
vec‐vedoucí prac. čety, Cachová Lenka, ješina Vladimír, Kalaš Jiří, ‐ pracovníci, pracovníci,
kteří již rozvázali prac. poměr ‐ D. Cina, B. Baláž
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Poskytované služby v roce 2006:
Služby poskytované v K‐centru:
• Standardní

Výměna injekčního materiálu – včetně poskytování materiálu
pro snížení škod, hygienický servis (sprcha),praní prádla
(pračka, sušička),potravinový servis, základní zdravotní servis,
second hand, informace (bezpečnější braní, bezpečnější sex,
léčebné programy, sociálně‐právní, veškeré zdravotní‐hep.,
inf., drogy, literatura), poradenství – individuální poradenství
s drogovými uživateli, poradenství rodičům a jiným zájemcům,
motivační trénink, zprostředkování detoxifikace a léčby, tele‐
fonické poradenství a krizová intervence, krizová intervence,
psychiatrické a psychologické služby.
• Nadstandardní

Vitamínový program, asistenční služby, účast na akcích pre‐
ventivního charakteru, zajištění dlouhodobějších stáží pro stu‐
denty SŠ, VOŠ, VŠ, nástavbových studií sociálního zaměření,
testování klientů na HIV/AIDS, HCV (hepat. C), HBsAg (hepat.
B), screening – testování klientů na přítomnost drog v moči,
ženský program, internetové poradenství.
Služby poskytované v terénním programu:
Výměna použitého injekčního materiálu včetně distribuce des‐
infekce, aquy, vitamínů a kondomů,poskytování informací a
poradenství v oblastech – bezpečnější braní, bezpečnější sex,
zdravotní, sociální, právní, drogy, …, distribuce svépomocné
literatury a literatury informující o odborné pomoci, reference
do jiných specializovaných institucí, monitoring drogové scény
a scén přilehlých.
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Rok 2006 v jednotlivých K‐centrech:
K‐centrum

Chomutov:

Realizační tým:
Vendula Kádárová, V. Zubrycká Bc.,
J. Blažková, H. Štěpková, P. Blažková Bc.

S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též
veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru. Jinými slovy: bez práce nejsou
koláče. Tým K‐centra Chomutov tedy v roce 2006 pracoval tak, aby netrpěl
hlady a výsledek? Dost koláčů pro všechny a ještě nějaké navíc.
K možnosti udržet a pozvednout pekařství nemalou měrou
přispěla certifikace našich receptů, která jim dodala nové ingredience a
postupy a zvedla tak výrazně jejich chuť. Díky tomu, že nám naše malé velké
město umožnilo představit naši recepturu i jiným výrobcům pochutin a
prodejnám, začalo se o naše koláče zajímat o 200% více odborníků v této
oblasti.
Ačkoli náklady na pečení byly dosti vysoké a často jsme recepty
museli trochu ošidit, podařilo se nám nabízet po celý rok jak dosud známou
nabídku koláčů: harm reduction, poradenství, informační servis, terénní
program,…, tak ji rozšířit o tyto „nové přírůstky“: ženský program, ženský
klub a internetové poradenství . Bohužel se nám nepovedlo rozšířit pouliční
nabídku z nedostatku finančních prostředků a zaměstnanců, což hodláme
v příštím roce změnit.
O naše koláče mělo zájem daleko více lidí, než v minulém roce.
Přicházeli jak stávající zákazníci, tak i zákazníci noví, jejich rodiče a blízcí i ti,
kteří se zajímali pouze o naše receptury. Ostatně, o počtu zákazníků se
můžete sami přesvědčit v našich statistikách…
Zbývá zamyšlení, jak je možné, že tolik lidí dává přednost pečeným
sladkým koláčům před zdravou výživou. Ačkoli se snažíme, aby naše
receptury byly co nejkvalitnější a známé, mnoho lidí stále neví, že naše
koláče díky zvláštním recepturám mají za cíl přispívat ke zdravějšímu životu
všech, co nás navštíví i těch, co o ně nestojí . Mohu říci, že se to daří.
Děkuji tedy celému pekařskému týmu a všem, co náš cíl podporují.
Děkuji všem, co věnují pozornost
recepturám a chuti, nikoli tvaru a barvě,
významu nikoli slovu.

Ze statistik K‐centra Karlovy Vary:
KONTAKTY

2006

K‐centrum
Terénní program

5673
52

Celkem

5725

Z toho prvních kontaktů s rodiči a jinými zájemci

60

Z toho prvních kontaktů s uživateli drog

145

Z toho poradenských telefonátů

37
45

Z toho poradenských telefonátů s rodiči a jinými zájemci

POČET OSOB
Drogoví uživatelé

253

Neuživatelé

73

VÝMĚNA INJ. MAT.
Počet kusů vyměněného inj. mat:

2006
K‐centrum
Sekundární výměna

Počet kusů celkem
Počet výkonů výměn. programu

PORADENSTVÍ
Poradenství:

2006
poč. klientů

poč. výkonů

21
26

36
68

Rodinné p.

27

40

Sociální poradenství

25

34

Telefonické p.

18

82

Motivační programy
Individuální p.

MOTIVAČNÍ PROGRAMY:
Celkem klientů v programech
Úspěšně naplněné cíle u kl. v programu
(v počtu %)

Za tým K‐centra Chomutov
Vendula Kádárová, vedoucí pekařství
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35398
811
120 kl.
36209
2480

Terén

2006
29
87%
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Realizační tým:

K‐centrum

Karlovy Vary:

Jana Huttová,Věra Zettlová, Blahoslav Fiala,
Eva Kulhánková, Lucie Vobořilová,M. Otradovec

K – Centrum Karlovy Vary působí v karlovarském kraji již od roku
2000. Za šest let své existence se zařízení stále rozvíjí, narůstají kontakty, ať
s uživateli drog či jinými zájemci, rodiči, osobami blízkými. Toto přisuzujeme
větší informovanosti a důvěře klientů a veřejnosti o existenci zařízení,
zabývající se sekundární, terciární, ale často i primární prevencí.
V roce 2006 došlo v karlovarském K – Centru k řadě změn, které
hodnotím převážně pozitivně. Ve srovnání s lety předchozími naše zařízení
každým rokem více rozšiřuje svou činnost a zefektivňuje služby ku prospěchu
samotným klientům ale i veřejnosti.
Nejvýraznější změny a aktivity v roce 2006:
• Získání certifikátů od RVKP na Kontaktní a poradenské služby a Terénní
programy
• Změna struktury organizace, zejména v systému vedení /rozdělení a
specifikování funkcí jednotlivých pracovníků/
• Vytvoření a zefektivnění interních metodických materiálů
• Zkvalitnění spolupráce s ostatními organizacemi, institucemi
• Navázání kontaktu s novými organizacemi /ProTebe Live, Tv Duha, AWO
• Účasti na akcích poznávacího charakteru /30 dní neziskovek/, apod.
• Vytváření a spolupráce na nových projektech (Projekt Pfegel ve spolupráci s
německou organizací, Projekt „Nenech se spoutat“ a Dokument Městské
Policie v Karlových Varech „Závislí kolem nás“) ‐ více o těchto projektech
najdete na www.os‐svetlo.net
• Zkvalitnění většiny námi nabízených standardních i nadstandardních
programů + rozšiřování o programy nové ku prospěchu klientů ‐ Ženský
program, Rodičovská skupina, Pracovní skupiny
Věřím, že v roce 2007 budeme úspěšně pokračovat v nastaveném
systému, efektivně pracovat v rámci standardních i nadstandardních služeb
s klienty, dále rozvíjet programy nové a úspěšně plnit cíle, které jsme i pro
tento rok stanovili.
Závěrem chci poděkovat celému týmu K – Centra, který se
usilovně podílí na kvalitním chodu a rozvoji zařízení, jehož samotnou vizitkou
jsou počty klientů a kontaktů uváděných ve statistických údajích a Závěrečné
zprávě. V neposlední řadě patří díky spolupracujícím organizacím, institucím,
odborům, sponzorům, kteří se ať finančně, profesně či osobně podílí a
angažují na efektivním rozvoji a existenci K – Centra Karlovy Vary.
Jana Huttová, vedoucí K – centra Karlovy Vary
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Ze statistik K‐centra Chomutov:
KONTAKTY

2006

K‐centrum

6721
628
7349

Terénní program
Celkem
Z toho prvních kontaktů s rodiči a jinými zájemci

72
186
202
180

Z toho prvních kontaktů s uživateli drog
Z toho poradenských telefonátů
Z toho poradenských telefonátů s rodiči a jinými zájemci

POČET OSOB
Drogoví uživatelé

349
95

Neuživatelé

VÝMĚNA INJ. MAT.
Počet kusů vyměněného inj. mat:

2006
K‐centrum

65256
11741
87
77084
2894

Terén
Sběr
Počet kusů celkem
Počet výkonů výměn. programu

PORADENSTVÍ
Poradenství:

2006
poč. klientů

poč. výkonů

Individuální p.

49
43

212
62

Rodinné p.

43

121

Motivační programy

Sociální poradenství

24

34

Telefonické p.

104

123

MOTIVAČNÍ PROGRAMY
Celkem klientů v programech
Úspěšně naplněné cíle u kl. v programu
(v počtu %)

2006
49
71%
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Realizační tým:

K‐centrum

Kadaň:

Lucie Halouzková, Zdeněk Karička,
Martin Otradovec, jindřiška urbánková

Ze statistik K‐centra Kadaň:
KONTAKTY

2006

K‐centrum

Na začátku nového roku bývá zvykem hodnotit ten rok minulý, ten který je
již za námi. Proto mi prosím dovolte pár slov a vět, které bych chtěla věnovat
provozu K – centra v Kadani.
Kadaňské kontaktní centrum funguje v tomto městě již od roku 1998. Ani
letošní rok tomu nebylo jinak. Po celý rok jsme mohli nabídnou široké
veřejnosti, která se cítí být ohrožena drogou, širokou škálu našich služeb.
Uživatelé drog či experimentátoři měli možnost v uplynulém roce využít všech
nabízených služeb v rámci harm reduction, tedy snižování zdravotních a
sociálních rizik, kam patří veškeré naše standardní služby. Mezi stálými
kontakty, které se opakují z let minulých, se nám podařilo navázat i nové
kontakty z řad uživatelů drog. Kromě samotných uživatelů naše zařízení
navštívilo velké množství rodičů či jiných zájemců, kteří měli zájem hlavně o
informace týkající se drogové problematiky a také poradenství. Tento fakt
považujeme za velice pozitivní. Změnou polohy K – centra došlo také
k velkému nárůstu opakovaných kontaktů, jelikož je nová poloha centra
mnohem více dostupnější.
Celková čísla našich klientů, poskytnutých služeb atp. jsou k nahlédnutí ve
statistikách . Kromě výše uvedeného došlo také v tomto roce k vnitřní
restrukturalizaci naší organizace a tak i k jednotlivých organizačním složkám
mezi než patří také K – centrum Kadaň. Nyní můžeme říci, že nový interní
systém funguje na dobré úrovni. V roce 2006 opustili náš tým také dva ze
stálých zaměstnanců a to Zdeněk Karička a Martin Otradovec, kteří byli pro
naše zařízení velkým přínosem. Tímto bychom jim chtěli také poděkovat a
přejeme do budoucna mnoho úspěchů. Během roku nastoupila nová
pracovnice Jindřiška Urbánková, které se do konce roku podařilo zapracovat
do týmu a stát se tak jeho rovnocenným členem. Kromě jiného bych také
chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu našeho
zařízení, jak po finanční stránce či s naším zařízením spolupracují. Bez nich by
to také nešlo. V tomto roce doufám, že se nám podaří zachovat chod našeho
zařízení ve všech ohledech a také se nám podaří úspěšně realizovat cíle, které
jsme si vytýčili na rok 2007.
Velice všem děkuji za spolupráci a přeji
úspěšný rok 2007, jak po pracovní tak po osobní
stránce.
Lucie Halouzková, vedoucí KC Kadaň

STRÁNKA 10

2 113

Terénní program

64

Celkem

2 137

Z toho prvních kontaktů s rodiči a jinými zájemci

30

Z toho prvních kontaktů s uživateli drog

56

Z toho poradenských telefonátů

57

Z toho poradenských telefonátů s rodiči a jinými zájemci

29

POČET OSOB
Drogoví uživatelé

108

Neuživatelé

38

VÝMĚNA INJ. MAT.
Počet kusů vyměněného inj. mat:

2006
K‐centrum

22505
0
0
22505
1039

Terén
Sběr
Počet kusů celkem
Počet výkonů výměn. programu

PORADENSTVÍ

2006
poč. klientů

Poradenství:

Motivační programy

poč. výkonů
nesledováno

Individuální p.

22
42

Rodinné p.

32

49

7

14

nesledováno

57

Sociální poradenství
Telefonické p.

MOTIVAČNÍ PROGRAMY
Celkem klientů v programech
Úspěšně naplněné cíle u kl. v programu
(v počtu %)

159

2006
22
73%
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