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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2012. Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti
prevence patologických jevů ve společnosti. Za účelem této aktivity provozujeme kontaktní centra pro drogově
závislé s terénními programy v Kadani, Karlových Varech a v Chomutově. Dále provozujeme nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež v Kadani, Prunéřově a Chomutově. Nadále provozujeme kompletní terénní programy ve
vyloučených lokalitách na Karlovarsku. Dále poskytujeme programy specifické prevence na školách na Chomutovsku
a Karlovarsku, pořádáme víkendové pobyty pro děti ohrožené sociální exklusí na Kadaňsku a Chomutovsku. Dále se
organizace snaží zajistit si vlastní prostředky poskytováním služeb pro firmy v oblasti pomocných dělnických prací,
kdy zaměstnáváme několik lidí obtížně zaměstnavatelných a věnovali jsme se zejména práci v lesnictví.
Co se nám nedaří.
V hlavních činnostech se nám stále nedaří udržet množství stávajících služeb. Služby, které poskytujeme, jsou
vzhledem k finančním možnostem organizace a vzhledem k potřebnosti u klientů značně personálně
poddimenzované. Prakticky u každé služby docházelo v průběhu roku k menším či větším omezováním, což vedlo
k nestálosti, někde k poklesům využitelnosti a někde k častým výpadkům služeb pro klienty. Konkrétně jsme se
potýkali a potýkáme se zajištěním nových prostor pro kontaktní centrum v Karlových Varech, kdy jsme byli
v průběhu roku nucení využívat alternativní prostory. V Chomutově se potýkáme s nedostatečným personálním
obsazením, a tudíž jsme služby pro klienty museli omezovat, což se ukázalo i ve statistikách za uplynulý rok.
Kontaktní centrum v Kadani sice zaznamenává neustálý nárůst počtu klientů, i v rámci terénního programu, ale
finanční prostředky na toto zařízení jsou neustále menší a menší a u této služby hrozí do budoucna úplné zrušení.
NZDM v Kadani, Prunéřově a Chomutově obhospodařuje jeden tým pracovníků, kteří svou činností podílejí na
chodu všech tří klubů. Bohužel nejsme schopni dosáhnout dostatečného množství prostředků, aby každé NZDM
mělo svůj ustálený tým pracovníků a každé NZDM fungovalo pro své klienty minimálně celý týden, tak aby se naplnil
smysl fungování takového zařízení.
V oblasti zaměstnávání obtížně zaměstnavatelných osob jsme v průběhu roku bohužel museli celou pracovní četu
propustit, neboť jsme nedokázali zajistit dostatečné množství zakázek, tak abychom zajistili financování této činnosti.
Co se nám podařilo.
V první řadě je opět obrovským úspěchem, že všechny realizované programy poskytovaly sociální služby po celý rok,
klienty jsme v jejich potřebách dokázali uspokojit, a jak vyplývá z dotazníků spokojenosti, většina klientů si služby
pochvaluje.
Každoročně jsme podrobeni několika finančním a kvalitativním kontrolám. V loňském roce jsme měli kontroly
z Úřadu Vlády, NKÚ, z Krajského úřadu v Ústí nad Labem, kontroly z APDM , kontrola Úřadu práce, všechny tyto
kontroly dopadly bez závad, což svědčí o dobré administrativní práci organizace a finančního managementu
organizace.
Určitě se daří to, že organizace je zastoupena ve všech druzích komunitních plánování, komisí orgánů měst a krajů a
svou činností napomáhá k řešení sociální problematiky v Ústeckém a Karlovarském kraji a v jednotlivých regionech a
obcích.
V rámci své činnosti podporujeme i vzdělávání vlastních pracovníků a v loňském roce tři pracovníci organizace
dokončili VŠ. Díky této činnosti můžeme nabízet ještě kvalitnější a fundovanější služby našim klientům.
V závěru můžeme konstatovat, že organizace i v tomto roce pracovala s vyrovnaným rozpočtem, nemáme dluhy vůči
nikomu, což také považujeme za důležitý parametr v naší činnosti.
Plánem na další období je alespoň zachování činnosti stávajících služeb.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří pomáhali naší organizaci v tomto roce, všem pracovníkům
programů, našim partnerům a donorům, bez kterých by naše činnost nefungovala.
Jan Hudák – předseda sdružení
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SOUHRNNĚ O SLUŽBÁCH A UŽIVATELÍCH SLUŽEB
Všechny naše služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Jedná se o následující služby:
K-centrum Chomutov (KC CV)
Terénní program Chomutov (TP CV)
K-centrum Kadaň (KC K)
K-centrum Kadaň – terénní program (TP K)
K-centrum Karlovy Vary (KC KV)
Terénní program Karlovarsko (TPR)
Klub DOpatra
Klub MOLO
Klub P.R.U.
Programy poskytující služby drogovým uživatelům jsou držiteli certifikátů Standardů odborné
způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a
závislým na návykových látkách.

Celkový počet uživatelů služeb v roce 2012 2 628 osob

12%

3%
25%

KC CV + TP CV
KC K + TP K
KC KV

12%

TPR
7%

DOpatra
MOLO

29%

12%
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P.R.U.

K-CENTRUM CHOMUTOV A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOVSKO
Úvodní slovo vedoucího: Nízkoprahové, ambulantní zařízení působící v oblasti primární,
sekundární a terciární prevence v Chomutově a blízkém okolí poskytuje služby již od roku 2000.
Za tuto dobu jsme vyměnili již více jak 700 000 kusů injekčních stříkaček a služeb využilo více jak
3 200 osob z řad uživatelů drog i neuživatelů. Tyto počty vypovídají o potřebnosti našeho zařízení
v regionu. I přesto, že se rok od roku potýkáme s nemalými finančními problémy, stále
poskytujeme služby kvalitně a reagujeme na změny v cílové populaci i na drogové scéně.
V roce 2012 se nám podařilo udržet stávající služby a díky spolupráci s Potravinovou bankou
v Ústeckém kraji o.s. jsme uživatelům mohli – mimo rámec poskytovaných služeb - nabídnout
zdarma těstoviny, sušené mléko a mouku. V první polovině roku zůstala provozní doba oproti
původnímu předpokladu změněna stejně jako v roce 2011 (služby byly plně poskytovány jen 3x
v týdnu). V polovině druhé jsme, díky dofinancování, mohli veškeré služby poskytovat 4x týdně.
Spolupráce s poskytovateli služeb v regionu je i nadále na dobré úrovni.
Věřím, že i v dalším roce dokážeme zachovat služby v dostatečné kvalitě a budeme nadále
důležitým článkem na cestě k řešení problémů samotných uživatelů a všech osob, které se na nás
obrátí.

VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT – VYBRANÉ SLUŽBY (VÝKONY)

2011
motivační program
poradenství
potravinový servis
kontaktní místnost
hygienický servis

2012

72
49
116
65
879

1326
2227

1453
1727

výměnný program

2124

4212

6
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VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU A TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY)
Celkový počet vyměněných injekčních setů byl nižší, než v roce minulém. Z důvodu finančních
problémů jsme byli opět nuceni přistoupit k úsporným opatřením. Ta se týkala především
výměnného programu. Od února do června byl počet kusů vydaných injekčních setů omezen na
20 kusů na osobu a den. Ve druhé polovině roku pak mohli uživatelé vyměnit neomezený počet
setů.
2012

2011

37478

Celkem

Terénní program

40295

2968
5249

34510

K-centrum

35046

VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE
V průběhu roku 2012 nenastaly v cílové populaci výrazné změny. Věk uživatelů se pohybuje v
rozmezí od 16 do 50 let. Věk prvouživatelů je nadále nízký – pohybuje se kolem 16 až 17 let.
Průměrný věk uživatelů je v tomto období vyšší, a to 30,8 let.
V celkovém počtu uživatelů převažují i nadále muži s procentním zastoupením 74 % z
evidovaných drogových uživatelů. I nadále převažuje počet nezaměstnaných a to ve výši 60 %.
Pervitin, jako primární drogu, uvádí naprostá většina uživatelů (88 %). Téměř všichni (včetně
experimentátorů i prvouživatelů) upřednostňují intravenózní aplikaci.
Služby kontaktního centra využívají především uživatelé z okresu Chomutov. Nejvíce
zastoupenými městy je Chomutov, Jirkov a Kadaň.

TERÉNNÍ PROGRAM
Po celý rok 2012 se nám, navzdory finančním problémům, dařilo poskytovat terénní program
v plné míře, tj. dvakrát týdně. Úsporná opatření se nedotkla ani výměnného programu.
Rozvíjet služby v rámci terénního programu je samozřejmě nadále naším cílem a doufáme, že se
nám to v následujícím roce podaří. Obecně lze říci, že drogová scéna na Chomutovsku je poměrně
uzavřená a dostat se do ní není snadné a navázat kontakty s případnými uživateli služeb je
7

poměrně komplikované. Ve snaze přiblížit se uživatelům jsme přikročili ke změně provozní doby
programu. Ve čtvrtek byl terénní program poskytován i v pozdních odpoledních hodinách.
V tomto roce jsme realizovali speciální program pro intenzivní uživatele konopných drog, který
byl financován za podpory RVKPP na základě veřejné zakázky. Cílem tohoto programu bylo
monitorovat cílovou skupinu intenzivních uživatelů konopných drog a zaměřit se na jejich
potřeby, které, jak se předpokládá, nekorespondují s potřebami běžné populace uživatelů drog.
Souběžně s tímto monitoringem byl také vymezen speciální prostor pro tuto cílovou skupinu
v rámci K-centra, kde měli uživatelé THC možnost využít speciální poradenských program
směřující k abstinenci.
V rámci terénního programu došlo díky zmíněnému programu ke změnám v cílové populaci.
Průměrný věk uživatelů je stejný, pohybuje se kolem 29 let, avšak převažující primární drogou je
u 55 % uživatelů THC, pervitin uvádí jako svou primární drogu 42 %. V celkovém počtu uživatelů
převládají muži se 74 % zastoupením.
Doufáme, že se nám podaří i v roce 2013 terénní program udržet a naplnit tak poptávku ze strany
uživatelů.

2011

2012

POČET UŽIVATELŮ V KC

428

349

POČET NEUŽIVATELŮ V KC

84

73

POČET UŽIVATELŮ V TP

73

266

POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ

200

299

CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ

9 414

7 460

Z TOHO V KC

8 749

6 740

Z TOHO V TP

665

720
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K-CENTRUM KADAŇ A TERÉNNÍ PROGRAM KADAŇ
Úvodní slovo vedoucí: Projekt se nám daří naplňovat v celém jeho rozsahu. Zásadní změny byly
učiněny v časovém rozsahu poskytování služeb, kdy byl upřednostněn chod KC před terénním
programem, neboť se nám toto jeví jako efektivnější.
Vzhledem ke stále slabší finanční podpoře státního resortu, tedy hlavních poskytovatelů dotací,
muselo K-centrum v Kadani časově omezit poskytování některých z nabízených služeb. I přes tato
zásadní opatření zaznamenalo zařízení v porovnání s minulým rokem velmi vysokou
návštěvnost. Je tedy zřejmé, že naše služby jsou stále využívány veřejností a naše zařízení se stalo
jednou z nepostradatelných služeb v sociální oblasti města Kadaně a okolí.

VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT – VYBRANÉ SLUŽBY (VÝKONY)
V roce 2012 se nám dařilo zachovat provoz K – centra Kadaň se všemi nabízenými službami
v takovém rozsahu, aby byla pro klienty služba dostupná a využívaná. Došlo k citlivému omezení
provozu služeb a tak i následnému snížení výkonů u jednotlivých typů služeb. Hlavním důvodem
omezení těchto služeb jsou hlavně ekonomické problémy při dotování těchto služeb.
Nelze vyčíslit ztráty v počtu kontaktů a osob, které nás díky omezené pracovní době nemohli či
nestihli navštívit/oslovit s žádostí o radu či pomoc.
2011
motivační program
poradenství

2012

27
nesledováno
115
124
384
389

potravinový servis
kontaktní místnost

489
413

hygienický servis
výměnný program

511
494
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562

628

VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU A TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY)
2012

2011

31064

Celkem

Terénní program

29648

2788
1377

28276

K-centrum

28271

VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE
Intravenózními uživateli je pro tento rok 34% klientů, což je méně než u uživatelů v minulých
letech. Jedná se především o to, že mnoho z uživatelů pervitinu upřednostňovalo aplikaci
kouřením či šňupáním, byť s nitrožilní aplikací mají také zkušenost. Z celkového počtu klientů
mluvíme o pervitinu jako primární droze u 70% klientů. Zneužívání konopných drog – 17 %.
Uživatelů heroinu jako primární drogy jsou pouze dva klienti. Rapidně narostl počet uživatelů
alkoholu a to celkem na 15 osob.
Mužská populace je s procentním zastoupením 68 %. Socioekonomický statut byl v roce 2012
nejvíc zastoupen nezaměstnanými a to v 56 %.
V terénním programu byl průměrný věk uživatelů 31 let. Jedná se převážně o uživatele, kteří
navštěvují také K-centrum Kadaň, ale v den, kdy je poskytován terénní program, využívají
výměnu injekčních stříkaček v terénu. Z celkového počtu těchto uživatelů je 81 % mužů.
Primární drogou je u terénních uživatelů pervitin a to u 85 %. Další užívanou drogou je heroin u
dvou uživatelů. Nitrožilní aplikaci preferuje 85 % uživatelů v rámci terénního programu.
Všichni uživatelů pochází z Kadaně a přilehlého okolí.

TERÉNNÍ PROGRAM
I přes velmi nízkou finanční podporu terénního programu pro tento rok a současného
personálního obsazení jsme byli schopni v roce 2012 zajistit terénní program v co možná nejlepší
možné kvalitě a rozsahu nabízených služeb v TP. S přihlédnutím k výše uváděným důvodům
jsme nemohli činit a plánovat TP přesně dle potřebnosti poskytování služeb pro naše uživatele.
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Po zhodnocení efektivnosti terénního programu a jeho působení v Klášterci nad Ohří bylo
rozhodnuto, že výkon TP ve výše uvedené lokalitě nebudeme nadále zajišťovat. Hlavním
důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že jsme již několikátým rokem neobdrželi žádný příspěvek či
dotaci na činnost.
2011

2012

POČET UŽIVATELŮ V KC

156

142

POČET NEUŽIVATELŮ V KC

34

38

POČET UŽIVATELŮ V TP

43

26

POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ

104

82

CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ

1 825

1 899

Z TOHO V KC

1 591

1 718

Z TOHO V TP

234

181
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K-CENTRUM KARLOVY VARY A TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVY VARY
Úvodní slovo vedoucího: Rok 2012 byl pro zaměstnance i klienty našeho zařízení zlomovým
v tom smyslu, že koncem prvního čtvrtletí došlo k přestěhování služby na novou adresu. Do
nových prostor jsme byli nuceni se přesunout během dubna t.r. z důvodů nepřiměřené výše
nájemného, vyměřeného nám ze strany nového majitele prostor na adrese původní, kde zařízení
fungovalo celých 12 let.
Nové prostory, konkrétně uspořádání jednotlivých místností, nám neumožňovaly služby nabízet
v takovém rozsahu, v jakém byly nabízeny na staré adrese, došlo tedy ke zkrácení provozní doby
některých služeb. Po jednání se zástupci města nám bylo umožněno užívat další prostory, díky
kterým jsme mohli služby opětovně od listopadu rozšířit.
V souvislosti se zmíněným omezením přímo v zařízení jsme se rozhodli pro, alespoň částečnou,
kompenzaci rozšířením služeb terénního programu - TP byl rozšířen z původně dvou na čtyři dny
v týdnu, došlo také k rozšíření provozní doby tohoto programu.
Co se největších očekávání do dalšího období týče, myslím, že asi největším přáním nás všech
(tedy nejen současných zaměstnanců, ale i všech klientů) je, abychom se mohli co nejdříve
přemístit do nově zrekonstruovaných prostor ve Sportovní ulici, kde, jak pevně věříme, budeme
moci uživatelům poskytnout služby opětovně v takovém rozsahu a kvalitě, v jaké jim byly
předkládány na ul. Krále Jiřího - tedy ještě za dob existence toho tolik (z úst našich klientů)
opěvovaného „starého káčka“.

VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT – VYBRANÉ SLUŽBY (VÝKONY)
2011
motivační program
poradenství

2012

38
nesledováno
93
118

potravinový servis

3816

1694

kontaktní místnost

4173

2055

hygienický servis

3668

1848
2895

výměnný program

12

3480

VÝMĚNNÝ PROGRAM V K-CENTRU A TERÉNNÍM PROGRAMU (KUSY)
2012

2011

47845

Celkem

Terénní program

41537

5645
4775

42200

K-centrum

36762

VÝVOJ CÍLOVÉ POPULACE
Složení cílové skupiny včetně zneužívaných látek se oproti předcházejícím rokům nijakým
zásadním způsobem nemění, téměř všichni klienti včetně experimentátorů a prvouživatelů
upřednostňují nitrožilní aplikaci metamfetaminu. Z celkového počtu klientů mluvíme o pervitinu
jako droze primární u 89 % klientů. Co se zneužívání konopných drog týče, THC jako droga
primární byla zaznamenána u 6 % klientů, jako droga sekundární pak u 21 % klientů. Uživatelé
heroinu a buprenorfinu (subutexu) jako drogy primární se v roce 2012 v našem zařízení také
vyskytovali, nicméně tito uživatelé tvořili necelá 4 % klientely.
Mužská populace, podobně jako v roce předchozím, opět silně převažovala - muži v roce 2012
tvořili 69 % z celkového počtu klientů. Co se socioekonomického postavení našich klientů týče,
nejvíce z nich je bez trvalého zaměstnání - konkrétně 70 % klientů.
Klienty našeho zařízení jsou nejčastěji osoby bez domova, jejichž bydliště je často na ulici,
v toxibytech, opuštěných sklepech atp. Mnozí z klientů se snaží dlouhodobě pobývat u svých
kamarádů na bytech, někteří neradi setrvávají na jednom místě delší dobu a migrují, ať už v rámci
regionu nebo území celé republiky.

TERÉNNÍ PROGRAM
Hlavní náplní terénního programu z dlouhodobého hlediska je kontaktování potenciálních klientů
v Karlových Varech a blízkém okolí, obcházení a kontrola problémových lokalit z důvodů
možnosti výskytu pohozeného injekčního materiálu, poskytování informací, samozřejmostí je
výměnný program a celkový monitoring drogové scény. Uživatel má rovněž možnost využít
služby výměnného programu po předchozí telefonní domluvě s naším pracovníkem, kdy si
zavolá do K-centra a společně se pak domluví na určitém, předem vytipovaném místě v K. Varech
či jiné lokalitě spadající do naší působnosti, kde poté dojde k samotnému kontaktu.
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Podobně jako v případě vývoje služeb přímo v zařízení došlo během roku k určitým změnám i
v rámci realizace služeb terénního programu. V souvislosti s přestěhováním na novou adresu a
následným vývojem situace ohledně možnosti (či spíš nemožnosti) poskytování specifických
služeb přímo v zařízení, došlo z naší strany k jednoznačnému rozhodnutí - rozšířit služby TP.
Terénní program byl pro osoby se závislostí na NL následně rozšířen z původně dvou na čtyři
dny v týdnu, došlo rovněž k rozšíření samotné provozní doby a ve výsledku bylo nově TP
vyhrazeno 20 hodin týdně. Současně s rozšířením provozní doby došlo ve druhé polovině roku i
k rozšíření cílové skupiny osob, kterým byly služby TP poskytovány a to konkrétně o osoby bez
přístřeší, osoby s rizikovým způsobem života, poskytující placené sexuální služby a etnické
menšiny - všem těmto skupinám osob byly naše služby poskytovány až do konce roku ve
vymezených lokalitách.
V souvislosti se všemi změnami, probíhajícími během uplynulého roku nemohu nezmínit
poslední důležitou věc, týkající se chodu celého programu a tou je ta skutečnost, že krom všech, již
výše zmiňovaných cílových skupin, jsme se po celý rok věnovali v rámci naší práce také
intenzivním uživatelům konopných látek (neboli uživatelům, kteří THC a ostatní kanabinoidy,
vyskytující se v rostlinách konopí, udávají jako drogu primární a užívají dlouhodobě). Jednalo se o
projekt, který se rozběhl na základě zakázky RVKPP a jehož hlavním cílem bylo, na základě
dílčích intervencí vůči této specifické skupině uživatelů, zmonitorovat a vyhodnotit její postoje a
případné požadavky vůči nám jako zařízení adiktologických služeb. Byť to mnohdy nebyla práce
jednoduchá a zdaleka ne vždy jsme se setkávali u cílových uživatelů s pochopením, ochotou
spolupráce či vůbec jakýmkoliv zájmem, předpokládám, že v práci s intenzivními uživateli
konopí budeme pokračovat i nadále, tedy i po skončení projektu, kdy naší snahou bude
poskytovat co možná nejrelevantnější informace vzhledem k problematice dlouhodobého užívání.

2011

2012

POČET UŽIVATELŮ V KC

258

306

POČET NEUŽIVATELŮ V KC

22

18

POČET UŽIVATELŮ V TP

87

190

POČET PRVNÍCH KONTAKTŮ

57

212

CELKOVÝ POČET KONTAKTŮ

5 502

4 374

Z TOHO V KC

5 115

3 951

Z TOHO V TP

387

423
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CENTRUM PREVENCE SVĚTLO
Úvodní slovo vedoucí: Rok 2012 byl rokem ve znamení udržení a rozvoje. Stále bylo naším cílem
podpořit začleňování sociálně znevýhodněných, napomoci integraci romské komunity a
preventivně působit v oblasti patologických jevů. Po celý rok se nám podařilo udržet a dále
rozvíjet nabídku služeb pro děti a mládež – „Nízkoprahy“ v Kadani (Klub DOpatra), v Prunéřově
(Klub P. R. U.) a v Chomutově (Klub MOLO), na stejných místech také zájmové kluby s nabídkou
pravidelných kroužků, dlouhodobý program prevence na školách „Světlem k prevenci“,
preventivní besedy a přednášky a Přípravku pro předškoláky. Dvakrát jsme prožili s dětmi a
mládeží pobyt zaměřený na prevenci kriminality a plno mimořádných doprovodných akcí, jakými
byly například Romský den, Dětský den, Loučení s prázdninami, Pálení čarodějnic, Sportovní
odpoledne, Poznávací odpoledne aj. Ke konci roku jsme přivítali Mikuláše a zaměstnali důležité
osoby Kadaně úkolem poroty, která vybírala talent našeho centra. Největší radost máme z toho, že
byl v klubech velký zájem o doučování, díky kterému mnoho dětí zlepšilo prospěch nebo
„nepropadlo“.
Dospělým, zejména těm, kteří měli vazbu na klienty klubů a měli trable sociální povahy, jsme
nabízeli pomoc v terénu v podobě poradenství a asistence. V centru pracovalo mnoho schopných
lidí, s nimiž byla navázána dlouhodobá spolupráce, která zvyšuje pravděpodobnost kvalitně
poskytovaných služeb, a já osobně měla velkou radost, že jsem se po třech letech z mateřské
vrátila do stále stejného, stabilního, fundovaného a praxí kovaného týmu.
Služby byly realizovány v rámci projektů: Světlem k prevenci, S rodinou proti vyloučení –
správnou cestou, Bez nudy
Další realizované projekty v roce 2012: Společně proti kriminalitě v Chomutově, Společně proti
kriminalitě v Kadani
Služby byly realizovány za podpory: MPSV, MŠMT, NROS, Ústecký kraj, město Kadaň, město
Chomutov, Nadace ČEZ

"Podpořeno ze sbírkového projektu Pomozte
dětem, který je organizovaný společně Nadací
rozvoje občanské společnosti a Českou televizí."
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Projekt podpořen ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy
na podporu integrace romské
menšiny v roce 2012.

VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT
CENTRUM PREVENCE - Nízkoprahová zařízení
ÚDAJE O UŽIVATELÍCH SLUŽBY NZDM

Chomutov
24
17
38
54
133
92
801
54
8

Uživatelé - Děti a mládež NZDM 6-14 let
Uživatelé - Děti a mládež NZDM 15-26 let
Počet zájemců o službu
Počet anonymních náhodných kontaktů
Celkem osob
Počet provozních dní NZDM
Počet kontaktů celkem
Celkem prvních kontaktů včetně anonymních
Průměrný počet kontaktů za den

VYBRANÉ SLUŽBY NZDM
Intervence
Informační servis
Poradenství
Krizová intervence
Zprostředkování dalších služeb
Kontaktní práce
Skupinová práce
Práce s blízkou osobou
Doučování, příprava do školy
Jednorázové akce
Organizované aktivity

2012
Kadaň
53
60
43
21
177
196
3360
61
17

2012 (výkony)
Kadaň
499
642
414
4
16
2179
310
72
149
9
451

Chomutov
107
268
96
0
2
519
36
24
66
5
209

Prunéřov
15
0
15
4
34
59
399
34
7

Prunéřov
46
98
37
0
0
291
27
6
113
6
93

CENTRUM PREVENCE - Zájmové kluby
KONTAKTY
Celkový počet kontaktů
Počet opakovaných kontaktů
Počet přihlášených osob
Počet přihlášených osob do 18ti let
Počet osob docházejících dlouhodobě
Počet dětí, které začaly využívat zároveň
jiných aktivit projektu – zejména šlo o
doučování
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Chomutov
533
498
49
49
31

2012
Kadaň
879
791
63
63
42

Prunéřov
311
303
13
13
11

21

28

10

KROUŽKY

Kontakty

Chomutov

Kadaň

Prunéřov

2012

Osoby

Taneční
PC
Příprava do školy
Sportovní

238
87
56
98

30
20
17
19

Taneční
Výtvarný
Příprava pro předškoláky
Doučování

328
195
107
249

23
11
6
23

Příprava pro předškoláky

311
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CENTRUM PREVENCE - Terénní práce
KONTAKTY

2012
Chomutov

Kadaň

Celkový počet rodin

36

0

Počet jednotlivců

56

30

Počet prvokontaktů

32

20

Počet kontaktů s přímými uživateli služby celkem

186

139

Počet telefonických konzultací s uživateli

24

39

Počet telefonických kontaktů se spolupracujícími
subjekty

25

36

Práce s uživateli – krátkodobá (méně než 3x)

17

102

Práce s uživateli – déletrvající (více než 3x)

22

37

SLUŽBY

Pomoc při řešení dluhů
Sociálně-právní poradenství
Asistence při jednání
Pomoc při hledání zaměstnání
Pomoc při bytové otázce
Odkazy a zprostředkování
Odkaz dítěte do aktivit OS Světlo
Řešení otázky vzdělávání

2012

Chomutov
výkony
uživatelé
22
15
63
26
12
8
2
2
4
4
12
12
73
44
22
22

17

Kadaň
výkony
uživatelé
0
0
35
9
0
0
31
4
10
1
17
2
6
4
2
2

CENTRUM PREVENCE - Dlouhodobý program specifické primární prevence zneužívání NL pro
ZŠ a SŠ
DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ
PREVENCE
Celkem

2012

Z toho střední školy
Z toho základní školy
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Počet škol
9
2
7

Počet tříd
45
16
29

TERÉNNÍ PROGRAMY PRO OKRES KARLOVY VARY

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v České republice
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Úvodní slovo vedoucí: Občanské sdružení Světlo Kadaň realizovalo od 1.1.2009 do 31.5.2012
program s názvem „Terénní programy pro okres Karlovy Vary“. Projekt byl financován z
prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Chodem tohoto programu jsme poskytovali naše služby těmto cílovým skupinám: osoby bez
přístřeší, osoby s rizikovým způsobem života (prostitutky a prostituti), etnické menšiny, mládež a
mladí dospělí. V rámci programu jsme spolupracovali s občanským sdružením Khamoro a
organizací Člověk v tísni.
Jsme potěšeni, že naše služby mohly pomoci tolika uživatelům a zájemcům. Naše služby využilo v
roce 2012 celkem 449 uživatelů a 2 851x s nimi byl navázán kontakt. V následujících grafech a
tabulce jsou souhrnné statistické údaje za celou dobu poskytování tohoto programu. Na závěr
bych chtěla poděkovat všem, kteří se na chodu programu podíleli.

SOUHRNNÉ STATISTICKÉ VÝSTUPY (1. 1. 2009 – 31. 5. 2012)

Celkový počet uživatelů programu - 1 336 osob

30%

Osoby bez přístřeší
Mládež a mladí dospělí
Osoby s rizikovým
způsobem života

56%
9%
5%
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Etnické menšiny

Celkový počet kontaktů v programu - 24 005

1%

Osoby bez přístřeší
30%

Mládež a mladí dospělí
Osoby s rizikovým
způsobem života

48%

Etnické menšiny
11%

Jiné

10%

POČET UŽIVATELŮ JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB
Harm reduction
Osobní asistence
Hygienický servis
Info o bezpečném sexu
Info o bezpečném braní
Info o drogách a závislostech
Zdravotní info
Zdravotní ošetření
Odkaz do zdravotnických zařízení
Informační letáky
Sociálně-právní informace
Testování
Informace o programu
Odkaz do K-centra
Odkaz do léčebny
Krizová intervence
Poradenství v trestním řízení
Odkaz do zaměstnání
Odkaz na ubytování
Odkaz na úřady
Odkaz na další instituce

965
743
56
336
191
200
565
49
368
674
1088
114
1052
90
7
21
95
530
338
622
724
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PODPORA

SOCIÁLNÍHO

ZAČLEŇOVÁNÍ

PŘÍSLUŠNÍKŮ

SOCIÁLNĚ

VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu v České republice
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
V návaznosti na předešlý projekt začalo Občanské sdružení Světlo Kadaň od 1. 7. 2012 realizovat
projekt

„Podpora

sociálního

začleňování

příslušníků

sociálně

vyloučených

lokalit

v Karlovarském kraji“, za podpory Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tento program je zaměřen na
poskytování služeb sociální prevence pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském
kraji. Naše organizace působí jako hlavní dodavatel těchto služeb v lokalitách Bochovsko,
Žluticko, Ostrov a Jáchymov. V lokalitě Horní Slavkov působíme jako subdodavatel pro o. s.
Kotec, v Novém Sedle a Nejdku jako subdodavatel pro Člověka v tísni.
Terénní pracovníci se v rámci projektu prostřednictvím nabízených služeb zaměřují na
individuální poradenství a informační servis v následujících oblastech:


Základní doklady (občanský průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny aj.)



Hmotné zabezpečení (dávky hmotné nouze, dluhová problematika, pracovně právní
poradenství s důrazem na návrat do pracovního prostředí aj.)



Bydlení a vedení domácnosti (nalezení a udržení vhodného bydlení, spolupráce na zajištění
základního materiálního vybavení domácnosti, hygienický a potravinový servis, second
hand atd.)



Kontakt se společenským prostředím (podpora k vytváření funkčních sociálních vazeb
s rodinou, vrstevníky, schopnost sebeprezentace, vhodné využití volného času, motivace
k dalšímu vzdělávání aj.)



Zdraví a bezpečnost (možnost čerpání zdravotní péče, prevence zdravotních rizik,
hygienický servis, sekond hand, infekční onemocnění aj.)



Péče o děti (motivace k dodržování povinností plynoucích ze statutu rodič, péče o dítě,
asistence při zajištění základního materiálního vybavení pro děti, zajištění podmínek pro
návrat dítěte do vlastní péče, potravinový servis, sekond hand aj.)



Asistenční služby, distribuce informačních materiálů
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VÝVOJ REALIZOVANÝCH AKTIVIT (OD 1. 7. 2012)

Počet uživatelů programu - 341 osob

15%
26%

Bochovsko, Žluticko

10%

Ostrov, Jáchymov
Horní Slavkov
Nové Sedlo, Nejdek

49%

Počet kontaktů v programu - 2 304

15%
25%
7%

Bochovsko, Žluticko
Ostrov, Jáchymov
Horní Slavkov
Nové Sedlo, Nejdek

53%
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PŘEHLED VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ROK 2012

Celkové výnosy

13 112 142,11

Příjmy od odběratelů služeb
Z toho:
Primární prevence
Tržby z prodeje služeb
Tržby z pronájmu
Ostatní
Dary
Z toho:
Peněžní
Nepeněžní
Dotace
Z toho:
Úřad práce
Státní dotace
Města a kraje
IP Karlovarský kraj
Ostatní výnosy
OS Radka

Celkové náklady

677 827,91
222 114,00
187 970,00
140 437,00
127 306,91
695 990,00
49 180,00
646 810,00
11 297 065,00
421 321,00
5 527 553,30
1 312 650,00
4 035 541,00
369 811,20
71 448,00

12 841 982,12

Materiálové náklady
Cestovné, doprava
Opravy
Energie
Služby
Pojištění
Osobní náklady (vč. odvodů)

Hospodářský výsledek
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2 532 925,79
48 827,00
119 177,00
518 919,80
2 175 295,53
43 475,00
7 403 362,00

+ 270 159,99

FINANČNÍ PODPORA V ROCE 2012
Programy OS Světlo Kadaň byly v roce 2012 realizovány za podpory uvedených subjektů, kterým
patří velké poděkování.
Úřad vlády prostřednictvím RVKPP
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ústecký kraj
Město Chomutov
Město Jirkov
Město Kadaň
Úřad práce v Chomutově

Karlovarský kraj
Město Karlovy Vary
Město Ostrov
Město Nejdek
Úřad práce v Karlových Varech

Evropská unie
OPLZZ
Ústecký a Karlovarský kraj

Celní ředitelství Hradec Králové

Další subjekty:
Špergl, s. r. o.
Reckitt Benckiser
Nadace ČEZ
Sbírkový projekt Pomozte dětem
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Rada vlády pro kordinaci
protidrogové politiky

Město Karlovy Vary

Úřad práce

Město Chomutov

Město Ostrov

Město Jirkov

Město Nejdek
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KONTAKTY
K-centrum Chomutov a Terénní program Chomutovsko
Adresa: Hálkova 224, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 65 20 30, 725 543 162
@: kcchomutov@os-svetlo.net

K-centrum Kadaň a Terénní program Kadaň
Adresa: Klášterecká 1720, 432 01 Kadaň
Tel.: 474 33 53 47, 725 543 165
@: kckadan@os-svetlo.net

K-centrum Karlovy Vary a Terénní program Karlovy Vary
Adresa: Západní 63, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 222 742
@: kckvary@os-svetlo.net

Centrum prevence Světlo
Adresa: Jana Švermy 824, 432 01 Kadaň
Tel.: 725 758 588
@: prevence@os-svetlo.net

Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji
Adresa: Jana Švermy 6, 432 01 Kadaň
Tel.: 474 333 166, 725 853 042
@: tpr@seznam.cz
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