
 

 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program 

Čelákovice 
(1. ledna - 31. prosince 2013) 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název organizace: Semiramis o.s. IČO: 70845387 

Telefon/email: +420 606 365 338 Email: info@os-semiramis.cz 

Statutární zástupce: Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 

Název projektu: Terénní program Čelákovice 

Zodpovědná osoba 

za projekt: 
Ondřej Šulc, DiS. 

Ulice: Ptácká 162 

Město: Mladá Boleslav PSČ: 293 01 

Kraj: Středočeský 

Telefon/email: +420 326 329 155 E–mail: streetwork@os-semiramis.cz 

 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENTRU TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 

2.1. Stručná definice Centra terénních programů 

Centrum terénních programů Semiramis o.s. poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům 

drog v jejich přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem minimalizace rizik 

spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. 

Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich 

sociální situace a zdravotního stavu. Klienty podporují ke změně životního stylu. 

 

2.2. Územní vymezení poskytování služeb 

V současnosti Centrum terénních programů působí celkem v 11ti 

městech Středočeského kraje. Na Mladoboleslavsku jsou to města 

Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, 

Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a Kosmonosy, na Praze-

východ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Čelákovice a na 

Mělnicku města Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice. 

Region Nymbursko zastřešuje od 1. října 2012 Centrum 

adiktologických služeb Semiramis o. s. Nymburk, samostatná 

organizační složka Centra terénních programů. 

 

2.3. Cílová skupina  

Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování 

spojeného s užíváním drog.  

Primární cílovou skupinou jsou:  

- injekční uživatelé drog 

- sexuální partneři a partnerky UD 

Sekundární cílovou skupinou jsou:  
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- neinjekční uživatelé nealkoholových drog  

- osoby blízké UD (osoby žijící s UD, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny 

patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké UD)  

Prioritou je poskytování služeb osobám spadajícím do primární cílové skupiny. Osobám spadajícím 

do sekundární cílové skupiny jsou služby poskytovány s ohledem na aktuální kapacitu a možnosti 

centra.  

 

2.4. Základní cíle projektu  

 Cíle ve vztahu ke klientům:  

a) vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby Centra 

terénních programů 

b) poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog 

c) ovlivňování životního stylu klientů směrem k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci 

sociální a zdravotní situace 

d) odkazování a zprostředkování dalších služeb  

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:  

a) ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a 

bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček) 

b) poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog 

c) rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb 

 

2.5. Základní poskytované služby 

Vyhledávání problémových uživatelů drog ve městě a monitorování drogové scény 

Terénní pracovníci vyhledávají skrytou populaci uživatelů drog přímým kontaktováním na ulici, 

získávají informace o drogové scéně od místních obyvatel a také od uživatelů drog, kteří využívají 

služeb CTP. 

Sběr odhozeného injekčního materiálu a monitoring rizikových lokalit 

Pracovníci CTP vyhledávají lokality s výskytem odhozeného injekčního materiálu, pravidelně je 

monitorují a sbírají zde odhozený injekční materiál. Tyto lokality terénní pracovníci vyhledávají 

sami nebo o nich získávají informace od obyvatel města, Městské policie či technických služeb. 

Poradenství pro uživatele drog (zdravotní, sociální, trestně právní) 

Terénní pracovníci poskytují uživatelům drog poradenství ze zdravotní, sociální a trestně-právní 

oblasti. Uživatele drog často odkazují do zařízení, pro které je jejich konkrétní problém indikován 

(lékaři, probační a mediační služba, úřad práce apod..), a také jim nabízí asistenci při návštěvě 

těchto institucí. 

Výměna injekčního materiálu a distribuce HR materiálu 

Princip Harm Reduction (HR) je založen na snižování škod a rizik spojených s užíváním drog. 

Výměnou injekčního materiálu uživatelům drog se snižují rizika výskytu infekčních chorob mezi 

uživateli drog, ale i ostatní populací. Mimo výměny injekčního materiálu terénní pracovníci 

distribuují tzv. HR materiál (dezinfekce, kondomy apod.), který taktéž zabraňuje šíření infekčních 

chorob a vzniku žilních onemocnění. Nedílnou součástí výměny injekčního materiálu je 

informování o zásadách bezpečnější aplikace a rizicích plynoucích z užívání drog, a to nejen o 

infekčních chorobách, ale např. o závislostech, psychózách a jiném nebezpečí, které s sebou užívání 

drog přináší. 

Motivace a zprostředkování detoxifikace, režimové nebo komunitní léčby 

Terénní pracovníci uživatelům drog poskytují tzv. předléčebné poradenství, během něhož nejen 

vedou klienty ke splnění požadavků potřebných k nástupu do léčby (kontakt s léčebným zařízením, 

doklady, životopis apod.), ale také pracují na udržení motivace uživatele drog k léčbě. 

Testování na Hepatitidu typu C 

Terénní pracovníci prostřednictvím asistovaného testu, který rychlou formou detekuje protilátky na 

Hepatitidu typu C, poskytují komplexní informační servis zaměřený na infekční choroby – další 



 

typy Hepatitid, HIV/AIDS apod. Cílem testování jej především zjištění viru Hepatitidy typu C, 

motivace uživatelů drog k následné péči a prevence šíření infekčních chorob. 

Centrum terénních programů poskytuje ještě celou řadu doplňujících služeb, které jsou závislé na 

potřebách jednotlivých měst, podobě cílové skupiny v nich a změnách v drogové scéně. Finální 

podoba terénního programu je tedy designována dle individuálních potřeb měst a obcí a je 

sestavována přímo na míru. 

 

2.6. Odbornost služeb a personální zajištění 

Semiramis o.s. je poskytovatelem drogových služeb na území Středočeského kraje již jedenáctým 

rokem. CTP je registrovanou sociální službou a vlastní Certifikát rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky. 

Tým CTP je složen z pracovníků, kteří mají vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání sociálního či 

zdravotního zaměření. Jednotliví pracovníci se dále vzdělávají podle svých individuálních 

vzdělávacích plánů v oboru.  

 

Celkem v týmu CTP působí 5 odborných pracovníků. Tým je odborně veden prostřednictvím 

intervizních setkání, podléhá pravidelné odborné supervizi 1x za měsíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. INFORMACE O MĚSTĚ 

 

3.1. Aktivity realizované v roce 2013 

Vyhledávání problémových uživatelů drog  

- Přímo v ulicích města jsme oslovovali námi vytipované osoby a předávali jim informace o 

fungování terénního programu ve městě a nabízených službách. Tímto způsobem se do 

využívání služeb Centra terénních programů navázali noví klienti. 

- Uživatele drog se však do služeb terénního programu daří navázat především prostřednictvím 

stálých klientů. V komunitě uživatelů drog se šíří povědomí o CTP SK díky dobře navázaným 

stávajícím klientům, kteří efektivně využívají služeb terénního programu a jsou schopni předat 

informace o fungování služeb CTP SK dalším uživatelům drog.   

Přímá práce s uživateli drog 

- Klientům jsme poskytovali poradenství zejména v oblasti rizik spojených s užíváním 

konkrétních drog a v oblasti zdravotní (komplikace spojené s užíváním drog, infekční choroby 

atd.). S klienty, se kterými jsme kontinuálně v kontaktu již delší dobu, vzniká větší prostor pro 

sociální práci (pomoc při ztrátě zaměstnání, dluhové poradenství atd.).  

- Primárně klienti využívají i nadále nejčastěji výměnného programu. Použité injekční stříkačky 

dostáváme zpět k bezpečné likvidaci, což přispívá k ochraně veřejného zdraví. Se sterilními 

stříkačkami se k uživatelům drog dostává současně i materiál určený ke snižování rizik 

spojených s užíváním drog. 

- Klienty motivujeme k přechodu na jiný, méně rizikový způsob užívání. I nadále distribuujeme 

želatinové kapsle, které jsou určeny k perorální aplikaci drogy, a plastové trubičky určené pro 

šňupání drogy. Prostřednictvím tohoto materiálu pracujeme s klienty na změně v jejich 

dosavadním rizikovém chování (nitrožilní aplikace). Tento materiál však využívají také osoby 

užívající drogy jiným způsobem než nitrožilním. Plastové trubičky při správném používání 

snižují riziko přenosu infekčních chorob při poškození nosní sliznice způsobené šňupáním. 

- S klienty pracujeme na motivaci k testování na hepatitidu typu C. Cílem testování je 

především zjištění přítomnosti viru hepatitidy C u uživatelů drog a případná motivace 

k následné péči, dále pak prevence šíření infekčních chorob. Součástí testování je komplexní 

informační servis zaměřený na infekční choroby – další typy hepatitid A a B, HIV/AIDS a 

pohlavně přenosné choroby. V tomto roce jsme provedli pět testů – všechny s negativním 

výsledkem. 

- Intenzitu kontaktů s klienty se snažíme zvyšovat pomocí služby informačních SMS zpráv. 

Obsahují například sdělení o výjezdech terénních pracovníků do jednotlivých měst, aktuálních 

změnách v provozní době, novinkách v nabídce služeb, ale třeba i nových rizicích, která se 

objeví na české drogové scéně. 

- Uživatelům drog, se kterými jsme se setkali, ale neměli potřebu využít naše služby, jsme 

poskytovali informační servis o rizicích užívání návykových látek. 

Monitoring rizikových lokalit a sběr odhozeného injekčního materiálu 

- Nadále jsme se věnovali monitoringu lokalit, ve kterých jsme předpokládali možný výskyt 

uživatelů drog nebo odhozeného injekčního materiálu. Tento sesbíraný materiál jsme dále 

předali k odborné likvidaci. 

Mapování drogové scény 

- Tato činnost probíhá v průběhu celé realizace terénního programu v Čelákovicích, a to nejen při 

přímé práci s klienty – uživateli drog a monitoringu rizikových lokalit, ale také při spolupráci 

s odbornou veřejností (např. s pracovníky v lékárnách, Městskou policií). 

Večerní terénní program 

- V rámci tzv. “večerního terénního programu“ se pracovníci pohybovali ve městě s cílem 

vyhledat a kontaktovat uživatele drog, se kterými nemáme možnost setkat se během klasického 

denního programu. 

 

 



 

3.2. Spolupráce s odbornou veřejností 

Významným subjektem, se kterým v Čelákovicích Semiramis o.s. spolupracuje, je Městský úřad. 

Konkrétně se jedná o kontaktní osobu - paní Šárku Špírkovou. Hlavním cílem této spolupráce je 

především předávání informací. Jedná se o informace o místech pohybu našich potenciálních 

klientů a o rizikových lokalitách ve městě a jeho okolí.  

 

V roce 2012 jsme začali mezi našimi klienty z podnětu bezpečnostní komise s dotazníkovým 

šetřením, jehož cílem bylo získat informace o možnostech zlepšení preventivního působení města 

v drogové problematice. Vyhodnocení těchto dotazníků jsme předali předsedovi bezpečnostní 

komise města Bc. Svatopluku Svatoňovi.  

 

Na sběru odhozeného injekčního materiálu pokračuje spolupráce s Městskou policií. 

 

I nadále jsme v kontaktu s místními lékárnami, do kterých dodáváme lékárenské balíčky. Cílem 

těchto balíčků je navázat na terénní programy nové uživatele drog. Od pracovníků lékáren také 

získáváme cenné informace o místní drogové scéně. Celkový počet stříkaček prodaných v lékárnách 

se v průběhu let snižuje. Uživatelé drog ve větší míře využívají výměnný program a je tak zajištěna 

také likvidace použitých stříkaček. 

 

3.3. Tabulka statistických údajů za rok 2013 

Počet osob, které využily služeb Centra terénních programů    81 

Počet osob spadajících do primární cílové skupiny 61 

- z toho v přímém kontaktu 51 

- z toho v sekundárním výměnném programu 10 

- z toho počet nových klientů 21 

Počet osob spadajících do sekundární cílové skupiny 20 

Průměrný věk klientů programu 26 

Počet kontaktů 455 

Počet výměn 265 

Počet vyměněného injekčního materiálu 13131 

 

3.4. Interpretace statistických údajů 

Při pohledu na statistické údaje můžeme pozorovat nárůst většiny sledovaných hodnot. Počet 

klientů v přímém kontaktu se meziročně zvýšil ze 37 na 51, přičemž počet osob v sekundárním 

výměnném programu zůstal konstantní. To lze vysvětlit opětovným zintenzivněním migrace 

uživatelů drog v rámci regionu (zejména Milovice, Lysá nad Labem, v menší míře Brandýs nad 

Labem). S nárůstem počtu klientů se zvýšil také počet vyměněných injekčních stříkaček – zde je 

důležité zmínit, že počet nalezených stříkaček se naopak snižuje (viz níže). U sledovaných hodnot 

se tak dostáváme na úroveň roku 2011 (47 klientů, 13088 vyměněných stříkaček). 

Důležitým faktorem je z našeho pohledu sledování počtu nových klientů využívajících služby CTP. 

Mnohdy jsou služby CTP pro uživatele drog jediným významnějším sociálním kontaktem 

s neuživatelskou společností a důvěra ve vztahu pracovník-klient nám dává prostor pro práci na 

zdravotní či sociální stabilizaci. V roce 2013 tak evidujeme 40% nových klientů z celkového 

počtu, přičemž se jedná o uživatele drog s nepříliš dlouhou drogovou kariérou i o uživatele 

dlouhodobé (např. více než deset let užívání drog). 



 

Někteří noví klienti mají vzhledem ke svému věku (cca kolem 20ti let) také vliv na nepatrné 

snížení průměrného věku klientely Centra terénních programů na 26 let (vloni 27 let). 

Opět nám mezi klienty v porovnání s pololetím nepatrně vzrostl podíl žen, které tvoří celou jednu 

třetinu všech klientů CTP v Čelákovicích. Můžeme tak opět potvrdit, že se jedná o určité lokální 

specifikum (v rámci CTP jako celku vychází letos poměr muži/ženy 80% k 20%). 

 

3.5. Informace o drogové scéně: 

Již výše uvedené informace poukazují na fakt, že drogová scéna ve městě (lépe řečeno v regionu) je 

velmi dynamická. To se projevuje zejména pohybem uživatelů drog v rámci regionu, ve schopnosti 

či nutnosti reagovat na změny v dostupnosti drog.  

Drogová scéna je stále spíše uzavřená, uživatelé drog se často pohybují na bytech, kde také 

převážně dochází k aplikování drog. Tento obrázek odpovídá typickému charakteru pervitinové 

scény. 

Nadále platí, že pouze jeden klient uvádí jako svou primární drogu substituční opioidy, konkrétně 

Subutex. Jinak se jedná výlučně o uživatele pervitinu, kteří aplikují drogu v drtivé většině 

nitrožilně. Dominantní postavení pervitinu tak nezměnily ani problémy s dostupností této drogy, 

které jsme registrovali přibližně v polovině roku 2013. Výskyt heroinu již tradičně zaznamenáváme 

pouze nárazově a dle našich informací se pravidelně v Čelákovicích neužívá. 

Pokud odhlédneme od nitrožilního užívání drog, stále se setkáváme s pravidelnými či 

občasnými kuřáky marihuany, popřípadě experimentátory zejména s halucinogeny (LSD, 

lysohlávky) či látkami na pomezí halucinogenu a stimulantu (extáze). Tyto látky bývají nezřídka 

kombinovány s alkoholem a jejich uživatele informujeme především o zdravotních rizicích 

kombinovaných účinků těchto látek. 

 

3.6. Nalezený injekční materiál v roce 2013 

Množství nalezeného injekčního materiálu v porovnání s rokem 2012 pokleslo. Tento trend 

pozorujeme již několik let po sobě. V porovnání s rokem minulým je rozdíl ještě výraznější, pokud 

k nálezům učiněným pracovníky CTP přičteme cca 50 stříkaček, které jsme od Městské policie 

převzali na začátku roku 2013. 

Lokalitou s největším počtem nálezů bylo opět nádraží a jeho okolí, po demolici pobořených 

drážních objektů však pozorujeme v této lokalitě výrazné zlepšení. 

 

Lokalita Počet 

Nádraží Čelákovice 8 

Park u starého hřbitova 6 

Okolí zdravotního střediska  3 

Ul. Stankovského 1 

Ul. V Rybníčkách 1 

křižovatka ulic Jiřinská/Dukelská 1 

náměstí 1 

Celkem 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Závěr 

- Počet klientů využívajících služeb CTP ve sledovaném období vzrostl, většinu naší klientely 

tvoří nitrožilní uživatelé drog. 

- Počet vyměněných stříkaček se oproti loňskému roku zvýšil o cca 15% na 13131 kusů. 

- V tomto roce využilo pět osob testování na hepatitidu typu C, přičemž ve všech případech 

vyšel test negativně. 

- Mezi drogami užívanými v Čelákovicích dlouhodobě převažuje pervitin, užívání opioidů je 

naprosto minimální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Ondřej Šulc, DiS. 

Pověřený vedoucí Centra terénních programů 

Semiramis o.s. 

Tel.: 724 557 503 

Email: sulc@os-semiramis.cz 
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