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Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program
Čelákovice

(1. ledna - 31. prosince 2015)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDA. E
Název organizace: Semiramis o.s. IČO: 70845387
Telefon/email: +420 606 365 338 Email: i nfo(®os-sem iramis.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/emaíi: +420 326 329 155 E-mail: streetworkřa)os-semiramis.cz

Centrum terénních programů Středočeského kraje (CTPSK) 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 motivují ke změně životního stylu. Centrum terénních programů 
poskytuje základní zdravotní, sociální a trestněprávní poradenství, pomoc při zprostředkování 
detoxifikace a léčby uživatelů drog.

1. 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-jedná se o uživatele drog, kteří si aplikují drogy nejrizikovějším 
způsobem - nitrožilně.

• Sexuální partneři a partnerky uživatelů drog - jelikož partneři bývají s uživateli drog 
v nejintimnějším kontaktu, mohou být vystaveni riziku nakažení různými pohlavně 
přenosnými a infekčními chorobami. Snahou pracovníků centra je tedy informovat tyto 
osoby o dostatečné ochraně při sexuálním styku a případně o rizicích spojených 
s nitrožilním užíváním.

MUCESS00174516

mailto:info@os-semiramis.cz
http://os-semiramis.cz


Sekundární cílovou skupinou jsou:

• Neinjekční uživatelé nealkoholových drog-tato skupina užívá převážně nealkoholové 
drogy nebo nealkoholové drogy v kombinaci s alkoholem, prioritní způsob aplikace 
není nitrožilní. Do této skupiny patří experimentátoři a osoby, u kterých lze jejich 
užívání označit pojmem rekreační -tedy užívání ve společenském kontextu {hudební 
akce, party apod.) za předpokladu, že důsledkem není vznik závislosti a dalších 
problémů. Lidé experimentující s drogou jsou ohroženi tím, že jejich informovanost 
o rizicích spojených s užíváním drog bývá často minimální, což je vystavuje zvýšeným 
(zejména zdravotním) rizikům. Pracovníci informují tuto skupinu o drogách a rizicích 
spojených s užíváním formou přímého kontaktu a předáním informačních letáků.

• Osoby blízké uživatelům drog - osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné 
prostory (rodiče, příbuzní, přátelé, spolubydlící, apod.). Tyto osoby se mohou ocitnout 
v krizové situaci, když zjistí, že někdo v jejich okolí užívá drogy, nebo se toho obávají. 
V tomto případě poskytují pracovníci pomoc v krizi, základní poradenství a informační 
servis.

2. Informace o městě Čelákovice

Čelákovice se i přes policejní zásahy, které proběhly ve městě v roce 2015, vyznačují otevřenou 
drogovou scénou. Otevřená drogová scéna je typická tím, že velká část uživatelů drog se 
pohybuje v ulicích města, svým chováním se netají a je možno tyto osoby vídat na veřejně 
dostupných místech. Právě charakter drogové scény nám umožňuje uživatele drog 
kontaktovat v jejich přirozeném prostředí, což je primárním úkolem terénního programu. 
Tento jev nám také ulehčuje vyhledávání potenciálních klientů a následné kontaktování. 
Místní uživatelé jsou navázáni na pražský, i mimopražský region. Migrace je pak zjevná mezi 
městy Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Lysá nad Labem a Milovice.

Služby ve městě Čelákovice jsou poskytovány celoročně Ix týdně, a to v pátek od 13, 00 do 
16, 00. Klientům poskytujeme výměnu injekčního materiálu, která je krom služby 
směřované k ochraně veřejného zdraví také prostředkem k navázání kontaktu s uživateli 
drog. Kontakt následně otevírá možnost pro další práci, jako je poradenství ohledně rizik 
plynoucích z Injekční aplikace a zdravotní poradenství, které zahrnuje informace 
o komplikacích spojených s užíváním drog a o infekčních chorobách. Dále nejčastěji 
poskytujeme sociální poradenství ohledně problematiky nezaměstnanosti a bydlení 
a předléčebné poradenství, kdy se snažíme motivovat klienty k léčbě závislosti 
a poskytujeme Informace stím spojené. V případě potřeby poskytujeme dále klientům 
asistenci do potřebných institucí. Klientům je v případě potřeby nabízeno také testování na 
infekční choroby.

Výstupy z pravidelného monitoringu drogové scény (prováděn Ix týdně):
V Čelákovicích zaznamenáváme dlouhodobě jako primární drogu pervitin, který si většina 
klientů aplikuje nitrožilně. V poslední době ovšem zaznamenáváme větší počet uživatelů 
užívajících pervitin pomocí želatinových kapslí, což je jeden z méně rizikových způsobů 
aplikace drogy. Buprenorfin, který prosákl na černý trh a mnoha oblastem republiky dominuje, 
se v Čelákovicích objevuje velice zřídka. Jedná se o farmaceuticky připravený opioid původně 
určený k substituční léčbě závislosti na opiátech. Buprenorfin je určen k orální aplikaci, 
vyskytuje se ve formě tablet a na trhu je v současnosti známy především pod názvy Subutex a 
Suboxone. V posledním roce jsme vjiných městech zaznamenali pozvolný návrat heroinu, 
v Čelákovicích se ale téměř nevyskytuje, případně spíše jednorázově a po krátkou dobu. Jak



vyplynulo z rozhovorů se stávajícími klienty Terénního programu, pokud se heroin ve městě 
objevil, byl užíván spíše neinjekčními uživateli drog, a to formou kouření. Tito uživatelé drog 
naše služby využívají zpravidla zprostředkovaně.
Průměrný věk klientů terénního programu je ve městě Čelákovice 31 let. 2/3 našich klientů 
jsou muži, což je běžný poměr. Ženy vyhledávají adiktologické služby obecně méně. Příčinou 
může být jejich ostych před stigmatizací ze strany společnosti. Většina našich klientů jsou 
uživatelé nitrožilní.



3. Srovnání statistických údajů
Srovnání údajů období od 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 s obdobím od 1. 1.2015 do 31. 12. 2015.

2014 2015

Počet osob, které využily služeb Centra terénních programů 68 71

Počet osob spadajících do primární cílové skupiny 
(nejčastěji nitrožilní uživatelé drog)

61 59

• z toho v přímém kontaktu 46 41

• z toho v sekundárním výměnném programu 15 18

• z toho počet nových klientů 12 13

Počet osob spadajících do sekundární cílové skupiny 
(typicky uživatelé THC, experimentátoři)

7 12

Průměrný věk klientů programu 30 31

Počet kontaktů* 373 279
Počet výkonů** 953 601

Počet vyměněného injekčního materiálu 19010 15094

* jedná se o počet všech reálných setkání s uživateli drog v daném období, přičemž v rámci jednoho kontaktu 
probíhá zpravidla více výkonů
** uvádíme počet všech výkonů, které byly v rámci proběhlých kontaktů realizovány {jedná se o výkony 
výměnného programu, poradenství, informačního servisu, pomoci v krizi atd.).

4. Interpretace statistických údajů
Srovnání údajů období od 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 s obdobím od 1. 1.2015 do 31. 12. 2015.

Osoby v kontaktu s CTP

POČET OSOB, KTERÉ POČET OSOB - Z TOHO • Z TOHO
VYUŽILY SLUŽEB SPADAJÍCÍCH V PŘÍMÉM KONTAKTU V SEKUNDÁRNÍM

CENTRA TERÉNNÍCH DO PRIMÁRNÍ CÍLOVÉ VÝMĚNNÉM
PROGRAMŮ SKUPINY PROGRAMU

Z TOHO POČET 
NOVÝCH KLIENTŮ

2014 2015



Počet klientů v přímém kontaktu oproti roku 2014 mírně poklesl. Zejména v poslední čtvrtině 
roku jsme zaznamenávali nižší počty klientů využívajících služby. To bylo způsobeno sníženou 
dostupností pervitinu ve městě, uživatelé drog se více přesouvali do jiných měst a část našich 
klientů začata více využívat sekundární výměnný program. Aktuálně lze těžko predikovat, jak 
se bude situace vyvíjet dále, přesto z našich zkušeností vyplývá, že podobné situace mívají 
většinou krátkodobý charakter.

Kontakty, výkony

POČET KONTAKTU POČET VÝKONŮ

2014 2015

Důsledkem sníženého počtu kontaktů, který zmiňujeme již výše, poklesl také počet 
poskytnutých výkonů. Opět můžeme tento fakt spojit s přesunem části klientů do 
sekundárního výměnného programu.

Počet vyměněného injekčního 
materiálu

2015

2014

5000 10000 15000 20000

Poměrně výrazně se snížil počet vyměněných stříkaček. I zde má tento pokles souvislost se 
sníženou dostupností pervitinu ve městě ke konci roku 2015 a tím, že se klienti za jeho 
sháněním přesovali do jiných měst, ve kterých také využívali služeb jiných poskytovatelů.

5. Nalezený injekční materiál v roce 2015



Počet nalezených stříkaček se oproti loňskému roku zvýšil. Stále se však jedná o poměrně nízké 
číslo. Pokud připočítáme k vyměněným stříkačkám z našeho programu také ty prodané 
v lékárnách, abychom měli přesnější počet stříkaček, které se na uživatelské scéně ve městě 
objeví, dojdeme k závěru, že počet těch nalezených se pohybuje někde okolo 0,15%. Přesto 
žádný nález nebagatelizujeme a uvědomujeme si jeho rizika. Z pohledu rizika jsou právě 
stříkačky zakoupené v lékárnách potenciálně největším problémem, jelikož u těchto stříkaček 
zpravidla nevíme, jak a kde končí. S lékárnami však pravidelně spolupracujeme a naším cílem 
je uživatele drog, kteří si chodí stříkačky pravidelně kupovat, navázat na výměnný program. 
Na sběru injekčních stříkaček spolupracujeme s Městskou Policií, od níž jsme převzali dalších 
5 kusů.

Lokalita Počet

Nádraží 16
Ul. Stankovského - u srubu 3
Park u starého hřbitova 3
Ulice Rybářská 2
Pod viaduktem - Ul. Tovární 1
Ulice U Kapličky 1
Celkem 26

Ondřej Šulc, DiS. 
vedoucí Centra terénních programů 

Semiramis o.s. 
Tel.: 724 557 503 

E-mail: sulc(S)os-semiramis.cz



Informace o financování městem Čelákovice byla umístěna na hlavní stránce našeho webu. Ten 
měsíčně navštěvuje zhruba 1 000 unikátních návštěvníků. Z článku s poděkováním vede odkaz přímo 
na oficiální internetové stránky města Čelákovice.

Odkaz: http://www.os-semiramis.cz/aktualitv/podkovn-za-podporu-naich-slueb-v-roce-2015.html
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Na sociální síti Facebook byl článek s poděkováním publikován 23.11.2015. Aktuálně tvoří naše 
fanoušky skupina cca 130 osob, převážně ze Středočeského kraje.

Odkaz: https://www.facebook.com/semiramis.os/posts/96143828Q593962

Náhled:

Semiramis

Na našem webu jsme pravé zveřejnili poděkování všem donátorům, kteří v 
letošním roce (patnáctém!) přispěli k realizaci služeb, které poskytujeme 
našim klientům Patří mezí ně zejména děti, jejlcn rodiče a ostatní rodinní 
příslušníci, aíe í uživatelé drog a alkoholu a další osoby, ohrožené 
rizikovým chováním Všem, kteří nás v letošním roce podpořili, mnohokrát 
děkujeme!

Poděkování za podporu našich 
služeb v roce 2015 | Aktualit}^ | 
Občanské sdružení Semiramis
Semiramis o, s.]e profesionální organizace s 
dlouholetou íradicív poskytování odborných ,

iDI--

Oslovení uživ^ateie (1) Propagovat příspěvek

To se mi libí Komentář Sdílet

https://www.facebook.com/semiramis.os/posts/96143828Q593962


Na sociální síti Twitter, kde byl článek zveřejněn také 23.11.2015, nemáme podrobné statistiky k 
dispozici, nicméně dosah lze odhadovat v rámci stovek zobrazení.

Odkaz: https://twitter.com/Semiramis os/statU5/668877400588046336

Náhled:

Semiramis o. s.
.^er

Děkujeme donátorům, kteří nás v 15. roce 
naší existence podpořili v našem poslání! 
os-semiramis.cz/aktuality/podk ...

T> Semframís os

Dále bylo město Čelákovice uvedeno v sekci Poděkování ve výroční zprávě Semiramis o.s. za rok 
2014. Ta byla vydána dne 29.5.2015 v nákladu 1000 ks. Podporu města Čelákovice jsme zveřejnili i 
v uvedené výroční zprávě. Výroční zpráva je distribuována cílové skupině, kterou tvoří široká 
veřejnost, studenti souvisejících oborů, pedagogové, odborníci z oboru sociální práce a adiktologie, 
zástupci měst a obcí Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Libereckého kraje, 
ministerští a vládní úředníci. Kromě tištěné podoby je šířena i elektronicky.

Odkaz: http://www.os-semiramis.cz/files/semiramis-laxus vz 2014.pdf

https://twitter.com/Semiramis_os/statU5/668877400588046336
http://www.os-semiramis.cz/files/semiramis-laxus

