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Úvodní slovo

Pavel Plaček

generální ředitel LSA.partners

 
Co platny jsou všechny řeči! 
Co křik! A ticho po něm. 
Cit, láska a lítost 
vždycky klečí. 
 
A listí, listíčko 
třese stromem. 
 
Oldřich Mikulášek (1910–1985) 
báseň Listíčko

Jak jste si jistě povšimli, výroční zpráva orga-
nizací Laxus z.ú. a SEMIRAMIS z.ú. sdruže-
ných v celku LSA.partners má nový vzhled. 
Změnil se nejenom formát, kterým chceme 
dosáhnout větší čitelnosti a  čtivosti textu, 
ale i  grafická podoba, která je výsledkem 
práce naší nové PR manažerky. Vzhled pro-
pagačních materiálů, logotyp, nová vizuální 
podoba, to jsou jedny z mála věcí, ve kterých 
vnímáme dlouhodobě naše deficity. 

22 let se v organizacích zabýváme sociální-
mi službami, vybudovali jsme síť kvalitních 
zařízení vysoce hodnocených odborníky, 
klienty i  laickou veřejností, z  nuly jsme vy-
budovali organizaci o  několika desítkách 
zaměstnanců a  rozpočtu desítek milionů 
korun. Počínali jsme si vždy lidsky, s respek-
tem k  potřebám klientů. Více než písemné 
dohody byly pro nás čestné slovo, individu-
ální zodpovědnost a  transparentní jednání. 
Ne vždy nám bylo opláceno stejně a nejinak 
tomu bylo i v roce 2016. Mířím tím k čerstvé 
aktualitě, která se sice týká roku 2017, ale 
kterou je třeba na tomto místě zmínit. Řady 
LSA.partners opustila v únoru 2017 organi-
zace Centrum ALMA z.ú., které jsme dlou-
hodobě pomáhali v rozvoji a drželi ji našimi 
financemi a zkušenostmi nad vodou. Přesto 
nadále věříme ve fair play a zůstáváme věrni 
našemu poslání, kterým je, mimo jiné i po-
máhat ostatním organizacím v oboru a spo-
lupracovat s nimi na zkvalitňování a rozvoji 
sítě služeb.

Ve středu našeho uvažování byl pokaždé, 
nejen v  roce 2016, klient, uživatel služeb, 
a  ochrana široké veřejnosti, ale následně 
i  spokojenost a  dobré pracovní prostředí 
pro naše pracovníky.  Nyní se, po letech prá-
ce na kvalitě služeb, péče o  zaměstnance 
a budování organizace konečně dostáváme 
k takovým zdánlivým margináliím, jako je vi-

zuální podoba organizace. Typické je, že na 
čem komerční sféra nezřídka staví, tj. vzhled 
a grafická tvář, to my řešíme až skoro jako 
poslední. Nejen tím se odlišujeme, ale napří-
klad i tím, že si myslíme, že neziskovou orga-
nizaci, stejně jako stát, nelze řídit jako firmu. 
Přistupujeme tedy k managementu s důra-
zem na identifikaci s  posláním organizace 
a lidský přístup.

Ve výroční zprávě vidíte nové logo LSA.part-
ners i  nová loga organizací. Logem LSA.
partners je nově strom jako symbol síly, ži-
vota a nesmrtelnosti. Připomíná, že jsme již 
celkem pevně zakořeněným a zároveň bo-
hatě rozvětveným stromem, kde každá vě-
tev či lísteček má svůj jasný smysl a zpětně 
prospívá celku. Novým logem a  vzhledem 
výroční zprávy vizuální proměna začíná, le-
táky a  logotypy organizací pokračuje a no-
vými weby našich organizací zdaleka ne-
končí. Uvidíte, co vše bude dál. Nechte se 
překvapit.

Děkuji ředitelům organizací, vedoucím cen-
ter, pracovníkům, i  Správě LSA.partners za 
jejich práci, a  to nejen v  roce 2016. Jsme 
dobrý tým a jsem rád, že mohu v takto krea-
tivním a podnětném prostředí pracovat.
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Základní informace

 adresa: 
 LSA.partners, Krunertova 425/24, 
 500 04 Hradec Králové
 

 www.lsa.partners
 

 ředitel: Mgr. Pavel Plaček, DiS.
 

 +420 606 936 212
 

 vedoucí podpory služeb: 
 Bc. Jana Vondrová
 

 +420 776 626 305
 

 PR manažerka: 
 Mgr. Magdalena Ranková Lukasová
 

 +420 774 410 192 

 právní forma: 
 zapsaný ústav, zapsaný dne 13. 3. 2016 

v rejstříku ústavů vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl U, vložka 402. 
IČO: 62695487

 bankovní spojení: 601 125 001 / 5500

 sídlo organizace a fakturační údaje: 
Laxus z.ú., Sadová 2107, 

 288 02 Nymburk

 korespondenční adresa: 
 Laxus z.ú., P. O. Box 57, 
 501 01 Hradec Králové

 +420 495 401 565

 laxus@laxus.cz

 www.laxus.cz

 laxus.os

 laxus_cz

 datová schránka: snjgydh

 ředitelka: Bc. Eva Mifková

 člen správní rady: 
 Mgr. Ondřej Počarovský

 člen správní rady: Mgr. Ivan Černovský

 předseda správní rady: Bc. Aliz Urbanců

 revizorka: Mgr. Denisa Gilányi

 tým: Laxus z.ú. zaměstnával 
k 31.12.2016 celkem 49 pracovníků  
na 44,85 úvazku a 7 osob na mateřské 
dovolené.

 Laxus z.ú. je členem svazu Proadis

 právní forma:
 zapsaný ústav, zapsaný dne 23. 3. 2016 

v rejstříku ústavů vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl U, vložka 400. 

 IČO: 70845387

 bankovní spojení: 166 699 448 / 0300

 sídlo organizace a fakturační údaje: 
SEMIRAMIS z.ú., Dlabačova 2208, 

 288 02 Nymburk

 korespondenční adresa:  
SEMIRAMIS z.ú., P. O. Box 31, 

 288 02 Nymburk

 +420 606 365 338

 info@os-semiramis.cz

 www.os-semiramis.cz
 

 semiramis.os

 Semiramis_cz
 

 ředitel: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 člen správní rady: 
 Mgr. Vojtěch Janouškovec, DiS.

 člen správní rady: Ing. Milan Slezák

 předseda správní rady: 
 Lukáš Gilányi, DiS.

 revizor: Bc. Artem Vartanyan

 tým: SEMIRAMIS z.ú. zaměstnával 
k 31.12.2016 celkem 28 pracovníků  
na 20,9 úvazku, 38 lektorů externistů  
a 2 osoby na mateřské dovolené.

 SEMIRAMIS z.ú. je členem svazu 
Proadis
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Verejný závazek

Poslání a vize

Laxus z.ú. a  SEMIRAMIS z.ú. jsou profe-
sionální organizace s  dlouholetou tradi-
cí v  poskytování odborných služeb, za-
měřených na závislostní a  další rizikové 
chování. Praxe v  oblasti drogových slu-
žeb nás naučila, že se vyplatí problémům 
předcházet a  při jejich řešení věnovat  
pozornost jednotlivcům, rodinám a  jejich 
okolí.

 
Cílové skupiny

 Uživatelé nelegálních a legálních drog, 
gambleři 

 Osoby v konfliktu se zákonem 

 Rodiny a osoby blízké 

 Děti a mládež 

 Odborná veřejnost

Cíle

 Sociální a zdravotní stabilizace klientů. 

 Zvýšení kompetencí klientů k řešení 
životních situací. 

 Posílení a podpora funkčního rodinného 
prostředí. 

 Zvýšení odolnosti klientů vůči různým 
formám rizikového chování. 

 Podílení se na ochraně veřejného zdraví. 

 Spolupráce s odbornou veřejností na 
zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

 Aktivní ovlivňování odborného i právního 
prostředí neziskového sektoru v ČR.

Principy poskytování služeb

 Kvalita a profesionalita

Poskytujeme registrované sociální služby 
a  certifikované adiktologické a  preventivní 
služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifi-
kaci a celoživotnímu vzdělávání pracovníků. 
Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.

 Individuální přístup ke klientům

Klient je pro nás rovnoprávným a respekto-
vaným partnerem, nikoli pasivním příjem-
cem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, 
schopnosti a vlastní rozhodnutí.

 Přístupnost služeb

Naše služby jsou organizované tak, aby oso-
bám spadajícím do cílové skupiny nekladly 
zbytečné překážky pro jejich využití.

 Poskytování služeb v souladu se zájmy 
 veřejnosti

Naše služby snižují negativní dopady zá-
vislostního a dalšího rizikového chování na 
společnost.

 Transparentnost
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Slovo reditelky Laxus

Bc. Eva Mifková 
ředitelka Laxus z.ú.

Každý rok touto dobou přichází 
výroční zpráva a  s  ní i  zamyšle-
ní nad uplynulým rokem. Ve víru 
každodenních událostí v  životě 
organizace, který je do značné 
míry určován projektovým cyk-
lem, někdy nemám čas zastavit 
se a ohlédnout. Přes mnohé sta-
rosti nevidím to, co za námi zů-
stává, co se nám daří, to, co dělá 
z pouhého zaměstnání něco, co 
mě stále (již mnoho let) baví.   
A  proto se na tomto místě chci 
zastavit a podívat se na to, co mi 
v roce 2016 udělalo radost.

Rok 2016 byl rokem zajímavým 
a pestrým v mnoha ohledech. 

Víc než kdy jindy si uvědomuji, že 
nejcennějším bohatstvím organi-
zace jsou lidé, kteří v  ní pracují. 
Když se podívám do řad pracov-
níků, vidím zkušené dlouholeté 
pracovníky, lidi na správném mís-
tě, kteří pro organizaci znamenají 
kontinuitu, stabilitu, pevné lidské 
i  odborné zázemí, lidi, kteří jsou 
kořeny rozvíjející se organiza-
ce. Do našich služeb ale přišlo 
i  množství nových pracovníků, 
kteří přinášejí novou zkušenost, 
nový pohled na služby. Přinášejí 
elán, nadšení, nové nápady. Bez 
této „nové krve“ by byl život orga-
nizace nepoměrně chudší. 

Pokud jde o služby, rok 2016 uká-
zal, že jsme schopni bezpečně se 
pohybovat ve vodách měnících 
se potřeb klientů i  společnosti. 
Zareagovali jsme na změny na 
drogové scéně a  začali věnovat 
pozornost i skupinám dříve okra-
jovým. Jsem ráda, když vidím, že 
se tak neděje bezmyšlenkovitě, 
ale na základě zjištěné potřeb-
nosti – dokážeme zjistit, jaké 
změny probíhají, jaké jsou trendy, 
odhadnout budoucí vývoj, doká-
žeme podložit tato zjištění daty 
a  připravit nové programy a  in-
tervence. Tak se v  hledáčku na-
šich služeb stále častěji objevují 
také kuřáci marihuany, gambleři, 
mladiství, celé rodiny, nebo třeba 
uživatelé anabolických steroidů. 
A  tak, jak se mění drogová scé-
na a užívání návykových látek ve 
společnosti, proměňují se i naše 
služby.

A  dívám se i  na čísla. Přestože 
nejsou v naší práci tím nejdůleži-
tějším, mám radost, když vidím, 
kolik klientů za námi přišlo, kolika 
lidem jsme mohli pomoct a pro-
vázet je částí jejich života. 

Je zde i  radost ze spolupráce, 
kterou navazujeme s dalšími or-
ganizacemi, službami sociálními 
i  veřejnými, s  městy a  obcemi.  

Je stále patrnější, že tato spo-
lupráce je nezbytná a  prospěš-
ná, že nám umožňuje podílet se 
na řešení situace našich klientů 
v  mnohem širším měřítku, než 
bychom dokázali sami. 

Radost mi dělá také to, že máme 
fungující Správu – tým schop-
ných a  výkonných lidí, kteří sní-
mají z  našich beder administra-
tivní zátěž a  umožňují nám tak 
soustředit se výhradně na služby 
a klienty. Je obdivuhodné, s jakou 
jistotou se Správa dokáže orien-
tovat ve všech požadavcích, kte-
ré jsou na poskytovatele služeb 
v současné době kladeny. Důka-
zem toho je jednak fungující or-
ganizace, jednak výsledky mno-
ha kontrol, kterými organizace 
v roce 2016 prošla.

Když po sobě tento text čtu, uvě-
domuji si, že přestože v průběhu 
roku často žehrám na nelehký 
úděl, nakonec vidím, že se děje 
mnoho věcí příjemných, zajíma-
vých, že se nám daří, že výsled-
ky odpovídají našemu úsilí, že se 
děje mnoho věcí, u  kterých chci 
i nadále být.
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Slovo reditele SemiramiS

Bc. Miroslav Zavadil, 
DiS. 
ředitel SEMIRAMIS z.ú.

Jaký byl rok 2016 pro SEMIRAMIS? 
Jsme organizace, která se pusti-
la do plánování a rozvoje nových 
služeb. Jsme organizace, která 
si váží dlouhodobě fungujících 
služeb a  snaží se o  ně dobře 
starat. Neusínáme na vavřínech 
a  stále se snažíme zdokonalit 
a  více zpřístupnit všechny své 
programy. O spolupráci s jednot-
livými centry SEMIRAMISu stojí 
řada odborníků, jiná zařízení či 
rovnou celé organizace. Naše 
služby jsou ve většině případů 
ze strany klientů žádané a hod-
nocené jako kvalitní. O  spolu-
práci s naší organizací stojí také 
mnoho nových škol z  více krajů, 
než jsme bohužel schopni po-
krýt. Po mnoha letech neúnavné 
komunikace jsme u  většiny obcí 
a měst, kde působíme, bráni jako 
partneři a  odborníci, ať se jedná 
o  problematiku primární preven-
ce na školách nebo služby z ob-
lasti závislostí. 

Jsme aktivní a snažíme se pra-
covat pro komunitu hlavně ve 
Středočeském, Královéhradec-
kém a  Pardubickém kraji, kte-
ré dnes považujeme za naše 
domovské působiště. Zájem 
o naše služby je nyní minimálně 
ve dvou dalších krajích. 

V  roce 2016 jsme konkrétně 
pracovali na tom, aby děti, kte-
ré prochází programy primární 

prevence, byly lepšími kamará-
dy, dokázaly spolu mluvit tváří 
v tvář a řešit vztahy mezi sebou, 
komunikovaly, neubližovaly si, 
neutíkaly od potíží nebezpeč-
ným způsobem, dokázaly si říct 
o  pomoc apod. Školy jsme se 
snažily vybavit efektivními ná-
stroji, praktickými dovednost-
mi, vědomostmi a hlavně odva-
hou stát za potřebami a  právy 
dětí, ale také svých pedagogů 
a  celkově důstojností pedago-
gického řemesla.

Rodinám a institucím spojeným 
s  péčí o  ně jsme neúnavně na-
bízeli pohled na rodičovství, jako 
na něco, co nikdy nelze přerušit 
a že významná je pro naše děti 
řeč jak ženská a  mateřská, tak 
stejně mužská a otcovská. Oba 
rodiče jsou k  dobrému vývoji 
a zdravému prospěchu dětí vel-
mi důležití.

V  oblasti problematiky návyko-
vých látek jsme se snažili pra-
covat s  lidmi, kteří mají potíže 
s  drogami tak, aby co nejméně 
ohrožovali sebe, a  tím pádem 
i  své okolí a  společnost. Stále 
věříme tomu, že čím menší po-
škození si ze života s  drogami 
odnesou, tím snadnější pro ně 
bude návrat do života bez nich. 

Vše výše popsané, práce pro 
společnost – pomoc klientům – 

naplňování zakázek našich doná-
torů, by ale nebylo možné, kdyby 
v naší organizaci nepracovali tak 
skvělí, zapálení a  odborně vyba-
vení lidé.

Rok 2016 nebyl snadným, pus-
tili jsme se do mnoha organi-
začních i  odborných změn, ve 
většině našich center, včetně 
správního aparátu, jsme praco-
vali na hranici personální únos-
nosti a  i přes to jsme si naložili 
více práce. 

Co rozhodně mým kolegům 
v roce 2016 nechybělo, byla od-
vaha pustit se do nových věcí 
s  nejistým výsledkem, nezdol-
nost při překonávání překážek, 
výdrž a houževnatost, trpělivost, 
víra v  úspěch a  lepší budouc-
nost, oddanost službě a  jejím 
principům a  v  neposlední řadě 
naděje…

V ohlédnutí za rokem 2016 bych 
tedy rád poděkoval především 
všem svým kolegům, pracovni-
cím a  pracovníkům naší orga-
nizace. Děkuji za to, že vydržíte 
všechny ty nároky, které na Vás 
klademe a  vnímám jako vel-
mi osobní záležitost prospěch 
všech lidí, klientů a  kolegů naší 
organizace. Věřím, že toto je ten 
správný směr.
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Služby pro deti a školy

i.

Ani tento rok jsme se neodchýlili od naše-
ho hlavního zájmu a záměru, kterým stále 
zůstává poskytování služeb dětem a mla-
dým lidem tak, aby se jim všem dobře da-
řilo. Aby zažívali běžné radosti a starosti 
všedních dnů s  podporou a  péčí dospě-
lých, o které se mohou při svém dospívá-
ní opřít a  hodně se od nich také naučit. 
I nadále chceme dětem a mladým lidem 
poskytovat bezpečný prostor, který je pro 
řadu z nich ojedinělou oázou na jejich pou-
ti. Prostřednictvím našich služeb, odbor-
ných zkušeností a otevřeného přístupu se 
snažíme tyto oázy rozšířit, aby pro děti ne-
byly jen vzácným překvapením či dokonce 
fata morganou, ale aby tvořily bezpečné, 
zdravé a  důvěryhodné prostředí, které je 
obklopuje. 

V tomto roce se nám podařilo nalézt řadu 
oáz a řadu oáz máme snad ještě před se-
bou. Je však pravdou, že hledání v tomto 
roce bylo díky různým písečným bouřím 
možná ještě náročnější než v  letech pře-
dešlých. 

Pro naše snažení máme však stále ty nej-
povolanější partnery, a to pedagogy a rodi-
če. Ty nejvýznamnější dospěláky, kteří se 
zúrodňováním pouště mohou být dětem 
a mladým lidem velmi nápomocní a někdy 
bohužel i naopak.

Zúrodňování pojímáme jako komplexní 
systém péče o děti, mladé lidi, pedagogy 
a  rodiče za podpory profesionálních in-
tervencí, odborných poradenských aktivit, 
metodického vedení, vzdělávacích aktivit, 
terénních a  ambulantních služeb. Hlavní-
mi zavlažovacími mechanismy jsou pro 
nás zaměření na posilování kompetencí, 
osobnostní růst, profesní rozvoj, zdravé 
sebevědomí, sebepřijetí, respekt, toleran-
ce, tvorba a podpora zdravých sociálních 
vztahů a trénink sociálních dovedností. 
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Centra primární prevence

Služby primární prevence rizikového chování 
a poradenství pro děti, dospívající, jejich ro-
diče a školy.

Poslání

Centra primární prevence Středočeského, 
Královéhradeckého a Pardubického kraje po-
skytují školám a odborné i  laické veřejnosti 
profesionální intervenci a odborné poraden-
ství v  oblasti primární prevence rizikového 
chování. Toto realizují prostřednictvím dlou-
hodobých programů specifické primární pre-
vence, poradenských a vzdělávacích aktivit, 
čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet 
problémům spojeným s rizikovým chováním 
nebo tyto problémy oddálit do co nejpozděj-
šího věku.

Primární cílová skupina

 Žáci základních škol
 Třídní učitelé
 Školní metodici prevence

Sekundární cílová skupina

 Ředitelé škol
 Rodiče žáků
 Odborná i laická veřejnost

Cíl

Cílem je preventivně působit proti vzniku ja-
kýchkoliv forem rizikového chování. Předat 
cílovým skupinám takové znalosti, doved-
nosti a  postoje, které pomohou eliminovat 
projevy rizikového chování ve společnosti 
a podporují zdravý životní styl.

Dílčí cíle

 Preventivně působit proti vzniku 
jakýchkoliv forem rizikového chování 
(např. zneužívání návykových 
látek, šikaně, agresivitě, rizikovému 
sexuálnímu chování).

 Podávat dětem a mládeži pravdivé 
a objektivní informace o formách 
rizikového chování, učit je orientovat se 
v nich a vést je k vytváření odpovědného 
postoje vůči nim.

 Pravdivě a objektivně informovat 
pedagogy, rodiče i širokou veřejnost 
o formách a důsledcích rizikového 
chování a snažit se u nich odbourávat 
stále přetrvávající mýty.

 Naučit děti a mládež sociálním 
dovednostem.

 Podporovat zdravé sebevědomí, 
sebepřijetí, individualitu.

Principy

 Bezpečí
 Rovný přístup
 Dobrovolnost
 Odbornost
 Komplexnost, kontinuita 

a systematičnost
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl řešen za finanční 
podpory Ministerstva 
školství ČR.

 Projekt byl spolufinancován 
ze Středočeského kraje.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory měst 
Kralupy nad Vltavou, 
Mělník, Mnichovo Hradiště 
a Nymburk.

 Projekt byl podpořen 
Nadačním fondem Šance 
pro děti.

 

Příběh klienta

Martin je milý, aktivní třináctiletý 
kluk s  lehkou mentální retardací, 
který se dnes již dokáže vhod-
ně vymezit proti případným ne-
příjemným poznámkám okolí. 
Takhle tomu však nebylo vždy. 
I přes jeho diagnózu, která by mu 
umožnila absolvovat vzdělávání 
na specializované škole, se díky 
integračním a  dnes inkluzivním 
tendencím začal vzdělávat na 
běžné základní škole. Díky reak-
cím spolužáků, se kterými se tam 
potkával, si připadal hloupý a mé-
něcenný. Brzy se stal obětí drsné-
ho šikanování. Po jejím provalení 
na základě žádosti rodičů změnil 
školu a  vzdělávání pokračovalo 
na dnes již bývalé základní škole 
praktické a  věci se začaly měnit 
k lepšímu.

Na jeho nové škole již řadu let 
poskytujeme Program dlouhodo-
bé primární prevence rizikového 
chování, který mu umožňuje na 
velkou část starostí zapomenout 
a ruku v ruce se specifickým pří-
stupem školy pomáhá mimo 
jiné budovat zdravé sebepojetí 
žáků a  zdravé vztahy v  kolekti-
vu.  V  Programu je kladen velký 
důraz na to, že každé dítě ve třídě 
je důležité, že si nikdo nezaslouží, 
aby mu bylo ubližováno, práce je 
založena na principech respek-
tu, tolerance, empatie a  nená-
lepkování za současného drže-
ní jasných hranic, které žákům 
zajišťují bezpečí. I  prostřednic-
tvím nápodoby, která je zásadní 
formou učení u  dětí, se žáci od 
lektorů těmto principům za vyu-
žití interaktivních a  prožitkových 
technik učí. Lektoři pracující se 
třídami jsou nositeli těchto princi-
pů a vdechují jim život, aby neby-
ly jen prázdnými slovy.

Za čtyři roky realizace Progra-
mu na škole se mnoho věcí 

Centrum primární prevence  

Stredoceského kraje 

Statistika

 2015  2016Mgr. Simona Kopicová 
vedoucí centra

 Centrum primární prevence  
Středočeského kraje 
Sadová 2107 
288 02 Nymburk

 +420 733 184 995 

 kopicova@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
9:00–17:00   

v Martinově životě změnilo. Po-
stupem času bylo patrné, jak 
ztrácí ostych před spolužáky, 
roste jeho sebedůvěra, nebojí se 
vyjádřit svůj názor a  dokáže se 
vhodně vymezit případným po-
směškům.  

Program je samozřejmě pouze 
doplňkem výchovně vzdělávací-
ho působení školy, jehož zdravé 
nastavení je pro žádoucí vývoj 

žáků zcela zásadní. Vzhledem 
k  výborné spolupráci, jednot-
nému přístupu našeho Centra 
a školy, se podařilo být u výraz-
né Martinovy osobnostní změny 
a napravit škody, které napácha-
la nepovedená integrace.

Dnes se Martin do školy těší 
a  s  velkou pravděpodobností 
bude pokračovat ve vzdělávání 
na dalším stupni.

632
727

Celkový počet programů DPP

40 39

Počet ZŠ, na kterých se uskutečnily 
aktivity CPP SK

315 362

Počet tříd, ve kterých se uskutečnily 
Programy DPP

6778
7974

Počet žáků v rámci Programů DPP 

13165 13129

Počet kontaktů s žáky v rámci 
Programů DPP

Počet pedagogů v rámci Programů 
DPP (TU + ŠMP)

355
401

1070 878

Klienti poradenských služeb
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Ministerstva školství ČR.

 Projekt byl realizován 
za podpory 
Královéhradeckého kraje.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
ŠkoEnergo.

Příběh klienta 

Při předávání zpětné vazby po 
realizovaném bloku Programu 
dlouhodobé primární preven-
ce rizikového chování v  jedné 
ze tříd, se na lektorky obrátilo 
vedení školy s dotazem, jak ře-
šit nepříjemnou situaci, týka-
jící se jedné žákyně. Jednalo 
se o dvanáctiletou dívku, která 
žije v  rodině se svou matkou 
a  jejím novým přítelem. Dívka 
se nedávno svěřila ve škole 
s tím, že ze strany matčina pří-
tele dochází k  častému nepři-
měřenému trestání a  zároveň 
má na dívku vysoké nároky ve 
školním prospěchu. Dívka se 
stýká se svým biologickým ot-
cem, ten však o této situaci nic 
netušil. Komunikace matky se 
školou byla nestabilní a  kom-
plikovaná. Vedení školy mělo 
obavu kontaktovat pracovníky 
OSPODu, aby situaci v  rodině 

ještě nezhoršilo a  nevědělo, 
s kým by se o situaci poradilo.

Lektorky ocenily aktivní přístup 
školy k  řešení celé situace, je-
likož škola uskutečnila určité 
kroky. Vedení školy bylo do-
poručeno situaci dále pozoro-
vat, projevovat o  dívku zájem 
a  neprodleně kontaktovat OS-
POD a poradit se s pracovníky, 
jak v  dané situaci postupovat. 
Škola doporučení Centra pri-

Centrum primární prevence 
Královéhradeckého kraje 

Mgr. Tereza Berková 
vedoucí centra

 Centrum primární prevence 
Královéhradeckého kraje

 Krunertova 425  
500 04 Hradec Králové

 +420 734 316 123

 tereza.berkova@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
9:00–17:00   

mární prevence využila a dnes 
je dívka spokojená a  nadále 
v  kontaktu se svými spolužá-
ky i  přesto, že došlo v  jejím 
životě k  zásadním změnám. 
 
Centrum primární prevence 
jako nestranný partner bývá 
často oporou a  počátečním 
impulsem pro školu při řeše-
ní nepříjemných situací, které 
s sebou život přináší.

Statistika

 2015  2016

243

180

Celkový počet programů DPP

31 32

Počet ZŠ, na kterých se uskutečnily 
aktivity CPP SK

118
154

Počet tříd, ve kterých se uskutečnily 
Programy DPP

2625
3295

Počet žáků v rámci Programů DPP 

3698

5035

Počet kontaktů s žáky v rámci 
Programů DPP

Počet pedagogů v rámci Programů 
DPP (TU + ŠMP)

149
186

173

553

Klienti poradenských služeb
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 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Ministerstva školství ČR.

 Projekt byl 
spolufinancován ze 
zdrojů statutárního města 
Pardubice.

Příběh klienta 

V  průběhu jednoho z  pravidel-
ných setkání třídy a  externích 
lektorů v  rámci Programu dlou-
hodobé primární prevence rizi-
kového chování se žáci svěři-
li prostřednictvím krabičky na 
anonymní dotazy, že si nerozumí 
s  panem třídním učitelem. Žáci 
měli pocit, že pan učitel o  ně 
nemá zájem, neplánuje s  nimi 
žádné výlety, ani je neinformuje 
o  různých školních akcích. Lek-
torky o  dotazu nejprve mluvily 
v  soukromí s  třídním učitelem, 
kde dotaz parafrázovaly kvů-
li zachování anonymity autora. 
Sdělily panu učiteli, že dotaz ob-
sahuje přání třídy s panem tříd-
ním učitelem více komunikovat. 
Ten jim potvrdil, že také vnímá, 
že jeho vztah s  třídou nějakým 
způsobem nefunguje, ale není si 
vědom příčin. Spolu s  lektorka-
mi se domluvil na tom, že bude 
na tento dotaz před třídou rea-
govat. Následně lektorky před 
třídou dotazy přečetly a  přene-

chaly slovo panu třídnímu učite-
li. Závěrem lektorky obě strany 
ocenily za schopnost vhodně si 
říkat o své potřeby a ochotu na-
slouchat svému okolí. Pan učitel 
byl rád, že získal možnost s  tří-
dou mluvit o  tom, co by si přá-
la, následně lektorkám sdělil, že 
nevěděl „kudy do toho“ a  že si 
vůbec nebyl vědom toho, že by 
třída mohla chtít větší míru vzá-
jemné komunikace. Lektorky 

před třídou podpořily důležitost 
vzájemné komunikace a zdůraz-
nily nutnost její vhodné formy. 

Podpora otevřeného a respektu-
jícího vztahu mezi třídním učite-
lem a třídním kolektivem je jed-
ním z  důležitých cílů Programů 
DPP, neboť na základě bezpeč-
ného vztahu je možné s  třídou 
dál intenzivně pracovat a  vhod-
ně ji rozvíjet.

Centrum primární prevence  

Pardubického kraje 

Statistika

 2015  2016Mgr. Tereza Berková 
vedoucí centra

 Centrum primární prevence 
Pardubického kraje 
Krunertova 425 
500 04 Hradec Králové

 +420 734 316 123 

 tereza.berkova@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
9:00–17:00   

 

81

14

Celkový počet programů DPP

11

25

Počet ZŠ, na kterých se uskutečnily 
aktivity CPP SK

13

59

Počet tříd, ve kterých se uskutečnily 
Programy DPP

285

1278

Počet žáků v rámci Programů DPP 

311

1671

Počet kontaktů s žáky v rámci 
Programů DPP

Počet pedagogů v rámci Programů 
DPP (TU + ŠMP)

24

84

63

258

Klienti poradenských služeb
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Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež   

Sociální služba pro děti a mladé lidi z Nym-
burka a  blízkého okolí, kteří se nacházejí 
v  nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ja-
koukoli nepříznivou sociální situací ohroženi. 
Služba je poskytována ambulantní formou.

Poslání

Posláním N klubu je poskytovat ambu-
lantní služby dětem a  mladým lidem ve 
věku od 6 do 22 let ohroženým společen-
sky nežádoucími jevy, poskytovat jim bez-
pečný prostor, nabízet podporu a  pomoc 
v  obtížných životních situacích a  usilovat 
o  pozitivní změnu v  jejich životě. Služba 
může být poskytována osobám anonym-
ně. Služba je poskytována v  Nymburce. 

 

Principy poskytování služeb

 Nízkoprahovost
 Dostupnost a otevřenost
 Bezpečí a odbornost
 Potřebnost

Cílová skupina

Děti a mladí lidé ve věku 6–22 let, kteří: 

a)  Zažívají nepříznivé sociální situace
  konfliktní společenské situace
  obtížné životní události
  omezující životní podmínky

b)  Vztahují se k nim další charakteristiky
  Nemohou nebo nechtějí se zapojit 
  do standardních volnočasových 
  aktivit.
  Vyhýbají se standardním formám 
  institucionalizované pomoci a péče.
  Dávají přednost pasivnímu trávení 
  volného času.
  Dávají přednost trávení volného času 
  mimo rodinu či jinou sociální 
  skupinu.
  Mají životní styl, který je ohrožující 
  pro ně samé nebo jejich okolí a kvůli 
  kterému se mohou dostávat do 
  konfliktů.

 

Cíl

Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí 
a mladých lidí předcházením nebo snížením 
sociálních a  zdravotních rizik souvisejících 
se způsobem jejich života, umožnit jim lépe 
se orientovat v  jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepřízni-
vé sociální situace.

Dílčí cíle

 Zvyšování a podpora pozitivních 
sociálních schopností a dovedností dětí 
a mládeže.

 Zlepšování kvality života dětí a mládeže.
 Snižování sociálních rizik, která vyplývají 

ze způsobu života a životního prostředí 
dětí a mladých lidí.

 Podpora sociálního začlenění dětí 
a mládeže do vrstevnické skupiny 
i společnosti jako celku, včetně účasti 
na komunitním dění.

 Zabezpečení lepší orientace v jejich 
sociálním prostředí.
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 Projekt byl 
spolufinancován ze 
Středočeského kraje. 

 Tento projekt byl podpořen 
z programové dotace 
města Nymburka.  

Příběh klienta 

Šestnáctiletý Lukáš  neměl co 
dělat, venku bylo chladno a jez-
dit na koloběžce už se nedalo. 
Tak zašel do klubu. Slyšel od ka-
marádů, že to tam není špatné. 
Moc se mu tam nejprve nechtě-
lo, trochu se styděl. Nakonec se 
rozhodl to „hecnout“. Zpočátku 
jen tak posedával stranou, po-
stupně se ale zapojil do většiny 
aktivit, se kterými pracovníci při-
šli. Ať už to bylo vyrábění, kresle-
ní nebo příprava malé vernisáže 
z  výsledků. Zaujalo ho také va-
ření a pečení. Na každoroční vá-
noční salát a cukroví se těší už 
od prázdnin. V  létě zabíjí nudu 
na výletech s klubem, nejvíc se 
mu líbil asi Kolínský skate park. 
Ovšem vrcholem roku je tříden-
ní pobyt na Malé Skále, vypadne 
z Nymburka, ze stereotypu kou-

paček v Kostomlátkách a kopa-
ní na hřišti. 

Teď už se v  klubu cítí „jako 
doma“. I proto, když to opravdu 
doma definitivně přestalo fun-
govat, přišel si pro nabízenou 
podporu do klubu. Vypovídat, 
poradit se, jaké jsou možnosti 
dál a  taky na chvíli vypadnout 
a  „vypnout“. Stejně jako když to 
nevyšlo ve vztahu, o  který fakt 
stál. Nebo se to zkomplikovalo 
s policií a soudem. Ví, že pracov-
níci v klubu nelžou. Vysvětlují, ří-
kají věci otevřeně a  na férovku. 
Předkládají možnosti, navrhují 
řešení a nechávají prostor zvolit 
vlastní cestu. Zajímají se. Ať už 
to ve škole zavání koulí z matiky, 
jde o  hádku s  kamarády nebo 
„jen“ o odpolední nudu, do klubu 
se dá přijít s čímkoliv. A navíc je 
tu i legrace.

N klub 

Mgr. et Bc. Lenka Bednářová 
vedoucí centra od 1. 5. 2017

Radka Plačková, DiS. 
vedoucí centra do 30. 4. 2017

 N klub  
Zbožská 1729 

 288 02 Nymburk
 (vchod z ulice Generála 

Antonína Sochora)

 +420 731 615 059 

 nzdm.nbk@os-semiramis.cz

 N klub Nymburk 

 Po 13:00–17:00 
 pro děti a mládež 6–22 let 

 St 13:00–17:00
 pro děti a mládež 6–22 let 

 Čt 14:00–18:00  
pro děti a mládež 12–22 let 
 

  20 kontaktů/den

  Služby jsou pokytovány  
zdarma.

 

Statistika

  2015  2016

103
126

Klienti celkem

50 53

První kontakty

1841 1717

Kontakty/návštěvy v klubu
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Centrum intervencních programu

Profesionální intervence, odborné poraden-
ství a ozdravné programy v oblasti prevence 
rizikového chování se zaměřením na zdravé 
vztahy v kolektivu dětí i pedagogických sborů.

Poslání

Centrum intervenčních programů poskytu-
je školám na území Středočeského, Králo-
véhradeckého a  Pardubického kraje profe-
sionální intervenci a  odborné poradenství 
v  oblasti prevence rizikového chování se 
zaměřením na zdravé vztahy v  kolektivu. 
Toto realizuje prostřednictvím intervenčních 
ozdravných programů a poradenských akti-
vit pro žáky, pedagogy a  celé pedagogické 
sbory, čímž se snaží u dětí a mládeže i u sa-
motných pedagogů předcházet problémům 
spojeným s rizikovým chováním a nastarto-
vat ve školách zdravé prostředí.

Primární cílová skupina

 Žáci základních škol
 Ředitelé základních škol
 Školní metodici prevence
 Třídní učitelé
 Ostatní pedagogičtí pracovníci

Sekundární cílová skupina:

 Rodiče žáků
 Nepedagogičtí pracovníci základních 

škol

Cíl

Cílem je preventivně působit proti vzniku ja-
kýchkoliv forem rizikového chování. Vytvo-
řit ve škole zdravé prostředí, do kterého se 
budou těšit žáci i  pedagogové. Předat cílo-
vým skupinám takové znalosti, dovednosti 
a  kompetence, které pomohou vytvořit ve 
školách podpůrnou, bezpečnou, důvěryhod-
nou, růstovou a pečující atmosféru.

Dílčí cíle

 Preventivně působit proti vzniku 
jakýchkoliv forem rizikového chování 
s přímým zaměřením na prevenci 
problematických vztahů ve třídních 
kolektivech a pedagogických sborech.

 Podávat dětem a mládeži pravdivé 
a objektivní informace o formách 
rizikového chování, učit je orientovat se 
v nich a vést je k vytváření odpovědného 
postoje vůči nim.

 Pravdivě a objektivně informovat 
pedagogy a rodiče o formách 
a důsledcích rizikového chování a snažit 
se u nich odbourávat stále přetrvávající 
mýty.

 Zprostředkovat žákům, pedagogům 
i rodičům náhled na aktuální situaci 
a pomoci jim s pozitivní změnou 
vedoucí k všestranné spokojenosti.

 Podporovat zdravé sebevědomí, 
sebepřijetí, individualitu.

 Podporovat bezpečné a zdravé 
prostředí.

Principy

 Bezpečí
 Rovný přístup
 Dobrovolnost
 Odbornost
 Komplexnost, kontinuita 

a systematičnost
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Příběh klienta 

Vy jste ta nejhorší třída na 
škole!  
 
Nikdo se mě tu nezastane.  
 
Pořád mi jen ubližují a já to 
nikomu nemůžu říci, ani paní 
učitelce. 
 
Bojím se vejít do třídy. 
 
Kolegů se nemůžu na nic ze-
ptat, vysmáli by se mi. 
 
Vedení mě rozhodně nepod-
poří, naopak. 
 
Z téhle školy musím pryč.

Typickým klientem CIP je ško-
la, jejíž zdi tohle nechtějí slý-
chat. Zdi téhle školy chtějí 
vidět rozesmáté tváře dospě-
láků i  dětí, kteří se rádi vidí, 
rádi spolu mluví, rádi se po-
slouchají, rádi společně tráví 
čas, kteří se na sebe těší, baví 
je to spolu a  ve škole se ne-
bojí. Zdi téhle školy chtějí cítit 

zdravou, pohodovou a  spo-
kojenou atmosféru. Chyba je 
zde brána jako možnost k růs-
tu a  dospěláci se tady nebojí 
zkusit něco jinak.

Typickým klientem CIP je tak 
pedagogický sbor základní 
školy, který nezavírá oči před 
potížemi ve vztazích mezi 
dětmi, ve vztazích mezi pe-
dagogy, potížemi se šikanou, 
potížemi s  obtížným nasta-
vováním třídních pravidel aj. 
Může to být sbor, kde jsou 
pedagogové, co se netěší do 
práce – na své kolegy, ani na 
své žáky, kteří zkrátka cítí, že 
to u  nich ve škole nefunguje 
ideálně a chtějí změnu. Tyhle 
a  jiné potíže se škola snaží 
řešit.

Klientem CIP je tedy peda-
gogický sbor, který není lho-
stejný ke své profesi, k  sobě 
samotným, ke svým žákům, 
k  rodičům, k  rizikovému cho-
vání… Je to sbor, který se 
chce mít lépe a chce se ze své 
práce společně těšit.

V roce 2016... 

...došlo k  vytvoření konceptu 
Komplexního programu pro 
pedagogické sbory zamě-
řeného na tvorbu zdravého 
prostředí ve škole a  preven-
ci šikany. S  nabídkou tohoto 
programu bylo osloveno ně-
kolik spolupracujících ZŠ (ZŠ, 
se kterými dlouhá léta spolu-
pracujeme v  rámci Programů 
DPP). Aktuálně je potvrzena 
spolupráce v rámci programu 
s  jednou základní školou ze 
Středočeského kraje. Spolu-
práce bude nastartována od 
školního roku 2017/2018. Ak-
tuálně dochází k  ladění detai-
lů spolupráce.

Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS. 
vedoucí centra

 Centrum intervenčních 
programů 

 Sadová 2107 
288 02 Nymburk 

 +420 723 179 409 

 cip@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
9:00–17:00   



Poradenské služby

i i.

Poradenské služby byly původně oriento-
vány především na uživatele nelegálních 
látek, postupem času však čím dál častěji 
začali služby využívat také uživatelé alko-
holu nebo lidé potýkající se s  procesuál-
ní závislostí (automaty, sportovní sázení 
apod.). Více se také zaměřujeme na prá-
ci s mladistvými a s rodinnými příslušníky 
našich klientů a reagujeme jak na potřeby 
samotných klientů, tak na potřeby společ-
nosti. 

Ve všech poradenských službách zavádí-
me nové prvky a programy – v roce 2016 
to byl například projekt zaměřený na Case 
management, práce s  řidiči, kterým bylo 
odebráno řidičské oprávnění, intenzivněj-
ší spolupráce s  OSPOD, skupinová práce 
s mladistvými nebo výjezdy s klienty v ná-
sledné péči.

Poradenské služby jsou zaměřené na prá-
ci s klienty, kteří usilují o změnu v životě 
nebo se ji snaží udržet. Jedná se o klienty, 
kteří se snaží dosáhnout abstinence pro-
střednictvím ambulantní péče, o  klienty, 
kteří již abstinují a chtějí abstinovat i nadá-
le, o klienty ve věznicích, kteří o změně uva-
žují a pracují na ní právě v tomto prostředí, 
a v neposlední řadě o  rodiny, které chtějí 
ve svém rodinném životě navodit příznivé 
změny. Spektrum klientů těchto služeb je 
tedy poměrně pestré a zaměření center ši-
roké. Poradenské služby jsou realizovány 
v  Ambulantních centrech, v  Centru pora-
denských služeb pro obviněné a odsouze-
né a v Centru rodinného poradenství.

Na rozdíl od Harm reduction služeb jsou 
poradenské služby více strukturované, ur-
čené pro klienty s vyšší mírou sebekontro-
ly a vyšší motivací ke změně. 
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ambulantní centra – sociální poradenství

Sociální a adiktologické služby pro uživatele 
nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče 
a  jejich blízké poskytované ambulantní for-
mou.

Poslání

Ambulantní centra v  Hradci Králové, Pardu-
bicích, Mladé Boleslavi a  jejich detašovaná 
pracoviště v Nymburce a Svitavách poskytují 
sociální a adiktologické služby lidem ohrože-
ným důsledky užívání nelegálních drog, alko-
holu, patologického hráčství a jejich blízkým. 
Pracujeme s  klienty, kteří uvažují o  změně 
životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. 
Cílem je dosažení takových změn v životě kli-
entů, aby se mohli zařadit do běžného života. 

Cíle

 Dosažení abstinence.
 Dosažení takového formy a míry 

závislostního chování, které je méně 
ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí 
i společnost jako celek.

 Dosažení lepší kvality života klientů 
(v oblastech bydlení, práce, zdraví, 
rodinných a sociálních vztahů, volného 
času).

Cílová skupina

Uživatelé nelegálních drog a  alkoholu, gam-
bleři a jejich blízcí.

Specifické skupiny klientů:
 uživatelé návykových látek ve fázi 

experimentu
 těhotné a matky – uživatelky

 návykových látek
 klienti s duální diagnózou 
 klienti v substituční léčbě
 klienti mladší 18 let

Principy

 Přístupnost  
 Respekt k možnostem a schopnostem 

klienta
 Odbornost
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ambulantní centra – následná péce

Poslání

Služby následné péče jsou poskytovány 
v  Ambulantních centrech v  Hradci Králové 
a Pardubicích. Tyto služby jsou určeny lidem 
ohroženým důsledky užívání nelegálních 
drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich 
blízkým. Pracujeme s klienty, kteří absolvovali 
pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo sa-
mostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení do 
běžného života. 

Cíle

 Udržení abstinence. 
 Udržení změn dosažených v léčbě 

(životní styl, chování). 
 Získání a prohlubování dovedností jak 

předcházet relapsu. 
 Zlepšení životní situace abstinujících 

klientů (v oblastech bydlení, zaměstnání, 
vztahů, zdraví, volného času, financí).

Cílová skupina

Uživatelé drog a alkoholu a gambleři, kteří: 
 absolvovali pobytovou léčbu 
 absolvovali ambulantní léčbu 

 samostatně abstinují 
 osoby blízké uživatelům drog 

Principy

 Přístupnost  
 Respekt k možnostem a schopnostem 

klienta 
 Odbornost

Zátěžové víkendy s abstinujícími 
osobami v následné péči

Díky nadaci ČEZ a  její aplikaci EPP Pomá-
hej pohybem jsme mohli v  roce 2016 re-
alizovat dvoudenní výjezd s  abstinujícími 
klienty služeb následné péče. Mohli jsme 
tak služby pro abstinující klienty obohatit 
o  nové prvky, které jim usnadní návrat do 
života bez drog. Aktivity, které byly realizo-
vány, nabídly klientům jednak možnost za-
žít smysluplně strávený volný čas, což vý-
znamně posiluje motivaci k  udržení změny 
životního stylu, dále možnost vyzkoušet si 
řešení různých zátěžových situací při řeše-
ní úkolů ve skupině, a zároveň v bezpečném 
prostředí za pomoci zkušených pracovníků.  
Důležitý byl také zážitek vzájemné podpory 

a  pomoci při skupinových aktivitách. V  ne-
poslední řadě také dostali možnost zažít 
úspěch při zvládání některých obtížných 
úkolů. Výjezd s klienty kombinoval sportov-
ně zátěžové aktivity, volnočasové aktivity, 
aktivity s  terapeutickými a  sociálně peda-
gogickými prvky. To vše vede k  výraznému 
posílení kompetencí pro zvládání běžného 
života a omezení možnosti relapsu.

Výjezdy pokračují i v roce 2017.



21

Hradec Králové.
 Služby následné péče jsou 

podpořeny z operačního 
programu zaměstnanost 
Královéhradeckého kraje.

Příběh klienta 

Miloš (38) začal experimentovat 
s  návykovými látkami ve svých 
14 letech. Zkusil THC, pervitin, 
extázi, heroin, kokain, LSD, lyso-
hlávky a  opiátové léky. Pervitin 
začal užívat pravidelně a  intra-
venózně v 18 letech. Díky rodin-
nému zázemí a  podpoře rodičů 
se zvládl vyučit v  technickém 
oboru. Po vyučení pracoval jako 
řidič kamionu, nicméně o  práci 
časem přišel a  peníze si obsta-
rával prodejem pervitinu. Ve 25 
letech se rozhodl nastoupit do 
pobytové léčby, léčbu zdárně ab-
solvoval v PL Červený Dvůr.   

S  naším Ambulantním centrem 
v HK je v kontaktu od roku 2007, 
docházel k  nám v  rámci násled-
né péče, navštěvoval i  doléčova-
cí skupinu. Abstinovat dokázal 
téměř dva roky, pracoval a žil ve 
společné domácnosti s přítelkyní. 

Původně jednorázové užití zna-
menalo pro Miloše návrat k dro-
govému životu, a to se vším všu-
dy. Přišel o  přítelkyni, bydlení, 
práci, přerušil kontakt s  naším 
centrem, potýkal se s  masivní 
recidivou.  Opět se začal živit 
prodejem a výrobou pervitinu. 

V roce 2012 se Miloš po třech le-
tech zase ukázal v naší ambulan-
ci, pracovali jsme na posílení jeho 
motivace k  dalšímu nástupu do 
pobytové léčby, která byla vzhle-
dem k  situaci klienta nezbytná.  
Miloš nastoupil do PL Červený 
Dvůr a  léčbu dokončil. Po výstu-
pu si téměř okamžitě našel prá-
ci ve zdravotnictví, měl přítelkyni 
a navázal kontakt s rodinou.  

Ambulantní centrum Miloš 
opět navštívil až v  době, kdy 
zrelapsoval a začal užívat per-
vitin. Do ambulance tentokrát 
docházel v  rámci ambulantní 
péče, velkou motivací pro něj 
bylo udržení vztahu s  přítelky-
ní. Po roce nepravidelného do-
cházení jsme ambulantní péči 
s Milošem ukončili. Abstinence 
se klientovi nedařila a  užívání 
se stalo nekontrolovatelným. 
Doporučili jsme mu a  zpro-

středkovali opakování pobyto-
vé léčby, kam nastoupil v  prů-
běhu roku 2015.  

Miloš znovu nastoupil do rezi-
dentní léčby v  PL Červený Dvůr 
– léčbu řádně dokončil a  pra-
videlně absolvuje „stabilizační 
pobyty“. Je nadále v  kontaktu 
i s naším Ambulantním centrem 
v  Hradci Králové, kam dochází 
do programu následné péče.

Mgr. et Mgr. Martin Svoboda 
vedoucí centra

 Ambulantní centrum
 Hradec Králové
 Gočárova 1620
 500 02 Hradec Králové

 +420 777 033 618 

 ambulance.hradec@laxus.cz 

 Po–Čt 9:00–16:00
 Pá 9:00–14:00   

  Odborné sociální 
poradenství:

 10 klientů/den

 Služby následné péče:
 5 klientů/den 

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 

 Realizaci aktivit podpořil 
Královéhradecký kraj.

 Partnerem projektu je město 

Statistika

 2015  2016

Ambulantní centrum  

Hradec Králové 

347342

Klienti celkem 

108 119

z toho uživatelé nelegálních drog 

65 78

z toho uživatelé alkoholu 

20 28

z toho gambleři 

149 122

z toho rodinní příslušníci První kontakty celkem 

118

233

1189
1342

Osobní kontakty celkem 
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory statutárního města 
Mladá Boleslav.

 Projekt byl spolufinancován 
ze Středočeského kraje.

Příběh klienta 

Pavel je zaměstnancem továr-
ny, kde pracuje jako odborný 
kvalifikovaný dělník v  přímém 
provozu, vydělává nadprůměr-
nou mzdu. Je mu 37 let, má 
manželku a  děti. V  posledních 
pěti letech začal sázet ve větší 
míře na sport, stále častěji cho-
dí do hospody, kde popíjí a hra-
je automaty. Do ambulance jej 
přivádí situace, kdy má několik 
bankovních i  rizikových půjček 
v  celkové výši přesahující půl 
milionu korun. Pokouší se o ab-
stinenci, ale nevydrží déle než 
měsíc bez pití a hry. 

Vstupuje do programu ambu-
lantní léčby, pobytovou léčbu 
odmítá kvůli obavám ze ztrá-
ty zaměstnání. Během první-
ho půl roku v  programu řádně 
abstinuje, potom náhle vypadá-
vá z  kontaktu. Objevuje se po 
třech měsících s tím, že recidi-
voval, což se snažil před všemi 
lidmi, včetně naší služby, utajit. 
Nové dluhy jej však přiměly nás 
opět vyhledat. Hledáme nové 
možnosti, jak zintenzivnit pod-
poru i  kontrolu pro klienta. Za-
pojujeme do práce jeho rodinu 
a  začleňujeme jej do terapeu-
tické skupiny. Pavel začíná ro-

Ambulantní centrum  

mladá Boleslav a Nymburk

Bc. Richard Hanus, DiS. 
vedoucí centra

 Ambulantní centrum Mladá 
Boleslav,  
Ptácká 162

 293 01 Mladá Boleslav 

 detašované pracoviště 
Nymburk: 

 Velké Valy 995 
288 02 Nymburk

 MB: +420 730 516 447 
NBK: +420 325 514 424 

 ambulance.boleslav@laxus.
cz 

 MB: Po–Čt 9–17h 
Pá 9–14h  
 
NBK: Čt, Pá 9–17h  

  MB: 5 klientů/den 

 NBK: 5 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

Statistika

 2015  2016

zumět důvodům, pro které hrál 
a  užíval alkohol, občas i  nele-
gální drogy. Rozhoduje se být 
vůči sobě poctivým a  láskypl-
nějším, vůči okolí otevřenějším 
a  pokornějším. V  současné 

chvíli abstinuje dva roky, stále 
dochází do skupin i na individu-
ální program.

181

102

Klienti celkem 

52

93

z toho uživatelé nelegálních drog 

12 28

z toho uživatelé alkoholu 

9 18

z toho gambleři 

29 42

z toho rodinní příslušníci První kontakty celkem 

72

125

600

860

Osobní kontakty celkem 
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Pardubický kraj.

 Projekt byl finančně 
podpořen statutárním 
městem Pardubice.

 Projekt byl realizován za 
podpory města Svitavy.

 Projekt vznikl za přispění 
nadace ČEZ.

Příběh klienta 

Tamara 35 let, rozvedená, syn ve 
střídavé péči. Předávání dítěte 
s  ex-manželem bývá doprováze-
no nepříjemnými výstupy, což je 
pro paní Tamaru emočně zatěžu-
jící. Již několik let neměla partner-
ský vztah. S  rodiči je v  kontaktu, 
ale při návštěvách je označována 
za neschopnou a  méněcennou. 
Má několik přátel, s nimiž se příliš 
nestýká, nechce je zatěžovat svý-
mi problémy.

Do Ambulance Laxus přišla s tím, 
že cítí, že má problém s užíváním 
alkoholu a  nechce přijít o  nároč-
ně získanou práci – pobytová 
léčba by tuto skutečnost velice 
ovlivnila. Z  počátku alkohol Ta-
maře zprostředkovával mírnou 
úlevu a  umění na chvíli vypnout. 
Se vzrůstající zátěží, jejíž původ 
byl v nepříjemných pocitech spo-
jených s rodinou, prací a s dluhy, 
vzrůstala i  potřeba odreagování. 
Rychlý odpočinek byl dosažen 
díky alkoholu.  

V  době, kdy byla Tamara neza-
městnaná, byla vystavena dlou-
hým dnům plných nervozity, po-
drážděnosti a  nejistoty. Alkohol 
byl snadno dosažitelnou relaxací. 

Postupem času se Tamaře pře-
kryl rozdíl, kdy je nervózní z okol-
ností, jež jí obklopují a kdy je ner-
vózní ze střízlivého stavu.

V  ambulanci postupně získává 
náhled na spojitosti mezi různými 
situacemi. Vzhledem k  vlastním 
možnostem se učí hledat mož-
nosti uvolnění bez nároku na fi-
nance a užívání alkoholu. Nabývá 
schopnosti být v  kontaktu sama 
se sebou, což Tamaru vede ke 

kontrole jejího jednání a  k  mož-
nosti rozhodnout se alkohol ne-
užít a  zvolit v  danou chvíli jinou 
alternativu.

Tamara si uvědomuje, že problém 
s pitím nevznikl rychle, že vznikal 
pozvolna a  je důsledkem mnoha 
příčin. Stejně tak si uvědomuje, 
že léčba trvá nějaký čas a že spě-
chání a nereálné nároky na sebe 
samu jí způsobují jen další potíže.

Ambulantní centrum  

Pardubice a Svitavy 

Mgr. Kateřina Kábelová 
vedoucí centra

 Ambulantní centrum 
Pardubice 
Jana Palacha 1552

 530 02 Pardubice
 detaš. pracoviště Svitavy: 

Centrum Fabrika, Wolkerova 
alej 92/18, 568 02 Svitavy

 PCE: +420 734 316 540
 SY:  +420 734 319 994  

 +420 733 734 912 

 PCE: ambulance.
pardubice@laxus.cz

 SY: ambulance.svitavy@
laxus.cz 

 PCE: Po–Čt 9:00–16:00
  Pá 9:00–14:00
 SY:  Út, Čt 9:00–15:00 
 v ostatní dny po telefonické 

domluvě  

  Služby následné péče
 PCE: 5 klientů/den
 Odborné sociální 

poradenství
 PCE: 10 klientů/den
 SY: 5 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

Statistika

 2015  2016

460
520

Klienti celkem 

159
110

z toho uživatelé nelegálních drog 

128 128

z toho uživatelé alkoholu 

45 51

z toho gambleři 

183 169

z toho rodinní příslušníci První kontakty celkem 

369
332

2029
2248

Osobní kontakty celkem 
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Poradenské služby pro rodiny s dětmi po-
skytované ambulantní formou.

Poslání

Centrum rodinného poradenství podporuje 
rodinu jako jedinečné a pro dítě nenahradi-
telné místo zdravého vývoje. Poskytuje dlou-
hodobé odborné poradenství, pomoc a pod-
poru rodině jako celku. Poskytované služby 
vedou ke zlepšení kvality rodinného soužití, 
včetně překonání či odstranění problémů za 
pomoci přirozených zdrojů rodiny. Smyslem 
je zabránění úplnému rozpadu rodiny pro-
střednictvím úpravy a obnovení dlouhodobé 
funkčnosti mechanismů uvnitř rodinného 
systému. Služby Centra rodinného poraden-
ství jsou poskytovány v Nymburce.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou ohrožené rodiny 
s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv for-
ma rizikového chování (problematické vzta-
hy, role, pravidla, zanedbávání základní péče 
o děti, ohrožení jejich vývoje, kriminalita, ag-
rese, užívání drog, poruchy chování apod.).

Cíle

 Podpora, obnovení, stabilizace a udržení 
vztahů uvnitř rodinného systému.

 Zlepšení kvality rodinného soužití.
 Podpora a zvýšení rodičovských 

kompetencí směřujících k řádné péči 
o děti a tím snížení ohrožení jejich 
vývoje, a tedy výrazné omezení, 
případně zastavení rizikového chování 
jednotlivých členů rodinného systému.

Principy

 Pomoc poskytnutá v jakékoliv fázi  
problému

 Respekt pro všechny členy rodiny
 Odbornost
 Spolupráce

Poradenské služby pro rodiny s detmi
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory MPSV ČR 
v oblasti podpory rodiny. 

 Projekt byl spolufinancován 
ze Středočeského kraje.

 Tento projekt byl podpořen 
z programové dotace města 
Nymburka. 

 Projekt byl spolufinancován 
městem Lysá nad Labem.

Příběh klienta 

Je mi 14, doma panuje tak 
přísná výchova, že za sebe ne-
můžu vůbec nic říct, nemůžu 
se bránit, nemůžu mít názor. 
Až se mi z toho začalo špatně 

mluvit a koktám. Táta si myslí, 
že si vymýšlím, škola si myslí, 
že to dělám naschvál… Mně je 
16 a naši se doma tak strašně 
a  sprostě hádají, že už si ne-
pamatuju, jak dlouho to trvá. 
Mám mladší ségru a  ta kvůli 
tomu brečí. Oba se strašně bo-
jíme a nevíme, jak naše rodina 
dopadne. Začalo mě z  toho 
bolet břicho. Když bolí, naši 
se nehádají… Já jsem malý, je 
mi 7 a  naši se rozešli. Možná 
za to můžu. Já mám ale rád 
oba. Oni se o mne přetahují, až 
mám pocit, že mě roztrhnou. 
Nechci zklamat ani jednoho 
a proto jim říkám, co si myslím, 
že chtějí slyšet. Myslím, že mě 
moc nevidí, každý chce, aby 
bylo po jeho…

Takhle šikovné a  citlivé děti se 
dostávají spolu se svými rodiči 
do našeho centra. Úžasné jsou 
v  tom, že díky tomu, co se jim 
děje, zařídily, aby jejich rodiče 
přišli a situaci řešili. Je ale mno-
ho dalších, kteří tyto signály ne-
vidí ani neslyší. Signály mohou 
být různé, zlobení, nechození do 
školy, sebepoškozování, potíže 
s jídlem a chozením na záchod, 
bolesti, útěky, drogy a  další. Je 
to jedno. Pracujeme s  rodinou 
a  pátráme po významu těchto 
signálů a zpráv od takhle šikov-
ných dětí.

Centrum rodinného poradenství

Bc. Miroslav Zavadil, DiS. 
vedoucí centra

 Centrum rodinného 
poradenství  
Sadová 2107 
288 02 Nymburk

 +420 606 365 338 

 crp@os-semiramis.cz 

 Út–St 9:00–17:00  

  okamžitá – 1 rodina
 denní – 3 rodiny

Statistika

 2015  2016

49
38

Počet rodin v péči

59

83

Počet rodičů a rodinných příslušníků

49

38

Počet dětí v péči

308
403

Počet kontaktů Počet jednotlivých sezení (90 min.)

131
167
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Sociální a adiktologické služby pro uživatele 
drog v konfliktu se zákonem a  jejich blízké, 
poskytované ambulantní a terénní formou.

Poslání

Posláním Centra poradenských služeb pro 
obviněné a odsouzené je poskytovat sociál-
ní a adiktologické služby uživatelům drog ve 
vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Li-
bereckém, Středočeském, Královéhradec-
kém, Pardubickém kraji a  v  kraji Vysočina 
a v Praze. Dále pak klientům po propuštění 
z výkonu trestu pomáhat s řešením problé-
mů souvisejících s  jejich aktuální drogovou 
a  sociálně-právní situací, současně je mo-
tivovat ke změně životního stylu směrem 
k abstinenci, a tím předcházet jejich dalším 
konfliktům se zákonem.

Cílová skupina

Primární cílová skupina:
  Uživatelé drog v konfliktu se 
  zákonem
  Ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí 
  svobody

  Propuštění z výkonu trestu odnětí 
  svobody, kteří se vracejí do regionu 
  Mladá Boleslav a okolí

Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme 
osobu ohroženou (aktuálně nebo v minulos-
ti) zneužíváním návykových látek včetně al-
koholu nebo patologickým hráčstvím.

Sekundární cílová skupina:
  Rodiče a osoby blízké výše 
  uvedeným
  Vězeňský personál (za účelem 
  zvýšení informovanosti o službách 
  a jejich následnému doporučení 
  potenciálním klientům z řad 
  odsouzených)

Hlavní cíl

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se 
v důsledku užívání návykových látek dostaly 
do konfliktu se zákonem, aby se mohly po 
výstupu z vězení opět začlenit do běžné spo-
lečnosti.

 

Dílčí cíle

 Doplnit stávající systém péče o uživatele 
drog o služby poskytované zejména ve 
vězeňských zařízeních.

 Motivovat klienty ke změně životního 
stylu směrem k abstinenci a podpořit 
jejich začlenění do běžného života bez 
drog.

 Zvýšit informovanost odsouzených 
o rizicích spojených s užíváním drog, 
infekčních chorobách a způsobech 
jejich léčby.

Principy poskytování služeb

 Dostupnost
 Respekt
 Odbornost
 Individuální přístup k možnostem 

a schopnostem klienta

Poradenské služby pro obvinené a odsouzené
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
Ministerstva spravedlnosti 
České republiky.

 Projekt byl podpořen 
z rozpočtu Libereckého 
kraje.

 Projekt je spolufinancován 
ze Středočeského kraje. 

 Sponzorský vzkaz Kraje 
Vysočina. 

 Činnost byla podpořena 
statutárním městem 
Jablonec nad Nisou.

 Projekt byl podpořen 
Fondem zdraví a prevence 
statutárního města Liberec.

Příběh klienta 

Třicátník, co jede na kole z prá-
ce domů. Má vztah, stará se 
o dům, za tři měsíce bude mít 
splacené všechny dluhy, ještě 
si udělá řidičák a  plánuje ma-
turitu. Doufá, že se v práci brzy 
posune z linky do kanceláře. 

Před třemi lety jsme se potkali 
na vazbě. Byl popáté ve věze-
ní, nenapravitelný recidivista, 
outsider, co vydrží bez perníku 
5 minut od chvíle, co vyjde za 
bránu věznice, nemá nikoho 
a nic. Marně hledá sílu v boji se 
sebou i předsudky, nevěří si, že 
by to mohlo být jinak. Po trestu 
jde do léčby, happyend se ne-
koná, tři dny po konci je na vaz-
bě. Něco je ale jinak. Po trestu 
jde do léčby, bojuje s předsud-
ky i sebou, nevzdává to. Nako-

nec usedne na kolo a doufá, že 
brzy pojede autem do práce 
v kanceláři. 

Díky Tobě, třicátníku na kole, 
víme, že bojovat s  předsud-
ky a  hledat cestu ven z  pocitů 
marnosti má svůj smysl.

Centrum poradenských služeb 
pro obvinené a odsouzené

Mgr. Aleš Vaněk 
vedoucí centra

 Služba je realizována terénní 
formou (práce s odsouzenými 
ve věznicích Jiřice, Stráž pod 
Ralskem, Rýnovice, Valdice, 
Odolov, Pardubice, Vinařice, 
Vazební věznice Hradec 
Králové + SOVT Pouchov, 
Vazební věznice Liberec, 
Světlá nad Sázavou a Vazební 
věznice Praha Pankrác) 
a ambulantní formou práce 
s klienty po propuštění 
z věznice a s osobami 
blízkými na adresách:

 Ptácká 162, 
 293 01 Mladá Boleslav
 Krunertova 425
 500 04 Hradec Králové

 +420 326 303 523
 +420 602 803 279 

 vezeni@laxus.cz 

 Po–Pá 7:00–17:00
 nutné telefonické objednání 

  terénní forma 12 klientů/den
 ambulantní forma  

12 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

Statistika

 2015  2016

405
356

Klienti (osoby, které využily služeb 
v rámci individuální péče)

1128 1249

Individuální konzultace

262 244

První kontakty Terapeutické skupiny 
(počet setkání)

20

47



Harm reduction služby

 Služby zaměřené na minimalizaci rizik, 
která s sebou přináší užívání drog, jsou čas-
to prvními službami, se kterými se uživatel 
drog dostane do kontaktu. Jedná se o cen-
tra terénních programů a  K-centra. Cílem 
služeb je navázat s  uživateli drog kontakt 
a  spolupracovat s  nimi na změnách, které 
povedou k méně ohrožujícímu způsobu ži-
vota. Navázání kontaktu není vždy lehké, 
velkou roli hraje počáteční nedůvěra klientů, 
nicméně po překonání těchto počátečních 
překážek má využívání služeb prokazatel-
ně pozitivní dopad na kvalitu života klienta 
i společnosti.

 V minulosti byly tyto služby zaměřeny té-
měř výhradně na injekční uživatele nelegál-
ních návykových látek, nicméně v současné 
době se jasně ukazuje, že i uživatelům alko-
holu, gamblerům nebo kuřákům marihuany 
mají služby co nabídnout. Zejména u terén-
ních programů se tedy zaměření rozšířilo 
také na tyto skupiny. Přístupy a metody prá-
ce se liší – cíl však zůstává stejný – omezit 
rizika na minimum.

 Klíčovou aktivitou nadále zůstává výmě-
na injekčního materiálu s cílem zabránit pře-
nosu infekčních onemocnění. Součástí vý-
měny jsou vždy také intervence směřující ke 
snížení rizik, která z injekčního užívání drog 
plynou. Pracovníci v  terénu i v kontaktních 
centrech nabízejí také širokou škálu dalších 
služeb orientovaných na řešení sociální situ-
ace našich klientů.

 Další významnou skupinou, na kterou 
jsme se začali zaměřovat, jsou uživatelé 
marihuany – s  těmi pracujeme především 
formou jednorázových intervencí zaměře-
ných na předání potřebných informací o rizi-
cích, která užívání marihuany přináší.

 Harm reduction služby jsou koncipo-
vány tak, aby byly snadno dostupné – 
provozní doba i  spektrum služeb vychá-
zí z  potřeb klientů, klienti se nemusí při 
vstupu prokazovat doklady, mohou zůstat 
v anonymitě po celou dobu využívání slu-
žeb. Významnou charakteristikou tohoto 
typu služeb je flexibilita – K-centra i cen-
tra terénních programů pružně reagují na 
změny na drogové scéně, na potřeby kli-
entů, ale také na potřeby veřejnosti. Harm 
reduction služby poskytované našimi or-
ganizacemi pokrývají svojí působností 
území Královéhradeckého, Pardubického 
a části Středočeského kraje.

 Fungování služeb zaměřených na mini-
malizaci rizik by nebylo možné bez zodpo-
vědného přístupu klientů, kteří – i když aktu-
álně neuvažují o abstinenci – využívají naše 
služby a chrání tak sebe i své okolí, a bez ve-
řejné podpory měst a dalších donátorů, kteří 
si uvědomují potřebnost této investice, která 
se v důsledku vyplatí celé společnosti.

i i i.
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K-centra

Sociální a adiktologické služby pro uživatele 
drog a jejich blízké poskytované ambulantní 
formou.

Poslání:

K-centra v  Mladé Boleslavi, Hradci Králové 
a  Pardubicích jsou nízkoprahová zařízení 
poskytující sociální a  adiktologické služby 
uživatelům drog a  jejich blízkým osobám. 
Služby jsou poskytovány odborně, v  soula-
du s individuálními potřebami klientů. Cílem 
je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet 
běžný způsob života. Ve vztahu k široké ve-
řejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana 
veřejného zdraví. Centrum adiktologických 
služeb Nymburk navíc formou víceúčelové 
lokální agentury poskytuje kromě kontaktní-
ho centra i službu ambulantního centra a te-
rénního programu v regionu Nymburska.

Cílová skupina:
 

 Injekční uživatelé drog
 Neinjekční uživatelé drog
 Osoby blízké uživatelům drog (partneři, 

rodinní příslušníci, přátelé aj.)

Cíle ve vztahu ke klientům:

 Minimalizace zdravotních a sociálních 
rizik, která vyplývají z užívání drog.

 Motivace uživatelů drog ke změně 
životního stylu směrem ke stabilizaci 
zdravotního stavu a sociální situace.

 Motivace uživatelů drog k abstinenci, 
zvyšování informovanosti o metodách 
a smyslu léčby.

 Poskytování podpory osobám blízkým 
uživatelům drog.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 Prevence výskytu infekčních chorob 
(zejm. hepatitid, HIV/AIDS).

 Bezpečná likvidace použitého injekčního 
materiálu.

Principy poskytování služeb:

 Nízkoprahovost
 Potřebnost
 Bezpečí a důstojnost
 Odbornost
 Spolupráce
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Projekt byl realizován za 
podpory statutárního města 
Mladá Boleslav. 

 Projekt byl spolufinancován 
ze Středočeského kraje.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
ŠkoEnergo.

Příběh klienta 

Dominikovi je 33 let. Je dlou-
holetým klientem K-centra. Má 
za sebou 10 let života na ulici. 
Žije na squatech, na kterých ni-
kdy dlouho nevydrží a často je 
střídá. Jeho poznávacím zna-
mením jsou velké igelitové taš-
ky a batohy, které má naplněné 
osobními věcmi a všude je nosí 
s  sebou. Často je však ztrácí. 
Je to komplikovaná osobnost. 

Návykové látky bere od svých 
14 let, kdy začal s marihuanou, 
kterou po roce následoval in-
jekčně pervitin. V  současné 
době je Dominik nejvíc závislý 
na opiátech a  lécích, nicméně 
nepohrdne ani jinými drogami.  

Právě užívání opiátů, konkrét-
ně substitučních preparátů 
v  kombinaci s  benzodiazepi-
ny se velmi projevuje na jeho 
životě. Nemá funkční vztahy 
s rodinou, není schopný udržet 
si stabilní práci ani bydlení. Živí 
se trestnou činností, má dluhy 
na zdravotním pojištění i u ne-
bankovních společností. Fyzic-
ké i  psychické dopady užívání 
drog na jeho osobnost jsou 
značné a kontakty s ním velmi 
obtížné. Pokud je pod vlivem 
léků, chová se velmi arogant-
ně, agresivně a  vulgárně ke 
všem ve svém okolí. Toto cho-
vání mu způsobilo mnoho pro-
blémů ve vztazích i  při jedná-
ní s úřady.  Drogy jsou pro něj 
hlavní téma. Dlouho byl nucen 
kupovat si je na černém trhu, 

což ho stálo nemalé finanční 
částky, které neměl. Kvůli trest-
né činnosti na obstarání drog 
se dostal do výkonu trestu. 

Do K-centra chodí kromě vý-
měny injekčního materiálu vy-
užívat sociální služby spojené 
s  udržováním hygienického 
standardu (sprcha, praní prá-
dla) a sociálním poradenstvím 
(dávky hmotné nouze, jednání 
s úřady, využívá telefon a inter-
net). V poslední době se mu ve 
spolupráci s K-centrem podaři-
lo zařadit se do legální substi-
tuční léčby a postupně omezit 
užívání benzodiazepinů. Tyto 
kroky by mohly vést ke změně 
jeho osobní a sociální situace. 
Více se zajímá o  pracovní na-
bídky, při kontaktech není ag-
resivní a vulgární. Vše bude do 
značné míry záviset na tom, 
zda bude schopen plnit pod-
mínky v léčbě a jeho snaze za-
pojit se do běžného života.

K-centrum  

mladá Boleslav 

Petr Vykydal
vedoucí centra od 1. 2. 2017

Mgr. Kristýna Maťátková
vedoucí centra do 31. 1. 2017
 

  K-centrum Mladá Boleslav 
Ptácká 162  
293 01 Mladá Boleslav

 +420 724 290 697 

 k-centrum-mb@os-semiramis.cz 

 Po–Pá 10:00–17:00  

  20 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma. 

Statistika

 2015  2016

248
302

Klienti uživatelé drog

2627
2236

Osobní kontakty s uživateli drog

92348 92871

Vyměněné injekční stříkačky

První kontakty

117

91
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Královéhradecký kraj.

 Partnerem projektu je město 
Hradec Králové.

 
Příběh klienta 

Příběhy našich klientů jsou růz-
né, se všemi ale pracujeme tak, 
aby měly, pokud možno, šťastné 
konce. Někdo se dobrého konce 
dobere rychleji, někomu to trvá 
mnoho let. 

V  loňském roce jsme zažili oba 
případy. Prvním byl klient, který 

se u nás objevil hned na začátku 
své drogové kariéry. Po několi-
ka měsících, ve kterých do drog 
„spadl“ si s  naší pomocí zařídil 
léčbu, kterou zdárně absolvoval 
a  zanedlouho poté přišel, aby 
nám poděkoval. 

Tím druhým, který se rozhodl 
svůj život změnit, je člověk, jenž 
se se závislostí potýkal řadu let. 
Zažil prakticky vše, co na dro-
gách zažít lze. Klidnější období 
střídaly týdny, kdy bral bez pře-
stávky, nejedl, nespal a  navště-
voval nás ve stavech, ve kterých 
byly veškeré intervence odsou-
zeny předem k neúspěchu. Trpěl 
stihomamem, měl pocit, že je 
sledován, podezíral všechny ko-
lem, že jej pronásledují a za jeho 
zády pomlouvají, míval záchva-
ty agrese. Několikrát nastoupil 
k  léčbě, kterou nedokončil. Nej-
větší změnu v jeho životě přines-

la až kombinace další léčby, nut-
nosti řešit potíže nahromaděné 
během let braní, nového vztahu 
a zejména klientova stárnutí. Zá-
těž, pro někoho nepřekonatelná, 
nebo dokonce likvidační, zafun-
govala jako motivace ke skuteč-
né změně. 

Aktuálně tedy klient abstinuje 
a  pracuje a  „káčko“ využívá ze-
jména ve chvílích, kdy potřebuje 
podporu při zvládání nových ži-
votních rolí. 

Příběhy a jejich konce samozřej-
mě nebývají vždy dobré. Ty výše 
popsané nám ale dělají radost, 
protože potvrzují, že naše práce, 
ač mnohdy vnímaná jako bezú-
těšná, má přece jen smysl.

K-centrum  

Hradec Králové 

Lukáš Gilányi, DiS.
vedoucí centra od 1. 2. 2017

Bc. Jana Řezníčková
vedoucí centra do 31. 1. 2017 
 

 K-centrum Hradec Králové 
Říční 1252/3a

 500 02 Hradec Králové

 +420 495 513 977
 +420 734 316 538 

 kacko.hradec@laxus.cz 

 Po–Pá 9:00–18:00  

  30 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma, kromě 
potravinového servisu 
a praní prádla.

Statistika

 2015  2016

229
268

Klienti uživatelé drog

3841
3469

Osobní kontakty s uživateli drog

92342 89613

Vyměněné injekční stříkačky

První kontakty

107 102
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Pardubický kraj.

 Projekt byl finančně 
podpořen statutárním 
městem Pardubice.

Příběh klienta 

Matějovi je 48 let, pochází 
z  Pardubic. V  minulosti opa-
kovaně přišel o práci a bydlení.  
Má dluhy.  Zhruba 12 let užívá 
denně nitrožilně pervitin. Má 
bratra, který také užívá nelegál-
ní návykové látky a je klientem 
K-centra. 

Matěj přichází do služby v roce 
2013 a  žádá o  výměnu injekč-

ního materiálu. V rámci dalších 
setkání vyjde najevo, že nemá 
kde provést osobní hygienu. Je 
mu nabídnuta služba hygienic-
ký servis (sprcha, praní prádla), 
kterou pravidelně začne využí-
vat.  

Matěj je s  dosavadním způso-
bem života spokojený. V  zim-
ním období však začíná pře-
mýšlet o změně, dle jeho slov: 
„Na ulici už žít nechci, protože 
to tam nedávám“. Přichází se 
zakázkou najít si práci a  byd-
lení. Poskytujeme mu základní 
poradenství týkající se práce, 
bydlení a  dávek (např. jak se-
psat životopis, jaké jsou mož-
nosti bydlení – Azylový dům, 
ubytovny…, a o jaké dávky může 
zažádat).  Je mu umožněn pří-
stup na internet a má možnost 
zavolat si z K-centra na aktuál-
ní pracovní nabídky. Jelikož si 
Matěj hledá zaměstnání, může 
jít bydlet ke své matce. 

Poměrně v krátké době si najde 
práci. Víkendově užívá pervitin, 
což vede k  častým konfliktům 
s matkou a přichází o „střechu 
nad hlavou“.  Život na ulici vede 
Matěje ke každodennímu uží-
vání a hrozí, že opět přijde o za-
městnání. S  naší podporou si 
Matěj najde nové bydlení, kam 
se může okamžitě nastěhovat. 

V  současné době má stabilní 
bydlení a stálý finanční příjem. 
S  matkou jsou v  častém kon-
taktu, navštěvují se a  již nedo-
chází ke konfliktům. Pervitin 
užívá 1x týdně, a  to „pouze“ 
o víkendu. Nyní s Matějem pra-
cujeme na řešení jeho dluhové 
situace.

K-centrum  

Pardubice 

Mgr. Martina Kollárovičová
vedoucí centra od 1. 3. 2017

Bc. Tomáš Janků
vedoucí centra 
od 1.7.2016 do 28. 2. 2017 

Antonín Hrdý, DiS.
vedoucí centra do 30. 6. 2016

 K-centrum Pardubice 
Češkova 2701

 530 02 Pardubice

 +420 734 316 539

 kacko.pardubice@laxus.cz

 Po–Pá 9:00–18:00 

  20 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma, kromě 
potravinového servisu 
a praní prádla.

Statistika

 2015  2016

164

223

Klienti uživatelé drog

2368
2074

Osobní kontakty s uživateli drog

54143 48813

Vyměněné injekční stříkačky

První kontakty

83
69
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Statistika

 2015  2016

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Projekt byl spolufinancován 
ze Středočeského kraje.

 Tento projekt byl podpořen 
z programové dotace města 
Nymburka.

 Projekt byl realizován za 
podpory měst Milovice, 
Poděbrady, Sadská.

Příběh klienta 

Typickým klientem CAS Nym-
burk je mladý muž, který ještě 
na základce ochutnal svůj první 
alkohol a zapálil si k tomu ciga-
retu. Po základní škole nastoupil 
na učňák, kde hned v prvním roč-
níku potkal partu vrstevníků, se 
kterou se začal více stýkat. Když 
pak přišly první letní prázdniny, 
v  partě se objevila marihuana, 
a  aby se necítil jako měkkota, 

společně s kamarády se poprvé 
zhulil. Začalo ho to bavit, byl čím 
dál častěji mimo domov, chodil 
pozdě domů, poprvé šel sám 
do hospody, připadal si dospě-
le. Doma si toho nevšímali, otec 
hodně pil, matka měla starosti 
hlavně o otce. Jednou v hospo-
dě potkal staršího spolužáka, 
který mu nabídl jakýsi bílý prá-
šek, říkal, že je to velký a že je to 
naprosto bezpečný, také ten ká-
moš od něj nechtěl žádné pení-
ze. Stalo se, že si poprvé šňupl. 
To, co zažil, byl pro něj tak silný 
zážitek, že se těšil, až opět po-
tká kámoše, který mu něco dá. 
Kámoš mu ještě párkrát trochu 
toho bílého hořkého prášku dal. 
Později ale zjistil, že by si ten 
prášek chtěl zkusit dát i  v  týd-
nu. A  tak se s  kámošem doho-
dl, že si prášek koupí. Jelikož ale 
neměl peníze, napadlo ho, že 
si doma půjčí maminčino zla-
to, co měla schované v šuplíku. 
Než se na to doma přišlo, uběh-
lo několik měsíců. Mezitím mu 
kámoš ukázal, že ten prášek jde 
do těla vpravit i jinak a naučil ho 

dát si jehlou. Byl to pro něj dal-
ší level, byl přesvědčený, že už 
nechce jinak, byla to prostě pa-
ráda. V době, kdy rodiče zjistili, 
že zlato doma chybí, prohleda-
li synovi pokoj a náhodou našli 
jakousi pidiobálku a v ní prášek. 
V posledním šuplíku pak objevi-
li stříkačku. Opilý otec cholerik 
se rozzuřil a syna vyhodil z bytu 
na ulici. Od té doby se to s ním 
táhne, školu nedodělal, neumí si 
udržet stabilní práci. Občas se 
tajně sejde s mámou, která mu 
poskytne nějaké peníze. 

V  současné době užívá per-
vitin pravidelně, pro čisté jeh-
ly si chodí do káčka, ty použité 
zase v káčku vyhodí, občas mu 
na káčku pomohou vyřídit věci 
kolem dokladů, doporučí prá-
ci, poskytnou mu veškeré infor-
mace, co potřebuje k tomu, aby 
se z bludného kruhu začal sám 
dostávat. O změně uvažuje čím 
dál častěji, ptá se na možnosti 
léčby – pracovníci K-centra mu 
poskytují potřebnou podporu 
k rozhodnutí…

Centrum adiktologických služeb  

Nymburk 

Petr Vykydal
vedoucí centra 

 Ambulantní forma služby je 
poskytována v prostorách 
Centra adiktologických 
služeb Nymburk. Terénní 
forma služby je poskytována 
v obcích a městech 
Středočeského kraje, 
v okrese Nymburk. Jedná 
se o města Poděbrady, 
Lysá nad Labem, Sadská 
a Milovice.

 
 Centrum adiktologických 

služeb 
 Velké Valy 995
 288 02 Nymburk

 Mobil pro kontaktní centrum: 
 +420 734 316 541

 Mobil pro terénní výjezdy: 
 +420 724 557 504

 cas.nymburk@laxus.cz 

 Po–Pá 9:00–17:00  

  Ambulantní forma: 
 15 klientů/den
 Terénní forma: 
 10 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

181196

Klienti uživatelé drog

1210
1055

Osobní kontakty s uživateli drog

42629

29831

Vyměněné injekční stříkačky

První kontakty

85
67
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Sociální a adiktologické služby pro uživatele 
drog a jejich blízké poskytované terénní for-
mou.

Poslání

Centra terénních programů Královéhradec-
kého, Pardubického a  Středočeského kraje 
poskytují sociální a adiktologické služby uži-
vatelům drog v  jejich přirozeném prostředí 
na území těchto krajů za účelem minimaliza-
ce 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 změ-
ně životního stylu.

Cílová skupina

 Uživatelé drog
 Osoby blízké uživatelům drog (osoby 

žijící s uživateli drog, sdílející s nimi 
společné prostory; zároveň do této 
skupiny patří rodinní příslušníci a osoby 
jinak vztahově blízké uživatelům drog)

Cíle ve vztahu ke klientům

 Vyhledávání uživatelů drog v jejich 
přirozeném prostředí a jejich navázání 
na služby Centra terénních programů.

 Poskytování služeb vedoucích k mini-
malizaci rizik spojených s užíváním drog.

 Ovlivňování životního stylu klientů 
směrem k bezpečnějšímu užívání drog 
a ke stabilizaci sociální a zdravotní 
situace.

 Odkazování a zprostředkování dalších 
služeb.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti

 Ochrana veřejného zdraví (prevence 
přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr 
pohozených a bezpečná likvidace 
použitých injekčních stříkaček).

 Poskytování objektivních informací 
v oblasti užívání drog.

 Rozvíjení spolupráce s dalšími 
institucemi sociálních a zdravotních 
služeb.

Principy poskytování služeb

 Nízkoprahovost
 Potřebnost
 Spolupráce a partnerství
 Profesionalita a respekt
 Harm reduction

Terénní programy
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Královéhradecký kraj. 

 Partnerem projektu je město 
Hradec Králové.

 Projekt byl realizován za 
podpory měst: Broumov, 
Česká Skalice, Hořice, 
Hronov, Jaroměř, Kostelec 
nad Orlicí, Náchod, Nová 
Paka, Nové Město nad 
Metují, Nový Bydžov 
a Rychnov nad Kněžnou.

Příběh klienta 

Rodiče-uživatelé nejsou ničím 
zvláštním v  našem programu 
již několik let. Často je velkou 
motivací ke změně právě vztah 
k  dětem. Jedna z  našich klien-
tek se díky této motivaci několik 
let snažila o  změnu, prošla ně-
kolikrát detoxifikací, zklamáním 
z  návratu k  užívání, obavami 
z  odebrání dítěte. Náš program 
klientku i v tomto nelehkém ob-
dobí doprovázel. 

V  roce 2016 se nám společně 
podařilo projít celým procesem 
znovu a  nehledě na dlouhou 
dobu čekání, klientka nastoupila 
do léčebného programu. V  prů-

běhu nástupu sehrála význam-
nou roli spolupráce s  orgánem 
sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD), který klientku v  jejím 
záměru podpořil a  zajistil po-
třebný pobyt dítěte u  pěstoun-
ské rodiny. Po návratu z léčebné-
ho programu se matka s dítětem 
opět setkala a nyní zase žijí spo-
lečně. 

Není to úplně typický příběh. Vět-
šinou naše role končí u zmíněné-
ho doprovázení do jiných návaz-
ných služeb a o konci příběhu se 
nedozvíme. Chtěli bychom ale, 
aby takových příběhů bylo více. 
Asi nás šťastné konce baví.

Bc. Artem Vartanyan
vedoucí centra 
 

 Služba je realizována 
metodou terénní práce 
v obcích a městech 
Královéhradeckého kraje. 
Jde o regiony: Jičínsko, 
Rychnovsko, Náchodsko, 
Broumovsko a město 
Hradec Králové.

 Centrum terénních programů 
Královéhradeckého kraje 
Říční 1252/3a

 500 02 Hradec Králové

 Rychnovsko:
 +420 776 626 309
 Hradec Králové, Náchodsko, 

Broumovsko:
  +420 777 626 309
 Jičínsko:
  +420 775 565 309

 teren.hradec@laxus.cz

 Teréňáci Laxus HK 

 Po–Pá 10:00–18:00  

  30 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

Statistika

 2015  2016

Centrum terénních programu  

Královéhradeckého kraje 

221216

Klienti – uživatelé drog

120
138

Injekční uživatelé drog ve SVIP 

1953 1904

Kontakty

89
114

První kontakty Vyměněné stříkačky 

77443
94689
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 Projekt byl realizován  
za finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován  
za podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

 Realizaci aktivit podpořil 
Pardubický kraj.

 Projekt byl finančně 
podpořen statutárním 
městem Pardubice.

 Projekt byl realizován  
za podpory měst: Česká 
Třebová, Chrudim, 
Lanškroun, Letohrad, 
Litomyšl, Moravská Třebová, 
Polička, Přelouč, Svitavy, 
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, 
Žamberk.

Příběh klienta 

Martin je třicetiletý muž z men-
šího města ležícího na pomezí 

Pardubického kraje. Při prvním 
kontaktu uvedl, že doposud ne-
byl v  kontaktu s  žádnou služ-
bou a  je pravidelným nitrožil-
ním uživatelem pervitinu. 

Při naší spolupráci vyšlo naje-
vo, že Martin také trpí psychi-
atrickým onemocněním a není 
v  kontaktu s  žádným lékařem. 
Pervitin tak užívá zejména jako 
jistou formu medikace, dle 
svých slov: „…je mi po tom líp, 
stíhám víc věcí.“. Dávky perviti-
nu, které Martin užíval, byly po-
měrně velké a tak jsme zpočát-
ku spolupracovali na snižování 
dávek. 

Po několika kontaktech, na kte-
rých jsme spolu mluvili o  jeho 
onemocnění, si Martin zařídil 
prohlídku u  psychiatra a  ten 
mu předepsal správnou medi-
kaci. Martinovi bylo psychicky 
lépe a užívání pervitinu omezil. 

Začali jsme s ním proto praco-
vat na přechodu do ambulant-
ní léčby. V  té době měl Martin 
pravidelné zaměstnání, které 
ho bavilo, a  cítil, že mu užívá-
ní komplikuje situaci. Nakonec 
Martin do ambulantní léčby na-
stoupil a  spolupráci s  naším 
centrem ukončil.

Po nějakém čase jsme Marti-
na potkali na ulici a  dozvěděli 
se, že drogy již přes rok neuží-
vá a  že mu v  zaměstnání dali 
dlouhodobou smlouvu.

Bc. Tomáš Janků
vedoucí centra

 Služba je realizována 
metodou terénní práce 
v obcích a městech 
Pardubického kraje. Jde 
o regiony Ústeckoorlicko, 
Svitavsko, Chrudimsko 
a město Pardubice.

 
 Centrum terénních programů 

Pardubického kraje 
 Milheimova 827
 530 02 Pardubice

 Ústecko a Svitavsko:
 +420 774 626 301
 Chrudimsko: 
 +420 774 626 302
 Pardubice:
 +420 608 626 303

 teren.pardubice@laxus.cz

 Pardubický Laxus Teréňáci 

 Po–Pá 10:00–18:00  

  20 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

Statistika

 2015  2016

Centrum terénních programu  

Pardubického kraje 

396

190

Klienti – uživatelé drog

46

167

Injekční uživatelé drog ve SVIP 

867 838

Kontakty

59

84

První kontakty Vyměněné stříkačky 

34594 35184
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 Projekt byl spolufinancován 
ze Středočeského kraje.

 Projekt byl realizován za 
podpory měst Mělník, 
Benátky nad Jizerou, Bakov 
nad Jizerou, Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, 
Mnichovo Hradiště, Bělá 
pod Bezdězem, Čelákovice, 
Kralupy nad Vltavou, 
Kosmonosy a Neratovice.

Příběh klienta 

Jakubovi je 28 let, služby naše-
ho programu využívá od roku 
2013. Jakub pochází z  rozve-
dené rodiny a bydlel ve dvouge-
neračním domku se svou mat-
kou, sestrou a jejím mužem. Po 
ukončení střední školy se přihlá-
sil na vysokou školu technickou, 
kde se poprvé setkal s  perviti-
nem. Nejdříve ho užíval šňupá-
ním před zkouškovým obdobím, 
protože mu pomáhal v učení, ale 
pak se jeho závislost na droze 
prohloubila, když se seznámil 
s  uživatelkou pervitinu, která 
mu poprvé drogu aplikovala nit-

rožilně. Ztratil zájem o  studium 
a po necelých dvou letech studia 
školu ukončil. Nastoupil do za-
městnání, ale kvůli jeho častým 
absencím byl po necelých třech 
měsících ze zaměstnání vylou-
čen. Díky nezájmu o práci a čas-
tým krádežím doma se dostával 
do konfliktů s rodinou. 

Do kontaktu s pracovníky terén-
ního programu se dostal díky 
ostatním uživatelům pervitinu, 
kteří jejich služby využívali. Zpr-
vu neměl zájem mluvit o  své 
osobní situaci a využíval jen vý-
měnný program. Jakubovi jsme 
vysvětlili, proč je důležité neod-
hazovat stříkačky do koše či na 
ulici, ale vracet je terénním pra-
covníkům. Podařilo se nám ho 
namotivovat k  testování na he-
patitidu typu C a testy vyšly ne-
gativní. 

Po čase, kdy se mu následkem 
užívání pervitinu zhoršily epi-
leptické záchvaty a  začaly se 
množit exekuční výzvy za dluhy 
z minulosti, se situace mezi ním 
a rodinou vyostřila natolik, že do-

stal ultimátum – buď nastoupí 
do léčby, nebo bude z domu vy-
stěhován. Jakub s  námi začal 
svou situaci řešit. Nechtěl na-
stoupit pobytovou léčbu, tak mu 
byla doporučena léčba ambu-
lantní. Poté se Jakub v kontaktu 
tři měsíce neukázal, a když přišel, 
informoval nás o dvouměsíčním 
docházení do ambulantního pro-
gramu. Během této doby si našel 
zaměstnání, které si drží dodnes. 
Díky tomu stále bydlí s rodinou.

Jakub sice po čase začal opět 
nitrožilně užívat pervitin, ale ne 
v  takové míře jako dříve, použi-
té stříkačky vrací do výměnného 
programu, řeší s  námi splácení 
dluhů a  informace o  zodpověd-
nějším přístupu při užívání drog 
předává také svým kamarádům, 
kteří služby terénního programu 
zatím nevyužili. 

Ondřej Šulc, DiS.
vedoucí centra

 Služba je realizována 
metodou terénní práce 
v severovýchodní části 
Středočeského kraje. Jde 
o okresy Mladá Boleslav, 
Mělník a Praha-východ.

 
 Centrum terénních programů 

Středočeského kraje
 Ptácká 162  

293 01 Mladá Boleslav

 +420 728 245 196
 +420 724 087 925

 streetwork@os-semiramis.cz

 Po–Pá 9:00–17:00  

  20 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Projekt byl realizován za 
podpory Ministerstva 
zdravotnictví ČR.

Statistika

 2015  2016

Centrum terénních programu  

Stredoceského kraje 

245253

Klienti – uživatelé drog

117
96

Injekční uživatelé drog ve SVIP 

1584
1327

Kontakty

114 112

První kontakty Vyměněné stříkačky 

72763
64736



systém pro evidenci výkonů 
v terénních programech a kontaktních centrech 

drogových služeb
BorIS je opensource řešení pro zaznamenávání pracovních výkonů

v terénních drogových službách, kontaktních centrech apod.

BorIS sjednocuje metodiku práce a výrazně šetří čas při vyplňování nejrůznějších formulářů. 
Statistiky a souhrnná data jsou samozřejmostí.

BorIS se velmi jednoduše ovládá a díky on-line režimu je možné s ním pracovat stejně pohodlně 
z kanceláře, domova, nebo v terénu – funguje totiž i na tabletech.

Cena
BorIS je neziskový projekt a licence je zdarma. Roční poplatek na rozvoj a zajištění serverů

(dostupnost, zálohování dat apod.) činí 12 100 Kč za instalaci.
BorIS se nemusí složitě instalovat, funguje přes internet na všech počítačích.

Kdo vyzkoušel, nechce jinak!

BorIS vznikl v roce 2013 ve spolupráci SEMIRAMIS z.ú. a Fragaria s.r.o. a v současné době jej používá devět 
organizací, což umožňuje sběr dat a statistické výstupy napříč Českou republikou.

www.bor-is.cz | info@fragaria.cz | sulc@os-semiramis.cz
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Další poskytované služby

iV.

V průběhu let práce se širokým spektrem 
klientů Laxus a  SEMIRAMIS jsme získa-
li mnoho vědomostí, dovedností, zkuše-
ností, vytvořili know-how, vyzkoušeli řadu 
postupů. To nás vedlo k zamyšlení, kam 
dál naše síly zaměřit, abychom vše výše 
uvedené mohli předávat dál a využívat i ji-
nak než v přímé práci.

Pod hlavičkou Laxus tak vznikl Analytický 
tým, pod hlavičkou SEMIRAMIS Centrum 
vzdělávacích aktivit, nicméně na činnos-
ti těchto našich nejmladších center se 
kromě stálých členů podílejí pracovníci 
z obou organizací. 

Protože tyto činnosti vycházejí z  našich 
tradičních aktivit, ubíráme se v  zásadě 
dvěma směry. Centrum vzdělávacích 
aktivit cílí především do oblasti školství, 
postupně ale také do vzdělávacích aktivit 
v oblasti sociálních služeb a adiktologic-
kých služeb. Analytický tým, jehož kořeny 
jsou především v  terénních programech, 
zaměřuje svoji pozornost na prakticky 
využitelná zjištění, analýzy sítí služeb, ně-
kterých jevů na drogových scénách a po-
dobně.

Můžeme se tak podělit o vše, co jsme se 
při naší práci naučili, získat nové informa-
ce a zlepšit tak naši dosavadní práci, ale 
také, a to v neposlední řadě, umožňujeme 
našim pracovníkům vyzkoušet také jinou 
profesní roli, např. lektora nebo výzkum-
níka.

Věříme, že máme co předat a že nás tyto 
aktivity posouvají dál v  naší odbornosti 
i  v  porozumění problematice, kterou se 
zabýváme. 
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Centrum vzdelávacích aktivit

Akreditované vzdělávací programy pro laic-
kou i odbornou veřejnost primárně v oblas-
tech školství, adiktologie a sociálních služeb.

Poslání

Centrum vzdělávacích aktivit nabízí širo-
ký okruh vzdělávacích aktivit pro odbornou 
i laickou veřejnost, jednotlivce i celé pedago-
gické sbory. Akreditované krátkodobé, střed-
nědobé i  dlouhodobé vzdělávací aktivity se 
věnují aktuálním tématům z oblasti školství, 
sociální práce, adiktologie a  poradenství. 
Vzdělávací témata jsou spoluvytvářena se 
samotnými účastníky tzv. „na klíč“ a jsou jim 
předávána interaktivní formou, aby bylo za-
jištěno, že načerpané znalosti a  dovednosti 
budou schopni v praxi efektivně využít. Cílem 
vzdělávacích kurzů je posilovat kompetence, 
osobní růst a profesní rozvoj absolventů.

Cílová skupina

Vzdělávací aktivity jsou určeny všem, kdo 
mají chuť se dále vzdělávat, pracovat na sobě 
a nebojí se změny. Soustředíme se na vzdělá-

ní odborné i laické veřejnosti a celých pedago-
gických sborů.

 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, 
pedagogické sbory

 Další odborná veřejnost (pracovníci 
OSPOD, sociální pracovníci, 
adiktologové, oblastní metodici 
prevence, pracovníci s mládeží, studenti 
vysokých a vyšších odborných škol, 
lektoři primární prevence rizikového 
chování)

 Laická veřejnost (rodiče a další rodinní 
příslušníci, pěstouni, opatrovníci)

Cíl

Na základě proměny poptávky a  společen-
ských trendů poskytovat širokou nabídku 
vzdělávacích aktivit přispívajících k  rozvoji 
znalostí, dovedností a  kompetencí účastní-
ků v oblastech sociální práce, speciální pe-
dagogiky, adiktologie, psychoterapie, škol-
ství, zdravotnictví a dalších oblastech práce 
s  lidmi. Společně s  účastníky pracovat na 
jejich osobnostním rozvoji a profesním růs-
tu, a  tím zvyšovat míru jistoty při kontaktu 

s cílovou skupinou, v řešení krizových situací 
a maximalizovat efektivitu odvedené práce.

Dílčí cíle

 Podávat pravdivé, objektivní a aktuální 
informace.

 Naučit účastníky dovednostem pro 
řešení různých situací při kontaktu 
s jejich cílovými skupinami.

 Zajistit vzdělávací aktivity pro 
pedagogické sbory navazující na 
práci s žáky a třídami zapojenými 
do programu dlouhodobé primární 
prevence.

 Posílit profesní kompetence.
 Podporovat zdravé sebevědomí, 

sebepřijetí, individualitu.
 Podporovat bezpečné a zdravé 

prostředí.

Principy

 Kvalita a profesionalita
 Kontinuita a systematičnost
 Spolupráce a partnerství
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Příběh klienta 

„Na pozici krajské školské ko-
ordinátorky prevence jsem na-
stoupila  v říjnu 2012. Měla jsem 
velké štěstí, že jsem byla přijata 
od ledna 2013   do Specializač-
ního studia pro školní metodiky 
prevence realizované organizací 
SEMIRAMIS z.ú. 

Nejen, že jsem se dozvěděla pro 
mne spoustu nových a  přitom 
i  základních a  zásadních infor-
mací o  projevech rizikového 
chování, o jejich způsobu řešení, 
o práci se třídou, důležitosti přije-
tí pozice ŠMP ve školách, ale byly 
pro mne velice důležité i postřehy 

kolegů z  kurzu. Tedy pedagogů, 
školních metodiků prevence, kte-
ří otevřeně mluvili o problémech, 
se kterými se ve školách potýkají. 
Pro úřednici jsou to cenné infor-
mace. Navázali jsme osobní vaz-
bu, ze které snad mohu říci, stále 
vzájemně čerpáme. 

Vzhledem k  tomu, že SEMIRA-
MIS z.ú. na přelomu r. 2014/15 
pořádal ještě nástavbový vzdělá-
vací kurz, opět jsem jejich služby 
ráda využila. 

Dodnes z  poskytnutých infor-
mací a materiálů čerpám. Pře-
devším děkuji lektorům, Mgr. 
Markétě Jírové Exnerové DiS.  

a Bc. Miroslavu Zavadilovi, DiS. 
Věřím, že nejen já, ale všichni 
do spolupráce zapojení peda-
gogové, jsou s prací a nabídkou 
SEMIRAMIS z.ú. spokojeni“. 

Mgr. Dita Kosová 
krajská školská koordinátorka 
prevence

Mgr. Eva Kohoutková
vedoucí centra

 Centrum vzdělávacích aktivit
 Sadová 2107
 288 02 Nymburk

 +420 734 319 991

 cva@os-semiramis.cz

 Po–Pá 9:00–17:00  

Statistika

 2015  2016

18
21

Celkový počet vzdělávacích aktivit

5 6

z toho celkový počet krátkodobých 
seminářů (3 hodinových)

8
6

z toho celkový počet střednědobých 
seminářů (celodenních)

8
6

z toho celkový počet dlouhodobých 
seminářů (vícedenních)

Celkový počet účastníků 
vzdělávacích aktivit

285 302

15 40

z toho celkový počet 
nepedagogických pracovníků

z toho celk. poč. lektorů programů 
primární prevence rizikového chování

40 39

z toho celkový počet 
pedagogických pracovníků

230 223
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analytický tým

Analytický tým realizuje výzkumy drogových 
scén, rizikového a závislostního chování, na-
vrhuje vhodné intervence a provádí evaluač-
ní výzkumy. Naše výzkumy mají praktický 
účel i charakter, analýzy v různých oblastech 
nabízíme subjektům ze státního sektoru, 
neziskovým organizacím i  jednotkám sa-
mosprávy. Výzkumnou činnost směřujeme 
samozřejmě i  dovnitř organizace, za úče-
lem zkvalitnění a zefektivnění našich služeb. 
Vzhledem k  rozličné povaze jevů, jimiž se 
zabýváme, se při našem bádání pohybuje-
me na pomezí několika disciplín, jako je so-
ciologie, adiktologie, sociální práce, sociální 
pedagogika, zejména však sociální antropo-
logie, a to kvůli důrazu, který klademe na te-
rénní kvalitativní výzkum. Tato multidiscipli-
narita, odrážející se i na složení týmu, nám 

dle našeho názoru pomáhá nejen pojmout 
širší spektrum problematiky, kterou dokáže-
me podrobit výzkumu či analýze, ale rovněž 
i zkoumané oblasti uchopit v širším kontex-
tu. Sběr dat provádíme především za využi-
tí různě strukturovaných rozhovorů, ohnis-
kových diskusí (focus group) a pozorování. 
Při strategii sběru dat a jejich analýze/inter-
pretaci využíváme etnografických přístupů 
(mapování prostředí, důraz na pobyt v teré-
nu, na  pozorování, popis a  interpretaci), in-
spirujeme se rovněž postupy zakotvené te-
orie (induktivní vznik teorie z dat sebraných 
v  terénu) či metodologií Rapid assesment 
and response (rychlé a efektivní zhodnocení 
výskytu rizikových jevů a návrhy intervencí). 
Evaluační výzkumy provádíme především ve 
formě analýzy potřeb a podkladové analýzy. 

Podle potřeb využíváme expertních kapacit 
napříč celou organizací.

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout?
 Analýza drogové scény
 Výzkum rizikového chování a návrh 

vhodných intervencí
 Výzkum závislostního chování a návrh 

vhodných intervencí
 Analýza potřeb cílových skupin 

sociálních služeb
 Podkladová analýza pro komunitní či 

strategické plánování
 Projektová, programová a strategická 

evaluace
 Analýza sítě sociální služeb
 Analýza potřebnosti sociální služby
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Projekty realizované v roce 2016: 

 Výzkum hazardního hraní 
na elektronických hracích 
zařízeních – projekt byl 
realizován za finanční 
podpory Úřadu vlády České 
republiky a Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové 
politiky. 

 Výzkum scén uživatelů 
konopných drog

 Výzkum drogových scén 
v oblasti ORP Jičín

Analytický tým Laxus realizoval 
v  roce 2016 tři výzkumné pro-
jekty. Prvním projektem byl vý-
zkum scén uživatelů konopných 
drog, který byl započat již v roce 
2015 a dokončen v červnu 2016. 
Scény uživatelů konopných 
drog byly historicky na okraji zá-
jmu terénních programů Laxus. 
V posledních letech však vyvstá-
val obraz scény uživatelů konop-
ných drog jako pole vyžadující 
pozornost. Cílem realizovaného 
výzkumu bylo navrhnout jestli, 
případně jakým způsobem, pra-

covat s uživateli konopných drog 
v  lokalitách, kde terénní progra-
my Laxus a SEMIRAMIS působí.  
Do výzkumu se zapojila všech-
na centra terénních programů 
Laxus a  SEMIRAMIS. V  rámci 
terénních šetření bylo osloveno 
586 uživatelů konopných drog. 
Průběžné výstupy z  výzkumu 
byly v  roce 2016 prezentovány 
na Adiktologické konferenci jiho-
českého kraje. 

V  roce 2016 Analytický tým La-
xus realizoval také I. etapu ví-
celetého výzkumu fenoménu 
hazardního hraní. Výzkum je 
zaměřen na hráče technických 
her v Pardubickém a Královéhra-
deckém kraji. Cílem výzkumu je 
návrh vhodných intervencí pře-
devším v  přirozeném prostředí 
hráčů. V  roce 2016 bylo navští-
veno 180 provozoven s  tech-
nickými hrami, ve kterých jsme 
prováděli nezúčastněné pozo-
rování, rozhovory s  personálem 
a  pilotní rozhovory s  hráči. Vý-
zkum je financován RVKPP. 

Na sklonku roku 2016 byl zahá-
jen poslední projekt analytické-

ho týmu v tomto roce, kterým byl 
výzkum prodeje injekčních setů 
v  lékárnách Královéhradeckého, 
Pardubického a  Středočeské-
ho kraje. V  rámci výzkumu bylo 
osloveno 296 lékáren. Cílem vý-
zkumu je, kromě zjišťování sta-
tistiky prodeje injekčních setů, 
také zhodnocení možnosti spo-
lupráce programů minimalizace 
rizik a  lékáren v  oblasti vzdělá-
vání či výměnného injekčního 
programu, či možnosti využití 
lékárny jako partnera při průniku 
do uzavřených scén v daných lo-
kalitách. Data z lékáren bychom 
rádi použili také jako jeden z dů-
ležitých podkladů pro co možná 
nejpřesnější odhad počtu skry-
tých injekčních uživatelů v  jed-
notlivých lokalitách. Výzkum byl 
podpořen krajskými protidrogo-
vými koordinátory Královéhra-
deckého, Pardubického i  Stře-
dočeského kraje. Významnou 
součinnost ve výzkumu nám 
poskytl řetězec lékáren Dr. Max.

analytický tým

Složení týmu: 

Bc. Artem Vartanyan 

Bc. Petr Pavlíček

Bc. Martin Mikeš

Tereza Müllerová

 +420 733 531 078

 analyzy@laxus.cz
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Královehradecký kraj z prostředků MPSV
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády 

Pardubický kraj z prostředků MPSV 
Magistrát města Pardubice 

Středočeský kraj z prostředků MPSV 
Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Pardubický kraj 
Královéhradecký kraj 

Magistrát města Hradce Králové 
Projekt OPZ „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“,

registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052 
Středočeský kraj 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Liberecký kraj

Tržby z prodeje služeb – partnerský projekt s Magdalénou, o.p.s.
Liberecký kraj z prostředků MPSV 

Medistyl Pharma a.s. – dar
Tržby z prodeje služeb – ostatní

Město Nymburk
Město Svitavy

Ostatní výnosy
Město Chrudim 

Město Lanškroun 
Statutární město Mladá Boleslav

Statutární město Liberec 
Město Hořice

Město Jaroměř 
Město Vysoké Mýto 

Město Poděbrady 
Město Ústí nad Orlicí

Město Žamberk
Město Milovice
Město Polička

Město Kostelec nad Orlicí 
Tržba z prodeje majetku 

Město Nový Bydžov 
Magistrát města Jablonec nad Nisou 

Město Moravská Třebová 
Město Česká Třebová

Město Rychnov nad Kněžnou 
Město Litomyšl 

Nadační příspěvek ČEZ 
Město Letohrad 

Město Nová Paka 
Město Sadská
Kraj Vysočina 

Město Broumov 
Město Česká Skalice 

Město Nové Město nad Metují – dar 
Město Přelouč 
Město Náchod

Ostatní dary
Město Hronov

6 025 000 Kč 
3 886 000 Kč 
3 128 000 Kč 
1 405 885 Kč 
1 342 000 Kč 
1 314 000 Kč 

859 000 Kč 
845 000 Kč 
730 000 Kč 

 
703 324 Kč 
650 000 Kč 
644 620 Kč 
300 000 Kč 
268 100 Kč            
255 000 Kč    
173 000 Kč 
153 287 Kč 
100 000 Kč                                                                                                               
100 000 Kč 

98 594 Kč 
70 000 Kč 
60 000 Kč 
50 000 Kč 
49 000 Kč   
45 000 Kč 
45 000 Kč 
40 000 Kč       
35 000 Kč 
32 000 Kč 
30 500 Kč 

 30 000 Kč 
30 000 Kč 
30 000 Kč 
25 000 Kč 
25 000 Kč 
25 000 Kč 
20 000 Kč 
20 000 Kč 
20 000 Kč 
20 000 Kč 
19 185 Kč 
15 000 Kč 
15 000 Kč 
15 000 Kč 
10 500 Kč 
10 000 Kč 
10 000 Kč 
10 000 Kč 
10 000 Kč 

8 000 Kč 
2 269 Kč 
2 000 Kč

Celkem 23 809 264

Dotace, príspevky, výnosy, tržby a dary 2016
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Středočeský kraj z prostředků MPSV 
Tržby z prodeje služeb 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – Úřad vlády 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Středočeský kraj 
Město Nymburk 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Město Kralupy nad Vltavou 

Nadační fond Šance pro děti   
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. – dar   
Tržby z prodeje služeb – partnerský projekt s Magdalénou, o.p.s. 

Město Mladá Boleslav   
Město Neratovice   

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav   
Město Lysá nad Labem     

Město Čelákovice      
Tržby z prodeje majetku     

Město Mnichovo Hradiště     
Město Mělník

Ostatní výnosy     
Město Pardubice      

Město Benátky nad Jizerou      
Město Bělá pod Bezdězem      

Město Kosmonosy      
Královéhradecký kraj

Město Bakov nad Jizerou

4 299 900 Kč 
2 010 604 Kč 
1 129 000 Kč 

772 006 Kč 
720 000 Kč 
682 250 Kč 
273 000 Kč 
272 000 Kč 
243 000 Kč 
207 200 Kč  
200 000 Kč  
151 800 Kč 
150 000 Kč 
150 000 Kč 
130 000 Kč 

90 000 Kč 
80 000 Kč 
60 000 Kč 
35 000 Kč 
35 000 Kč 
32 985 Kč 
30 550 Kč 
20 000 Kč 
20 000 Kč 
15 000 Kč 
14 087 Kč 

5 000 Kč

Celkem 11 828 382

Dotace, príspevky, výnosy, tržby a dary 2016
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Shrnutí / Summary

Organizace Laxus z.ú. a SEMIRAMIS z.ú., 
spolupracující pod hlavičkou LSA.part-
ners, poskytují již řadu let odborné služby, 
zaměřené na závislostní a další rizikové 
chování. Mezi naše klienty patří zejména 
uživatelé nelegálních a  legálních drog, 
gambleři, osoby v konfliktu se zákonem, 
rodiny a osoby blízké, děti a mládež, ale 
i  odborná veřejnost. Naše motto „..již 
nejen drogy!“ možná nejlépe vystihu-
je širokou škálu služeb, které nabízíme. 
Kromě služeb souvisejících s  rizikovým 
chováním nabízíme i  možnost EEG bio-
feedbacku pro osoby s  ADHD, porucha-
mi pozornosti a  podobnými potížemi 
nebo mimosoudní řešení sporů – medi-
aci. Obě organizace pomáhají v poměrně 
velké části České republiky, a  to přede-
vším v  Královéhradeckém, Pardubickém 
a  Středočeském kraji, okrajově i  v  kraji 
Libereckém, v  kraji Vysočina a  v  Praze. 
Naše služby jsou pak rozděleny do něko-
lika celků. 

Tím prvním celkem jsou Služby pro děti 
a školy nabízející především primární pre-
venci rizikového chování na školách či 
komplexní péči a  podporu pedagogům 
i  celým pedagogickým sborům. V  minu-
lém roce tato centra uskutečnila téměř 
20 000 kontaktů s více než 13 000 žáky 
a pedagogy na 96 základních školách. Do 
nízkoprahového klubu pro děti a mládež 
v Nymburce zavítalo přes 100 dětí při více 
jak 1700 návštěvách.

Dalším celkem jsou Poradenské služby, ur-
čené především pro osoby v procesu léčby 
závislostí a  po jejím skončení, pro osoby, 
které byly obviněny nebo odsouzeny k vý-
konu trestu odnětí svobody, ale také pro 
rodiče a děti, docházející do Centra rodin-
ného poradenství. Tato centra poskytla té-
měř 5900 individuálních a skupinových po-
radenských aktivit více než 1500 klientům.

Harm reduction služby, za kterými sto-
jí K-centra, Centra terénních programů 
a  Centrum adiktologických služeb, po-
skytly pomoc více než 1600 uživatelům 
drog. V rámci téměř 13 000 kontaktů vy-
měnily a bezpečně zlikvidovaly přes 457 
000 použitých injekčních stříkaček.

Posledním celkem jsou Další poskytova-
né odborné služby. Analytický tým realizo-
val v loňském roce první etapu výzkumu 
hazardního hraní, zkoumal scénu uživa-
telů konopných drog a  započal výzkum 
prodeje injekčních setů v lékárnách. Cen-
trum vzdělávacích aktivit se pak zamě-
řuje na vzdělávání především pedagogů 
a sociálních a dalších odborných pracov-
níků. V roce 2016 se zúčastnilo 302 osob 
téměř 20 vzdělávacích aktivit.

SUMMARY

Laxus z.ú. and SEMIRAMIS z.ú. organi-
zations, co-operating under the name of 
LSA.partners, have been providing profe-
ssional services for addiction and other 
risky behavior for many years. Our clients 
include users of illegal and legal drugs, 
gamblers, persons in conflict with the 
law, families and close relatives, children 
and youth, as well as the professional 
public. Our motto „.. not just drugs!“ may 
best describe the wide range of services 
we offer. In addition to services related to 
risky behavior, we also offer the EEG bio-
feedback for people with ADHD, attention 
deficit disorder and similar difficulties or 
out-of-court dispute resolution - mediati-
on. Both organizations are helping in a re-
latively large part of the Czech Republic, 
especially in the Hradec Králové, Pardu-
bice and Central Bohemia regions, in the 
periphery also in Liberec region, Vysočina 
region and Prague. Our services are then 
divided into several units.

The first unit is Child and School Servi-
ces primarily offering primary prevention 
of risk behaviors in schools or compre-
hensive care and support for teachers 
and entire pedagogical staff. Last year, 
these centers made almost 20,000 con-
tacts with more than 13,000 pupils and 
teachers in 96 elementary schools. Low-
-threshold club for children and youth in 
the Nymburk town visited over 100 chil-
dren within more than 1,700 visits.

Counseling Services are primarily inten-
ded for people in the process of treatment 
of addictions and after their termination, 
for persons who have been convicted or 
sentenced to imprisonment but also for 
parents and children coming to the Cen-
ter for Family Counseling. These cen-
ters provided nearly 5,900 individual and 
group counseling activities to over 1,500 
clients.

Harm Reduction Services as needle and 
syringe programmes, mobile services 
and also our Center for Addictions Servi-
ces provided more than 1,600 drug users. 
Nearly 13,000 contacts exchanged and 
safely destroyed over 457,000 used syri-
nges.

The last unit is Other Professional Servi-
ces. The Analytical Team conducted the 
first stage of gambling research last year, 
scrutinized the scene of cannabis users 
and began research into the sale of injec-
tion sets in pharmacies. The Center for 
Educational Activities then focuses on 
the education of teachers and social and 
other professionals. In 2016, 302 people 
participated in almost 20 educational 
activities.
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ZAMĚSTNANCI:

Mgr. Irena Bartoníčková
MUDr. David Bayer 
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová 
Petr Beneš, DiS.
Michaela Benešová, DiS.
Mgr. Tereza Berková
Mgr. et Bc. Ivana Burýšková
Bc. Simona Cimbálová
Monika Danihelková
Bc. Romana Dolečková
Mgr. Daniel Dvořák 
Mgr. Monika Gersenson
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Richard Hanus, DiS.
Antonín Hrdý, DiS.
Lenka Chládková, DiS.
Mgr. Michaela Janáková
Bc. Tomáš Janků
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
Bc. Kristýna Kabelková
Mgr. Kateřina Kábelová
Lucie Kavuloková
Mgr. Blanka Kissová 
Mgr. Daniel Klement
Mgr. Eva Kohoutková
Bc. Martina Kollárovičová
Bc. Barbora Konrády
Mgr. Simona Kopicová
Eva Kotyková, DiS. 
Bc. Kateřina Kovalová
Bc. Barbora Kozáková
Bc. Kateřina Kozáková, DiS.
Dana Krucká Svárovská
Bc. Aneta Kudlíková
Mgr. Lucie Kurková 
Klára Machačová, DiS.
Mgr. Kristýna Malá
Bc. Tereza Mandová, DiS.
Mgr. Markéta Manová 
Daniela Maršíková
Jana Marušková, DiS. 
Mgr. Kristýna Maťátková
Filip Melč 
Petr Mifek
Bc. Eva Mifková
Bc. Martin Mikeš
Tereza Müllerová
Mgr. Jana Pardusová
Bc. Petr Pavlíček
Mgr. Petra Pavlíčková 

Bc. Kateřina Pechová
Gabriela Pinčeková
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Radka Plačková, DiS.
Bc. Lucie Prokopová, DiS. 
Bc. Martina Pojmonová 
Mgr. Dagmar Pospíšilová
Iva Postupová
Bc. Tomáš Potůček
Mgr. Magdalena Ranková Lukasová
Michaela Rejšková, DiS.
Kateřina Rolečková
Klára Ronovská, DiS.
Mgr. Martin Růžička 
Bc. Jana Řezníčková
Michaela Sajdlová, DiS. 
Miroslav Sejkora 
Dorota Skokanová, DiS.
Bc. et. Bc. Nikola Sodomková
Mgr. Ing. Jiří Staníček
Mgr. et Mgr. Martin Svoboda
Bc. Martin Šafář
Mgr. Tereza Šolcová
Bc. Jana Šrámková
Mgr. Irena Šritrová
Ondřej Šulc, DiS.
Bc. Aliz Urbanců
Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Marta Vaňková 
Bc. Artem Vartanyan
Mgr. Eliška Vavrušová, DiS.
Bc. Jaroslav Vdovičík
Mgr. Lukáš Verner
Mgr. Eva Vernerová 
Bc. Jana Vondrová
Petr Vykydal
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Mgr. Karolína Zavadilová
Mgr. Monika Záveská

LEKTOŘÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE:

Lenka Bednářová
Bc. Lucie Cejnarová
Denisa Čechová
Mgr. Aneta Černovská
Hana Červeňáková
Dominika Grenarová
Bc. Ilona Holomková
Bc. Veronika Holubová, DiS.
Bc. Anna Hrubanová
Mgr. Lenka Hušnerová, DiS.
Miroslava Kaplanová
Kamila Kašová
Monika Kašparová
Jakub Kersch
Lenka Khánská
Michela Klimešová
Františka Kopecká
Bc. Eva Koubková 
Jan Kříž
Lucie Kubičová
Bc. Martina Kvochová
Ondřej Lazarčík
Marika Loskotová
Šárka Machová
Gabriela Malíková
Bc. Jiřina Mázlová
Bc. Lenka Moravcová
Ivana Myšková
Michela Pacáková
Michaela Puchýřová
Bc. Zuzana Remešová
Kristýna Schinková
Kristýna Sivoková
Bc. Jindřich Smejkal
Eliška Strettiová
Nela Střádalová
Bc. Karolína Šindelářová
Markéta Škorničková, DiS.
Pavla Tefelnerová
Bc. Pavla Tesařová
Bc. Mgr. Eliška Vavrušová, DiS.
Tereza Vobořilová
Mgr. Eliška Zadražilová
Lenka Zavoralová
Mgr. Jana Zatřepálková
Tereza Zyklová

Laxus z.ú. a SemiramiS z.ú. dekují za spolupráci 
Zamestnanci a lektori primární prevence



68

Podekování za podporu 

RADA VLÁDY PRO KOORDINACI
PROTIDROGOVÉ POLITIKY

– ÚŘAD VLÁDY ČR

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
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LETOHRAD

MNICHOVO HRADIŠTĚ

LANŠKROUN

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

NOVÝ BYDŽOV NYMBURK

SVITAVY

KRALUPY NAD VLTAVOU

ČELÁKOVICE

HOŘICEČESKÁ TŘEBOVÁČESKÁ SKALICE

BAKOV NAD JIZEROU

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NERATOVICE NOVÁ PAKA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

SADSKÁRYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚLNÍK

KOSMONOSYJAROMĚŘ

CHRUDIMHRADEC KRÁLOVÉ

BRANDÝS NAD LABEM
- STARÁ BOLESLAV

BĚLÁ POD BEZDĚZEM BENÁTKY NAD JIZEROU

JABLONEC NAD NISOU

LIBEREC LITOMYŠL MILOVICE

POLIČKAPODĚBRADYPARDUBICE

NÁCHOD

MLADÁ BOLESLAV

KOSTELEC NAD ORLICÍ

BROUMOV

PŘELOUČ

ŽAMBERK

LYSÁ NAD LABEM

VYSOKÉ MÝTO 
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Kontakty

Správa organizací LSA.partners:

Generální ředitel: 
Mgr. Pavel Plaček, DiS.

 placek@lsa.partners
 +420 606 936 212

Adresa: 
LSA.partners
Krunertova 425/24 
500 04 Hradec Králové

Vedoucí podpory služeb:
Bc. Jana Vondrová

 vondrova@lsa.partners
 +420 776 626 305

Public relation, mluvčí:
Mgr. Magdalena Ranková Lukasová

 rankova@lsa.partners
 +420 774 410 192

Ředitelka: 
Bc. Eva Mifková

 mifkova@laxus.cz
 +420 606 691 490

Sídlo organizace a fakturační údaje: 
Laxus z.ú.
Sadová 2107 
288 02 Nymburk

Korespondenční adresa: 
Laxus z.ú.
P. O. Box 57
501 01 Hradec Králové

IČO: 62695487

Datová schránka: snjgydh

 www.laxus.cz

 laxus.os

 laxus_cz

Ředitel: 
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 zavadil@os-semiramis.cz
 +420 606 365 338

Sídlo organizace a fakturační údaje: 
SEMIRAMIS z.ú.
Dlabačova 2208
288 02 Nymburk

Korespondenční adresa: 
SEMIRAMIS z.ú.
P. O. Box 31
288 02 Nymburk

IČO: 70845387

 www.os-semiramis.cz

 semiramis.os

 Semiramis_cz
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Ambulantní centrum 
Hradec Králové:
Mgr. et Mgr. Martin Svoboda

 +420 777 033 618
 svoboda@laxus.cz
 ambulance.hradec@laxus.cz
 Gočárova 1620

 500 02 Hradec Králové

Ambulantní centrum
Mladá Boleslav a detaš. pracoviště 
Nymburk:
Bc. Richard Hanus, DiS.

 hanus@laxus.cz
 ambulance.boleslav@laxus.cz
 NBK: janakova@laxus.cz
 MB: +420 730 516 447
 NBK: +420 325 514 424
 Ptácká 162 

 293 01 Mladá Boleslav
 Velké Valy 995

 288 02 Nymburk 

Ambulantní centrum Pardubice 
a detaš. pracoviště Svitavy:
Mgr. Kateřina Kábelová

  PCE:  +420 734 316 540
 kabelova@laxus.cz
 ambulance.pardubice@laxus.cz
 ambulance.svitavy@laxus.cz
 SY:  +420 733 734 912 

  +420 734 319 994
 Jana Palacha 1552

 530 02 Pardubice
 Centrum Fabrika

 Wolkerova alej 92/18 
 568 02 Svitavy

Analytický tým:
Bc. Artem Vartanyan

 +420 733 531 078
 vartanyan@laxus.cz
 analyzy@laxus.cz
 Říční 1252/3a

 500 02 Hradec Králové

Centrum adiktologických služeb 
Nymburk:
Petr Vykydal

 +420 605 294 535
 vykydal@laxus.cz
 cas.nymburk@laxus.cz
 +420 734 316 541 

terénní mobil: +420 724 557 504
 Velké Valy 995

 288 02 Nymburk
 
Centrum intervenčních programů:
Mgr. Markéta Exnerová Jírová, DiS.

 +420 723 179 409
 exnerova@os-semiramis.cz
 cip@os-semiramis.cz
 Sadová 2107 

 288 02 Nymburk

Centrum poradenských služeb
pro obviněné a odsouzené:
Mgr. Aleš Vaněk

 +420 602 803 279
 vanek@laxus.cz
 vezeni@laxus.c
 HK: +420 734 316 590 
 Ptácká 162 

 293 01 Mladá Boleslav
 Krunertova 425/24 

 500 04 Hradec Králové

Centrum primární prevence
Královéhradeckého kraje:
Mgr. Tereza Berková

 +420 734 316 123
 tereza.berkova@os-semiramis.cz
 Krunertova 425/24 

 500 04 Hradec Králové

Centrum primární prevence
Pardubického kraje:
Mgr. Tereza Berková

 +420 734 316 123
 tereza.berkova@os-semiramis.cz
 Krunertova 425/24

 500 04 Hradec Králové

Centrum primární prevence
Středočeského kraje:
Mgr. Simona Kopicová

 +420 733 184 995
 kopicova@os-semiramis.cz
 Sadová 2107 

 288 02 Nymburk

Centrum rodinného poradenství:
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 +420 606 365 338
 zavadil@os-semiramis.cz
 crp@os-semiramis.cz
 Sadová 2107 

 288 02 Nymburk

Centrum terénních programů
Královéhradeckého kraje:
Bc. Artem Vartanyan

 +420 733 531 078
 vartanyan@laxus.cz
 teren.hradec@laxus.cz

terénní mobil pro Hradec Králové, 
Náchodsko a Broumovsko:
+420 777 626 309
terénní mobil pro Jičínsko:
+420 775 565 309
terénní mobil pro Rychnovsko:
+420 776 626 309

 Říční 1252/3a
 500 02 Hradec Králové

Centrum terénních programů
Pardubického kraje:
Bc. Tomáš Janků

 +420 733 531 076
 janku@laxus.cz
 teren.pardubice@laxus.cz

terénní mobil pro Pardubice:
+420 608 626 303
terénní mobil pro Chrudimsko: 
+420 774 626 302
terénní mobil pro Ústecko
a Svitavsko: 
+420 774 626 301

 Milheimova 827 
 530 02 Pardubice

Centrum terénních programů
Středočeského kraje:
Ondřej Šulc, DiS

 +420 724 557 503
 sulc@os-semiramis.cz
 streetwork@os-semiramis.cz

terénní mobil: +420 724 087 925
terénní mobil: +420 728 245 196

 Ptácká 162
 293 01 Mladá Boleslav

Centrum vzdělávacích aktivit:
Mgr. Eva Kohoutková

 +420 734 319 991
 kohoutkova@os-semiramis.cz
 cva@os-semiramis.cz
 Sadová 2107

 288 02 Nymburk
 
K-centrum Hradec Králové:
Lukáš Gilányi, DiS.

 +420 731 954 420
 gilanyi@laxus.cz
 kacko.hradec@laxus.cz
 +420 734 316 538
 Říční 1252/3a

 500 02 Hradec Králové

K-centrum Mladá Boleslav:
Petr Vykydal

 +420 605 294 535
 vykydal@os-semiramis.cz
  k-centrum-mb@os-semiramis.cz
 +420 724 290 697
 Ptácká 162 

 293 01 Mladá Boleslav

K-centrum Pardubice:
Mgr. Martina Kollárovičová

 kollarovicova@laxus.cz
 kacko.pardubice@laxus.cz
 +420 734 316 539
 +420 466 265 207
 Češkova 2701

 530 02 Pardubice

N klub:
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová

  lenka.bednarova@os-semiramis.cz
  nzdm.nbk@os-semiramis.cz 
 +420 731 615 059
 Zbožská 1729 

 288 02 Nymburk 
 (vchod z ulice 
 Generála Antonína Sochora)



Liberec

Stráž pod Ralskem

Kněžmost

Chrast

Police nad Metují

Dobruška

Kopidlno

Lázně Bělohrad

Všestary

Vinařice

Luštěnice

Jiřice

Lánov

Chvaletice
Sadská

Veltrusy

Světlá nad Sázavou

Milovice

Poděbrady

Odolov

Loučeň

Řečany nad Labem

Předměřice
nad Labem

Smiřice
Skřivany

Smidary

Valdice

Praha

Stará Paka
Pilníkov

Hořice

Rožďalovice

Červený Kostelec

Nasavrky

Borohrádek

Sezemice
Doudleby
nad Orlicí

Častolovice

Rychnov nad Kněžnou

Žamberk

Lanškroun

Letohrad

Česká Třebová

Vysoké mýto

Choceň

Litomyšl

Moravská Třebová

Vamberk

Rokytnice 
v Orlických horách

Polička

Meziměstí

Broumov

Hronov

Česká Skalice

Opočno

Chlumec 
nad Cidlinou

Jablonec n. Nisou
(Rýnovice)

Čelákovice

Mnichovo Hradiště

Chrudim

Holice

Hlinsko

Jičín

Nový Bydžov
Lysá nad Labem

Kolín

Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav

Kralupy
nad Vltavou

Mělník

Benátky
nad Jizerou

Neratovice

Bělá pod Bezdězem

Nová Paka

Ústí nad Orlicí

Svitavy

Jaroměř Nové Město nad Metují

Kostelec
nad Orlicí

Náchod

Třebechovice 
pod Orebem

Přelouč

Kosmonosy

Bakov nad Jizerou

Nymburk

Mladá Boleslav

Pardubice

Hradec Králové

Centrum terénních programů

Centrum primární prevence

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Centrum intervenčních programů

Ambulantní centra

Centrum rodinného poradenství

Centrum poradenství pro obviněné a odsouzené

K-centra 

Centrum vzdělávacích aktivit Analytický tým

Lázně Bohdaneč 


