
Výrocní zpráva 2017
Pomáháme najít ten správný smer... 
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Úvodní slovo

Pavel Plaček

generální ředitel LSA.partners

Vždy, když jsem osloven napsat úvodní slo-
vo do výroční zprávy, říkám si, pokolikáté již? 
A kolik mě jich ještě čeká? A tak s určitou 
hrůzou i uspokojením zjišťuji, že toto je 
můj 19. počin na poli literárního vyjádření 
vizí organizace, pochvaly úspěchů i kritiky 
obecných nešvarů týkajících se nejen nezis-
kového sektoru. Za těch 19 let se změnilo 
mnohé. Přibylo administrativy, změnily se 
zákonné normy, proměnou prošel způsob fi-
nancování (ten konkrétně v mnoha ohledech 
k lepšímu). Někdy si až říkám, jak je vůbec 
možné, že po tom všem, co je za námi i co 
aktuálně prožíváme, stále ještě existujeme, 
jsme schopni služby dále poskytovat a orga-
nizaci průběžně budovat a rozvíjet, tu s men-
ším, tu s větším nadšením. Je to způsobeno 
našimi pracovníky, lidmi, kteří jsou ochotni 
stále ze sebe vydávat to nejlepší pro klien-
ty, pro služby i organizaci. Jim také patří ten 
největší dík za to, jak organizace vypadá i ja-
kým směrem se ubírá.

Po mnoha letech hektického vývoje služeb 
i regionální expanze se organizace v roce 
2017 poprvé zastavila a nasměřovala uvol-
něné energetické zdroje směrem k vnitřnímu 
růstu. Rozvojem tak procházejí nejen nové 
expertní záměry, jako je Analyticko-výzkum-
ný tým a Centrum vzdělávacích aktivit, ale 
do středu pozornosti se konečně dostávají 
i ekonomické aktivity organizace, které mají 
do budoucna zajistit důstojné financování 
organizace z vlastních zdrojů, v konečném, 
ne neskromném horizontu až na 20% cel-
kového rozpočtu celku. Jde nejenom o to, 
zajistit finance pro spoluúčast nadačních a 
dalších projektů, kterých stále přibývá, ale i 
o navyšování mezd pracovníků organizace, 
kteří pracují mimo režim sociálních služeb a 
to tak, aby se tyto mzdy dostaly na důstoj-
nou úroveň, alespoň na takovou jako u soci-
álních pracovníků.  

Před několika lety jsme nastartovali filozo-
ficko-ekonomický model LSA.partners, kte-
rý je postaven na decentralizaci administ-
rativně technického aparátu od služeb, kdy 
zastáváme názor, že pro spokojenost v prá-
ci i enormní nasazení, které organizace po 
svých pracovnících vyžaduje, je důležité, aby 
každý dělal to, co ho primárně uspokojuje, 
tj. někdo sociální práci, jiný tabulky, ekono-
miku a administrativu. Při pohledu na naše 
dílo jsem hrdý, ve funkčnosti záměru jsme 
dosáhli maxima. Díky tomuto kroku zbývá 
konečně čas i na další věci, které byly dlou-
hodobě vnímány jako deficitní. Po loňské ob-
rodě PR tak letos pracujeme na kompletním 
zkvalitnění IT infrastruktury celé organizace, 
která v důsledku umožní další efektivizaci 
procesů i tolik aktuálně vzývanou ochranu 
dat v souladu s GDPR.

Závěrem děkuji orgánům organizací (správ-
ním radám, revizorům), ředitelům organiza-
cí, vedoucím center, pracovníkům, i správě 
LSA.partners za jejich práci a to nejen v roce 
2017. Budeme se snažit, abychom byli příští 
rok ještě lepší. Skromní, ale nejlepší.
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 adresa: 
 LSA.partners, Krunertova 425/24, 
 500 04 Hradec Králové

 www.lsa.partners

 ředitel: Mgr. Pavel Plaček, DiS.

 +420 606 936 212

 placek@lsa.partners

 vedoucí podpory služeb: 
 Bc. Jana Vondrová

 +420 776 626 305

  vondrova@lsa.partners

 PR manažerka: 
 Mgr. Magdalena Ranková Lukasová

 +420 774 410 192

  rankova@lsa.partners 

 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., Krunertova 425, 
 500 04 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: Mgr. Tomáš 
Harant

 revizorka: Mgr. Denisa Gilányi

 tým: Laxus z.ú. zaměstnával 
k 31.12.2017 celkem 46 pracovníků  
na 41,9, úvazku, 1 pracovníka na DPČ, 
29 pracovníků na DPP a 5 osob na 
mateřské dovolené.

 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., Krunertova 425, 

 500 04 Hradec Králové

 +420 606 365 338

 info@os-semiramis.cz

 www.os-semiramis.cz
 

 semiramis.os

 Semiramis_cz

 datová schránka: tkqs5v
 

 ředitel: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

 odborná ředitelka: 
 Mgr. Markéta Jírová Exnerová, 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 31.12.2017 celkem 27 pracovníků  
na 21,1 úvazku, 37 lektorů externistů  
a 1 osobu na mateřské dovolené.

Základní informace
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Deklarace identity Laxus

Na otázky odpovídá

Bc. Eva Mifková 
ředitelka Laxus z.ú.

Každý v životě někam směřuje. Přijímáme jedinečnost člověka a věříme, že stojí za to 
hledat společně cestu dál.

Uživatelé nelegálních a legálních drog, Gambleři, Osoby v konfliktu se 
zákonem, Rodiny a osoby blízké, Děti a mládež, Odborná veřejnost

Cílové skupiny

Byl pro vás rok 2017 něčím výjimečný?

Výjimečný a jiný je každý rok, protože každý 
přináší nové zážitky, zkušenosti, nové výzvy. 
Rok 2017 byl výjimečný v tom, že jsme po 
letech, kdy jsme usilovali o rozšíření našich 
služeb, pokrytí dalších území a tvorbu no-
vých programů pro nové cílové skupiny, za-
měřili naši pozornost více na život „uvnitř 
organizace“. Více než kdy jindy jsme mluvili 
o hodnotách, které jsou pro nás od začátku 
našeho fungování prioritní, zabývali jsme se 
tím, jak tyto hodnoty předat našim novým 
kolegům.

 

Jistě se toho hodně povedlo. Je něco, co 
vám utkvělo nejvíce v paměti?

Věcí, které se povedly, byla celá řada. Za 
všechny můžu zmínit rekonstrukci prostor 
královéhradeckého Ambulantního centra a 
s tím související registraci zdravotnického 
zařízení, získání nových prostor pro Ambu-
lantní centrum v Mladé Boleslavi, rozjezd 
služeb pro mladistvé v Mnichově Hradišti. 
Úspěšně jsme také zvládli všechny kontroly, 
které v roce 2017 proběhly. Nejvýznamněj-
ším úspěchem však je, že v naší organizaci 
nadále zůstávají pracovníci, kteří odborně i 
lidsky tvoří základní kámen námi poskytova-
ných služeb.

 

 A s čím jste nejvíce bojovali?

Nejvíce jsme v roce 2017 bojovali s perso-
nálním zajištěním služeb. Stejně jako řada 
dalších organizací se potýkáme s malým zá-

jmem uchazečů o nabízené pozice, což sou-
visí jednak s celkovou situací na trhu práce, 
jednak s tím, že v sociálních službách stále 
nejsou mzdy zcela srovnatelné s jinými od-
větvími. O to víc si vážím všech kolegů, kteří 
navzdory těmto okolnostem v našich služ-
bách zůstávají, a také nových kolegů, kteří 
přes všechny okolní lákavé nabídky přichá-
zejí do naší organizace pracovat s těmi, kdo 
potřebují podporu a pomoc. Za to jim patří 
velký dík.

 

Jaké jsou před vámi úkoly do dalšího roku?

Byla bych ráda, kdybychom v roce 2018 udr-
želi zaměření dovnitř organizace a podařilo 
se nám udržet stávající hodnoty, na kterých 
naše služby stojí. Dalším velkým úkolem je 
personální stabilizace služeb.
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Na otázky odpovídá

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

Deklarace identity SEMIRAMIS

Jsme profesionální organizace s dlouholetou tradicí v oblasti prevence rizikového 
chování a vzdělávání. Těžištěm naší práce je lidský vztah a aktivní přístup ke změně. 
Svět může být jiný.

Děti a mládež, Rodiny a osoby blízké, Uživatelé nelegálních a legálních 
drog, Gambleři, Osoby v konfliktu se zákonem, Odborná veřejnost

Cílové skupiny

Byl pro vás rok 2017 něčím výjimečný?

Každý rok strávený v naší organizaci je vý-
jimečný. Výjimečná jsou setkání s našimi 
klienty a jejich životními příběhy, výjimečné 
jsou vztahy se školami a jejich pedagogy a 
v neposlední řadě je výjimečná práce mých 
kolegů v organizaci, které si velmi vážím. 

Někomu by se mohlo zdát, že jsme se v roce 
2017 tak trochu uzavřeli před okolním svě-
tem. Upřímně, už bylo načase! Po letech ně-
kdy až bezhlavého sprintu za odborným roz-
vojem, expanzí na nová území a vymýšlení 
nových služeb a projektů jsme se začali více 
soustředit na sebe a výrazně jsme přibrzdili. 
Bylo nutné rozložit zátěž vedení organizace 

spočívající na jednotlivcích do všech pater 
organizační struktury. Znovu jsme si řekli, ja-
kou roli má ředitel, ustanovili pozici odborné 
ředitelky, vyladili pozice vedoucích center a 
provedli a vyzkoušeli další úpravy uvnitř naší 
organizace. 

Jistě se toho hodně povedlo. Je něco, co 
vám utkvělo nejvíce v paměti?

Ve vší skromnosti mohu říct, že jsme oprav-
du dobří. Odborně se nám daří téměř vše, na 
co sáhneme. Máme kvalitní, odborně vyba-
vené pracovníky schopné přinášet nové ná-
pady. Lidsky jsou na vysoké morální úrovni 
s velkým pracovním nasazením. Mimo jiné 
jsem moc rád, že se povedlo udržet je v naší 
organizaci.

Nemohu zde vypsat vše a omlouvám se vět-
šině kolegů, službám a centrům, na které se 
tu nedostane. Za silné odborné okamžiky 
roku 2017 tedy považuji nový start Centra 
vzdělávacích aktivit, stabilizaci nízkopraho-
vého klubu N klub a zvládnutí personální kri-
ze v K-centru Mladá Boleslav.

Po organizační stránce se povedlo přesklá-
dat naši vnitřní strukturu tak, aby se vyřešilo 
mnoho vnitřních pnutí a nejasností. Po dlou-
hé době jsme se pustili do nových webových 
stránek a informačních materiálů.

A s čím jste nejvíce bojovali?

Velmi nepříjemné je, že si nemůžeme dovolit 
zaplatit naše pracovníky tak, jak by si zaslou-

žili. Za jejich nasazení, odbornou výbavu a v 
neposlední řadě třeba dosažené vzdělání. Za 
nejproblematičtější považuji situaci ve finan-
cování služeb primární prevence rizikového 
chování. V tomto ohledu může primární pre-
vence adiktologickým a sociálním službám 
jenom závidět. 

Druhým velkým problémem je nedostatek 
pracovníků. Už jenom málokdo chce po-
máhat druhým. Hodnoty, životní a pracovní 
styl absolventů se mění a v tomto ohledu 
nejsme schopní konkurovat komerčním fir-
mám a podnikům nebo stabilnímu prostředí 
státní správy. 

Poslední velkou bolavou patou roku 2017, 
která nás stále tlačí, jsou nedostatečné pro-
story nymburských služeb. Nízkoprahový 
N klub dlouhodobě sídlí v nevyhovujících pro-
storech a nové jsou v nedohledu. Centrum 
primární prevence a jeho početný tým se 
mačká ve sklepních místnostech a Centrum 
rodinného poradenství nemá důstojné pora-
denské zázemí.

Jaké jsou před vámi úkoly do dalšího roku?

Udržet si stávající a přijmout do týmu nové, 
kvalitní pracovníky. S tím souvisí jejich ade-
kvátní finanční ohodnocení a poskytnutí dů-
stojných podmínek pro jejich práci. Jestliže 
budou mít takové zázemí, můžeme stále mít 
vysoké pracovní nasazení, garantovat kva-
litu odváděné práce a být prospěšní našim 
klientům a společnosti.
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Služby pro deti a školy

I.

Máme za sebou další rok snažení o zlepšení 
života dětí a mladých lidí. Naše snahy se stá-
le ubírají k tomu, aby děti zažívaly fajn svět 
jak jejich vnitřní, tak svět kolem nich. Svět, 
ve kterém mohou zdravě zažívat běžné i ne-
běžné radosti a starosti s podporou a péčí 
dospěláků. 

Služby pro děti a školy se soustřeďují zejmé-
na v našich Centrech primární prevence a v 
nízkoprahovém klubu. 

Centra primární prevence Středočeského, 
Královéhradeckého a Pardubického kraje 
realizují dlouhodobé programy specifické 
primární prevence rizikového chování, pora-
denské a vzdělávací aktivity určené dětem 
a pedagogům s cílem předcházet potížím 
spojeným s rizikovým chováním. 

Nízkoprahový klub v Nymburce s názvem 
N klub poskytuje sociální služby dětem, kte-
ré jsou ohroženy nepříznivou sociální situací 
nebo se v ní již nachází. Dětem N klub posky-
tuje bezpečný prostor, nabízí podporu a po-
moc s cílem pozitivní změny v jejich životě. 

I nadále chceme dětem a mladým lidem po-
skytovat bezpečný prostor, který je pro řadu 
z nich stále ojedinělou oázou. Letos se nám 
dařilo tuto oázu ještě dále zúrodňovat, zvele-
bovat a zavlažovat. To vše díky našim služ-
bám, odborným zkušenostem, otevřenému 
přístupu a především díky našim pracovní-
kům plným neutuchající energie, síly a chuti. 

Energii, sílu a chuť, spolu s našimi znalostmi 
a dovednostmi jsme předávali i do dalších 
oáz, zejména do oáz pedagogických. 

Oázu stále budujeme v duchu komplexního 
systému péče o děti, mladé lidi, pedagogy a 
rodiče za podpory profesionálních interven-
cí, odborných poradenských aktivit, metodic-
kého vedení, vzdělávacích aktivit, terénních a 
ambulantních služeb. Hlavními zavlažovací-
mi mechanismy jsou pro nás zaměření na 
posilování kompetencí, osobnostní růst, pro-
fesní rozvoj, zdravé sebevědomí, sebepřijetí, 
respekt, tolerance, tvorba a podpora zdra-
vých 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, mládeže a 
tělovýchovy ČR.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
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.

  Financováno ze sbírky 
Pomozte dětem 
organizované ČT a NROS.

Centrum primární prevence  

Stredoceského kraje 

 Tereza Müllerová, DiS. 
      vedoucí centra od 1. 2. 2018
      Mgr. Simona Kopicová
      vedoucí do 31.1.2018

 Centrum primární prevence  
Středočeského kraje 
Sadová 2107 
288 02 Nymburk

 +420 733 184 995 

 mullerova@os-semiramis.cz 

 Po–Pá  
8:00–16:00  
  

Statistika

 2017  2018

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“
Antoine de Saint-Exupéry
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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, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

 Realizováno za 
finanční podpory 
Královéhradeckého kraje.

 Realizováno za finančního 
přispění ŠkoEnergo.

 Financováno ze sbírky 
Pomozte dětem 
organizované ČT a NROS. 

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   

Statistika

 2016  2017

„O člověku se dozvíte víc během hodiny strávené hrou, než během 
roku stráveného rozhovorem.“       Platón
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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, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

 Finančně podpořeno 
statutárním městem 
Pardubice.

Centrum primární prevence  

Pardubického kraje Statistika

 2016  2017

 Mgr. 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   

 

„Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, ale které tvoříme.“
Peter Ellyard
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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 zdarma a 
anonymně ambulantní služby dětem a mla-
dým lidem ve věku od 6 do 22 let ohroženým 
rizikovým chováním, poskytovat jim bezpeč-
ný prostor, nabízet podporu a pomoc v obtíž-
ných životních situacích a usilovat o pozitivní 
změnu v jejich životě. Služba je poskytována 
v Nymburce.

 
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.
  Dostávají se do kontaktu s   

 jakoukoliv formou rizikového   
 chování (šikana, užívání návykových  
 látek, rizikové sexuální chování  
 apod.).

 
Cíl

Cílem služby je pomocí cílených kontaktů v 
bezpečném prostředí učit děti a mladé lidi:

  Orientovat se ve stanovených pravidlech 
prostředí (škola, rodina, společnost 
apod.).

  Orientovat se v mezilidských vztazích 
(předcházení konfliktům, jejich efektivní 
zvládání pokud k nim již dojde).

  Předcházet nebo zmírňovat rizikové 
chování (užívání návykových látek 
apod.).

Principy poskytování služeb

 Nízkoprahovost
 Dostupnost a otevřenost
 Bezpečí a odbornost
 Individuální přístup
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 Po 
 10:00-13:00 individuální konzultace
 13:00-14:30 děti a mládež 6-11 let
 15:00-18:00 děti a mládež 12-22 let
 Út
 11:00-18:00 individuální konzultace
 St
 10:00-13:00 individuální konzultace
 13:00-14:30 děti a mládež 6-11 let
 15:00-18:00 děti a mládež 12-22 let
 Čt
 14:00-19:00 děti a mládež 12-22 let

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Tento projekt byl podpořen 
z grantového fondu města 
Nymburk. 

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

 nklubnymburk 
  

  20 kontaktů/den

  Služby jsou pokytovány
       zdarma.
 

Statistika

 2016  2017

„Než mě začneš soudit, vezmi si mé boty a projdi se mým životem. 
Pokud se dostaneš tak daleko jako já, tak možná uvidíš, jak silný 

vlastně jsem.“
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Poradenské služby
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 příslušní-
ky našich klientů a reagujeme tak jak na 
potřeby samotných klientů, tak na potřeby 
společnosti. 

Ve všech poradenských službách zavádí-
me nové prvky a programy, a to na zákla-
dě poptávky zájemců o službu. Tak, jak se 
mění prostředí, ve kterém naši klienti žijí, 
mění se i jejich potřeby a s nimi i nabídka 
poradenských služeb. 

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 na-
dále, o klienty ve věznicích, kteří o změně 
uvažují a pracují na ní právě v tomto pro-
středí, a v neposlední řadě o rodiny, které 
chtějí ve svém rodinném životě navodit 
příznivé změny. Spektrum klientů těchto 
služeb je tedy poměrně pestré a zaměře-
ní center široké. Poradenské služby jsou 
realizovány v Ambulantních centrech, v 
Centru poradenských služeb pro obviněné 
a odsouzené a v Centru rodinného pora-
denství.

I I.
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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, Pardubi-
cích, Mladé Boleslavi a jejich detašované pra-
coviště ve Svitavách poskytují sociální a adik-
tologické služby lidem ohroženým důsledky 
užívání nelegálních drog, alkoholu, patolo-
gického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme 
s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, 
rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich za-
řazení 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:
 mladí uživatelé drog ve fázi experimentu
 klienti po návratu z výkonu trestu
 těhotné a matky – uživatelky

 návykových látek
 klienti s duální diagnózou 

Principy

 Přístupnost  
 Respekt k možnostem klienta
 Odbornost



16

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 klienta 
 Odbornost

Zátěžové víkendy s abstinujícími 
osobami v následné péči

Díky nadaci ČEZ a  její aplikaci EPP Po-
máhej pohybem jsme mohli v  roce 2017 
realizovat dva dvoudenní výjezdy s  absti-
nujícími klienty služeb následné péče. Ak-
tivity, které byly realizovány, nabídly kli-
entům jednak možnost zažít smysluplně 
strávený volný čas, což významně posiluje 
motivaci k  udržení změny životního stylu.  
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. To vše vede k  výraznému posílení 
kompetencí pro zvládání běžného života 
a omezení možnosti relapsu.

Služby následné péče v Hradci 
Králové podporují:

 Tato aktivita je součástí individuálního 
projektu „Služby sociální prevence 
v Královéhradeckém kraji IV.“, který 
je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu.

Služby následné péče v Pardubicích 
podporují:

 Realizaci aktivit podpořil Pardubický 
kraj.

 Projekt byl podpořen statutárním 
městem Pardubice.
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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 podpořen 
z dotace poskytnuté 
Královéhradeckým krajem.

 Partnerem projektu je město 
Hradec Králové.

 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:
 15 klientů/den

 Služby následné péče:
 5 klientů/den 

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

Statistika

 2016  2017

Ambulantní centrum  

Hradec Králové 

„Lidé se nebojí toho co znají, ale toho co neznají.“
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 Projekt byl realizován za 
finanční podpory Úřadu 
vlády České republiky 
a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Tento projekt byl realizován 
za finanční podpory města 
Mladá Boleslav.

 Činnost organizace Laxus 
z.ú. je podporována městem 
Mnichovo Hradiště.

Ambulantní centrum  

Mladá Boleslav

 Bc. Richard Hanus, DiS. 
      vedoucí centra

 Ambulantní centrum 
 Mladá Boleslav 

Staroměstské nám. 28
 293 01 Mladá Boleslav

 +420 730 516 447 

 ambulance.boleslav@laxus.cz 

 Po–Čt 9:00–17:00 
Pá 9:00–14:00   

  5 klientů/den

 Služby jsou pokytovány  
zdarma.

Statistika

 2016  2017

„Na cestu k uzdravení vykročíme spolu. Dál už dojdete sami.“
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 Odborné sociální poradenství
 PCE: 12 klientů/den
 SY: 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 
Pardubický kraj.

 Projekt byl podpořen 
statutárním městem 
Pardubice.

 Projekt byl realizován za 
podpory města Svitavy.

 Projekt vznikl za přispění 
nadace ČEZ.

Ambulantní centrum  

Pardubice a Svitavy 

 Mgr. Kateřina Kábelová 
      vedoucí centra

 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 

 ambulance.pardubice@laxus.cz
 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

Statistika

 2016  2017

„Abstinence je výhodná.“
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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 
finančního přispění MPSV 
ČR - oblast podpory rodiny. 

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

 Tento projekt byl podpořen 
z grantového fondu města 
Nymburk. 

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–Čt 
 9:00–17:00  

  okamžitá – 1 rodina
 denní – 3 rodiny

Statistika

 2016  2017

„Život je krásný v maličkostech.“
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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 soci-
ální a adiktologické služby uživatelům drog 
ve vazbě a  výkonu trestu odnětí svobody 
v  Libereckém, Středočeském, Královéhra-
deckém, Pardubickém kraji, 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.

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) a další 
odborná veřejnost

 

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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 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.

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 

Statistika

 2016  2017

 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.

„Hodnota svobody je součtem vlastních pochybení.“

 Projekt byl podpořen 
z rozpočtu Libereckého 
kraje.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje. 

 Sponzorský vzkaz Kraje 
Vysočina. 

 Činnost byla podpořena 
statutárním městem 
Jablonec nad Nisou.



Harm reduction služby
Harm reduction služby jsou služby zaměře-
né na minimalizaci rizik, která s sebou při-
náší užívání drog. Jedná se často o první 
služby, se kterými se uživatel drog dostane 
do kontaktu. Jsou to centra terénních pro-
gramů a k – centra. Jejich cílem je navázat 
s uživateli drog kontakt a spolupracovat s 
nimi na změnách, které povedou k méně 
ohrožujícímu způsobu života. Navázání kon-
taktu nebývá vždy úplně snadné, velkou roli 
hraje počáteční nedůvěra klientů. Po překo-
nání těchto počátečních překážek má využí-
vání služeb prokazatelně pozitivní dopad na 
kvalitu života klienta i společnosti.

V minulosti byly tyto služby zaměřeny téměř 
výhradně na injekční uživatele nelegálních 
návykových látek, nicméně v současné době 
se jasně ukazuje, že i uživatelům alkoholu, 
gamblerům nebo kuřákům marihuany mají 
služby co nabídnout. Zejména u terénních 
programů se tedy zaměření rozšířilo také na 
tyto skupiny. Přístupy a metody práce se liší 
– cíl však zůstává stejný – omezit rizika na 
minimum.

Klíčovou aktivitou nadále zůstává výměna 
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.

Harm reduction služby musí být snadno do-
stupné – provozní doba i spektrum služeb 
vychází z potřeb klientů, klienti se nemusí při 
vstupu prokazovat doklady, mohou zůstat v 
anonymitě po celou dobu využívání služeb. 
Významnou charakteristikou tohoto typu 
služeb je flexibilita – k – centra i centra te-
rénních programů pružně reagují na změny 
na drogové scéně, na potřeby klientů, ale 
také na potřeby veřejnosti. Harm reduction 
služby poskytované našimi organizacemi 
pokrývají svojí působností území Králové-
hradeckého, Pardubického a části Středo-
českého kraje.

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:
 

 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.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje. 

 Tento projekt byl realizován 
za finanční podpory města 
Mladá Boleslav.

 Projekt byl realizován 
za finanční podpory 
ŠkoEnergo.

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

 2016  2017

„Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost 
se smutkem a láska s nenávistí.“
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 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.

 Projekt byl podpořen 
z dotace poskytnuté 
Královéhradeckým krajem.

 Partnerem projektu je město 
Hradec Králové.

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
 Terénní program pro HK:
 +420 770 138 489 

 kacko.hradec@laxus.cz 

 Po–Pá 9:00–18:00  

  ambulantní forma:
 30 klientů/den
 terénní forma:
 5 klientů/den

Statistika

 2016  2017

„Komu není rady, tomu třeba pomoci.“
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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.

K-centrum  

Pardubice 

 Mgr. Kateřina Pechová
      vedoucí centra od 1.1.2018
      Mgr. Martina Kollárovičová
      vedoucí centra od 1.3.2017
      Bc. Tomáš Janků
      vedoucí centra do 28.2.2017 

 K-centrum Pardubice 
Češkova 2701

 530 02 Pardubice

 +420 734 316 539

 kacko.pardubice@laxus.cz

 Káčko Laxus Pce

 Po–Pá 9:00–18:00 

  20 klientů/den

 Služby jsou poskytovány 
zdarma.

Statistika

 2016  2017

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“
Albert Einstein
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 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.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

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

Centrum adiktologických služeb  

Nymburk 

 Petr Vykydal
      vedoucí centra 

 Terénní výjezdy: 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

Statistika

 2016  2017

„Člověk má největšího nepřítele sám v sobě.“
Marcus Tullius Cicero
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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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Centrum terénních programu  

Královéhradeckého kraje 

 Bc. Artem Vartanyan
      vedoucí centra 

 Říční 1252/3a
 500 02 Hradec Králové

 Služba je realizována metodou 
terénní práce v regionech: 
Jičínsko, Rychnovsko, 
Náchodsko, Broumovsko, 
město Hradec Králové a okolí.

 Náchodsko:
 +420 777 626 309
 Jičínsko, Hradecko:
 +420 775 565 309
 Rychnovsko:
 +420 776 626 309
 Broumovsko:
 +420 734 319 995

 teren.hradec@laxus.cz

Statistika

 2016  2017

 Terénní programy Laxus 

 Po–Pá 10:00–18:00  

  30 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.

 Realizaci aktivit podpořil 
Královéhradecký kraj. 

 Partnerem projektu je město 
Hradec Králové.

 Projekt podpořilo město 
Police nad Metují.

 Projekt byl realizován za 
podpory měst: Broumov, 
Česká Skalice, Dobruška, 
Hořice, Hronov, Jaroměř, 
Kostelec nad Orlicí, Náchod, 
Nová Paka, Nový Bydžov, 
Opočno, Smiřice, Rychnov 
nad Kněžnou.

„Věříme, že každý má právo na lepší život.“

* sekundární výměnný injekční program, kdy osoby, které 
nejsou v přímém kontaktu s programem, dostávají sterilní 
materiál a stříkačky a odevzdávají použité stříkačky pro-
střednictvím našich klientů
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  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.

 Realizaci aktivit podpořil 
Pardubický kraj.

 Projekt byl podpořen 
statutárním městem 
Pardubice.

 Bc. Tomáš Janků
      vedoucí centra

 Milheimova 827
 530 02 Pardubice

 Služba je realizována metodou 
terénní práce v regionech: 
Ústeckoorlicko, Svitavsko, 
Chrudimsko, město Pardubice.

 
 Ústeckoorlicko:

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

 teren.pardubice@laxus.cz

 Pardubický Laxus Teréňáci 

 Po–Pá 10:00–18:00  

Centrum terénních programu  

Pardubického kraje 
Statistika

 2016  2017

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

„Ne všichni, kteří bloudí, jsou ztraceni.“
John Ronald Reuel Tolkien

* sekundární výměnný injekční program, kdy osoby, které 
nejsou v přímém kontaktu s programem, dostávají sterilní 
materiál a stříkačky a odevzdávají použité stříkačky pro-
střednictvím našich klientů
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 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.

 Tento projekt byl realizován 
s finančním přispěním 
Středočeského kraje.

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

 Ondřej Šulc, DiS.
       vedoucí centra

 Ptácká 162  
293 01 Mladá Boleslav

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

 +420 728 245 196
 +420 724 087 925

 streetwork@os-semiramis.cz

 Terén Semiramis

 Po–Pá 9:00–17:00  

  20 klientů/den

Centrum terénních programu  

Stredoceského kraje Statistika

 2016  2017

„Zimou i létem, v noci nebo za dne - stavíme mosty, 
kde občas někdo spadne.“

* sekundární výměnný injekční program, kdy osoby, které 
nejsou v přímém kontaktu s programem, dostávají sterilní 
materiál a stříkačky a odevzdávají použité stříkačky pro-
střednictvím našich klientů
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Další poskytované služby
Naše letité vědomosti, dovednosti a zku-
šenosti z oboru dále uplatňujeme v na-
šich dvou nejmladších centrech. Díky 
těmto benjamínkům předáváme naše 
know-how, ověřené metody a postupy 
těm, kteří to chtějí dělat trochu jinak.

Pod hlavičkou Laxus již druhým rokem 
funguje Analytický tým, který v tomto roce 
zaznamenal velký rozvoj a získal nový 
trefnější název – Analyticko-výzkumný 
tým. Pod hlavičkou SEMIRAMIS nadále 
bujně kvete Centrum vzdělávacích aktivit. 
Na činnosti obou těchto center se aktivně 
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. Analyticko-výzkumný tým, 
jehož kořeny jsou především v terénních 
programech, zaměřuje svoji pozornost 

na prakticky využitelná zjištění, analýzy 
sítí služeb, některých jevů na drogových 
scénách a podobně.

Můžeme se tak podělit o vše, co jsme se 
při naší práci naučili, získat nové informa-
ce a zlepšit tak naši dosavadní práci. V 
neposlední řadě umožňujeme našim pra-
covníkům vyzkoušet také jinou profesní 
roli, např. lektora nebo výzkumníka.

Věříme, že máme co předat a že nás tyto 
aktivity posouvají dál v naší odbornosti i 
v porozumění problematice, kterou se za-
býváme. 

IV.
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Projekty realizované v roce 2017: 

 Odhad skrytých scén 
injekčních uživatelů drog 
v Královéhradeckém, 
Pardubickém a 
Středočeském kraji. 

 Možnosti a limity spolupráce 
lékáren a HR programů 
v Královéhradeckém, 
Pardubickém a 
Středočeském kraji.

 Výzkum hazardního hraní 
v Královéhradeckém a 
Pardubickém kraji (projekt 
financován RVKPP)

Analyticko-výzkumný tým re-
alizuje zejména výzkumy dro-
gových scén a rizikových jevů. 
Naše výzkumy mají praktický 
účel i charakter, jsou zaměře-
ny především na rozvoj služeb 
Laxus z.ú., avšak svou činnost 
nabízíme i ostatním subjektům 
ze státního sektoru, nestátním 
organizacím i jednotkám samo-
správy. Vzhledem k rozličné po-
vaze jevů, jimiž se zabýváme, se 
při našem bádání pohybujeme 
na pomezí několika disciplín, ze-
jména však vycházíme z metod 
sociální antropologie, a to kvůli 
důrazu, který klademe na terénní 
kvalitativní výzkum. Při sběru dat 
a jejich analýze/interpretaci vyu-
žíváme etnografických přístupů 

(mapování prostředí, důraz na 
pobyt v terénu, na  pozorování, 
popis a interpretaci), inspiruje-
me se rovněž postupy zakotve-
né teorie (induktivní vznik teo-
rie z dat sebraných v terénu) či 
metodologií Rapid asessment 
and response (rychlé a efektivní 
zhodnocení výskytu rizikových 
jevů a návrhy intervencí). 

Analyticko-výzkumný 
tým

 Bc. Petr Pavlíček
      vedoucí centra

 +420 733 531 078

 analyzy@laxus.cz

 Analýza drogové scény 

 Výzkumy rizikového či
 závislostního chování
 a návrh vhodných
  intervencí

 Analýza potřeb
 vybraných cílových
  skupin uživatelů 
 sociálních služeb

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout?
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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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Centrum 
vzdelávacích aktivit

 Mgr. Magdalena Ranková  
      Lukasová
      vedoucí centra od 1.7.2017
      Mgr. Eva Kohoutková
      vedoucí centra do 30.6.2017

 Centrum vzdělávacích aktivit
 Sadová 2107
 288 02 Nymburk

 +420 774 410 192

 cva@os-semiramis.cz

 Po–Pá 9:00–17:00

Statistika

 2016  2017

Jaké typy služeb vám můžeme nabídnout?

 Krátkodobé kurzy pro pedagogy a pedagogické  
 sbory

 Nabízené kurzy akreditované MŠMT, (8-16 hodin): Bezpečná   
 třída, Efektivní třídnické hodiny, Jedeme podle stejných pravidel,  
 Práce s agresí ve školách, Práce s rodinou, Komunikační   
 dovednosti pro pedagogy, Psychohygiena aneb nehořím!,   
 Kočičí zahrada.

 Dlouhodobé kurzy pro pedagogy a pedagogické  
 sbory

 Nabízené kurzy akreditované MŠMT (24-80 hodin): Děti a ztráta  
 aneb Je těžké být tím, kdo zůstal, Efektivní práce s třídním   
 kolektivem, Komplexní práce s třídním kolektivem. (300 hodin):  
 Specializační studium pro školní metodiky prevence.

 Semináře nejen pro pedagogy

 Nabízené semináře akreditované MŠMT (3-4 hodiny): Šikana ve   
 školních třídách, Kyberprostor jako jedno z témat primární   
 prevence, Intolerance a rasismus, Závislostní chování.

 Akreditované kurzy pro sociální pracovníky

 Nabízené kurzy akreditované MPSV: Motivační rozhovory,   
 Sandplaying I. - pískoviště, Děti a ztráta aneb Je těžké   
 být tím, kdo zůstal.

 Supervize

 Poskytujeme individuální a skupinovou supervizi zaměřenou   
      na práci v týmech, jednotlivé kasuistické případy i na   
 reflektování ředitelské role v rámci supervize řízení vedení škol.

 Besedy pro rodiče

 Nabízená témata: Závislostní chování, Šikana, Kyberšikana,   
 Komunikace, Rodina apod.

Všechny kurzy jsme schopni upravit na klíč dle vašich představ a 
potřeb.

  Projekt byl realizován za                  
 finanční podpory   
 Ministerstva školství,   
 mládeže a tělovýchovy ČR.
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Dotace, príspevky, výnosy, tržby a dary 2017
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Dotace, príspevky, výnosy, tržby a dary 2017
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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 „Po-
máháme najít ten správný směr...“ mož-
ná nejlépe vystihuje nastavení služeb, 
které nabízíme. Kromě služeb souvise-
jících s  rizikovým chováním nabízíme 
i  možnost EEG biofeedbacku pro osoby 
s ADHD, poruchami pozornosti a podob-
nými potížemi nebo mimosoudní řešení 
sporů – mediaci. Obě organizace pomá-
hají v poměrně velké části České repub-
liky, a to především v Královéhradeckém, 
Pardubickém a Středočeském kraji, okra-
jově i v kraji Libereckém, v kraji Vysočina 
a v Praze. Naše služby jsou pak rozděleny 
do několika 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 
22 500 kontaktů s více než 14 000 žáky 
a pedagogy na 90 základních školách. Do 
nízkoprahového klubu pro děti a mládež 
v Nymburce zavítalo přes 100 dětí při více 
jak 1800 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 6500 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 11000 kontaktů 
vyměnily a  bezpečně zlikvidovaly přes 
495000 použitých injekčních stříkaček.

Posledním celkem jsou Další poskytova-
né odborné služby. Analyticko-výzkum-
ný tým realizoval v loňském roce několik 
projektů zaměřených na odhad skrytých 
scén v krajích, možnosti a limity spolu-
práce lékáren a harm reduction služeb a 
pokračoval ve výzkumu hazardního hraní. 
Centrum vzdělávacích aktivit se pak za-
měřuje na vzdělávání pedagogických, so-
ciálních a dalších odborných pracovníků. 
V roce 2017 se zúčastnilo 724 osob více 
jak 30 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 pu-
blic. Our motto „We are helping to find the 
right way...“ may best describe direction 
of services we offer. In addition to servi-
ces related to risky behavior, we also of-
fer the EEG biofeedback for people with 
ADHD, attention deficit disorder and simi-
lar difficulties or out-of-court dispute re-
solution - mediation. Both organizations 
are helping in a relatively large part of the 
Czech Republic, especially in the Hradec 
Králové, Pardubice 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 22,500 con-
tacts with more than 14,000 pupils and 
teachers in 90 elementary schools. Low-
-threshold club for children and youth in 
the Nymburk town was visited by over 
100 children within more than 1,800 vi-
sits.

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 6,500 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 11,000 contacts exchanged and 
safely destroyed over 495,000 used syri-
nges.

Last unit is called Other Professional 
Services. Last year, our Analytical Re-
search Team conducted several projects 
aimed at estimating hidden scenes in the 
regions, the possibilities and limits of 
pharmacy collaboration and harm reduc-
tion services, and continued the gamb-
ling research. The Center for Educational 
Activities then focuses on the education 
of teachers and social and other profes-
sionals. In 2017, 724 people participated 
in more than 30 educational activities.
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Mgr. Irena Bartošová
MUDr. David Bayer 
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová 
Petr Beneš, DiS.
Michaela Benešová, DiS.
Mgr. Tereza Berková
Jana Blažková
Mgr. et Bc. Ivana Burýšková
Bc. Tereza Cermanová
Bc. Simona Cimbálová
Bc. Michaela Čechová
Mgr. Daniel Dvořák
Monika Danihelková
Bc. Romana Dolečková
Mgr. Monika Gersenson
Lukáš Gilányi, DiS.
Bc. Richard Hanus, DiS.
Mgr. Lenka Horáčková
Antonín Hrdý, DiS.
Mgr. Denisa Hypiusová
Lenka Chládková, DiS.
Mgr. Michaela Janáková
Bc. Tomáš Janků
Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
Mgr. Kateřina Kábelová
Bc. Miroslava Kaplanová
Lucie Kavuloková
Mgr. Jana Kebrlová
Bc. Lenka Khánská
Mgr. Blanka Kissová 
Mgr. Daniel Klement
Mgr. Eva Kohoutková
Mgr. Barbora Konrády
Mgr. Simona Kopicová
Eva Kotyková, DiS. 
Bc. Kateřina Kozáková, DiS.
Mgr. Martin Krajča
Mgr. Martina Kučerová
Mgr. Aneta Kudlíková
Bc. Barbora Křivanová
Klára Machačová, DiS.
Mgr. Dita Malinská
Bc. Tereza Mandová, DiS.
Mgr. Markéta Manová 
Bc. Daniela Maršíková
Mgr. Kristýna Maťátková
Filip Melč 
Bc. Eva Mifková
Bc. Martin Mikeš
Tereza Müllerová, DiS.
Kateřina Neuwirtová, DiS.
Bc. Lenka Pasecká

Bc. Petr Pavlíček
Mgr. Petra Pavlíčková 
Mgr. Kateřina Pechová
Klára Pekařová
Gabriela Pinčeková
Mgr. Pavel Plaček, DiS.
Radka Plačková, DiS.
Bc. Martina Pojmonová 
Iva Postupová
Bc. Tomáš Potůček
Bc. Lucie Prokopová, DiS. 
Mgr. Denisa Raisová
Mgr. Magdalena Ranková Lukasová
Michaela Rejšková, DiS.
Kateřina Rolečková
Klára Ronovská, DiS.
Mgr. Martin Růžička 
Bc. Jana Řezníčková
Miroslav Sejkora 
Bc. Kateřina Schovancová
Kateřina Schönová
Dorota Skokanová, DiS.
Mgr. Nikola Sodomková
Mgr. Ing. Jiří Staníček
Mgr. et Mgr. et Bc. Martin Svoboda
Bc. Martin Šafář
Markéta Škorničková, DiS.
Mgr. Irena Šritrová
Bc. Andrea Štefková, DiS.
Ondřej Šulc, DiS.
Mgr. Aleš Vaněk
Mgr. Marta Vaňková 
Bc. Artem Vartanyan
Bc. Jaroslav Vdovičík
Mgr. Lukáš Verner
Mgr. Eva Vernerová 
Bc. Jana Vondrová
Petr Vykydal
Klára Zahradníková, DiS.
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Mgr. Karolína Zavadilová 

Laxus z.ú. a SEMIRAMIS z.ú. dekují za spolupráci

ZAMĚSTNANCI:

LEKTOŘI PRIMÁRNÍ PREVENCE:

Lucie Altmannová
Lenka Bednářová
Bc. Lucie Cejnarová
Denisa Čechová
Mgr. Aneta Černovská
Eliška Červená
Hana Červeňáková
Dominika Grenarová
Hana Hinkelmannová
Bc. Ilona Holomková

Bc. Veronika Holubová, DiS.
Bc. Anna Hrubanová
Mgr. Lenka Hušnerová, DiS.
Kamila Kašová
Kateřina Kašparová
Jakub Kersch
Michela Klimešová
Františka Kopecká
Bc. Eva Koubková 
Jan Kříž
Bc. Lucie Kubičová
Bc. Martina Kvochová
Ondřej Lazarčík
Bc. Tomáš Legát
Šárka Machová
Gabriela Malíková
Kateřina Malinová
Bc. Anna Martínková
Bc. Jiřina Mázlová
Lubomír Mikuš
Barbora Mocová
Bc. Lenka Moravcová
Eliška Mrázková
Jiří Musil
Ivana Myšková
Michela Pacáková
Michaela Puchýřová
Mgr. Zuzana Remešová
Vojtěch Růžička
Tereza Sehnalová
Kristýna Sivoková
Bc. Zuzana Slavíková
Bc. Jindřich Smejkal
Nikola Sochová
Nela Střádalová
Anna Svatoňová
Bc. Karolína Šindelářová
Kateřina Taranzová
Pavla Tefelnerová
Bc. Pavla Tesařová
Lucie Trojanová
Mgr. Eliška Vavrušová, DiS.
Mgr. Eliška Zadražilová
Tereza Zyklová

Ing. Martin Kvoch
Jan Kvoch
Bc. Martina Kvochová
Ing. Arch. Jan Studený
Jan Kovy
Vítek Beránek
Michal Guzi

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
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Podekování za podporu 

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
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LETOHRAD

MNICHOVO HRADIŠTĚ

LANŠKROUN

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PODĚBRADYNOVÝ BYDŽOV NYMBURK OPOČNO

SVITAVY

KRALUPY NAD VLTAVOU

ČELÁKOVICE

HOŘICE

ČESKÁ SKALICE ČESKÁ TŘEBOVÁ

DOBRUŠKA

PARDUBICE POLICE NAD METUJÍ

BAKOV NAD JIZEROU

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ NERATOVICE NOVÁ PAKA

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

SADSKÁRYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚLNÍK

KOSMONOSY

JAROMĚŘCHRUDIMHRADEC KRÁLOVÉ HRONOV

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

JABLONEC NAD NISOU

LITOMYŠL

POLIČKA

NÁCHODMLADÁ BOLESLAV

KOSTELEC NAD ORLICÍ

BROUMOV

PRELOUČ

ŽAMBERK

SMIŘICE

LYSÁ NAD LABEM

VYSOKÉ MÝTO 

BRANDÝS NAD LABEM
- STARÁ BOLESLAV
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Kontakty

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

 www.lsa.partners

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.
Krunertova 425
500 04 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

Odborná ředitelka: 
  Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
   exnerova@os-semiramis.cz
   +420 723 179 409

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

Korespondenční adresa: 
SEMIRAMIS z.ú. 
Krunertova 425
500 04 Hradec Králové

IČO: 70845387

Datová schránka: tkqs5v

 www.os-semiramis.cz

 semiramis.os

 Semiramis_cz
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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:
Tereza Müllerová, DiS.

 +420 733 184 995
 mullerova@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
  +420 777 626 309 (terénní mobil pro Náchodsko)
  +420 775 565 309 (terénní mobil pro Jičínsko a  

 Hradecko)
  +420 776 626 309 (terénní mobil pro Rychnovsko)
 +420 734 319 995 (terénní mobil pro Broumovsko)
 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
 +420 608 626 303 (terénní mobil pro Chrudimsko 

a Pardubice) 
 +420 774 626 302 (terénní mobil pro Svitavsko) 
 +420 774 626 301(terénní mobil pro Ústeckoorlicko)
 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
 +420 724 087 925 (terénní mobil)
 +420 728 245 196 (terénní mobil)
 Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

Centrum vzdělávacích aktivit:
Mgr. Magdalena Ranková Lukasová

 +420 774 410 192
 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
 +420 770 138 489 (terénní mobil pro HK)
 + 420 495 513 977
 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. Kateřina Pechová

 +420 734 316 539
 pechova@laxus.cz
 kacko.pardubice@laxus.cz
 Češkova 2701, 530 02 Pardubice

N klub:
Mgr. et Bc. Lenka Bednářová

 +420 731 615 059
  lenka.bednarova@os-semiramis.cz
  nzdm.nbk@os-semiramis.cz 
 Zbožská 1729, 288 02 Nymburk 

 (vchod z ulice gen. Antonína Sochora)

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:
Bc. Richard Hanus, DiS.

 +420 730 516 447
 hanus@laxus.cz
 ambulance.boleslav@laxus.cz
 Staroměstské nám. 28, 293 01 Mladá Boleslav

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. Petr Pavlíček

 +420 733 531 078
 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 
 +420 724 557 504 (terénní mobil)
 Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

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

 +420 602 803 279
 vanek@laxus.cz
 vezeni@laxus.cz
 +420 326 303 523 
 Ptácká 162 , 293 01 Mladá Boleslav
 Krunertova 425/24 , 500 04 Hradec Králové
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Stráž pod Ralskem

Kněžmost

Chrast

Police nad Metují

Dobruška

Kopidlno
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Neratovice
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Svitavy
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Třebechovice 
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Kosmonosy
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Nymburk

Mladá Boleslav

Pardubice

Hradec Králové

Centrum terénních programů

Centrum primární prevence

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ambulantní centrum

Centrum rodinného poradenství

Centrum poradenství pro obviněné a odsouzené

K-centrum 

Centrum vzdělávacích aktivit Analyticko-výzkumný tým

Lázně Bohdaneč 


