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PŘÍBĚHY KLIENTŮ

1

1

OBSAH
Úvodní slovo — 5
Poslání, principy, cíle — 9
O nás — 11
Organogram — 13
Kontakty — 15
Statistiky — 19
Donátoři, spolupráce, finance a hmotné dary — 23
Účetní závěrka, zpráva auditora — 31

4

a (úvodní slovo)

a (úvodní slovo)
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ÚVODNÍ SLOVO

r

b

Období psaní úvodního slova. Období ohlédnutí za posledním

g
i

p
h

rokem. A vždy se opakující dilema, o čem to má být. Pro výčet
systémových potíží služeb, jejichž řešení je mým denním chlebem,

a
f

d
e

zde není tolik místa a pak, k čemu by to bylo(?). Dění ve službách

l

popíší lépe a šířeji jejich vedoucí v další části výroční zprávy.

q

Tak co? Dojem? Můj dojem z fungování PREVENTu

m
n

v roce 2017?
o

Hmm…
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a (úvodní slovo)

a (úvodní slovo)

První, co mi v hlavě naskočí, je dobrý dojem z lidí, kteří tvoří

A kde je ten můj avizovaný dobrý dojem? Ten tkví ve faktu, že se

PREVENT. Ne, že bych to v jiných letech cítil jinak, ale tentokrát to

PREVENT nerozpadl. Že jsme nezaznamenali odliv pracovníků za

bylo jaksi silnější. Prožívali jsme období, ve kterém sociální oblast

pokladny supermarketů, ani do příspěvkových organizací, či stát-

významně pokulhávala v odměňování snad za všemi ostatními

ních institucí. Z toho mi vychází, že máme to štěstí, že se v naší

oblastmi. V celé republice, a nebylo tomu jinak ani u nás, jakoby

organizaci schází lidé, kteří mají neziskovou podstatu a svoji práci

se vytratil zájem pracovat ve službách. Kuloáry kolovala trefná

dělají s přesvědčením. A chci se jim tímto poklonit, že jsou ochotni

anekdota o tom, že pokud někdo hledá sociálního pracovníka, najde

za poměrně nekomfortních finančních podmínek pomáhat lidem

jej nejsnáze za pokladnou v supermarketu. V polovině roku prosákla

řešit jejich nelehké životní situace. Téměř jako zázrak vnímám také

médii informace o významném navýšení platů sociálních pracovní-

to, že se dokonce našli i takoví kanóni, kteří do takto nejistých

ků. Všem svitla velká naděje. Jenže ono to navýšení platů je samo-

poměrů vstoupili jako naši noví kolegové.

zřejmostí pouze u pracovníků příspěvkových organizací a státních
institucí. Neziskové organizace se samy musí postarat o to, aby zajistily finanční zdroje, které umožní odměňovat své pracovníky podle
nově nastavených tabulek. Ano, pravdou je, že někteří donátoři velmi
zásadně navýšili objem dotací. Ovšem nikoli všichni a nikoli hned.
Realita je tedy taková, že nezisková organizace nemá žádné záruky,
že bude moci odměňovat své sociální pracovníky podle stejných
parametrů jako organizace příspěvková či státní. Viďte, že z toho
vyplývá, že nejméně výhodné je pracovat v neziskové organizaci?

Jsem si vědom toho, že anomálie přítomné v neziskovém sektoru
zkrátka každý neustojí a je to jistě legitimní. O to více mne těší
zjištění, že PREVENT má lidskou základnu nejen profesionální, ale
také plnou temperamentu a odhodlání. Zároveň mne ale neskutečně
dráždí, když tohoto faktoru někdo zneužívá. A tak vedle poděkování všem kolegům přidávám předsevzetí, že i nadále budu na všech
úrovních bojovat za důstojné podmínky pro pracovníky služeb,
tak jako oni bojují za důstojné podmínky pro své klienty.
A i když v tento den, který je kromě dne úvodního slova také
prvním jarním dnem, vím, že ani pracovníci neziskových poskytovatelů služeb nakonec nebudou úplně ošizeni, přeji našim zákonodárcům pro příště více vhledu a méně hřešení na poctivé
hodnoty lidí, jejichž cestou je pomáhat potřebným.

Michal Němec
ředitel organizace
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b, c, d (poslání, principy, cíle)
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POSLÁNÍ ORGANIZACE PREVENT 99 z. ú.
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Pomáháme s předcházením a řešením úskalí

ch
g
i

spojených s dospíváním, s péčí o děti

r

b

a se závislostním chováním.
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a
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d
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PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

q
m

Nabízíme své služby bez ohledu na pohlaví,

n

věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské
o

vyznání, fyzický či psychický stav klienta.

CÍLE ORGANIZACE
Provoz sítě zařízení a programů zaměřených
na prevenci, poskytování informací, včasnou
profesionální pomoc a léčbu závislostí.
Doprovázení, poradenství, vzdělávání a podpora
a aktivizace biologických i náhradních rodin.
Provoz zařízení a programů pro specifické
skupiny dětí a mládeže.
Realizace vzdělávacích kurzů a seminářů
v oblastech osobnostního rozvoje,
adiktologie a sociální práce.
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d (o nás)
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PREVENT 99 z. ú. působí v Jihočeském kraji od roku 1999.

k

Poskytujeme sociální a zdravotní služby v oblasti závislostí,

ch

sociální služby pro rodiny, děti a mládež a jsme doprová-

r

b

g
i

O NÁS

zející organizací pro pěstounské rodiny. Realizujeme
p

h

a
f

d
e

také různé vzdělávací kurzy, odborná setkání a další
aktivity ve všech oblastech, ve kterých pracujeme.
Provozujeme dobrovolnické centrum.

l
q

Naše služby jsou poskytovány pro klienty zdarma s výjimkou:

m
n
o

• úhrady ubytování v Doléčovacím centru PREVENT
• úhrady substitučních preparátů (kromě Metadonu)
v Substitučním centru PREVENT

PREVENT 99 z. ú. je členem svazu PROADIS, z. s.,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
A.N.O. a Asociace Dítě a rodina
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ORGANOGRAM
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Zakladatel

ch
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Správní rada
p

h

a
f

d
e
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Revizor

Ředitel zapsaného ústavu
Výkonný ředitel

l
q

Odborný
ředitel

m
n
o

Vedoucí
kanceláře
organizace

Manažer
podpory
služeb

Vedoucí zařízení — Adiktologická poradna PREVENT
Vedoucí zařízení — Doléčovací centrum PREVENT
Vedoucí zařízení — Jihočeský streetwork PREVENT
Vedoucí zařízení — Kontaktní centrum PREVENT ČB
Vedoucí zařízení — Kontaktní centrum PREVENT PT
Vedoucí zařízení — Kontaktní centrum PREVENT ST
Vedoucí zařízení — Substituční centrum PREVENT
Vedoucí zařízení — Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT
Vedoucí zařízení — Adiktologické služby ve vězení PREVENT
Vedoucí zařízení — STATION 17 NZDM PREVENT
Vedoucí zařízení — CROSS NZDM PREVENT
Vedoucí zařízení — Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT
Vedoucí zařízení — Služby pro rodiny s dětmi PREVENT

f (kontakty)
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ORGANIZACE

ch
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PREVENT 99 z. ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice

r
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g

KONTAKTY

IČ: 69100641, č. ú.: 212818883/0300, datová schránka: k6ywzcd
T: +420 383 323 920, E: prevent@prevent99.cz

p
h

W: www.prevent99.cz
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ŘEDITEL ORGANIZACE A VÝKONNÝ ŘEDITEL

q

Michal Němec

m

M: +420 602 716 904, E: nemec@prevent99.cz

n
o

ODBORNÝ ŘEDITEL
Mgr. Tomáš Harant
M: +420 727 885 787, E: harant@prevent99.cz

EKONOMKA, VEDOUCÍ KANCELÁŘE ORGANIZACE
Helena Platzerová
M: +420 607 814 542, E: platzerova@prevent99.cz

MANAŽERKA PODPORY SLUŽEB
Mgr. Dagmar Randáková
M: +420 602 131 970, E: randakova@prevent99.cz
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f (kontakty)

ZAŘÍZENÍ

f (kontakty)

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE
vedoucí: Mgr. Martina Brožová

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT

Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice

vedoucí: Bc. Tomáš Brejcha

T: +420 387 201 738, M: +420 724 070 783, E: kccb@prevent99.cz

Františka Ondříčka 2, 370 05 České Budějovice
M: +420 725 708 078, E: ap@prevent99.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE

Nádražní ul. 661, 388 01 Blatná

vedoucí: Mgr. Daniel Randák

M: +420 702 050 789, E: ap@prevent99.cz

Primátorská 76, 383 01 Prachatice
T: +420 388 310 147, E: kcpt@prevent99.cz

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ
vedoucí: Mgr. Martina Brožová

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE

M: +420 724 070 783, E: asv@prevent99.cz

vedoucí: Mgr. Daniel Randák

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT

T: +420 383 322 357, E: kcst@prevent99.cz

Komenského 174, 386 01 Strakonice

vedoucí: Ing. Bc. Jan Šnokhous
Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice
T: +420 386 350 380, M:+420 725 832 981, E: dc@prevent99.cz

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT
vedoucí: Mgr. Lenka Moravcová
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice

CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN PREVENT

M: +420 702 142 881, E: sc@prevent99.cz

vedoucí: Mgr. Anna Němcová
Bavorova 24, 386 01 Strakonice

PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovice

vedoucí: Mgr. Jiří Koreš

Primátorská 76, 383 01 Prachatice

Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice

M:+420 607 770 655, E: cppr@prevent99.cz

M: +420 776 432 767, E: pnz@prevent99.cz

CROSS NZDM PREVENT

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

vedoucí: Martin Klajn, DiS.

vedoucí: Bc. Zuzana Rysová

Lidická 193, Strakonice

Heydukova 349, 386 01 Strakonice

M: +420 725 581 884, E: cross@prevent99.cz

M: +420 725 456 750, E: sas@prevent99.cz

JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT

STATION 17 NZDM PREVENT

vedoucí: Bc. Kamil Podzimek

vedoucí: Martin Klajn, DiS.

Nová 2026/14, 370 01 České Budějovice

Spálená 727, 388 01 Blatná

M: +420 602 570 366, E: js@prevent99.cz

M: +420 725 581 884, E: station17@prevent99.cz
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g (statistiky)
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STATISTIKY

k

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT
Klientů v ambulantní péči: 418

r

b

Kontaktů s klienty: 2 348

g
i

Rozpočet: 1 944 484 Kč

p
h

a
f

d
e

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ PREVENT

l

Klientů: 44

q

Kontaktů s klienty: 159

m

Rozpočet: 332 321 Kč

n
o

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT
Klientů v léčbě: 48
Kontaktů s klienty: 3 057
Rozpočet: 2 891 623 Kč

JIHOČESKÝ STREETWORK
Klientů: 429
Kontaktů s klienty: 6 572
Vyměněné stříkačky: 42 292 ks
Distribuované: kapsle 2960 ks, šňupátka 1193 ks, kondomy 3 960 ks
Rozpočet: 4 551 399 Kč

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE
Klientů: 467
Kontaktů s klienty: 7 773
Vyměněné stříkačky: 82 929 ks
Distribuované: kapsle 1 166 ks, šňupátka 2 456 ks
Rozpočet: 3 680 283 Kč
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g (statistiky)

g (statistiky)

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PREVENT

Klientů: 165

Rodin v dlouhodobé péči: 15

Kontaktů s klienty: 1 082

Rodin v kontaktu se službou: 30

Vyměněné stříkačky: 27 256 ks

Počet intervencí (á 30 min): 1 161

Distribuované: kapsle 558 ks, šňupátka 480 ks

Rozpočet: 971 435 Kč

Rozpočet: 1 568 228 Kč

CROSS NZDM PREVENT
KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE

Klientů: 183

Klientů: 233

Kontaktů s klienty: 2 791

Kontaktů s klienty: 1 580

Rozpočet: 1 297 000 Kč

Vyměněné stříkačky: 14 639 ks
Distribuované: kapsle 112 ks, šňupátka 435 ks
Rozpočet: 1 723 445 Kč

STATION 17 NZDM PREVENT
Klientů: 91
Kontaktů s klienty: 1 031

PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI PREVENT

Rozpočet: 884 570 Kč

Klientů: 90
Kontaktů s klienty: 1 325

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

Rozpočet: 1 412 545 Kč

Klíčových dobrovolníků: 10
Počet dobrovolnických hodin ve službách: 314

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT
Klientů v ambulantní léčbě: 26
Kontaktů s klienty: 2 096
Rozpočet: 2 003 075 Kč

CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Rodin v péči: 63
Konzultačních hodin: 1 230
Tel. intervencí: 140
Hlídání dětí: 581 hodin
Respit: 327 dní
Rozpočet: 2 868 893 Kč

Rozpočet: 98 478 Kč
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a (úvodní slovo)

h (donátoři, spolupráce, finance a hmotné dary)
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DONÁTOŘI

k

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT

ch

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady

r

b

g

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí
poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jiho-

p
h

českého kraje, Statutárního města České Budějovice, příspěvků a dotací dalších

a
f
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d
e

měst a obcí uvedených na straně 29, veřejného zdravotního pojištění prostřed-

l

nictvím zdravotních pojišťoven, darů fyzických a právnických osob a vlastních

q

zdrojů organizace.

m
n
o

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ PREVENT
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti,
Jihočeského kraje, Úřadu vlády a Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN PREVENT
Projekt byl financován ze Státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
za finanční podpory Nadace Agrofert, darů fyzických a právnických osob
a vlastních zdrojů organizace.

CROSS NZDM PREVENT
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí
poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, města Strakonice, Jihočeského
kraje, Nadace Agrofert, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů
organizace.

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.
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h (donátoři, spolupráce, finance a hmotné dary)

h (donátoři, spolupráce, finance a hmotné dary)
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, Statutárního

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady

města České Budějovice, programu ERASMUS+ a vlastních zdrojů organizace.

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí
poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jiho-

JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT

českého kraje, města Strakonice, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvede-

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady

ných na straně 29, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí

organizace.

poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, Evropského sociálního fondu

PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI PREVENT

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, příspěvků a dotací dalších

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady

měst a obcí uvedených na straně 29, darů fyzických a právnických osob

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Statutárního města České Budějovice,

a vlastních zdrojů organizace.

darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí

poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jiho-

poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jiho-

českého kraje, Statutárního města České Budějovice, příspěvků a dotací dalších

českého kraje, Statutárního města České Budějovice, příspěvků a dotací dalších

měst a obcí uvedených na straně 29, darů fyzických a právnických osob

měst a obcí uvedených na straně 29, darů fyzických a právnických osob a vlast-

a vlastních zdrojů organizace.

ních zdrojů organizace.

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE

STATION 17 NZDM PREVENT

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České Republiky a Rady

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí

vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí

poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, města Blatná, Jihočeského kraje,

poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví, Jiho-

Nadace Agrofert, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.

českého kraje, města Prachatice, příspěvků a dotací dalších měst a obcí uvedených na straně 29, darů fyzických a právnických osob a vlastních zdrojů

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PREVENT

organizace.

Projekt byl realizován za finanční podpory města Strakonice, Ministerstva práce
a sociálních věcí poskytnuté prostřednictvím Jihočeského kraje, Evropského sociálního fondu prostřednictví Operačního programu Zaměstnanost, darů fyzických
a právnických osob a vlastních zdrojů organizace.
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h (donátoři, spolupráce, finance a hmotné dary)

h (donátoři, spolupráce, finance a hmotné dary)
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SPOLUPRÁCE

Remedis s. r. o.; SANANIM z. ú.; Semiramis z. ú.; SOB – Spolek obcí Blatenska; SOŠ Blatná;

FIRMY A INSTITUCE

Stáje Štětice s. r. o. – Jiří Svoboda; SVP Strakonice; Oblastní charita Jihlava; Tempe-

SOU Blatná; Společnost Podané ruce o.p.s.; Správa domů s. r. o. České Budějovice;
A.N.O.; ADVAITA, z. ú.; Amalthea z. s.; APSS ČR; Arkáda, z. ú.; Auritus z. s.; Azylový

ri o.p.s.; Teologická fakulta JU; Terénní program Městské charity ČB; Theia o.p.s.;

dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice; Azylový dům sv. Pavla

TK Advaita; TK Fénix; TK Fides; TK Karlov; TK Magdaléna; TK Němčice; TK Nová Ves;

České Budějovice; Centrum vzdělávání a kultury Blatná; Cestou necestou z. ú.;

TK Podcestný mlýn; TK White Light I; Ulice – agentura sociální práce, z. s.; Úřad

CPPT o. p. s.; ČČK Prachatice; ČČK České Budějovice; DC Magdaléna; Dětské centrum

práce České Budějovice; Úřad práce Prachatice; Úřad práce Strakonice; Vazební

Jihočeského kraje o.p.s.; Diecézní charita České Budějovice; Dobrá rodina, o.p.s.;

věznice České Budějovice; Záchytná protialkoholní a protitoxikomanická stanice

Do světa z. s.; Domeček – středisko pro volný čas a integraci; Euroškola Strakonice

České Budějovice; Zdravotně sociální fakulta JU; Zdravotní ústav České Budějovi-

s. r. o.; Farní Charita Prachatice; Gymnázium Strakonice; Hotel Svět; Intervenční cen-

ce; ZŠ Dukelská Strakonice; ZŠ F. L. Čelakovského Strakonice; ZŠ Komenského

trum České Budějovice; Jihočeská rozvojová, o.p.s.; KHS – Územní pracoviště Pracha-

Blatná; ZŠ Plánkova Strakonice; ZŠ Poděbradova Strakonice; ZŠ Povážská

tice; KHS – Územní pracoviště Strakonice; KHS JIhočeského kraje; Klinika Adiktologie

Strakonice; ZŠ T. G. M. Blatná

VFN UK; Klub Mana Strakonice; KreBul, o.p.s.; Krizové centrum pro rodinu, z. s.;
Laxus z. ú.; LMC s. r. o.; Magdaléna o.p.s.; Městská Charita České Budějovice; Měst-

LIDÉ

ské policie obcí Jihočeského kraje; Městský ústav sociálních služeb Strakonice;

MUDr. David Adameček; Mgr. Marie Banáková; Mgr. Eva Bartošová; Mgr. Michaela

Metha, z. ú.; Mezi proudy o.p.s.; MŠ Holečkova Strakonice; MŠ Lidická Strakonice;

Baslerová; Dana Bedlánová; Miroslav Bernard; Mgr. Lucie Bicková; Ing. Kamil

MŠ Spojařů Strakonice; Nemocnice České Budějovice a. s.; Nemocnice Prachatice

Bjaček; Mgr. et Bc. Pavel Bláha; Milada Brejchová; Bc. Štěpánka Candrová;

a. s.; Nemocnice Strakonice a. s.; NMS; Infekční ambulance Nemocnice Strakonice;

MUDr. Martin Čech; Bc. Michaela Čermáková, DiS.; Mgr. Gabriela Dobiášová;

INIZIO Internet Media s. r. o.; NZDM Bongo; Občanská poradna při Jihočeské roz-

František Doktor; Mgr. Pavla Doubková; MUDr. Jiří Dvořáček; Mgr. Martina Eisen-

vojové o.p.s.; Oblastní charita Jihlava; OSPOD Krajského úřadu Jihočeského kraje;

hammerová; Jan Ferenčík; Bc. Světluše Fialová; Věra Filipová; Zdeněk Hadrava;

Odbor sociálních věcí České Budějovice; Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Irena Hanousková; Mgr. Monika Hanzelyová; Mgr. Jan Hesoun; Mgr. Josef Hess;

Milevsko; Oddělení sociálně právní ochrany dětí Blatná; Oddělení sociálně právní

MUDr. Jitka Hlavničková; Ing. Jiří Horecký, MBA, PhD.; MUDr. Ivo Horný; Mgr. Vladi-

ochrany dětí České Budějovice; Oddělení sociálně právní ochrany dětí Prachatice;

mír Horváth; JUDr., Mgr. Jaroslava Hrabětová; Jan Hromada, DiS.; PaedDr. et Mgr.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Strakonice; Oddělení sociálně právní ochra-

Dagmar Hrubá; Josef Hruška; Jiří Janků; MUDr. Ivana Javůrková; Lucie Kádnerová;

ny dětí Trhové Sviny; Oddělení sociálně právní ochrany dětí Týn nad Vltavou;

MUDr. Marcela Kalná; Bc. Štěpánka Kardová; Mgr. Ivana Kahovcová; Mgr. Iva Ka-

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Vimperk; Oddělení sociálně právní ochrany

rasová; Věra Kárová; Mgr. Helena Kavanová; MUDr. Zsolt Kecskeméthy; Ing. Lucia

dětí Vodňany; Otevřená Okna z. ú.; Pedagogická fakulta JU; Pedagogicko psycholo-

Kiššová; František Kněžínek; Mgr. Helena Kocmanová; Mgr. Milan Kolář; Ing. Michal

gická poradna Prachatice; Pedagogicko psychologická poradna Strakonice; PL Čer-

Kolda, MBA; Věra Kontríková; Mgr. Věra Korčáková; Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.;

vený Dvůr; PN Jihlava; Policie ČR; PorCeTa, o.p.s.; Poradna EVA České Budějovice;

Mgr. Šárka Kovárnová; MUDr. Marie Kotišová; Ing. Marie Kotrbová; doc. Ing. Lucie

Portus Prachatice, o.p.s.; Právní poradna A.N.O.; Prev-centrum, z. ú.; Proadis z. s.;

Kozlová, Ph.D.; MUDr. Ivana Krabatschová; Mgr. Lucie Králová; Radka Krygarová;

Probační a mediační služba České Budějovice; Probační a mediační služba Pracha-

Milan Krištůfek; Bc. Markéta Koubková; JUDr. Jan Kubálek; Mgr. Jan Látal; Bc. Jana

tice; Probační a mediační služba Strakonice; Progressive o.p.s.; Psychiatrická

Lhotáková; Iva Linhová; Tomáš Ludvík; Dagmar Lísková; Alejandro Maestre;

ambulance PL Lnáře ve Strakonicích; Psychiatrická ambulance Prachatice;

Bc. Kateřina Malečková; Ing.Jaroslava Martanová; Mgr. Petra Maxová; Roman
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Mezlík; Bc. Eva Mifková; prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.; Bc. Olga Merklová;
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FINANCE A HMOTNÉ DARY

Mgr. Johana Mertová; Ing. Jana Moravcová; MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.;

FIRMY A INSTITUCE

MUDr. Vladimír Muchl; Mgr. Marek Nerud; MUDr. Miroslav Norek; Ing. Tomáš

APSS ČR; Devětsil JST, s. r. o.; GIVT.cz s. r. o.; Hoch a synové 1899, s. r. o.;

Novák; Mgr. Michal Novotný; Hana Pecková; MUDr. Michal Pelíšek; Bc. Dagmar

Jiho Tech s. r. o.; Jihočeský kraj; Lesy ČR; Medistyl-Pharma a. s.; Město Blatná; Město

Pilíková; Mgr. Pavel Plaček; Mgr. Ondřej Počarovský; MUDr. Jana Požárková;

Borovany; Město Netolice; Město Nové Hrady; Město Prachatice; Město Soběslav;

Mgr. Petra Priknerová; Mgr. Martin Prokeš; PhDr. Josef Radimecký, MSc., Ph.D.;

Město Strakonice; Město Trhové Sviny; Město Týn nad Vltavou; Město Veselí nad

Mgr. Martina Ramešová; JUDr. Hana Randáková; Hana Rabenhauptová; Mgr. et

Lužnicí; Město Vimperk; Město Vodňany; Město Volary; Město Volyně; Ministerstvo

Mgr. Helena Rampachová; Mgr. Martin Rataj; Mgr. Jiří Richter; Mgr. Alexandra

práce a sociálních věcí; Ministerstvo spravedlnosti; Ministerstvo vnitra; Minis-

Roubalová; Mgr. Štefan Schwarc; Mgr. Lenka Sládková; Ing. Soňa Slepičková;

terstvo zdravotnictví; Nadace AGROFERT; PINTOS.cz; Rada vlády pro koordinaci

Bc. Marcela Slipková; Mgr. Ing. Jiří Staníček; Mgr. Ivana Stráská; Jiří Stříbrný;

protidrogové politiky; Schubert CZ, s. r. o.; Smart-filter.com s. r. o.; Moravia

Mgr. Petr Studenovský; David Svoboda, DiS.; Mgr. Petr Sznapka; Mgr. Dana Šedivá;

Stav s. r. o.; Statutární Město České Budějovice; Svaz PROADIS z. s.

Vladimír Šilhan; Mgr. Milan Šnorek; Bc. Ladislava Šťastná; PhDr. Matúš Šucha,
Ph.D.; Jana Tesařová; Petra a Tomáš Valovi; Bc.Petra Tůmová; Mgr. Aleš Vaněk;
Mgr. Eva Vernerová; Mgr. Pavel Vítkovský; Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip.;
Mgr. Jaroslava Víznerová; Mgr. Hana Vojtěchová; Mgr., Bc. Olga Volechová;
Mgr. Lenka Vysoká; Mgr. Lenka Vyternová; Alexandra Zajíčková;
MUDr. Jiří Zdvořák; Dagmar Zelenková

LIDÉ
Ivana Bláhová; Bc.et Bc. Zuzana Bláhová; Mgr. Martina Brožová; Mgr. Lenka
Čadová; Ludmila Drozdová; PaedDr. Dagmar Hrubá; RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.;
Mgr. Jiří Koreš; Marie Maršálová; Mgr. Hana Míková; Lenka Moravcová; Anna
a Michal Němcovi; Helena a Radek Platzerovi; Vojtěch Pysk; Dagmar a Daniel
Randákovi; Jan Šnokhous; Lenka Vlachová

OBCE, KTERÉ NÁS PODPOŘILY V RÁMCI MODELU
SPOLUFINANCOVÁNÍ ADIKTOLOGICKCÝH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE
Adamov; Bechyně; Borová Lada; Borovany; Čejetice; České Budějovice; Čestice;
Číčenice; Čkyně; Doubravice (ČB); Droužetice; Hlavatce; Hluboká nad Vltavou; Hodětín; Horní Stropnice; Hosín; Hoslovice; Chroboly; Chýnov; Jankov; Kamenný Újezd;
Katovice; Klenovice; Košice; Ktiš; Libějice; Libějovice; Ločenice; Malovice; Mičovice;
Mokrý Lom; Nebřehovice; Němčice (PT); Němčice (ST); Němětice; Nišovice; Nová Ves
u Mladé Vožice; Nové Hrady; Novosedly; Planá; Prachatice; Skočice; Slapsko; Soběslav; Stádlec; Staré Hodějovice; Strakonice; Strážný; Střelské Hoštice; Trhové Sviny;
Třebějice; Týn nad Vltavou; Veselí nad Lužnicí; Vimperk; Vodňany; Volary;
Volenice; Volyně; Vrábče; Zdíkov; Zvěrotice; Želeč

PROSTŘEDNICTVÍM SVAZKU OBCÍ BLATENSKA
Bělčice; Bezdědovice; Blatná; Bratronice; Březí; Buzice; Čečelovice; Doubravice
(ST); Hajany; Hlupín; Hornosín; Chlum; Chobot; Kadov; Kocelovice; Lažánky; Lažany;
Lnáře; Lom; Mačkov; Mečichov; Myštice; Předmíř; Radomyšl; Sedlice; Škvořetice;
Tchořovice; Třebohostice; Uzenice; Uzeničky; Velká Turná; Záboří

ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)

j

c

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

k

ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

ch

r

b

g
i
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NÁZEV POLOŽKY

HLAVNÍ ČINNOST

p
h

a
f

d
e

l

A.

NÁKLADY

A.I.

Spotřebované nákupy
a nakupované služby celkem

7 556

A.II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

0

A.III.

Osobní náklady celkem

19 018

A.IV.

Daně a poplatky celkem

37

A.V.

Ostatní náklady celkem

130

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek

9

A.VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

30

A.VIII.

Daň z příjmu celkem

77

Náklady celkem

26 856

q
m
n
o

B.

VÝNOSY

B.I.

Provozní dotace

22 424

B.II.

Přijaté příspěvky

392

B.III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

4 244

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

103

B.V.

Tržby z prodeje majetku

0

Výnosy celkem

27 162

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

382

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

306

32

ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)

ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)

ZPRÁVA AUDITORA
ROZVAHA
Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)

NÁZEV
POLOŽKY

STAV K PRVNÍMU
DNI ÚČETNÍHO
OBDOBÍ

STAV K POSLEDNÍMU
DNI ÚČETNÍHO
OBDOBÍ

AKTIVA

1 655

3 817

A.

Dlouhodobý majetek celkem

63

54

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

151

151

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

-88

-97

B.

Krátkodobý majetek celkem

1 592

3 763

B.I.

Zásoby celkem

5

5

B.II.

Pohledávky celkem

1 298

1 678

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

239

2 006

B.IV.

Jiná aktiva celkem

50

75

PASIVA

1 655

3 817

A.

Vlastní zdroje celkem

695

993

A.I.

Jmění celkem

528

687

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

168

306

B.

Cizí zdroje celkem

960

2 825

B.I.

Rezervy

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

796

1 991

B.IV.

Jiná pasiva celkem

164

834

Kompletní účetní závěrka včetně přílohy k účetní závěrce je dostupná
ve sbírce listin na www.justice.cz a v sídle organizace PREVENT 99 z. ú.,
Heydukova 349, 386 01 Strakonice.
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ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)

ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)
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ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)

ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)
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ch (účetní uzávěrka, zpráva auditora)

a (úvodní slovo)
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a (úvodní slovo)

O NÁS

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PŘÍBĚHY KLIENTŮ

2

2

OBSAH
Adiktologické služby — 5
Služby pro děti a mládež — 17
Podpora rodin — 21
Sekce vzdělávání — 25
Správa a vedení organizace — 29

4

a (úvodní slovo)

a (úvodní slovo)

5

e

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY
d

Nabízíme širokou škálu služeb pro osoby
závislé či ohrožené závislostí na drogách,
alkoholu i problémovém hráčství. Služby

c

b

poskytujeme přímo v terénu v cca 20 měsa

tech a obcích Jihočeského kraje a ambulantně ve městech České Budějovice, Prachatice,
Strakonice a Blatná. V našich zařízeních se
setkáte se zkušeným vzdělaným personálem z řad sociálních pracovníků, adiktologů,
psychologů, lékařů a psychoterapeutů.
Služby našich osmi adiktologických
zařízení využívá ročně přibližně
2 200 klientů.

6

adiktologické služby

adiktologické služby

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT

nabízí odborné sociální poradenství

je určeno klientům, kteří již ukončili léčbu

a ambulantní léčbu závislým nebo závislostí ohroženým osobám,

závislosti na drogách, alkoholu či hraní nebo sázení, avšak

jejich rodinám a blízkým. Adiktologická poradna PREVENT je také

návrat do původního prostředí je pro ně obtížný či rizikový.

zdravotnickým zařízením, které mělo v roce 2017 uzavřené

Klienti mohou do zařízení ambulantně docházet, nebo požádat

smlouvy s těmito pojišťovnami:

o ubytování v chráněném prostředí.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

POSLÁNÍ

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Posláním Doléčovacího centra PREVENT je podpora osob

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

přicházejících bezprostředně po ukončení léčby ze závislostí,

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky.

v jejich opětovném začlenění do společnosti.

Od listopadu 2014 je otevřeno
detašované pracoviště ve městě Blatná.

TÝM
Ing. Bc. Jan Šnokhous – socioterapeut, vedoucí pracovník

POSLÁNÍ

Mgr. Lenka Mašková – sociální pracovnice, terapeutka (nyní MD)

Posláním Adiktologické poradny PREVENT je pomáhat lidem, kteří

Ondřej Bílý – pracovník v sociálních službách (do 30. 9. 2017)

hledají řešení obtíží spojených se závislostním chováním.

Mgr. Michaela Rokosová – sociální pracovnice (od 1. 9. 2017)
Mgr. Martina Fürstová – režimová a sociální pracovnice (od 1. 9. 2017)

TÝM

Mgr. Martina Brožová – terapeutické skupiny (DPP)

Bc. Tomáš Brejcha – vedoucí, konzultant, adiktolog

Bc. Kamil Podzimek – terapeutické skupiny (DPP)

Mgr. Nikola Brandová – konzultant, poradce
Mgr. Michaela Kotyzová – konzultant, adiktolog
MUDr. Andrej Šebeš, CSc. – garant, lékař
MUDr. Miroslav Norek – externí ambulantní psychiatr

7

8

adiktologické služby

adiktologické služby

JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE

realizuje terénní sociální práci, která je určena uživatelům jakýchko-

nabízí služby aktivním uživatelům návykových látek, ať již

9

liv návykových či psychotropních látek, ať už je berou injekčně, šňu-

s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. Mohou se zde

pají nebo kouří, a také osobám poskytujícím placené sexuální služby.

anonymně poradit o své situaci, vyměnit stříkačky, vysprchovat se,

Pracovníci se s klienty setkávají přímo na ulicích, v jejich bytech či

najíst nebo požádat o zajištění léčby či o pomoc s různými

barech. Klienti nejčastěji využívají výměny injekčních stříkaček,

životními obtížemi.

distribuci šňupátek, kondomů a základního sociálního poradenství.
POSLÁNÍ
POSLÁNÍ

Posláním Kontaktního centra PREVENT České Budějovice je poskyt-

Jihočeský streetwork PREVENT působí na území Jihočeského kraje,

nout bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů drog (včet-

kde prostřednictvím terénní sociální práce (tj. probíhá v přirozeném

ně alkoholu), nabídnout jim pomoc a podporu při hledání vhodného

prostředí – ulice, bary, squaty, byty…) vyhledává a kontaktuje osoby

řešení jejich aktuálních problémů, minimalizovat zdravotní a sociální

závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika jejich způsobu

rizika spojená s užíváním závislostních látek, motivovat ke změně

života a chránit veřejné zdraví.

dosavadního způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit populaci drogami nezasaženou.

TÝM
Bc. Kamil Podzimek – vedoucí, streetworker

TÝM

Mgr. Markéta Skálová – streetworker

Mgr. Martina Brožová – vedoucí, kontaktní pracovník

Bc. Martin Zajíček – streetworker

Mgr. Lukáš Schmidt – kontaktní pracovník

Bc. Jiří Medlín – streetworker

Mgr. Michaela Rokosová – kontaktní pracovnice (do 31. 8. 2017)

Tomáš Antoňů – streetworker

Bc. Martina Fürstová – kontaktní pracovnice (do 31. 8. 2017)

Jakub Novák, DiS. – streetworker

Bc. Tereza Krišková – kontaktní pracovnice

Bc. Jana Přádná – streetworker (do 27. 10. 2017)

Veronika Kadlecová – kontaktní pracovnice (od 11. 9. 2017)

Bc. Petra Chmelařová – streetworker (do 31. 10. 2017)

Bc. Eva Gruberová – kontaktní pracovnice (od 1. 11. 2017)

Bc. Adéla Sloupová – streetworker (do 30. 11. 2017)

Barbora Jedličková – kontaktní pracovnice (DPP)

Bc. Daniel Martínek – streetworker (od 1. 11. 2017)
Špačková Eva, DiS. – streetworker (od 23. 10. 2017)
Veronika Kadlecová – streetworker (DPP)
Bc. Martina Fürstová – streetworker (DPP)
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adiktologické služby

adiktologické služby

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE

11

nabízí služby zejména aktivním uživatelům návykových látek,

nabízí služby uživatelům návykových látek a lidem ohroženým

ať již s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. Poraden-

vznikem či rozvojem jiných druhů závislostí. Služby využívají také

ství, terapii a podporu zde využívají také lidé ze sociálního okolí

rodiče, příbuzní, partneři nebo známí těchto osob. Klienti přichází

uživatelů drog – nejčastěji rodiče, jejichž děti užívají návykové látky.

často na doporučení z jiných institucí.

POSLÁNÍ

POSLÁNÍ

Posláním Kontaktního centra PREVENT Prachatice je zkvalitnit život

Posláním Kontaktního centra PREVENT Strakonice je zkvalitnit

osobám ohroženým problematikou závislostí na Prachaticku – a to

život osobám ohroženým problematikou závislostí na Strakonicku

prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměřených

– a to prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměře-

na ochranu veřejného zdraví a na snižování finančních, sociálních

ných na ochranu veřejného zdraví a na snižování finančních, sociál-

a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek

ních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek

a jiných závislostí.

a jiných závislostí.

TÝM

TÝM

Mgr. Daniel Randák – vedoucí, konzultant, poradce, adiktolog

Mgr. Daniel Randák – vedoucí, konzultant, poradce, adiktolog

Bc. Pavla Vacíková – kontaktní pracovnice

Bc. Pavla Vacíková – kontaktní pracovnice

Bc. Martin Zajíček – kontaktní pracovník

Monika Hůdová – kontaktní pracovnice

Bc. Eva Gruberová – kontaktní pracovnice (do 31. 10. 2017)

Bc. Eva Gruberová – kontaktní pracovnice (do 31. 10. 2017)

Mgr. Adéla Jiříková – kontaktní pracovnice (od 1. 4. 2017)

Bc. Zuzana Surá – kontaktní pracovnice (od 1. 12. 2017)

Marek David – kontaktní pracovník (od 13. 11. 2017 do 15. 12. 2017)

Barbora Vilímová – kontaktní pracovnice (DPP)

12

adiktologické služby

adiktologické služby

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT

ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ PREVENT

je určeno osobám závislým na opiátech, které aktuálně nemohou

Posláním projektu je pomoci závislým osobám, které se nacházejí

nebo nechtějí od drog abstinovat, přesto však chtějí svůj život

ve vazbě či výkonu trestu ve Vazební věznici České Budějovice,

změnit. Pravidelně zde dostávají substituční látku (metadon,

začlenit se zpět do společnosti, zařadit se na trh práce a nena-

buprenorfin) předepsanou lékařem a v rámci programu

vázat na minulost spojenou se závislostním chováním.

13

využívají další terapeutické a psychosociální služby.
Substituční centrum PREVENT je také zdravotnické zařízení.

Podpora je zaměřená na zdravý životní styl bez závislostí a prevenci

POSLÁNÍ

entaci na trhu práce a nalezení a udržení si vhodného zaměstnání,

relapsu, dále na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k oriSubstituční centrum PREVENT usiluje o návrat do běžného života

vytváření stabilní finanční situace a řešení dluhové situace, na

u osob závislých na opiátových drogách (např. heroin, morfin, opi-

smysluplné využívání volného času a v neposlední řadě na sociální

um) prostřednictvím ambulantní substituční léčby. Ta spočívá v po-

stabilizaci, což znamená nalezení bydlení a obnovení a udržení při-

dávání léků (metadonu/buprenorfinu - Suboxone), které je kombino-

rozených sociálních vazeb.

vané s odborným sociálním poradenstvím a jinými psychosociálními
službami. Cílem je zdravotní a sociální stabilizace.

Adiktologické služby ve vězení jsou terénní formou odborného sociálního poradenství Adiktologické poradny PREVENT, jsou poskytovány

TÝM

od roku 2016.

Mgr. Lenka Moravcová – vedoucí, konzultant, poradce
Mgr. Jana Hrkalíková – zdrav. sestra, soc. prac. (do 30. 4. 2017)
Bc. Dita Horáková – sociální pracovník (od 1. 9. 2017)

TÝM

MUDr. Veronika Zimmelová – lékařka

Ing. Bc. Jan Šnokhous – koordinátor, sociální pracovník,

MUDr. Andrej Šebeš – garant, lékař

odborný poradce, socioterapeut (do 30. 9. 2017)

Monika Lesniaková – zdravotní sestra

Mgr. Nikola Brandová – psycholožka, terapeutka (do 30. 9. 2017)

Bc. Barbora Dvořáková – zdravotní sestra

Mgr. Martina Brožová – koordinátor, psycholog,

Radka Jozová – zdravotní sestra (DPP)

odborný poradce (od 1. 10. 2017)

Bc. Zdenka Hanzlíková – zdravotní sestra (DPP)

Bc. Martina Fürstová – adiktolog, odborný poradce (od 1. 10. 2017)

Monika Denešová Rezková – zdravotní sestra (DPP)

14

adiktologické služby

PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI PREVENT
Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT vznikla v roce 2016.
Nabízí odborné poradenství a ambulantní léčbu závislostí lidem,
kteří se na své životní cestě dostali do obtíží spojených s hazardním
hraním (sázením, hraním PC her atd.), nebo jejich blízkým, kteří také
hledají odbornou pomoc.
POSLÁNÍ
Posláním Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT je aktivně
nabízet a poskytovat odbornou pomoc závislým hráčům, sázkařům,
lidem škodlivě užívajícím internetové produkty a jejich blízkým.
TÝM
Mgr. Jiří Koreš – vedoucí zařízení, psychoterapeut, adiktolog, sociální prac.
Bc. Dita Horáková – sociální pracovník, adiktolog
Mgr. Jan Látal – úprava webu (DPP)

16

a (úvodní slovo)

a (úvodní slovo)

17

SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Práce s dětmi a mládeží patřila mezi
základní aktivity naší organizace od doby
jejího založení. Doposud jsme realizovali
stovky různě zaměřených kurzů, seminářů,
pobytových akcí i dlouhodobých projektů.
Nyní se naše aktivity s dětmi a mládeží
soustřeďují zejména kolem činnosti dvou
Nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež v Blatné a ve Strakonicích.

18

služby pro děti a mládež

služby pro děti a mládež

STATION 17 NZDM PREVENT

CROSS NZDM PREVENT

je určen dětem a mládeži od 12 let do 26 let z Blatné a okolí,

je určen dětem a mládeži od 12 let do 26 let ze Strakonic, jež zde

která zde může aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.

mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Pracovníci jim

Pracovníci jim zde poskytují podporu v obtížném období

zde poskytují podporu v obtížném období dospívání. Služby jsou

dospívání. Služby jsou anonymní, zdarma a využívat je lze

anonymní, zdarma a využívat je lze pravidelně i jednorázově,

pravidelně i jednorázově, dle potřeby klientů.

dle potřeby klientů.
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POSLÁNÍ

POSLÁNÍ

Posláním STATION 17 NZDM PREVENT je poskytnout podporu pro

Posláním CROSS NZDM PREVENT je poskytnout podporu pro zdravý

zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých z blatenského

rozvoj dospívajících a mladých dospělých ze strakonického regionu,

regionu, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních

kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích,

situacích, nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Poskytuje-

nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Poskytujeme odbor-

me odbornou pomoc, podporu a informace v místě, které je zároveň

nou pomoc, podporu a informace v místě, které je zároveň místem,

místem, kde lze trávit čas a je alternativou k místům potenciálně

kde lze trávit čas a je alternativou k místům potenciálně ohro-

ohroženým nežádoucími jevy, jako jsou bary, hospody, ulice.

ženým nežádoucími jevy, jako jsou bary, hospody, ulice.

TÝM

TÝM

Martin Klajn, DiS. – vedoucí, sociální pracovník

Martin Klajn, DiS. – vedoucí, sociální pracovník

Bc. Čermáková Michaela, DiS. – sociální pracovnice (do 31. 5. 2017)

Mgr. Dominika Váňová – režimová a volnočasová pracovnice

Mgr. Veronika Stachová – sociální pracovnice

Mgr. Veronika Stachová – sociální pracovnice (do 20. 2. 2017)

Nikol Opplová, DiS. – sociální pracovnice (od 13. 6. 2017 do 5. 10. 2017)

Michaela Zrnová, DiS. – sociální pracovnice (od 16. 2. 2017)

Bc. Tereza Posavádová – sociální pracovnice (od 1. 11. 2017)

Sandra Kolářová – volnočasová pracovnice (DPČ)

Bc. Kristýna Nová – volnočasová pracovnice (DPČ)

Jonathon Joseph Heyes – učitel hry na hudební nástroje (DPP)

Doplňkovou činnost strukturovaného doučování zajišťovala:

Doplňkovou činnost strukturovaného doučování zajišťovali:

Bc. Magda Ledvinková – (DPP)

Bc. Linda Schaffarz, Sandra Kolářová,
Mgr. Jaroslava Haisová, Mgr. Jindřich Hais,
Bc. Květa Čečková

20

a (úvodní slovo)

a (úvodní slovo)

PODPORA RODIN
Práce s rodinami se v PREVENTu dlouho
zaměřovala zejména na rodiny, které se
potýkají s problematikou závislostí
(viz. Adiktologické služby). Od roku 2013
jsme však rozšířili svoji činnost o zcela
specifickou oblast podpory pěstounských
rodin a od roku 2016 o sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi.

21
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podpora rodin

podpora rodin

CENTRUM PODPORY PĚSTOUNSKÝCH RODIN

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PREVENT

23

Nabízíme podporu pěstounským rodinám z Jihočeského kraje. Cent-

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou registrovanou sociálně

rum podpory pěstounských rodin má svá sídla v Českých Budějovi-

aktivizační službou určenou rodinám, které se ocitly v nepříznivé

cích, Strakonicích a Prachaticích, avšak nabízíme své terénní služby

životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí a kterou nejsou schop-

ve všech městech Jihočeského kraje. Centrum podpory pěstounských

ny překonat vlastními silami. Rodinám na Strakonicku pomáháme

rodin PREVENT je osobou pověřenou k sociálně právní ochraně dětí

převážně terénní formou, tj. přímo v domácnosti, na úřadech, při

a s pěstouny uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče.

jednání se školou, u lékaře apod. Rodiny nás však mohou navštívit
také ambulantně v našich prostorách ve Strakonicích.

POSLÁNÍ
Naším posláním je pomáhat pěstounským rodinám v Jihočeském

POSLÁNÍ

kraji vytvářet podmínky pro optimální zajištění náhradní rodinné

Naším posláním je nabídnout pomoc a podporu rodinám

péče dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči.

při překonávání obtíží tak, aby jejich děti mohly vyrůstat
doma a byly spokojené.

TÝM
Mgr. Anna Němcová – vedoucí, klíčová pracovnice

TÝM

Mgr. Lenka Čadová – klíčová pracovnice

Bc. Zuzana Rysová – vedoucí zařízení a klíčová sociální pracovnice

Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová – klíčová pracovnice

Mgr. Veronika Stachová – klíčová sociální pracovnice

Mgr. Jaroslava Haisová – klíčová pracovnice
Mgr. Luděk Beneš – klíčový pracovník
Mgr. Michaela Nenadálová – klíčová pracovnice (DPČ)
Mgr. Martina Brožová – psycholožka, psychoterapeutka, letkorka (DPP)
Martin Klajn, DiS. – poradce, terapeut, lektor (DPP)
Bc. Tomáš Brejcha – terapeut (DPP)
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a (úvodní slovo)

a (úvodní slovo)
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SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací aktivity realizujeme od roku
2000 a různě zaměřených kurzů bylo a je
našimi lektory každoročně zrealizováno
několik. Jakékoliv kurzy a vzdělávací akce
vždy pečlivě připravujeme tak, aby byly pro
účastníky nejen prakticky využitelné, ale
aby čas na nich strávený byl příjemným zážitkem. V posledních letech se zaměřujeme
zejména na vzdělávání pěstounů a realizaci
kurzů akreditovaných MPSV. Do naší nabídky patří i facilitace složitých jednání.

26

sekce vzdělávání

sekce vzdělávání

KURZY AKREDITOVANÉ MPSV

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM PREVENT

V současné době nabízíme tři různě zaměřené vzdělávací kurzy, dva

Dobrovolníci pomáhají zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb,

z oblasti drogové problematiky, jeden z oblasti sociálně-právní ochra-

umožňují rozšíření služeb pro klienty (v CPPR např. dobrovolníci

ny dětí. Kurzy jsou určené sociálním pracovníkům, pracovníkům v so-

zajišťují doučování a volnočasové aktivity pro děti, které bychom

27

ciálních službách, pracovníkům v sociálně-právní ochraně dětí a dal-

jinak nemohli nabízet). Pracovníci díky dobrovolníkům mají víc

ším odborníkům. Pořádáme jak otevřené kurzy s vypsanými termíny,

času věnovat se odborné práci a dobrovolníci zároveň přinášejí

tak i kurzy „na klíč“ pro uzavřené skupiny. Většina lektorů těchto

individuálnější, neformální přístup ke klientům a zprostředkovávají

kurzů jsou vedoucí pracovníci ostatních programů naší organizace.

klientům možnost smysluplného trávení volného času. Dobrovolníci
dále působili v Doléčovacím centru PREVENT a v Kontaktním centru

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
Každoročně dáváme na výběr z dvaceti zajímavých témat, o kterých
pořádáme kurzy a semináře. Ty jsou určené nejen pěstounům, kteří
mají s námi uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, ale mohou
je navštívit i další pěstouni. Vzdělávání realizujeme také na zakázku
či objednávku (např. pro OSPOD). Dále pořádáme víkendové vzdělávací pobyty. Klíčovými lektory jsou zkušení pracovníci Centra podpory
pěstounských rodin a vedoucí pracovníci ostatních programů naší
organizace, tedy lidé vysokoškolsky vzdělaní, absolventi psychoterapeutických výcviků a mající dlouholeté zkušenosti v práci s problematickou mládeží, závislými a problematickými rodinnými systémy.
Snažíme se, aby naše kurzy byly zaměřené co nejvíce na praxi a potřeby konkrétních pěstounských rodin.

ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE

PREVENT České Budějovice.
Dobrovolnický program je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR
od července 2014. PREVENT 99 z. ú. je tedy vysílající a zároveň
přijímající organizací.
TÝM
Mgr. Dagmar Randáková – koordinátor (do 30. 4. 2017)
Mgr. Dominika Váňová – koordinátor (od 1. 5. 2017)
Mgr. Luděk Beneš – pracovník (od 1. 5. 2017)
KLÍČOVÉ DOBROVOLNICE
Ivana Hrúzová, Hana Chvalová, Lucie Krumlová, Magdalena Matašovská,
Lucie Matysová, Romana Kübelbek, Isabela Vilingerová,
Natálie Dejová, Soňa Kolarová, Ilona Kárová, Karolína Krchová

Od roku 2007 pořádáme každoročně konferenci k otázkám závislostí.

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA – EVS

Původně lokální jihočeská akce s účastí okolo 50 posluchačů se s léty

V rámci projektu ERASMUS+ nám od podzimu pomáhají dobrovolní-

proměnila v celorepublikově vyhledávanou konferenci, kterou navště-

ci z Irska a Lotyšska. Působí v zařízení STATION 17 NZDM PREVENT

vuje každoročně více než 150 posluchačů. Adiktologická konference Ji-

v Blatné a CROSS NZDM PREVENT ve Strakonicích.

hočeského kraje tak zůstala lokální zejména svým umístěním v Jihočes-

Paul Walsh (od 10/2017)

kém kraji. Konference preferuje sdílení nových poznatků, experimentů

Juris Bukšs (od 10/2017)

a zkušeností z praktického života všech služeb pro závislé. Konference
vedle odborného programu akcentuje prohlubování kolegiálních vztahů, a s touto ambicí pracuje také s doprovodným programem a formou
pořádání a umístění konference. V roce 2017 jsme pořádali XI. ročník,
poprvé také za účasti zahraničních řečníků.
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a (úvodní slovo)

správa a vedení organizace „základna“

SPRÁVA A VEDENÍ ORGANIZACE
„ZÁKLADNA“
Naším posláním je zajišťovat finanční prostředky na provoz
našich zařízení, spravovat administrativu, řídit vnitřní
procesy a prosazovat odborné zájmy na politicko-koncepčních
platformách.
TÝM
Michal Němec – ředitel organizace
Mgr. Tomáš Harant – odborný ředitel
Mgr. Dagmar Randáková – manažerka podpory služeb
Helena Platzerová – vedoucí kanceláře organizace
Markéta Velková – administrativní pracovnice
Marta Roubalová – administrativní pracovnice
Bc. Klára Vosyková – administrativní pracovnice
Jana Machová – administrativní pracovnice (od 1. 7. 2017)
Ing. Jaroslava Hrdličková – administrativní pracovnice (od 1. 7. 2017)
Daniel Vlček – administrativní pracovník (do 31. 7. 2017)
Věra Kontríková – externí účetní
Mgr. Jan Látal – webové stránky
BcA. Milan Krištůfek – design
MgA. Kateřina Malečová Suková – PR (DPP)
Michaela Platzerová – (DPP)
Hana Kunešová – (DPP)
Kristýna Velková – (DPP)
Radek Platzer – (DPP)
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a (úvodní slovo)
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JIHOČESKÝ STREETWORK PREVENT
LUCIE, 36 LET
Začínala jsem před asi 14 lety někde jinde. Konkrétně u jednoho dotyčného, který mě po třech nedělích prodal, takže jsem nakonec
skončila tady. Ráda bych, aby tohle slečnám pomohlo, aby nedělaly blbosti. Důvěřovala jsem lidem, kterým jsem neměla, kteří mě potopili. Byli to romáci, ale neznamená to, že jsem na ně zanevřela, potopit vás může každej, cikán i bílej. Jiný romáci mě z toho vytáhli,
díky nim jsem neskončila ve vězení. Třeba hned první den této práce jsem u klienta v autě na sedačku položila tašku s penězma, no on
když mi platil, tak mi zaplatil těma mýma penězma. Nechávám si je
od té doby u sebe, zásadně. Taky si dávám bacha na falešný prachy,
to se mi stalo víc než jednou. Dneska si to kontroluju. Pozor hlavně
na dvacky, když jsem dostala něco falešnýho, vždycky to byla dvacka. Dokonce jednou i od známýho – prej mu tím někdo musel zaplatit. Prvních devět let jsem tu nestála sama, ale s jednou slečnou.
Pomáhala mi, hlavně naučit se němčinu. Ve škole jsem se německy učila, ale slova, který potřebujete tady, se ve škole prostě nenaučíte. Finančně byly začátky o hodně lepší, teď už to stojí za houby,
když budu slušná. Bylo tu sice víc holek, ale bylo i mnohem víc kšeftů. Nepamatuju si, že bychom od dubna do září byly někdy na nule,
jako teď furt – i v létě. Každý ráno v 6:15 vstávám, do 11 jdu do práce, do tý druhý. Potom jedu rovnou sem, kde jsem v létě do půl osmý,
v zimě maximálně do půl šestý. A o víkendu sem jedu v půl jedenáctý a jsem tu do večera. Všední den a víkend se nijak neliší. Jsem tu
pořád. Osobní život a tak, k tomu není důvod. Už jen proto, že osobní život se mi nevyplácí. Když už se do mě někdo zamiluje, je to alkoholik, v jedný minutě schopnej vyznávat mi lásku a nadávat do
kurev. A hlavně je imrvére co platit, peněz je furt málo. Třeba do Budějovic se mi vracet nechce, není důvod. A i když jsou o hodně menší kšefty, tak nějaký ty peníze pořád jsou. I kdybych šla do práce,
z důvodu exekucí bych byla na nule, možná ještě hůř. Částečně mě

6
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to uživí, ale není to tak, jak si lidi představujou – že kdo šlape, tak

SUBSTITUČNÍ CENTRUM PREVENT

ten vydělává miliony. Konkurence je čím dál mladší a všechny jdou

JOSEF, 41 LET

7

bez gumy – jsou ještě blbý a nezáleží jim na životě nebo na zdraví.
Já bych bez gumy nešla, beru si je od streetů z PREVENTU, na ben-

Narodil jsem se do neúplné rodiny a měl jsem 2 sestry. Vše bylo v po-

zině je mívaj pěkně natažený. A taky se nechávám pravidelně kaž-

řádku, náhle začala mladší sestra marodit-angíny, chřipky, vyšet-

dý tři měsíce testovat. Je to tady totiž samá feťačka. Čím bych to

ření v nemocnici ukázalo, že má sestra má leukémii, na kterou taky

uzavřela, nevím. Prostě je to takhle. Mít zkušenosti teď, nebudu dě-

brzy zemřela, bylo to zrovna, když bouchnul Černobyl. Matka se uza-

lat takový blbosti. Nevím, jak by to vypadalo, jakej by byl život, kdy-

vřela do sebe a začala brát benzáky. Já jsem vyrůstal jako dítě ulice

by to bylo jinak – jinej nastoprocent, jestli lepší, neví nikdo určitě.

a malý samorost. V 15ti letech jsem začal denně kouřit trávu, později houby, LSD, extáze, perník a na mé 17té narozeniny jsem si poprvé
šňupnul heroin. A šlo to z kopce. Peníze na drogy jsem měl z prodeje drog, prodal jsem byt i statek po dědovi. Po atentátu na Dvojčata 11.9.2001 to začalo být s herákem v ČR špatné. Prošel jsem celkem
12 ústavními léčbami, bohužel neúspěšnými. Má první substituce
byla Temgesic u prim.Spousty v ČB, následoval Subutex, nebylo to
ono. Potom jsem v začátcích Substitučního centra Prevent přišel na
metadon, kde se mnou museli mít svatou trpělivost z důvodu pozitivních testů jak na perník, tak benzáky, kde mi ale došlo až potom,
co mi dali „nůž na krk“, že buď benzáky vysadím, nebo se rozloučíme. Pochopil jsem, o co mohu přijít, co je pro mě důležitější. A udělal jsem dobře. Dal jsem se zde jak po fyzické, tak psychické stránce do pořádku, vyléčil se z hepatitidy C, vyřešil zubaře, našel si práci
a takové ty „normální věci“ automatické pro běžného člověka. Vím,
že mám před sebou ještě dlouhou cestu, protože jednou se chci zbavit i toho posledního, na čem jsem závislý, založit rodinu a v klidu zestárnout, i když k tomu v mých 40ti letech nemám daleko. Určitě patří Preventu velké dík a věřím, že jak bez mé a jejich snahy
bych tam, kde jsem teď, nikdy nebyl. Jsem zde od začátku působení SC Prevent do teď a vím, o čem mluvím. Takže Prevente, díky Ti.

8
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PORADNA PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI PREVENT

pohybovala kolem 2 000 000 kč. Myslím, že jsem za celý život pro-

LIBOR, 40 LET

hrál 5 – 6 000 000 kč. Nebylo zbytí než odjet makat jinam. V ČR bych

9

dluh nesplatil. Předtím, než jsem se rozhodl odjet do ciziny, jsem spoMoje 1. Zkušenost s hazardem byla v 16 letech, kdy jsem závodně

lykal prášky, už jsem nevěděl kudy kam. Rodiče se mnou nemluvili,

hrál hokejbal. Hrával jsem s kamarády za 20 kč a ze začátku se daři-

měl jsem i špatný vztah s přítelkyní. Práce nejistá, dluhy všude, ne-

lo. Hrál jsem fotbal a potřeboval jsem nové rukavice a rodiče mi řek-

viděl jsem východisko. V té době jsem makal 28 dní v měsíci, celé dny.

li, že mi je nekoupí. Takže já hned musel shánět peníze, abych mohl

Vždy jsem, ale večer jsem šel do herny a bylo. Když jsem přijel z ci-

hrát. Fotbalu jsem obětoval hodně. Na vše ostatní jsem kašlal. Od 15

ziny, měl jsem dluh kolem 1 000 000 a dnes (pozn* o 10 let pozdě-

let jsem brigádničil nebo jsem kradl. Takže jsem si myslel, že v hazar-

ji) mám 200 000. Našel jsem si tady hned práci a zjistil, že se dají vy-

du jsou lehce vydělaný peníze. Když jsem například chtěl jít na dis-

dělat peníze bokem. A to bylo to zásadní. Vydělal jsem si třeba 1000

kotéku, tak mi rodiče řekli, že mi nic nedají. Chodili jsme na automa-

za měsíc bokem, a o téhle sumě nikdo nevěděl a já si s ní mohl dě-

ty kolektivně. Byl to pro mě velký zážitek v 16 letech. A vyhrával jsem

lat, co jsem chtěl. Začal jsem se zase zabořovat do sázek. Začaly zase

z 20 kč 300 kč. Mohl jsem jít na diskotéku a ještě pozvat kamarády.

lži, abych mohl sázet a sledovat výsledky a zápasy. Pak jsem rok ne-

V 16 letech jsem měl přítelkyni a odešel z domu. Postupem času jsem

sázel a absolvoval krátkou léčbu. Manželka je zvídavá a začala se

přišel na to, že se okolo mě motali lidi z fotbalu, kteří kamarádi ne-

o mě v té době více zajímat. Pořád se ptala, co má dělat a jak mi po-

byli. Vždycky když jsem vyhrál na automatu, tak jsem je pak zval, vše

moct. Vysvětloval jsem jí, že je důležité si vyplnit volný čas. Takže ona

jim platil. Jim šlo jenom o to. Nikdy jsem nebyl vůdčí osobnost, mám

se začala snažit toho pro mě dělat, co nejvíc. Pak to zase začalo sto-

problém se sebeprosazením a myslel jsem si, že tím, že budu platit

korunou a najednou jsem měl 10 000 dluh. Tentokrát už jsem, ale ne-

za ostatní, si získám postavení ve společnosti. V 17 letech začaly sáz-

věděl hned, kde ty peníze seženu, protože správu financí měla man-

ky. Všichni kamarádi ze sportovních klubů sázeli, pořád o tom mluvi-

želka. Nebylo, kde je vzít. Měli jsme doma hodně peněz, ale já jsem

li, a tak jsem si vsadil. Bavilo mě to víc než automaty, ale na automa-

všechno odevzdával manželce. Zase jsem si řekl, že pracuju pro nic,

tech jsem měl pocit, že spíš vydělám. Zajímal jsem se o sport, takže

za nic. V podstatě peníze tekly okolo mě. Já splácel, pracoval a neměl

když jsem sledoval zápas, tak jsem si vsadil. Když jsem začal praco-

za to nic. Kamkoliv jsem přišel, měl jsem prázdnou peněženku. Potkal

vat v hospodě a dostával jsem peníze na ruku za směnu, vždycky jsem

jsem kamaráda, on mi řekl „pojď na kafe“ a já prostě nemohl, proto-

je prohrál. Nechával jsem si třeba 200 na jídlo, ale jinak šlo všech-

že jsem byl bez peněz. To bylo před Vánoci a já měl dluh, který jsem

no do hazardu. Vždy jsem k hazardu přistupoval tak, že je vyhraju

musel splatit. Už jsem nevěděl, co s tím. Tak jsem začal hledat na in-

nazpět. Když jsem peníze měl, hazard jsem vnímal jako formu zába-

ternetu a našel jsem Poradnu pro nelátkové závislosti. PREVENT. Ten-

vy. V té době jsem vydělával 60 – 80 000 měsíčně a na konci měsíce

tokrát o tom manželka nevěděla. Nevěděla ani o tom dluhu. Já jsem

mi nezbývalo nic. Skončil jsem s fotbalem, doma jsem měl zle, proto-

vůbec netušil, jak jí to mám říct. Myslel jsem si, že by to mohl být ko-

že jsem neměl peníze, dlužil jsem lidem, věřitelé mě naháněli. Ode-

nec mezi námi. Při terapii jsem se na ten hovor s manželkou připra-

šel jsem od přítelkyně. Hned od začátku, 1/2 roku, co jsem hrál, jsem

vil. Do poradny chodím už přes rok k Vám a nesázím, zatím se mi daří.

si začal půjčovat, od známých a takové ty rychlé půjčky. Celé toto období jsem lepil půjčku půjčkou. Než jsem odjel do ciziny, tak se suma

10
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KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT PRACHATICE

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT STRAKONICE

ANDY, 28 LET

ADAM, 30 LET

Neudělala jsem vždycky všechno dobře, ale ani nedělám pořád

Jmenuju se Adam, je mi 30 let, bydlím ve Strakonicích, beru od 16

11

věci špatně. Prostě dělám věci tak, jak umím. Na střední jsem za-

let perník. Začal jsem tak, že to přines kámoš a říkal, že je to fakt

čala brát jehlou. Kamarád mě nastřeloval, protože jsem si neumě-

dobrý, ať to zkusím taky. Tak jsem to zkusil. Nejdřív jsem šňupnul,

la představit, že bych si měla dát sama. Nikdy sem nebyla smaž-

bylo mi fajn, tak rok jsem šňupal hlavně víkendově na párty. Ně-

ka, že bych byla na ulici nebo tak. Když se máma dozvěděla, že beru,

kdy po roce braní, přesně si to nepamatuji, jsem zkusil si dát buch-

chtěla, abych šla do léčebny. To je už osm let. Nikdy jsem tam neby-

nou, to co přišlo pak, bylo super, nejdřív jsem se držel víkendo-

la. Mám práci a nikdo by do mě neřekl, že si dávám. Ráda bych jed-

vě, ale pak postupem času to sklouzlo do denního braní. Pravidelně

nou pomáhala lidem, co mají s drogama problémy, protože vím, jak

jehlou beru tak od 18 let. Do káčka jsem poprvé přišel asi někdy

je to těžký. Myslím, že fet dostal už hodně lidí. Znám takový, co do

ve 20 letech, to mě dotáhnul kámoš, kterej chodil do káčka, takže

káčka nechoděj a nechoděj vůbec nikam, a jenom lítaj a sháněj a na-

to znal. Lidi jsou v káčku na pohodu, dá se s nima pokecat, nebe-

dávaj. A já jim říkám, že se nemají čeho bát, aby nebyli takový pra-

rou mě jako feťáka, ale jako člověka. Vím že když mám problém,

sata a šli aspoň pro čistý. Já se nebojím, aspoň dělám něco pro svo-

tak můžu přijít a pokecat si o tom, jsou taky schopný mi pomoct,

je zdraví. Do prachatickýho káčka mě zavedl tenkrát můj přítel.

když potřebuju vyřídit něco s úřadama, můžu kouknout u nich na
net, na nějaký bydlení, nechají mě i zavolat, takhle jsem třeba sehnal práci, do který chodím. S bydlením to teď není nic moc slavný, přebejvám po kámoších, hledám si bydlení, ale jelikož mám psa,
tak je to složitější. S rodinou se moc nestýkám, od doby, co jsem
udělal průser doma. Občas se potkám s mámou, s tátou se nebavíme už několik let. Na káčko chodím celkem pravidelně, hlavně na
výměny, využiju i sprchu, když teď nemám bydlení. Jsem rád, že
je tady něco takového, kam můžu přijít, kde mě nikdo neodsuzuje, na chvíli se zastavit a vypadnout trochu z drogovýho světa.

12
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ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT ČESKÉ BUDĚJOVICE

RADOMÍRA, 29 LET

KRYŠTOF, 40 LET

Do Adiktologické poradny PREVENT jsem se dostala na svoji první

Byl jsem vždycky neposedný dítě, zlobil jsem, kradl a už v druhé tří-

léčbu. Dříve jsem si ani nepomyslela, že to takhle skončí. Můj život

dě jsem byl zavřený v Opařanech. Později mi zjistili ADHD. V 15 le-

byl celkem obyčejný. Rodiče byli rozvedeni. Než se rozvedli, doma se

tech mi ruplo v bedně a odjel jsem z domova do Rakouska. Živil

často hádali. Na střední jsem se seznámila s klukem, se kterým jsme

jsem se tím, že jsem kradl. Po třičtvrtě roce mě chytli a deportova-

si poprvé dali perník. Už jsem nějakou dobu hulila, ale tvrdý dro-

li do Čech. Rodiče nade mnou zlomili hůl. Doma jsem byl pouze den

gy jsem nikdy nebrala. Myslela jsem si, že to bude v pohodě. A ono

a vzali mě na vazbu. I proto, že jsem byl pak dlouho ve vazbě, jsem

bylo. Cítila jsem se sebevědomě, problémy doma se mě netýkaly. Sté-

si stihl udělat jen jeden ročník tříletého oboru. V té době to zača-

kaly po mě jako omastek. Braní perníku se zvyšovalo. Už to neby-

lo a táhne se to se mnou dodnes. Z vazby mě 4 měsíce před 18. na-

lo jednou za měsíc na akci, ale každý den. Doma jsem se hádala s ro-

rozeninama převezli do výchovného ústavu. Po dvou měsících jsem

diči a i s klukem to bylo čím dál víc naprd. On rozjel buchny a toho

z pasťáku kvůli dívce utekl a nakonec zůstal v Praze na ulici. Na-

jsem se bála. Rozešli jsme se, protože si začal s jinou. Spolu taky fe-

bídli mi herák a mě to zajímalo, tak jsem to zkusil, hnedka nitrožil-

tovali. Najednou jsem začala pociťovat, jak má perník nade mnou

ně. Zkusil jsem i pervitin a ten měl účinky, které mi vyhovovaly, zů-

čím dál větší moc. Nebyla jsem to já. Byla jsem zcela v jeho moci.

stal jsem u něj. Na ulici jsem pobýval tři čtvrtě roku a pak jsem šel

Máma s tátou se mi snažili pomoct. Dovlekli mě sem, do Adiktologic-

poprvý do vězení. Po propuštění mi rodina dala najevo, že doma nej-

ký poradny. Ze začátku se mi moc nechtělo. Hrála jsem frajerku, že

sem vítaný a tak jsem začal lítat všude možně. Člověk bez vyuče-

já problém nemám, že oni maj problém, tak ať si tam jdou sami. Ve

ní a sociálního zázemí to má blbý a tak sklouzne ke krádežím. Pak

skrytu duše jsem ale zoufale potřebovala pomoct. V poradně jsem se

jsem byl opakovaně na svobodě a ve výkonu trestu. Do káčka jsem

setkala s celkem fajn lidmi. Nikdo mě neodsuzoval a moje předsta-

se přišel po posledním vězení proto, že je to jediná dostupná soci-

vy, že tu bude někdo v bílým plášti mi říkat, že brát drogy je špat-

ální služba, která pomáhá i lidem propuštěným z vězení. Chtěl jsem

né, se rozplynuly. Byl to docela fajn pokec. I přes nátlak rodičů jsem

pomoct najít práci apod. Jsem technický neandrtálec a potřeboval

souhlasila, že sem budu chodit. Teď jsou to 4 měsíce, co jsem čistá.

jsem pomoc naučit s internetem, založit si mail, napsat životopisy

Nemyslím si, že mám vyhráno, ale vím, kam se když tak obrátit…

a vyřídit sociálku, abych nemusel krást. Teď jsem 16. měsíc na svobodě, ale během tý doby jsem spáchal pár trestných činů, za který čekám potrestání. Bojím se soudu, že mi dají trest nepodmíněný, vrátit se tam nechci. V květnu nastupuji do práce a doufám, že
pobudu nějakou dobu na svobodě. Život, který žiju, mě zbavil růžových brýlí a ztratil jsem přirozenou radost ze života, lítost a pochopení prožitků druhých lidí, tak jak oni nechápali mě. Přál bych si,
abych cítil to, co třeba vídám ve filmu, ale když mám tu možnost, tak
mám strach a vidím věci moc černobíle a nakonec to nedopadne.
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ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ PREVENT

DOLÉČOVACÍ CENTRUM PREVENT

LENKA, 23 LET

MARTIN, 35 LET

Před 5 lety jsem žila normální život s přítelem a naší dcerou, bylo

Závislost vnímám jako jinou nemoc, která se sice nedá vyléčit, ale

15

mi 18 a měla jsem všechno, co si můžu přát: rodinu, domácnost, prá-

dá se zastavit, a to se mi podařilo. Byla to dost dlouhá cesta a na ní

ci, pěkný vztah s mou mámou. Jenže jsem se nudila. Našla jsem si ji-

jsem potkal hodně lidí, kteří mi pomohli. Začal jsem v Červeném Dvo-

ného přítele a začala jsem s perníkem. Přítel bral jehlou, ale dlou-

ře, kde jsem byl 4 měsíce, a pak jsem šel do terapeutické komunity.

ho mi to tajil, nakonec jsem si dala jehlou taky a to byl konec všeho.

A teď pokračuji v doléčovacím programu, který je na 1 rok. Zde pra-

Přestala mě bavit domácnost, přestala jsem chodit do práce, o hol-

cuji na svém budoucím abstinenčním životě, který mě moc baví. Ani

čičku jsem se starala, ale už ne tak, jako dřív, máma mě odepsa-

zde to pro mě nebylo jednoduché, ale s pomocí terapeutů a skupiny

la. Začala jsem drogy prodávat. Přišli jsme o byt. Poprosila jsem

jsem vše zvládnul. V prvním měsíci pobytu jsem si musel najít prá-

bývalého přítele, aby si k sobě zatím vzal holčičku. Už u něj zůsta-

ci. To byl pro mě docela tlak. Měl jsem podmínku, že chci jen jedno-

la, byly jí tři roky. Hodně jsem jí navštěvovala, ale jinak jsem kaš-

směnnou pracovní dobu. To se mi podařilo. Mám práci, kterou jsem

lala na všechno. Drogy mi vzaly všechno. Byla jsem poprvé souze-

chtěl a jen ranní směnu. Chci říci, že mít dobrou práci zjednodušuje

ná, dostala jsem podmínku a OPP, který jsem neodpracovala. Opět

abstinenci. Teď jsem rád za ten tlak při hledání práce, zvládnul jsem

jsem otěhotněla, přítel dítě nechtěl, já nevěděla, co se sebou. Chtě-

to a vím, že když bych o práci přišel, můžu si najít do měsíce práci

la je dát k adopci. Po porodu další holčičky jsem ale zjistila, že to ne-

novou. DC Prevent, mi pomohlo v přechodu z komunity do normální-

můžu udělat. Domluvila jsem se se sociální pracovnicí, že si najdu

ho života. Povedlo se mi vnitřně se nastavit, abych ustál rizikové si-

bydlení, dám dohromady věci pro malou a vrátím se pro ní. Straš-

tuace. Jsem člověk, který potřebuje podporu, v tom co dělám, v DC

ně jsem chtěla, ale už to prostě nešlo, jediný, co jsem zvládla, bylo

Prevent, jsem té podpory cítil hodně. Hlavně tím myslím naplňová-

dát věci pro malou dohromady. Nenašla jsem byt, ale hlavně, neod-

ní volného času a dělání mých koníčků, co je různý sport, chození po

hodlala jsem se pro ní vrátit.Pak mě zavřeli na vazbu a 9. měsíc tu

horách a jiné. Nejraději běhám a k běhání mě podporovali terapeu-

čekám na soud, v nejlepším případě mě čekají 4 roky. Když to dob-

ti a jeden z bývalých klientů. S touhle podporou se mi podařilo uběh-

ře půjde, za necelý dva roky budu venku. Holčičkám bude 8 a 2 roky.

nout na jeden zátah 28 km. Kdyby mi někdo před léčbou řekl, kolik

Moje první dcera a její otec za mnou jezdí pravidelně na návště-

kilometrů zvládnu uběhnout, tak mu řeknu, že se zbláznil. Teď vím,

vy, nevím, jak jí mám vysvětlit, že ani další vánoce s ní doma nebu-

že když mám kolem sebe dobré lidi a když chci, dokážu vše. Zlep-

du. Píšu druhé holčičce, tedy spíš jejím pěstounům. Kontakt jsem

šil jsem také vztahy s rodinou a získal pár přátel, kteří jsou pro mě

dostala přes sociální pracovnici OSPOD, která už se mnou taky ko-

velkou podporou a s ní se mi daří držet abstinenci. V DC jsem byd-

munikuje. S mámou už máme zase hezký vztah.Ve vězení chodím na

lel 4 měsíce a pak si našel svůj byt, dal jsem si na to dost času, aby

Prevent, protože si potřebuju dát v hlavě dohromady, co dál. Už ni-

to bylo podle mých představ, a nelituji toho. Teď bydlím pět měsíců

kdy nechci mít nic společnýho s drogama. Ve vazbě jsem vystřízlivě-

sám, ale doléčování jsem nepřerušil a chodím dál na individuální te-

la a jsem zase ten člověk, co dřív. Vím, co chci, chci se starat o svo-

rapie. Na závěr chci říci, že to byla těžká cesta, jak léčba, tak i do-

je dvě holčičky, chci si je vzít do péče a už nikdy je neopustit.

léčování, ale má to cenu, protože je krásné žít čistý a plnohodnotný život. Teď jsem spokojený a rád a přeji, aby se to podařilo i vám.
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CENTRUM PODPORY
PĚSTOUNSKÝCH RODIN PREVENT

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI PREVENT
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PAVLA, 35 LET

HANKA, 43
Do Strakonic jsem se přestěhovala před několika lety, to jsem byla
Když jsme s mým životním partnerem navázali vážný vztah, měl

ještě na rodičovský se dvěma dětma a jejich otec bydlel s námi. Pak

mentálně postiženého syna a já své dvě děti, jedno roční a jedno šes-

jsme se ale rozešli a zůstala jsem s dětma sama. Chvíli to jakž takž

tileté. Asi po třech letech se zrodila myšlenka, že bychom zvládli ješ-

šlo zvládnout, ale když obě nastoupily do školy, začaly potíže – s pe-

tě jedno dítě. Jako první s tím přišel přítel. Byl synovým opatrovní-

nězma i se školou. Tou dobou už běžně volala učitelka, že děti do ško-

kem, jeho péči se věnoval celodenně a tak uznal, že by zvládl ještě

ly nešly a já nevěděla, co mám dělat, protože jsem třeba byla v práci

jednoho človíčka navíc. Já jsem chodila do práce na plný úvazek a on

nebo na brigádě a musela jsem prostě jít domů. Je jasný, že jsem nikde

zvládal starost i o mé děti, včetně celé domácnosti. Jeho nápad mě

dlouho nevydržela. Bejvalej na ně neplatil a už vůbec se o ně nezají-

okamžitě uchvátil a v plánu bylo, že bych si zkrátila úvazek a o ro-

mal, svoje rodiče jsem měla daleko a taky na tom nebyli moc dobře.

dinu bychom se starali více společně. Od té chvíle jsme o tom vážně

Nakonec na mě přišla sociálka a po nějaké době mi doporučila SAS-

přemýšleli. Od té doby uplynuly více než tři roky. Žádost o pěstoun-

ku. Poprvý jsme se s pracovnicí potkaly na sociálce a pak, už větši-

ství jsme podali poté, co jsme zrekonstruovali nově koupený veli-

nou u mě doma. Ze začátku jsem jí moc nevěřila, ale bála jsem se, co

ký dům, ve kterém jsme už rovnou připravili jeden pokojíček navíc

by bylo, jestli se něco nezačne obracet k lepšímu. Pracovnice SASky

pro případného nového člena rodiny. Byli jsme tedy plně rozhodnuti

se mnou od začátku jednala na rovinu, mluvily jsme spolu o tom dob-

a naše přesvědčení bylo stoprocentní. I děti souhlasily. Naše rodin-

rém i špatném, co se děje, ale hlavně chápala, že chci, aby děti zůsta-

ná situace byla stabilní, finančně jsme vycházeli. Myšlence pěstoun-

ly se mnou. Nešlo jen o školu, měla jsem dluhy na bydlení a majitel bytu

ství jsme propadli všichni včetně dětí a těšili jsme se. Nyní máme

vyhrožoval, že mě vystěhuje na ulici. Pracovnice se mnou o tom nor-

v péči postiženou holčičku, která mezi nás zapadla, jako by nám ji

málně mluvila a měly jsme plán, kam bych mohla s dětma jít, aby nemu-

někdo ušil na míru. Nikdo z cizích nepozná, že není naše. Ale hlav-

sely někam do děcáku nebo tak, to mi hodně pomohlo. Nakonec to na-

ně, je šťastná... Každý pěstoun má svoji doprovázející organizaci, kte-

štěstí dopadlo úplně jinak. Pracovnice mi pomohla přihlásit děti do

rou si sám vybírá. Já jsem měla již před přijetím dcery vybranou or-

centra, které nabízelo odpolední klub a dokonce děti vyzvedli přímo

ganizaci z Písku, což je ovšem trochu daleko. Rozhodla jsem se tedy

ve škole. Hlavně to bylo zadarmo, jinak by to ani nešlo, neměla bych

pro PREVENT, který má Centrum podpory pěstounských rodin také ve

to tenkrát z čeho zaplatit. Když bylo postaráno o děti, mohla jsem si

Strakonicích a je pro mne dostupnější. Původně jsem si říkala, že je

hledat práci a povedlo se. Pomalu splácím dluh na bydlení, bude to

to takové nutné zlo, ale dnes jsem za to ráda. Má klíčová pracovnice je

trvat, nemůžu si dovolit velký částky, ale aspoň už mi majitel nevy-

skvělá! Pomůže mi s veškerými těžkostmi, které máme s přijatým dí-

hrožuje vystěhováním. Je to aspoň nějaká jistota. Ty splátky jsem do-

tětem, ale věnuje se i mým biologickým dětem, což je úžasné. Pomoc

mluvila taky díky podpoře pracovnice, asi hlavně díky ní to nakonec

a rada se vždycky hodí. Někdy si jí prostě jen tak postěžuji u kávič-

nekončilo nadávkama mezi mnou a majitelem. S pracovnicí se po-

ky na okolní svět - i to člověku pomáhá. Ted již vím, že to má smysl.

řád vídáme, je toho ještě dost co dělat, hlavně co se týče dětí a školy.
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CROSS NZDM PREVENT

STATION 17 NZDM PREVENT

ANETA, 18 LET

FRANTIŠEK, 19 LET

Co změnilo váš život? Můj život se změnil díky spoustě špatných

Začal jsem navštěvovat Station už na základní škole. Říkala nám
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zkušeností a mnohým životním událostem. Stane se to tak rychle,

o tom učitelka ve třídě, tak jsme se s pár holkama domluvili a za-

že občas nejsme ani schopni říct, jaká chvíle tak strašně moc ovliv-

šli sem. Chodili jsme si sem zahrát hry a zabít čas. Občas jsem tady

nila náš život. Jsou to střípky jednotlivých momentů, které nás for-

udělal nějaký referát a tak. Pak jsem řešil, kam půjdu na střední

mují do podoby, v jakou se nakonec vyvineme. Moje dětství nikdy

školu, tak jsme to tady s holkama a s Martinem rozebírali. Nakonec

nebylo jako z knížky pro malé děti, které se čtou před spaním. Mu-

jsem vybral, co bylo nejblíž – učňák v Blatné. Měl jsem docela dost

sela jsem vyrůst dřív, než bych doopravdy sama chtěla a být do-

času, tak jsem sem chodil po škole. Neměl jsem úplně nejlepší znám-

spělá v době, kdy jsem měla být dítě. A tak jsem ve svých těžkých

ky, trochu jsem se za to styděl, ale tady to nikdo neřešil. Naopak se

chvílích utíkala k hudbě, která pro mě byla místem, kde jsem moh-

mi snažili poradit, jak si to zlepšit, nebo jak si najít doučování. Ob-

la být, kým jsem chtěla, bylo to jako bych na chvilku nežila svůj ži-

čas jsem si potřeboval udělat zase nějaký ten referát, tak jsem si

vot, ale život někoho jiného, kdo to měl o moc jednodušší. Ale všich-

to dělal tady. Měl jsem na to větší klid a ostatní mi mohli i poradit.

ni víme, že nikdy nejde utíkat do nekonečna a navíc: čím déle jsme

Na učňáku jsem neudělal napoprvé závěrečné zkoušky. Dělal jsem

ve svém vlastním světě, tím horší je návrat do reality, a ten byl těž-

je v květnu, to se nepovedlo, znova jsem je mohl dělat v září. Blbý

ší a těžší. Stalo se to, když mi bylo 16 let. Ta chvíle, která změnila

bylo, že jsem chtěl jít na nástavbu, ale bez výučáku mě tam nevzali,

můj život. Opustila jsem město, ve kterém jsem doposud žila a odstě-

ale ten jsem si mohl udělat napodruhé až v to září, kdy už ale zača-

hovala se do Strakonic. Chtěla jsem začít nový start. Moje kamarád-

la škola, takže i nástavba. Moc jsem nevěděl, co dělat, protože jsem

ka neustále mluvila o místě zvaném Cross. Podle toho, co mi řekla,

nechtěl ztratit rok. Tady mi pomohli vymyslet nový plán. Přihlásil

jsem pochopila, že je to nezisková organizace, která nabízí prosto-

jsem se na místní ekonomku, to je maturitní obor, kde po mně nic

ry pro volnočasové aktivity, a tak jsem se tam šla podívat. Cross

nechtěli, protože normálně se tam chodí se základky. Tam mě vza-

jsem začala navštěvovat pravidelně. Chodila jsem tancovat do ta-

li, tak jsem v září nastoupil. Chodil jsem tam asi týden, mezitím si

nečního sálu, který je tam k dispozici, zpívat do plně vybavené zku-

dodělal ty závěrečky na učňáku. Ty jsem udělal, tak jsem mohl po-

šebny a pomalu jsem si začala plnit svoje sny. S pomocí mojí klíčové

kračovat na nástavbě. Přešel jsem teda z ekonomky na nástavbu.

pracovnice jsem si domluvila svoje první vystoupení, které sklidi-

Tam byl prvák v pohodě, to jsme právě chodili dost sem do Statio-

lo velký úspěch a tak to pokračovalo i dál. Pomalu jsem začla sta-

nu, protože čas na to byl. Ve druháku už to bylo horší. Začali hro-

vět svůj vlastní svět, ve kterém jsem uskutečňovala všechno to, co

zit maturitou… Občas jsem potřeboval vytisknout nějaký poznám-

jsem kdy chtěla a nejlepší na tom bylo, že už nemusím unikat do

ky, doma tiskárnu nemám, tak mi to vytiskli tady. Měl jsem docela

svých představ. Stačilo je proměnit ve skutečnost, a to všechno za

problém s matikou, tak jsem si tisknul i příklady. Psal jsem tady čás-

pomoci Crossu. Teď už vím, že začít nový start není nikdy jednodu-

tečně i tu závěrečnou práci, Terka mi radila s tim, jak to poskládat.

ché, ale pokud máte kolem sebe ty správné lidi, dokážete všechno.

Zatím naposled mi tady pomáhali s prezentací právě k závěrečné
maturitní práci. Proložili jsme to fotbálkem a bylo to fajn odpoledne.
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