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Pár slov na úvod
První věta této zprávy
a velké poděkování patří všem zaměstnancům i externím spolupracovníkům, kteří s obrovským osobním
nasazením a pílí naplňují naše předsevzetí,
cíle a nápady. Hned vzápětí děkuji všem
úřadům, institucím a jejich zaměstnancům
i ostatním neziskovým organizacím, neboť
bez jejich spolupráce a ochoty bychom
zůstali opuštěným ostrovem v moři problémů. V neposlední řadě děkuji všem, kdo
nám poskytli finanční či materiální podporu,
neboť bez té to skutečně nejde!
Rok 2004 byl opět ve znamení rozvoje. To,
co se na začátku roku zdálo téměř nemožným se již v létě stalo skutečností. Podařilo
se uvést do provozu Jihočeské substituční
centrum v Českých Budějovicích – první
a jediné zařízení poskytující ucelenou substituční léčbu po klienty závislé na opiátech
v Jihočeském kraji. Podařilo se nám to také
díky podpoře a důvěře Krajského úřadu Jihočeského kraje, společnosti Medipont s. r. o.,
RVKPP a MZ ČR. V souvislosti se vznikem
tohoto zařízení jsme poprvé jako organizace
zažili jakousi „nevraživost“ některých dalších
sdružení pracujících v našem kraji v drogové
oblasti. V kontextu sociální a zdravotní péče
o drogově závislé to působí velmi zvláštně,
vždyť naše cíle jsou stejné. Ovšem z pohledu

„boje“ o finanční prostředky, kterých je (
nejen )na drogovou politiku každoročně
nedostatek, je to zcela pochopitelné.
Jedním z cílů našeho sdružení je, aby síť odborných služeb pro klienty Jihočeského kraje
byla tak hustá, že se v ní zachytí jejich maximální počet. K tomu je nutné neustále prověřovat, zpětně hodnotit a zkvalitňovat stávající služby a nové zřizovat, pokud zjistíme
že chybí. Tento úkol by nám velmi usnadnila
platnost a funkčnost standardů sociálních
služeb a systém víceletého financování. Nejistota, ve které jsme neustále nuceni pracovat nám ubírá hodně energie.
Jsme ale optimisté a energie máme dost!
I do dalšího roku vstupujeme plni nových
nápadů, vizí a předsevzetí. Uvidíte(me), kolik
se jich vyplní.
Tak za rok nashledanou!
za o. s. PREVENT
Mgr. Anna Němcová

Historie
2000

2003

Byla zahájena realizace
projektu „S modrou oblohou“, který využíval zážitkovou pedagogiku a terapii a byl
určen dětem v péči sociálních kurátorů,
tedy převážně „mladým delikventům“.
V říjnu proběhla první série adaptačních
zážitkových kurzů pro 1. ročníky VOŠ a SPŠ
Volyně pod názvem „Čtyřiadvacítka“.

1999

o. s. PREVENT bylo založeno 10. března. Prvními aktivitami byly
preventivní programy na základních
a středních školách strakonického okresu
a jednorázové akce pro děti a mládež.
V srpnu se postavil na nohy první dlouhodobý projekt – Krizové a kontaktní
centrum ve Strakonicích. V témže roce
jsme otevřeli čajovnu ve Volyni jako alternativu k množství hostinských zařízení.

V tomto roce jsme se hodně soustředili
na rozvoj terénních programů a to jak v rámci Jihočeského streetworku, tak v rámci Krizového a kontaktního centra. Práci v terénu jsme nově zacílili a rozšířili
o několik dalších měst. Byl ukončen provoz volyňské
čajovny, opět z finančních důvodů. Začaly přípravné
projektové práce a mapování scény pro vznik nového
substitučního zařízení v Českých Budějovicích.

2002

2001

Projekt „S modrou
oblohou“ byl bohužel z finančních
důvodů ukončen. O to více jsme
se soustředili na rozvoj programů
primární prevence a K-centra.
Z projektů primární prevence
se rekrutoval ucelený dlouhodobý
program, který školám nabízíme
pod názvem „Cesta poznání“.

V polovině roku jsme společně s o. s. SPPPO Prachatice začali pracovat
na vzniku rozsáhlého projektu, který jsme
později nazvali „Jihočeský streetwork“ Projekt
je zaměřen na terénní sociální práci s uživateli drog a to zejména v těch lokalitách
Jihočeského kraje, kde do té doby nebyly
dostupné služby Harm Reduction. Jako jediný
v jižních Čechách se též orientuje na „prevenci zneužívání syntetických drog“ (Ecstasy
Harm Reduction) na tanečních akcích.

2004

V dubnu byly zahájeny
organizační a přípravné práce na vzniku
Jihočeského substitučního centra. V září
bylo otevřeno pro první klienty. Proběhly dva několikadenní zážitkové kurzy
pro dospělé. Ze SPOLEČENSTVA PRO
ZÁŽITEK se postupně stává samostatná
prosperující jednotka o. s. PREVENT.

Struktura a organizace
o. s. PREVENT

KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM
ředitel: Michal Němec
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 322 357
E: kacko@os-prevent.cz
JIHOČESKÝ STREETWORK
ředitel: Tomáš Brejcha, DiS.
Lannova 63, 370 01 Č. Budějovice
M: 721 550 027
E: street@os-prevent.cz
JIHOČESKÉ SUBSTITUČNÍ CENTRUM
ředitel: Lenka Kostínková, Mgr.
Matice školské 17, 370 01 Č. Budějovice
T: 387 730 459
E: metadon@os-prevent.cz

Předsednictvo o. s. PREVENT:
Tomáš Brejcha, DiS.
Anna Němcová, Mgr.
Michal Němec
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T, F: 383 323 920
E: prevent@os-prevent.cz
W: www.os-prevent.cz
IČO: 69100641
č.ú.: ČSOB 212818883/0300

SPOLEČENSTVO PRO ZÁŽITEK
ředitel: Michal Němec
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 323 920
E: kurzy@os-prevent.cz
Revizní komise:
Petra Čenovská, DiS.
Jaroslava Haisová, Mgr.
Kamil Podzimek

CESTA POZNÁNÍ
ředitel: Jindřich Hais, Mgr.
Krátká 20, 386 01 Strakonice
M: 604 463 312
E: prevence@os-prevent.cz

Personální zajištění projektů
a vzdělávání zaměstnanců

Cíle sdružení
⁄ Prevence sociálně patologických jevů.
⁄ Provoz sítě zařízení a programů zaměřených na prevenci, poskytování informací,
včasnou profesionální pomoc a léčbu drogových závislostí.
⁄ Organizace kurzů a seminářů v oblasti
osobnostního rozvoje a vzdělávání v oblasti
drogové problematiky.

Valná hromada – členové sdružení
V roce 2004 měl PREVENT 12 členů, kteří se
aktivně podíleli na naplňování cílů sdružení
a zúčastnili se Valné hromady. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který
volí a odvolává předsednictvo a revizní
komisy a rozhoduje o dalších zásadních

otázkách. V roce 2004 nebyly Valnou hromadou projednávány žádné zásadní změny.
Členové byli informováni o činnosti sdružení
v uplynulém roce, o výsledcích dotačních
řízení a hospodaření organizace a plánech
do budoucna.

Předsednictvo, ředitelé projektů
Předsednictvo je výkonným orgánem
sdružení. Má tři členy, kteří řídí činnost mezi
Valnými hromadami, zastupují sdružení
navenek, zajišťují finanční zabezpečení projektů, smluvní vztahy, koordinaci aktivit jednotlivých projektů. Předsednictvo se spolu

s řediteli jednotlivých zařízení a programů
schází nejméně 1x měsíčně k pracovním
schůzkám.

Jak je v této oblasti obvyklé, také zaměstnanci o. s. PREVENT jsou převážně mladí lidé.
Věkový průměr v uplynulém roce byl 27
let. Je jen o málo vyšší než věkový průměr
našich klientů.
Své zaměstnance si vybíráme velmi pečlivě v konkurzech a velmi dbáme na úroveň
vzdělání i osobnosti. V roce 2004 bylo ze
13 kmenových zaměstnanců 8 vysokoškoláků, jeden s vyšším odborným vzděláním
a 4 středoškoláci. Všichni zaměstnanci absolvují v průběhu kalendářního roku nejméně
jeden vzdělávací kurz, ředitelé projektů jsou
absolventi nebo účastníky dlouhodobého

psychoterapeutického výcviku, pravidelně
se účastní celostátních konferencí, atd.
Jsme přesvědčeni, že investice do odborného růstu zaměstnanců i celých týmů se
velmi vyplácí, chceme-li svým klientům
nabízet kvalitní profesionální služby.
Každý tým zaměstnanců pracuje pod odbornou externí supervizí, ke které se schází
jedenkrát měsíčně.
V příštím roce je i nadále naším cílem
udržet si kvalitní tým odborných pracovníků a vytvořit systém vnitřního vzdělávání
nových zaměstnanců.

Krizové a kontaktní
centrum Strakonice
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 322 357
E: kacko@os-prevent.cz
ředitel: Michal Němec
datum vzniku programu: červenec 1999
Krizové a kontaktní centrum poskytuje sociální a terapeutické služby lidem, kteří se
ocitli v těžké životní situaci a zejména těm,
do jejichž života, ať již přímo nebo nepřímo,
vstoupila droga. Centrum poskytuje služby
HARM REDUCTION (tj. zaměřené na snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog). Nedílnou součástí
je terénní program, který je určený především nitrožilním uživatelům drog.

Cílová skupina:
⁄ Nitrožilní uživatelé drog
⁄ Rodiče a blízcí uživatelů drog
⁄ Osoby v psychosociální krizi
Cíle a principy programu:
⁄ navázání
kontaktu
s
populací
ohroženou drogami
⁄ minimalizace zdravotních a sociálních
rizik u uživatelů drog i jejich okolí
⁄ motivačním tréninkem působit ke
změně chování závislých osob a přijetí
léčby
⁄ vytvoření informačního, poradenského a terapeutického zázemí pro lidi
v obtížných situacích a pomoc při
jejich řešení

Události a novinky roku 2004
⁄ Již koncem předchozího roku jsme
začali s úpravou nového prostoru pro kontaktní místnost a kancelář zaměstnanců.
Obzvláště kontaktní místnost se stala
velmi útulnou avšak měla i své nevýhody.
Obtíže způsoboval převážně fakt, že sprcha a zázemí pro hygienický servis zůstaly
v protější budově, tudíž bylo nutné přecházet přes dvůr. Některým klientům to bylo
nepříjemné a zaměstnancům to ztěžovalo
práci. Popisuji situaci již v minulém čase,
neboť koncem roku změnil objekt, ve kterém je centrum v nájmu, majitele a kontaktní místnost se stěhovala podruhé. Současný stav je v podstatě ideální.
⁄ V souvislosti s opětovným nárůstem
počtu klientů v terénním programu a s tím
souvisejícím množství vyměněné ho injekčního materiálu jsme posílili terénní program
jak personálně, tak pokrytím. Na základě
poptávky jsme rozšířili pravidelný terénní program do dalších obcí. Ve Strakonicích začali na
jaře streetworkeři používat jízdní kola. Jejich
prezentace na vytipovaných místech města se
tak v průběhu jejich služby zněkolikanásobila.
Také jsme upravili dobu aktivovaných terénních mobilů o víkendu a ve večerních hodinách, na Po–Pá 8.00–20.00, So 10.00–12.00,
Ne 18.00–20.00.
⁄ V průběhu léta jsme zrealizovali ve Strakonicích, Vodňadech, Volyni a Blatné anketu

zaměřenou na veřejné povědomí
o našich službách. Na základě výsledků
připravujeme novou informační kampaň.
⁄ Na podzim stoupla poptávka ze
strany středních škol po „Besedách se
streetworkery“. Tyto akce se osvědčily
jako ideální prezentace našich služeb
studentům, neboť terénní pracovníci, kteří
besedy realizují mají kromě velkých zkušeností a znalostí také „partnerský přístup“
a ani věkem nejsou od studentů příliš vzdáleni.
⁄ Navázali jsme spolupráci s TK Sananim
Němčice a TK Sananim Karlov v rámci doléčování klientů vyšlých z léčby, kteří zůstávají
žít v našem regionu. Tito klienti byli dříve
odkázáni pouze na kontakt s komunitou, což
nebylo dostačující a vhodné. Jiný doléčovací
program jim nebyl dostupný. Do K-centra
dochází průměrně 5–8 klientů na individuální doléčovací program.
⁄ Na začátku roku jsme v našem regionu zaznamenali zpřísnění výdeje Subutexu
a s tím korespondující jeho momentální
nedostatek na černém trhu a současně s tím
se opět objevil velmi kvalitní a velmi levný
heroin. Tato situace trvala přibližně do dubna.
Heroin však na trhu, i když v menší míře zůstal.
⁄ Registrujeme výskyt a nárůst klientů
kteří uvádí jako první užitou drogu Subutex.
Jedná se zejména o lidi v kategorii 15–18 let.
Nové se zdá být, že rodiče těchto klientů

Tab. 2 Struktura klientely

rozpoznávají že „něco není v pořádku“
pravděpodobně podstatně dříve, než při
pervitinových experimentech svých dětí
a v souvislosti s touto skutečností kontaktují naše zařízení relativně brzy. Takovýchto
rodičů zaznamenáváme značný nárůst, což
ze statistik jasně nevyplývá. Není tedy ojedinělým úkazem, že klient využívá služeb HR
a jeho rodič dochází na konzultace aniž by
o sobě věděli.

Uživatelé drog

Muži 53

73

Ženy 20

Statistické údaje

Sociální okolí uživatelů drog

38

Krizová intervence

44

Celkem klientů

155

Tab. 3 Statistika výměn injekčního materiálu

Tab. 1 Skladba klientely podle typu zneužívané drogy

1999

K-centrum

Terén

Celkem

58/61

233/258

291/319

2000

502/509

570/603

1072/1112

PČ

DROGA

počet osob

2001

1586/1613

373/479

1959/2092

1

Subutex nelegálně ¤

24

2002

1384/1394

4043/4153

5427/5547

2

Subutex legálně ¤¤

13

2003

2037/2142

13587/13720

15624/15862

3

Heroin

8

2004

2012/2234

15043/15672

17055/17906

4

Pervitin

23

5

Extáze

0

6

Těkavé látky

2

7

THC

3

¤ zakoupen na černém trhu
¤¤ zakoupen standardní cestou – lékař–předpis–prodej

první číslo znamená počet přijatých stříkaček, číslo za lomítkem představuje počet stříkaček vydaných.

Komentář:
Nárůst počtu vyměněného injekčního materiálu (12,5 % cca 2000 ks)
již nebyl tak markantní jako v loňském roce (200 %). Myslíme si, že
jsme se přiblížili k maximu, které zatím v naší lokalitě lze. Nicméně
nárůst není zanedbatelný a ověřil správné cílení služeb.

Tab. 4 Struktura realizované péče

Tab. 5 Struktura klientely podle řešené problematiky

PČ

Realizované výkony

počet osob, které
danou službu
využily

1.

Drogy

72

1

Výměny

66

745

2.

Gambling

1,3

2

Poradenství a terapie

62

280/50 min

3.

Alkoholismus

2,5

3

Krizová intervence

19

89

4.

Rodinné násilí

3,2

4

Potravinový program

28

232

5.

Osobní a osobnostní prob.

2,5

5

Hygienický servis

17

109

6.

Rodinné a partnerské prob.

6,4

6

Testy HIV

26

26

7.

Sexuální prob.

0,6

7

Testy VHC

37

43

8.

Sociální problematika

3,8

8

Testy VHB

10

12

9.

Jiné

7,7

9

Zdravotní ošetření

19

59

10

Sociální servis, asistenční služba

4

5

11

Zprostředkování abstinenční léčby

5

5

12

reference do substituční léčby

2

2

13

poradenské telefonáty

×

292

Počet kontaktů
(výkonů)

PČ

Řešená problematika

KOMENTÁŘ:
Téměř 200% nárůst počtu poradenských telefonátů přisuzujeme jednak prezentací
telefonního čísla v médiích a seznamech, ale také přesné evidenci, kterou jsme dříve
postrádali.
Počet kontaktů zaznamenal oproti předchozímu roku 50% nárůst, a to přibližně stejnou měrou v centru i v terénu.
100% nárůst zdravotnických ošetření připisujeme neustálému prohlubování důvěry
mezi klienty a pracovníky.

Podíl v %

Finanční zdroje a výdaje
Celkem 1 107 578 Kč
RVKPP 556 000 Kč
KÚ Jihočeského kraje – grant 200 000 Kč
Město Strakonice 125 000Kč
MPSV 101 500 Kč
KÚ Jihočeského kraje – příspěvek 95 000 Kč
PREVENT 24 500 Kč
Dary od sponzorů 5 578 Kč

Personální zajištění projektu

Michal Němec – ředitel, poradce, terapeut
Helena Platzerová – kontaktní pracovnice
Petra Čenovská – terénní pracovnice, sociální pracovnice
Václav Zábranský – terénní pracovník

Co považuje za největší úspěch roku 2004
ředitel projektu Michal Němec?
„Letos měl premiéru nový tým pracovníků K-centra. Laťka byla hodně vysoko a stejně tak
vysoké nároky jsem měl i já k novým pracovníkům. Oni ale dokázali onu pomyslnou laťku
ještě o kousek zvednout a to je pro mě překvapivé a milé zjištění. Máme své opodstatněné
místo pod sluncem, leccos jsme inovovali a o trochu i povyrostli. Díky Helčo, Petro a Vašku.“

Jihočeský streetwork
Lannova 63, 370 01 České Budějovice
T: 721 550 027
E: street@os-prevent.cz
vedoucí programu: Tomáš Brejcha, DiS.
datum vzniku programu: srpen 2002
Obsahem projektu je terénní sociální práce
s uživateli drog. Je zaměřen do dvou směrů:
1. Terénní sociální práce s nitrožilními uživateli drog.
Tento směr lze dále rozdělit na:
⁄ terénní program pro město České
Budějovice, kde se zaměřuje na obtížně
oslovitelné uživatele drog a na práci na
toxi-bytech
⁄ terénní program v menších městech
Jihočeského kraje s absencí nabídky nízkoprahových služeb pro uživatele drog
(Týn nad Vltavou, Bechyně, Protivín, Soběslav, Veselí nad Lužnicí a Netolice)
2. Prevence zneužívání syntetických drog
(PZSD) na tanečních akcích v Jižních Čechách.

Cílová skupina:
⁄ problémoví uživatelé drog
⁄ rekreační uživatelé drog a experimentátoři
⁄ uživatelé tanečních drog
⁄ skrytá a těžko kontaktovatelná populace uživatelů drog na malých městech
Terénní program Jihočeský streetwork
pracuje:
České Budějovice
⁄ Po–Pá: 10.00–20.00
⁄ So: 10.00–12.00
⁄ Svátky, Ne: 18.00–20.00
Malá města
⁄ Po–Čt: 15.00–19.00
Taneční akce
⁄ Pá, So: 18.00–03.00

Události a novinky 2004
⁄ V lednu byly dokončeny a uzavřeny
dokumenty „Mapování drogové scény ve
vytipovaných městech Jihočeského kraje
s absencí nabídky nízkoprahových služeb
pro uživatele drog“ a „Dotazníková studie
v lékárnách Jihočeského kraje“. O výsledcích
byla informována všechna kontaktní centra
v Jihočeském kraji. Na základě vyhodnocení
výsledků dotazníkové studie v lékárnách,
jsme do lékáren, které projevily zájem, dodali
sety obsahující zdravotní materiál a informace nízkoprahových zařízení. V Českých
Budějovicích se jednalo o 5 nových lékáren,
které je doposud nedistribuovaly. Tři z těchto
lékáren navštěvujeme v pravidelných intervalech a sety neustále doplňujeme.
⁄ Ve spolupráci s Probační a mediační
službou (PMS) v Českých Budějovicích jsme
v únoru sestavovali koncepci skupinové práce
s mladistvými, kteří jsou zařazeni do probačních programů. Pravidelná skupinová setkání,
jejichž cílem je motivovat klienty směrem
k pozitivní změně jejich chování, povedou
zkušení pracovníci Jihočeského streetworku.
První skupinové sezení pro mladistvé, kteří
mají konflikt se zákonem kvůli § 187 TZ se
uskutečnilo v polovině dubna. Zúčastnili se ho
3 obvinění mladší 18 let, uživatelé konopných
drog. Ve spolupráci s PMS jsme v červenci
vypracovali projekt probačního programu
pro mladistvé s názvem „Prevence drogové

závislosti“ a předložili ho na
ministerstvo spravedlnosti
k předběžné akreditaci.
⁄ Koncem května jsme
uspořádali pro klienty jednodenní motivační výjezd na koních. Zúčastnili se ho 4 klienti.
⁄ V červenci byla zavedena nová služba
pro uživatelky drog – těhotenské testy.
⁄ Ve spolupráci s o. s. Koník jsme našim
klientům zprostředkovali hipoterapii. Ta se
koná vždy ve středu od 14 hodin. Zajímavostí je, že o tuto službu mají zájem především ženy.
⁄ Na žádost Národního monitorovacího
střediska a A.N.O. jsme se v srpnu zúčastnili
s programem PZSD největší české open air
taneční párty „Summer of Love“ v Pardubicích, kde jsme předvedli kolegům z ostatních
zařízení Ecstasy Harm Reduction v praxi.
⁄ V říjnu Magistrát města ČB vyhověl
žádosti o pronájem nebytových prostor.
Získali jsme do pronájmu 2 místnosti o celkové rozloze cca 40 m2 blízko centra. Prostory využíváme jako zázemí pro pracovníky
a administrativu, sklad materiálu a místo pro
setkávání týmu a supervize.

Tab. 3 Struktura realizované péče

Statistické údaje
Tab. 1 Struktura klientely

(Tato tabulka nezahrnuje PZDS, tedy klienty z tanečních akcí)

Uživatelé drog

muži

171

ženy

70

241

z toho injekčních uživatelů drog
Sociální okolí uživatelů drog

20

uživatelé drog

počet prvních
kontaktů

200

neuživatelé

95
16

Celkem klientů

111
261

Tab. 2 Statistika výměn injekčního materiálu
Rok

Kontakty

Prvokontakty

2003

1780

154

640

6248

6504

2004

1559

111

971

16795

17089

Výměny

In

Out

KOMENTÁŘ:
Oproti loňskému roku poklesl počet kontaktů cca o 200, avšak
trojnásobně se zvýšil počet vyměněných injekčních setů. Je to
i díky proniknutí do lokality s velkým pohybem na otevřené drogové scéně.

PČ

REALIZOVANÉ VÝKONY

počet osob,
které danou službu
využily

POČET KONTAKTŮ
(výkonů)

1

Výměny

200

971

2

Poradenství a terapie

119

300/10–90 min

3

Krizová intervence

25

36

4

Sociální servis, asistenční
služba

10

22

5

Testy HIV

32

46

6

Testy VHC

32

46

7

Testy VHB

32

46

8

Těhotenské testy

6

8

9

Zdravotní ošetření

18

23

10

reference do K-center

5

5

11

Zprostředkování abstinenční
léčby

2

2

12

reference do substituční
léčby

18

18

13

poradenské telefonáty

x

323

KOMENTÁŘ:
V poskytovaných službách jsme nezaznamenali výraznější výkyvy. Služby jsou
využívány podobně jako minulý rok. Nárůst jsme zaznamenali ve výměnném
programu – vyšší počet kontaktů při výměnách a počet vyměněných injekčních setů. Zavedli jsme novou službu pro uživatelky drog – těhotenské testy.

Tab. 4 Skladba klientely podle typu primárně

Tab. 5 Prevence zneužívání syntetických drog (PZSD) na tanečních akcích

zneužívané drogy

PČ

DROGA

počet osob

1

Subutex nelegálně ¤

1

2

Subutex legálně ¤¤

92

3

Heroin

0

4

Pervitin

107

5

Extáze

viz. tab. 5 PZSD

6

Těkavé látky

2

7

THC

2

8

Metadon nelegálně ¤

9

Metadon legálně ¤

kontakty

testy

Planet Dance

16. 1.

3

0

0

Katovice

Lokomotive 4

20. 2.

31

20

3/6

Hrdějovice u Č. B.

Level 2

12. 3.

4

0

4/6

Č. Budějovice

Jarní session

13 .3.

2

0

0

J. Hradec

Machine Gun

17. 4.

21

11

0/1

J. Hradec

Techspace

1. 5.

6

4

2/6

Č. Budějovice

Explosion 7

14. 5.

47

30

7/23

0

Borovany

Explorer

22. 5.

24

9

6/8

1

Frymburk

Lipno 2004

17. 7.

11

3

4/5

Pardubice

Summer of Love

21. 8.

389

176

3/5

Č. Budějovice

Sexplosion 8

15. 10.

27

14

15/24

Pražák u Vodňan

Magnetic

27. 10.

12

5

0

J. Hradec

Evolution

25. 12.

24

10

2/4

celkem

13 akcí

601

282

48/88

KOMENTÁŘ:
U některých klientů (při jednorázovém kontaktu, kombinovaných závislostí, …) není
primární droga známa. Součet počtu osob dle primárně zneužívané drogy tudíž
nesouhlasí s počtem klientů celkem.
Počty klientů a uživatelů drog se v porovnání roku 2003 a 2004 nijak výrazně neliší.
Co se týče uživatelů heroinu, nedokážeme odhadnout, kolik z opiátových klientů
užívá heroin a kolik Subutex®. Odhadujeme, že cca 90 % z nich užívá Subutex® a to
jak legálně, tak nelegálně. V praxi to vypadá asi takto: – Klient , který dochází do
AT ambulance, si vyzvedne recept na balení 8 mg Subutexu®. Krabička stojí
cca 800 Kč. Ne každý má na vyzvednutí z lékárny peníze, proto se domluví s někým,
kdo recept za 2–3 tablety vyplatí. Druhá častá metoda je půlení tablet a prodávání
druhé půlky, aby dotyčný měl na vyzvednutí dalšího receptu. Většina klientů si aplikuje tablety intravenózně. Legální a ilegální trh se tak mísí.

Akce

Č. Budějovice

IN/OUT
injekční

datum

¤ zakoupen na černém trhu
¤¤ zakoupen standardní cestou – lékař–předpis–prodej

Město

stříkačky

KOMENTÁŘ:
Program PZSD stále zůstává kontroverzní téma na politickém poli. Podíváme-li se na
celorepublikové statistiky, tak právě taneční drogy jsou na vzestupu a je třeba se přizpůsobovat tomuto trendu. Z praxe víme, že program PZSD je osvědčenou
kontaktní metodou pro poskytování informací a poradenství rekreačním
uživatelům drog. Vzhledem k aféře, která se stala v Praze, kdy bylo zaznamenáno úmrtí po užití tablety obsahující DOB se na nějaký čas zvedl zájem
o informace o nebezpečných příměsích v tabletách.

Finančí zdroje a výdaje
Celkem 1 329 126 Kč
RVKPP 490 000 Kč
MPSV 399 500 Kč
KÚ Jihočeského kraje – grant 200 000 Kč
KÚ Jihočeského kraje – příspěvek 126 000 Kč
Město České Budějovice 70 000 Kč
o. s. PREVENT 38 626Kč
Dary od sponzorů 5 000 Kč

Personální zajištění projektu

Tomáš Brejcha, DiS. – ředitel, terénní pracovník
Mgr. Dagmar Hrubá – terénní pracovník
Mgr. Daniel Randák – terénní pracovník
Veronika Jandová – terénní pracovník (od srpna 04)
Mgr. Jakub Průcha – terénní pracovník (do června 04)

Co považuje za největší úspěch roku 2004
ředitel projektu Tomáš Brejcha?
Největší úspěch? Asi to, že nás začalo podporovat Statutární město České Budějovice – jak
finančně, tak i logisticky (pronájem kanceláře na Lannově třídě). Dále pak úzká spolupráce
s Probační a mediační službou v pilotním projektu probačního programu pro mladistvé.

Jihočeské substituční
centrum
Matice školské 17, 370 01 Č. Budějovice,
T: 387 730 459,
E: metadon@os-prevent.cz,
ředitel: Mgr. Lenka Kostínková
datum vzniku programu: září 2004
(přípravná fáze od dubna 2004)
Jihočeské substituční centrum (JSC) je zařízení substituční léčby, které nabízí ucelený
systém služeb pro drogově závislé na opiátových drogách (tj. vlastní substituci metadonem a buprenorfinem; zdravotní a sociální poradenství, psychoterapii, motivační výjezdy, poradenství pro rodiče a blízké
klientů).

Cílová skupina:
⁄ Drogově závislí nitrožilní uživatelé
opiátových drog
Základní poskytované služby:
⁄ Substituční léčba
⁄ Krizová intervence + telefonická
intervence
⁄ Psychoterapie
⁄ Motivační výjezdy
⁄ Poradenství pro klienty i jejich sociální
okolí
⁄ Zprostředkování detoxu i léčby
⁄ Sociální práce (poradenství a asistence
při jednání s úřady, hledání práce…)

Události a novinky 2004
Vzhledem k tomu, že JSC v tomto roce
vzniklo, událostí a novinek je nespočetně.
Nebudeme zde vypočítávat, kolik věcí je
nutné zařídit, kolik lidí oslovit, kolik jednání absolvovat, kolik žádostí napsat, kolik
razítek je nutné sehnat, aby mohlo vzniknout jedno malé zdravotnické zařízení. Je
toho moc a tak uvádíme jen pár zásadních
v časovém horizontu, pro ilustraci:
⁄ Jaro bylo ve znamení pečlivých příprav. Budoucí ředitelka programu absolvovala odborné stáže s navázáním spolupráce
v již existujících zařízeních substituční léčby
(CMS Drop In, Substituční centrum Apolinář,
DPS Elysium Brno, NsP Mělník…) Probíhalo
obrovské množství organizační a administrativní práce, která je nutná při vzniku nového zařízení.
⁄ „Existenční“ záležitostí bylo hledání
prostor pro centrum. Díky vstřícnosti vedení
budějovické ambulantní kliniky Medipont
jsme v červnu získali vhodné prostory nedaleko od centra města, dobře dostupné MHD.
⁄ Začátkem léta proběhla 2 kola výběru
personálu za spoluúčasti Medipont s. r. o.
⁄ V červnu se ve spolupráci s odborným
garantem připravovala pravidla zařízení
a další technické záležitosti (způsob vedení
dokumentace apod.)

⁄ V průběhu letních prázdnin
byla zahájena propagace JSC v nízkoprahových zařízeních Jihočeského kraje. Pilně se pracovalo na stavebních úpravách prostor.
⁄ 1. 9. jsme v plánovaném termínu centrum otevřeli a brzy proběhly kontakty s prvními klienty.
⁄ V říjnu zahájil první klient léčbu metadonem.
⁄ V říjnu také proběhl den otevřených
dveří pro politické představitele města, kraje
a kolegy ze zařízení protidrogové prevence.
⁄ Koncem roku byli v substitučním programu zařazeni 3 klienti a několik dalších se
na započetí léčby připravovalo.

Personální zajištění projektu

Statistické údaje
Vzhledem k tomu, že program byl v roce
2004 založen a pro klienty otevřen pouze
4 měsíce, nemáme ještě k tomuto programu
žádné validní statistické údaje. V prosinci byli
v léčbě zařazeni 3 klienti, další byli ve fázi
dojednávání. Zdá se to málo?

Určitě ne. V roce 2004 byl v rámci tohoto
nového programu udělán pořádný kus
poctivé práce, jen těžko měřitelný utracenými penězi či počtem klientů. Tato práce
ponese své plody teprve v následujících
letech. Pak budeme hodnotit.

Mgr. Lenka Kostínková – ředitelka, poradce, konzultant
Veronika Hamanová – zdravotní sestra
Lada Předotová – zdravotní sestra
MUDr. Pavla Novotná – lékařka
Nicole Tomanová – zdravotní sestra (DPP)

Finanční zdroje a výdaje
Celkem 915 787 Kč
RVKPP 390 000 Kč
KÚ Jihočeského kraje – grant 221 787 Kč
MZ 178 000 Kč
KÚ Jihočeského kraje – příspěvek 101 000 Kč
Magistrát města České Budějovice 20 000 Kč
Dary od sponzorů 5 000 Kč

Co považuje za největší úspěch programu
jeho ředitelka Lenka Kostínková?
„Určitě to, že se povedlo centrum vybudovat a začít fungovat pro ty, kvůli kterým projekt
vůbec vznikl – pro klienty.“

Cesta poznání
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 604 463 312
E: prevence@os-prevent.cz
ředitel: Mgr. Jindřich Hais
datum vzniku programu: 2001
CESTOU POZNÁNÍ nazýváme ucelený dlouhodobý projekt primární prevence pro
základní školy. Jeho cílem je ukázat jednotlivcům i skupinkám, že je možné a v silách
každého najít cestu k plnějšímu porozumění sobě, ostatním a všemu, co nás obklopuje.
Je založen na osobnostní, sociální a etické
výchově dětí základních škol, jejich učitelů
a rodičů. Hlavním cílem těchto činností je
prevence drogových závislostí a ostatních
nežádoucích společenských jevů.

Statistické údaje
Pracovali jsme na 9-ti základních školách
a 3 středních školách strakonického okresu:

Projekt je dlouhodobý. Pracuje hlavně s dětmi od prvního do devátého ročníku základní
školy. V každé třídě dvakrát během školního
roku proběhne čtyřhodinový blok, jehož
náplní je přímá práce s třídním kolektivem
vedoucí k rozvoji sociálních zručností, a to
vše za přítomnosti třídního učitele. Výše
zmíněný základ projektu je doplněn o práci
s učiteli a s rodiči dětí.
Projekt využívá interaktivních a sebeprožitkových metod práce se skupinou. Je projektem dlouhodobým, systematickým a komplexním.
Realizace projektu byla v roce 2004 zahájena
v červnu.

1.

ZŠ Bavorovská Vodňany

2.

ZŠ Cehnice

3.

ZŠ Dukelská Strakonice

4.

ZŠ J.A.Komenského Blatná

5.

ZŠ Jezerní Strakonice

6.

ZŠ Jiřího z Poděbrad Strakonice

7.

ZŠ Povážská Strakonice

8.

ZŠ T.G.Masaryka Blatná

9.

Bylo realizováno 49 pracovních bloků, z toho:
pracovní
blok

počet bloků

vyučovacích
hodin

ZŠ Velké náměstí Strakonice

šestihodinový

1

6

1.

Gymnázium Vodňany

pětihodinový

6

30

2.

DM SOŠ Volyně

38

152

3.

SOU Blatná

čtyřhodinový
tříhodinový

4

12

celkem

49

212

Po každém pracovním bloku následovala
konzultace s učitelem.
Kromě toho se uskutečnilo v SOU Blatná
6 dvouhodinových besed o šikaně.

Finanční zdroje a výdaje
Celkem 208 887 Kč
KÚ Jihočeského kraje – grant 110 387 Kč
KÚ Jihočeského kraje – příspěvek 68 000 Kč
Město Strakonice 20 000 Kč

Co považuje za největší úspěch roku 2004
ředitel projektu Jindřich Hais?

Město Blatná 5 000 Kč
PREVENT 5 000 Kč

Personální zajištění projektu
Mgr. Jindřich Hais
Mgr. Jaroslava Haisová

Máme radost z toho, že se čím dál více setkáváme s pozitivním ohlasem na naši práci, a to
nejen od dětí, ale stále častěji od učitelů a dokonce i některých ředitelů škol. Za dobu několika let, kdy nabízíme školám tento projekt, vnímáme, že jsme se konečně pro mnohé školy
stali partnery v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů kromě jiného i tím, že nabízíme
učitelům fungující nástroj použitelný pro jejich každodenní praxi.

Společenstvo pro
zážitek
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 323 920
E: kurzy@os-prevent.cz
koordinátor: Michal Němec
Společenstvo pro zážitek je skupinka několika lidí (členové o.s. PREVENT, zaměstnanců
jiných projektů sdružení a přátel), kteří jsou
vzdělaní v oblasti zážitkové a prožitkové
pedagogiky a mají bohaté zkušenosti v této
oblasti.
V průběhu roku organizují několik kurzů
pro různé skupiny zájemců.

Cíle zážitkových kurzů jsou velmi různé.
Vychází buď z objednávky, to v případě
zakázkových kurzů, z momentálních potřeb
pokračujících skupin anebo z představ lektorů – co že by si ještě účastníci mohli prožít.
Každý kurz je jiný, jedinečný a neopakovatelný.
Kurzy mají ambici nabídnout účastníkům
prostor pro nové pohledy na mezilidské
vztahy, na sebe samého i na svět kolem nás.
Jde o pozitivní zásahy do vnitřního světa
všech účastníků a zároveň o realizaci řady
možností, které jsou člověku dány, ale z nichž
si mnohé si neuvědomuje.

Kurzy nabízejí programy z nejrůznějších
oblastí – pohyb, tvořivé dílny, happeningy,
diskuse, relaxační programy, rozjímání, sociodramata, ateliéry… Nenahraditelné místo
v programu má hra v nejrůznějších podobách. Intenzita a vyváženost programu,
vytváření neobvyklých, často náročných situací (překonání překážek i sebe sama, rozšiřování zóny bezpečnosti i zkušenosti), sociální
prostředí a jeho kvalita, přírodní prostředí
– a zejména silné osobní prožitky podporují
probuzení nebo rozvoj sebedůvěry, umění
spolupráce, tvořivosti, zodpovědnosti. Stávají se nejen výzvou k vlastnímu aktivnímu
životu, ale i zdrojem životní energie.
ČTYŘIADVACÍTKA
Již zavedeným osvědčeným kurzem s pětiletou historií je tzv. „Čtyřiadvacítka“. Tento kurz
je určen studentům prvních ročníků VOŠ
a SPŠ Volyně. Smyslem akce je v první řadě
adaptace studentů na nový kolektiv střední
školy. Čtyřiadvacítka urychluje vzájemné
seznámení, a to nejen mezi studenty navzájem, ale i mezi třídním kolektivem a třídním
profesorem. Prostřednictvím prožitkových
technik pracujeme se studenty na sebe-

poznávání a posilování pozic v kolektivu.
Důležitým prvkem projektu je rovněž kontakt studentů s profesionály v oblasti drogové prevence (členy týmu kurzu jsou také
zaměstnanci Krizového a kontaktního centra
a Jihočeského streetworku ), což prohlubuje
důvěru k zařízením působícím v této problematice.
V roce 2004 se Čtyřiadvacítky zúčastnilo
5 prvních ročníků se svými třídními učiteli,
tedy cca 140 studentů a 5 pedagogů.
POPRVÉ
Tento kurz byl připraven speciálně pro skupinu studentů a pracovníků převážně ze
sociální a pedagogické oblasti. S podtextem
„Kurz pro ty, co tam ještě nebyli“ si dával za
cíl pouze nabídnout účastníkům pestrou
paletu zážitků a prožitků. Odehrál se v průběhu 4 červnových dní v Jetěticích nedaleko
Orlické přehrady.
NANEČISTO
Jelikož kurz POPRVÉ naplnil svůj cíl a ti, kteří
se ho zúčastnili byli rozhodnuti dál pokračovat v poznávání, vznikl navazující kurz. Konal
se tentokrát koncem září na zámečku Karlov
u Smetanovy Lhoty.

Personální zajištění projektu:

Michal Němec, Anna Němcová , Kateřina Drozdová,
Věra „Kačenka“ Lukášová, Petra Závišová,
Kamil Podzimek

Na závěr bychom rádi
poděkovali:
za finanční podporu: Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvu
práce a sociálních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, Statutárnímu městu České Budějovice,
Městu Strakonice, Městu Blatná, pánům
Viktorovi a Váňovi, Ing. Aleně Štefaňákové,
Ing. Vítu Čenovskému, Mgr. Tereze Francírkové, MUDr. Marcele Buriánkové, Ivaně Bláhové, Petře Čenovské, Janě Čenovské, Ludmile a Robertu Drozdovým, Anně a Michalu
Němcovým, Tomáši Brejchovi, Lence Kostíkové a Michalu Antonovi
za spolupráci a podporu: náměstku hejtmana MUDr. Vladimíru Pavelkovi, krajskému
protidrogovému koordinátorovi Štefanu
Schwarcovi, Mgr. Daně Kováčové, náměstku
primátora Tomáši Kubínovi, přestavitelům
Města Strakonice Ing. Pavlu Vondrysovi,
Zdeňce Tomšovicové, vedoucí sociálního
odboru Mgr. LenceVysoké, pracovnici HS Marii
Banákové, účetní Věře Kontríkové, Oddělení
pro léčbu závislostí VFN – Prim. MUDr. Petru

Popovovi a MUDr. Janu Bečkovi, CMS Drop In
– MUDr. Zdeňku Veselému a MUDr. Dušanu
Randákovi, DPS Elysium – MUDr. Jiřímu Dolákovi, MUDr. Karlu Hamplovi z AT ambulance
Mělník, Magistrátu města České Budějovice
– protidrogové koordinátorce Mgr. Andree
Jaklové, Šárce Kovárnové, vedení Medipont, s. r. o. – řediteli MUDr. Luboši Wágnerovi, Ing. Janu Máčemu, Iloně Lískovcové,
MUDr. Sevdě Augustinové, Úřadu práce
České Budějovice, novináři Milanu Brabcovi,
PaedDr. Kyzourovi, grafikovi Milanu Krištůfkovi, pracovníkům Probační a mediační
služby ČR v Českých Budějovicích a Strakonicích, MUDr. Zdvořákovi (infekční oddělení
nemocnice), pracovnicím KHS Janě Čechové
a Zdeňce Havelkové a o. s. Koník
za darovaný volný čas, energii, povzbuzení:
všem našim dobrovolníkům
za produktivitu našich pracovních týmů patří
zvláštní poděkování našim supervizorům:
PhDr. Miladě Votavové , MUDr. Ivanu Platzovi,
Mgr. Janu Hesounovi, Mgr. Ing. Jiřímu Staníčkovi

text, foto – Mgr. Anna Němcová
dyzajn od pintose (pintos@tiscali.cz)

