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pár slov na úvod…

…tak tu sedím a pro inspiraci si pročítám šest úvodů Výročních zpráv z let předchozích a pozastavuji se nad jejich
ryze optimistickou náladou. Napadá mě jedna Plíhalova věta, kde komentuje bezbarvý a stereotypní model
tvůrců dětských písní slovy: „…jako by snad děti neměly nárok na pořádné depresivní dětské blues…“ Jenže
ani letos Vám nedopřeji jiný model. Ne proto, že bych tím něco sledoval, ale prostě můj pohled na rok 2005 je
plný úsměvů a pěkných pocitů a o ty se s Vámi rád podělím a depresivní blues tímto zatím odkládám. Když jsme
nedávno diskutovali s Alešem Kudou úskalí vzniku Centra následné péče, zejména problémy s hledáním vhodných prostor, mimo jiné se podivoval, že na to ještě máme energii. Nabídl jsem mu číslo na našeho supervizora,
ten možná bude znát odpověď… Takže Centrum následné péče v Českých Budějovicích bylo v loňském roce největší téma související s „novotami“, které si pořád nějak nedokážeme odpustit. A protože je březen 2006 a máme
část dotací i prostory, je to první radost, kterou Vám sděluji.
Na začátku loňského roku jsem byl trochu rozpačitý z návrhu Dáši Hrubé, toho času vedoucí prachatického Krizového a kontaktního centra, že prý nám svěří své dítě (tedy to K-centrum). Přitom ono
dítě nám bylo vzorem v našich začátcích. Ale abych nezdržoval, tato „fůze“ byla dalším velkým
tématem loňského roku. A protože je březen 2006 a my jsme se rozrostli nejen o další zařízení, ale hlavně o odborníky, je to další radost, kterou Vám sděluji.

Bodovalo i Společenstvo pro zážitek, tedy naše vzdělávací sekce, která rozjela Adaptační kurzy pro „prváky“, pracovala
s pedagogy a čichla si teambuildingu. A protože mě těší, když se lidi vzdělávají, a o to víc, když jde o oblast osobnostního
růstu, je to další radost, kterou Vám sděluji.
Tři radosti jako tři popelčiny oříšky – do poslední chvíle nikdo netuší co z toho vyleze a když už je to venku, ještě pořád
není jisté, že to na prince zabere…
A na úplný závěr vystupuji z lyrického konceptu a chci bez zbytečných omáček moc a moc poděkovat v první řadě své
ženě a místopředsedkyni o. s. PREVENT v jedné osobě Mgr. Anně Němcové za její nevděčnou práci, bez které bych se
z toho neviděl a ředitelům programů, Mgr. Lence Kostínkové, Mgr. Dagmar Hrubé, Mgr. Danielu Randákovi, Tomáši Brejchovi, DiS. a Kamilovi Podzimkovi, DiS., za jejich usilovné snažení a skvěle odvedenou práci. Nemohu zapomenout
na ostatní pracovníky i když vím, že patřičných pochval se jim dostává od jejich šéfíků a také díky všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří si utrhnou kus ze svého pro naše dobro a všem našim donátorům, bez nichž
bych vlastně neměl komu děkovat.
Michal Němec
předseda o. s. PREVENT

od minulosti do budoucnosti…
1999

2000
2001
2002

2003

O. s. PREVENT bylo založeno 10. 3. 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.

2004

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“.

2005

zacílili a rozšířili o několik dalších měst. Byl ukončen provoz volyňské čajovny, opět z finančních důvodů. Začali přípravné projektové práce a mapování scény pro vznik nového substitučního zařízení v Českých Budějovicích.

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.
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

2006

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.
Na počátku roku jsme byli osloveni prachatickým občanským sdružením SPPPO, které zde 8 let provozovalo Krizové a kontaktní
centrum. Dohodli jsme se na užší spolupráci, ze které vyplynula pomoc při změnách v koncepci a provozu zařízení. Spolupráce
vyústila v plánovaní jakési „fúze“ KKC s o. s. PREVENT.
Projekt primární prevence Cesta poznání nebyl v tomto roce realizován – jak jinak než pro nedostatek finančních prostředků.
Nejdůležitější událostí roku pro další existenci našich programů bylo jistě obdržení certifikátu odborné způsobilosti na programy
Jihočeský streetwork, Krizové a kontaktní centrum a Jihočeské substituční centrum.
Od 1. 1. je Krizové a kontaktní centrum v Prachaticích provozováno pod hlavičkou Preventu.
Od počátku roku pracujeme na vzniku nového zařízení – Centra následné péče v Českých Budějovicích. Začátky bývají nelehké a problémů je mnoho – prostory, peníze, personál atd. Vše je ale řešitelné a tak se těšíme z každého úspěchu a ze všech nových zkušeností.
Společenstvo pro zážitek plánuje na tento rok několik nových zajímavých kurzů pro středoškoláky i pro veřejnost.
V březnu jsme zažádali Ministerstvo školství o akreditaci vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky s názvem „Máme
k sobě blíž“. Program má vzdělávat pedagogy v oblasti etické výchovy, komunikačních dovedností a dalších „praktik“ tak, aby
pak oni sami byli těmi nejlepšími preventisty pro své žáky a studenty. Finanční prostředky na tento program se nám, doufejme,
podaří zajistit z Evropských strukturálních fondů.

struktura a organizace…
ředitel: Mgr. Daniel Randák
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 322 357
E: kacko@os-prevent.cz
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odborný ředitel
Michal Němec

ředitel: Mgr. Lenka Kostínková
Matice školské 17, 370 01 Č. B.
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koordinátor: Kamil Podzimek, DiS.
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ředitel: Mgr. Dagmar Hrubá
U Stadionu 397, 383 01 Prachatice
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ředitel: Mgr. Anna Němcová
Tylova 23, 370 01 Č. B.
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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 2005 měl PREVENT 11 řádných členů, kteří se aktivně podíleli na naplňování cílů sdružení a zúčastnili
se Valné hromady a 3 mimořádné členy. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který volí a odvolává
předsednictvo a revizní komisy a rozhoduje o dalších zásadních otázkách. VH se v roce 2005 sešla dvakrát. Na
prvním dubnovém setkání byl zvolen nový předseda, kterým se stal Michal Němec. Členové byli informováni
o činnosti sdružení v uplynulém roce, o výsledcích dotačních řízení a hospodaření organizace. Na prosincové
předvánoční Valné hromadě byl odsouhlasen přechod Krizového a kontaktního centra Prachatice pod o. s. PREVENT a probírali se další nové plány sdružení.

předsednictvo…

Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení. Má tři členy, kteří řídí činnost mezi valnými
hromadami, zastupují sdružení navenek, zajišťují finanční zabezpečení projektů a smluvní
vztahy. Předsednictvo jmenuje ředitele projektů a odborného ředitele.

odborný ředitel…

Koordinuje práci jednotlivých projektů a řídí vznik nových programů. Plní kontrolní funkci ve
vztahu k ředitelům protidrogových programů. Zodpovídá za soulad realizovaných protidrogových programů se standardy a Národní protidrogovou strategií. Zastupuje protidrogové
programy v jednáních se zástupci místních, krajských a státních orgánů.

ředitel projektu…

Zodpovídá za realizaci projektu dle jeho písemného zpracování, zodpovídá za dodržování
standardů při realizaci svých projektů. Vede pracovní tým svého projektu.
Předsednictvo, odborný ředitel a ředitelé projektů se schází nejméně 1× měsíčně k pracovním
schůzkám.

Krátká 20
386 01 Strakonice
T: 383 322 357
E: kacko@os-prevent.cz
ředitel: Mgr. Daniel Randák
datum vzniku programu: červenec 1999

Krizové a kontaktní centrum poskytuje sociální, poradenské a terapeutické služby lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a zejména těm
do jejichž života, ať již přímo nebo nepřímo, vstoupila droga. V rámci sekundární prevence je naší snahou minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog na straně konzumentů těchto látek (tzv. princip Harm Reduction), na druhé straně je cílem i ochrana
většinové společnosti (tzv. princip Public Health). Nedílnou součástí služeb centra je terénní program, který je určený především nitrožilním uživatelům drog. V rámci terénního programu zajišťujeme služby také ve městech Blatná, Vodňany a Volyně.

služby…
Centrum nabízí informace a poradenství v oblasti drog a závislostí (gambling, alkohol), zprostředkování detoxifikace, léčby a přípravu na
ni, ambulantní léčbu, krizovou intervenci, výměnu použitých injekčních jehel a stříkaček za čisté, sterilní vodu, alkoholové tampóny, kondomy, testy na zjištění přítomnosti toxických a omamných látek v moči, testy na výskyt žloutenky typu B, C a viru HIV, těhotenské testy pro
uživatelky drog a terénní sociální práci s uživateli drog.

tým…
Chod programu zajišťoval multidisciplinární tým 4 pracovníků. Ani v tomto roce jsme se bohužel nevyhnuli odchodu jednoho z terénních
pracovníků. Na jeho místo jsme však brzy našli výborného nástupce, takže provoz nebyl nijak narušen. Od 1.dubna má zařízení také nového
ředitele. Na místo Michala Němce, jež se stal odborným ředitelem o. s. PREVENT nastoupil Mgr. Daniel Randák.
Všichni členové týmu i v tomto roce pokračovali ve svém vzdělávání – terénní a kontaktní pracovníci absolvovali kurz první pomoci
a kurz krizové intervence, jeden z terénních pracovníků absolvoval kurz drogového poradenství, terapeut pokračuje v psychoterapeutickém výcviku. Tým pracuje pod supervizí.

průběh programu, významné změny a novinky roku 2005…

Mezi klienty, kteří využívali nízkoprahové služby centra velmi výrazně převažovali v tomto roce uživatelé pervitinu. V této skupině klientů se
často objevovalo velmi rizikové sdílení injekčního materiálu. Nejpočetnější skupinou klientů terénního programu byli uživatelé Subutexu.
Přestože řada z nich si obstarává tento prostředek legální cestou (tedy od lékaře), aplikují si ho intravenózně. S většími či menšími úspěchy
se snažíme motivovat tyto klienty k užívání Subutexu způsobem k tomu určeným – tedy sublingválně a nejlépe v rámci komplexního programu. Pouze tři naši klienti užívali heroin, celá řada jich však kombinuje více drog současně (nejčastěji pervitin a opiáty).
Náš mobilní terénní program rozšířil působnost o město Volyně.
V rámci terénního programu jsme se více zaměřili na aktivní oslovování potencionální cílové skupiny, díky čemuž se naše zařízení také
dostává více do povědomí veřejnosti.
Školská zařízení hojně využívala naši nabídku besed s pracovníky centra a terénními pracovníky. K potencionální klientele se tak dostávají relevantní informace o naší činnosti a zároveň probíhá osobní kontakt s pracovníkem.
Již od předchozího roku evidujeme statistické údaje pomocí databáze Freebase. V letošním roce jsme mimo to zavedli interní databázi
klientů a výkonů, která zaznamenává i statisticky nepoužitelná data, která však mají velký význam při plánování nastavení a zacílení služeb.
Informace z této databáze zároveň slouží jako podklady pro tvorbu individuálních plánů klientů (jak v nízkoprahových programech, tak
ve strukturovaných aktivitách zařízení).
Nově jsme začali klientkám poskytovat těhotenské testy.
V druhé polovině roku jsme se mimo jiné intenzivně věnovali přípravě na certifikaci odborné způsobilosti, kterou jsme pak v listopadu
úspěšně absolvovali.

statistické údaje…
tab. 1 statistika výměn injekčního materiálu
rok

k-centrum

terén

tab. 3 struktura realizované péče

tab. 2 struktura klientely
celkem
uživatelé
drog

muži

53

ženy

31

84

pč

65

realizované výkony

počet osob, které
danou službu využily

počet
kontaktů
(výkonů)

1999

58 / 61

233 / 258

291 / 319

2000

502 / 509

570 / 603

1 072 / 1 112

1

výměny

65

764

2001

1 586 / 1 613

373 / 479

1 959 / 2 092

sociální okolí uživatelů drog

71

2

individuální poradenství a terapie

30

142 / 50 min

2002

1 384 / 1 394

4 043 / 4 153

5 427 / 5 547

závislí na alkoholu

5

2003

2 037 / 2 142

13 587 / 13 720

15 624 / 15 862

3

skupinová terapie

5

6 / 50 min

závislí na hracích automatech

5

2004

2 012 / 2 234

15 043 / 15 672

17 055 / 17 906

4

krizová intervence

27

65

celkem klientů

165

2005

3 178 / 3 346

11 833 / 11 986

15 011 / 15 332

5

potravinový program

35

66

z toho prvokontaktů

113

6

hygienický servis

9

18

7

kontaktní místnost

63

117

8

testy HIV

34

62

z toho injekčních uživatelů

První číslo znamená počet přijatých stříkaček, číslo za lomítkem představuje počet stříkaček vydaných.
Komentář: V uplynulém roce jsme zaznamenali pokles objemu vyměněného materiálu řádově
o dva tisíce a to zejména v „terénu“. Možných příčin je celá řada, ve stručnosti bychom rádi okomentovali ty nejmarkantnější.
1. Výměny v KKC Strakonice: v loňském roce došlo oproti roku 2004 zhruba ke třetinovému nárůstu počtu vyměněného materiálu v samotném zařízení. Tuto skutečnost bereme jako značný
úspěch, který může svědčit o vzrůstající důvěře klientů v naše zařízení. Nárůst mohl být způsoben i tím, že se přímo na KKC Strakonice obrací více uživatelů pervitinu. Zejména u těchto
klientů hraje velkou roli obava z kamerového systému, který ve Strakonicích spravuje městská
policie a proto raději využívají našich služeb v „chráněném“ káčku, než na ulici.
2. Výměny v terénu: po dvou předchozích letech došlo v roce 2005 k poklesu vyměněných stříkaček v terénu o již zmiňované cca dva tisíce kusů, přestože počet kontaktů s klienty se v podstatě
nesnížil. Tato skutečnost může mít opět řadu příčin. Počátkem roku 2005 nám na určitou dobu
(cca tři měsíce) „vypadlo“ z kontaktu s TP několik stálých klientů, kteří pravidelně mění velký
počet materiálu. Navíc několik stálých klientů začalo využívat služeb jiných nízkoprahových
programů a to zejména v souvislosti s jejich zapojením do „subutexových“ programů v Č. Budějovicích a v Písku. Jak již bylo zmíněno (přes snahu všech zainteresovaných) řada těchto
klientů neužívá tuto látku indikovaným způsobem. Proto není pokles v počtu vyměněného
materiálu výraznější. Nicméně i tyto skutečnosti v celkovém důsledku ovlivňují konečné statistiky našeho zařízení.

9

testy VHC

38

75

10

testy VHB

30

53

11

těhotenské testy

1

1

12

zdravotní ošetření

3

3

13

sociální servis, asistenční služba

0

0

14

zprostředkování abstinenční
léčby

5

14

15

reference do substituční léčby

3

3

16

poradenské telefonáty

×

256

17

celkový počet kontaktů

1 210

Komentář: V roce 2005 došlo k mírnému poklesu počtu všech kontaktů
s uživateli drog oproti loňskému roku. Tato situace souvisela v první
polovině roku s tím, že řada klientů využívala služeb českobudějovických
nízkoprahových programů v době, kdy si jednou týdně jezdila do Č.B.
pro Subutex. Tuto návštěvu tak rovnou spojovali s výměnou injekčního
materiálu. Ve druhé polovině roku začali někteří klienti využívat obdobné
nabídky zařízení v sousedním píseckém regionu.
Na druhou stranu se na naše zařízení obrátilo daleko více „prvokontaktů“
než vloni. Bylo poskytnuto téměř srovnatelné množství poradenství po
telefonu. Tyto údaje nasvědčují, že se naše zařízení dostává čím dál více
do povědomí odborné i laické veřejnosti. Naše služby tak častěji využívají lidé, kteří nejsou zasaženi drogou primárně.
V letošním roce byl zaznamenán vysoký nárůst v počtu provedených
screeningových testů na vir. hepatitidy typu B a C a na virus HIV. Tato
skutečnost souvisí s tím, že s řadou klientů jsme v relativně pravidelném kontaktu a kromě prvotních testů se s nimi lze poměrně spolehlivě
domlouvat na retestech. Řada z klientů této možnosti využívá. Získané
podklady pak mohou následně přispět k mapování incidence a prevalence těchto chorob v cílové populaci uživatelů drog prováděné každoročně pod hlavičkou NMS. Od srpna 2005 jsme našim klientům začali
standardně nabízet také těhotenské testy.
V letošním roce jsme zaznamenali nižší zájem našich klientů o využívání
doplňkových služeb – kontaktní místnost, potravinový a hygienický servis… Domníváme, že tato skutečnost může úzce souviset s velkým úbytkem kontaktů ze strany migrujících klientů bez domova, kteří v minulých
letech příležitostně využívali právě těchto doplňkových služeb i v našem
zařízení. Tito klienti se ze Strakonic přemístili do větších měst (velkou roli
zde zřejmě sehrála místní policie, která těmto klientům ztížila pobyt na
území Strakonic). Služby však nadále využívají zejména injekční uživatelé
drog. Díky těmto doplňkovým službám získáváme více času a prostoru
pro kontakt s klienty, kteří primárně přijdou „pouze“ na výměnu.

tab. 4 skladba klientely podle typu primárně zneužívané drogy
pč

droga

počet osob

1

subutex

16

2

heroin

3

3

pervitin

43

4

extáze

0

5

těkavé látky

0

6

THC

0

finanční zdroje a výdaje…
zdroje

částka (Kč)

RVKPP

568 000

MPSV

276 000

KÚ Jihočeského kraje

404 000

Město Strakonice

100 000

PREVENT vlastní činnost
celkem

5 968
1 353 968

Poprosili jsme ředitele zařízení Mgr. Daniela Randáka, jestli by se nepodělil
s ostatními o některou z myšlenek, kterými se v roce 2005 zabýval.

Aktuálním tématem se v uplynulém roce stal pro naše zařízení proces certifikace odborné způsobilosti. Nedá mi, abych se nad tímto procesem nezamyslel.
Určitou výhodu mám možná v tom, že jsem absolvoval kurz certifikátorů, kde jsem byl seznámen s ideou celého procesu a s metodikou
posuzování jednotlivých standardů. Mohl jsem tak možná o něco „zodpovědněji“ připravit naše zařízení na místní šetření, na základě kterého rozhodl certifikační tým doporučit nám certifikaci odborné způsobilosti.
V uplynulém roce jsem se tedy ocitl v obou pozicích – v pozici „posuzovatele“ i „posuzovaného“. Musím přiznat, že ani v jedné z těchto rolí
jsem se necítil příliš dobře. Obojí zřejmě souvisí s tím, že nejsou jasně daná kritéria pro posuzování naplnění jednotlivých standardů – vždy
záleží na subjektivním hodnocení jednotlivých členů certifikačních týmů (certifikátorů) provádějících místní šetření v jednotlivých zařízeních. Myslím si, že absencí jasných nástrojů a požadavků pro posouzení jednotlivých standardů může být do určité míry poškozena idea
objektivity hodnocení jednotlivých zařízení. Navíc se domnívám, že my, jako certifikátoři, můžeme být při hodnocení často velmi ovlivněni
zkušenostmi z našich zařízení a máme tendence srovnávat „svá“ (tedy ta „dobrá“) zařízení s těmi, která posuzujeme v rámci místního šetření – zejména pokud se jedná o kritéria hodnocená z pohledu „dobré praxe“…
Na druhou stranu se, přes řadu výhrad k systému hodnocení jednotlivých zařízení, domnívám, že proces certifikací má své opodstatnění
a v důsledku přispívá ke zkvalitnění našich služeb. Proces certifikací se neustále vyvíjí a zdokonaluje, samotná příprava zařízení na certifikaci má jistě také svůj velký význam. Nezbývá, než doufat, že celý tento proces bude mít v důsledku pozitivní dopad na celou sféru sekundární a terciární prevence. Zdá se, že našlápnuto máme…

Lannova 63
370 01 České Budějovice
T: 721 550 027
E: street@os-prevent.cz
ředitel: Tomáš Brejcha, DiS.
datum vzniku programu: srpen 2002

Projekt realizuje terénní sociální práci s uživateli drog. Jedním okruhem klientů jsou nitrožilní uživatelé drog v Českých Budějovicích a některých dalších městech Jihočeského kraje (tam kde nejsou nízkoprahová zařízení – Týn nad Vltavou, Bechyně, Soběslav, Veselí nad Lužnicí,
Lišov, …). Druhým okruhem klientů jsou uživatelé syntetických drog na tanečních akcích.

služby…
Program nabízí výměnu použitých injekčních jehel a stříkaček za čisté, sterilní vodu, alkoholové tampóny, kondomy, testy na přítomnost
protilátek virovných hepatitid a viru HIV, těhotenské testy pro uživatelky drog, základní zdravotní ošetření, informace a poradenství v oblasti
drog a závislostí, reference do jiných sociální a zdravotních zařízení, sociální asistenci. Na tanečních akcích realizujeme program Prevence
zneužívání syntetických drog včetně kvalitativního testování tablet extáze.

tým…
Běh programu zajišťoval tým 4–5 lidí, jejichž sestava se však v průběhu roku radikálně změnila. Dva „skalní streeti“, kteří stáli již u zrodu
programu postoupili na pozice ředitelů kontaktních center ve Strakonicích a Prachaticích a na jejich pozice nastoupili noví mladí perspektivní, plní elánu, kterého je při této práci obzvláště potřeba. Všichni členové týmu si průběžně doplňují další vzdělání a pracují pod odbornou supervizí.

průběh programu, významné změny a novinky roku 2005…

V Českých Budějovicích jsme pokračovali ve spolupráci s lékárnami, do kterých dodáváme sety obsahující zdravotnický materiál a informace
o výměnném programu. Na konci roku 2005 jsme měli navázanou spolupráci se 14 lékárnami a celkem jsme jejich prostřednictvím rozšířili
408 setů.
V tomto roce jsme také navázali spolupráci s o. s. Háječek a pod záštitou Krajského úřadu jsme dospěli i k písemné dohodě, která tuto
spolupráci vymezuje.
V prvním čtvrtletí jsme po vzájemné dohodě předali terénní práci v Protivíně občanskému sdružení Arkáda z Písku, které zde pokračuje
s realizací programu. Vzhledem k návaznosti služeb terénního programu na Kontaktní centrum v Písku je toto řešení optimálnější.
Mobilní terénní program na malých městech prošel oproti předchozímu roku několika změnami. Ukončili jsme práci v Netolicích, ve Veselí
nad Lužnicí jsme práci omezili na průběžný monitoring. V Soběslavi a Bechyni se v tomto roce uskutečnili první kontakty s nitrožilními uživateli
a následné výměny injekčního materiálu. V obou případech došlo ke kontaktu po besedě se streetworkery na střední škole. Potvrdila se nám tak
naše hypotéza, že tyto besedy jsou nejen způsobem jak předat mladým lidem validní informace, ale že jsou také efektivní kontaktní metodou.
V prvním čtvrtletí jsme se mimo jiné věnovali mapování drogové scény v příhraničních oblastech – Dolní Dvořiště, Vyšší Brod, Nové Hrady
a Trhové Sviny. Zjistili jsme, že uživatelé drog z Dolního Dvořiště a Vyššího Brodu často jezdí do Kaplice, kde již funguje terénní program„Streetwork
pro města Kaplice a Český Krumlov“. V červnu jsme mapovali situaci v Lišově. Zatím se nám podařilo zkontaktovat jednu klientku.
V průběhu roku jsme několikrát prezentovali náš projekt na různých seminářích – např. pracovníkům kriminální služby útvaru pro odhalování organizovaného zločinu či pracovníkům protidrogové prevence z Horního Rakouska.
Nadále pokračujeme v prevenci zneužívání syntetických drog na tanečních akcích. Zúčastnili jsme se 9 tanečních akcí, včetně open air
festivalu Summer of Love v Pardubicích. Ve srovnání s předchozími lety těchto akcí ubývá a často jsme svědky, že i zájem o taneční akce
opadá. Výjimkou jsou velké akce jako již zmíněná Summer of Love, které stále navštěvují tisíce lidí. V jižních Čechách je již několik
let jednou z největších akcí Explosion, která se koná 2× ročně.
V průběhu roku jsme sebrali a bezpečně zlikvidovali 74 volně pohozených injekčních stříkaček a to zejména v Č. B.
V Č. B. je relativně velká opiátová scéna. Trh s heroinem však téměř vymizel a převládá užívání buprenorfinu – Subutexu, který si uživatelé obstarávají jak legální, tak nelegální cestou.
Zaznamenali jsme poměrně výrazný nárůst prvokontaktů s uživateli pervitinu – za dva
roky se počet téměř zdvojnásobil (v roce 2003 to bylo 89 uživatelů pervitinu,
v roce 2005 již 163). Nepředpokládáme však nárůst počtu uživatelů, ale
příčinu vidíme spíše v dobré práci terénních pracovníků.
V listopadu prošel program velmi úspěšně procesem certifikace odborné způsobilosti, čímž bylo potvrzeno, že služby našeho terénního programu odpovídají stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

statistické údaje…
tab. 1 skladba klientely podle
typu primárně zneužívané drogy
pč

droga

počet osob

1

subutex

75

2

heroin

0

3

pervitin

163

4

extáze

viz tab. 5 PZSD

5

těkavé látky

1

6

THC

8

Komentář: Oproti předchozím rokům
jsme zaznamenali značný nárůst
počtu kontaktovaných klientů, kteří
uvádí jako primární drogu pervitin. Pokládáme to za výsledek dobré
kontaktní práce našich streetworkerů. Počet klientů, kteří užívají opiáty, nebo přesněji řečeno Subutex,
v našem programu naopak klesá. I to
je dáno zacílením našich služeb, které
směřují spíše „mladším“ nedůvěřivějším uživatelům, zatímco dlouhodobí
uživatelé opiátů využívají více služeb
kontaktního centra.

tab. 3 statistika výměn injekčního materiálu

tab 2. struktura klientely

(tato tabulka nezahrnuje PZSD, tedy klienty z tanečních akcí)
uživatelé drog

muži

190

ženy

124

z toho injekčních uživatelů drog
sociální okolí uživatelů drog (rodina)
počet prvních
kontaktů
celkem klientů

uživatelé drog
neuživatelé

314
294
7

134
3

137
321

tab. 4 struktura realizované péče

rok

kontakty

prvokontakty

výměny

in

out

pč

2003

1 780

154

640

6 248

6 504

1

výměny

294

1 484

2004

1 559

111

971

16 795

17 089

2

poradenství a terapie

68

129 / 15–90 min.

2005

2 026

137

1 484

24 758

24 962

3

krizová intervence

20

26

4

sociální servis, asistenční služba

5

10

5

testy HIV

34

45

6

testy VHC

34

45

7

testy VHB

34

45

8

těhotenské testy

14

22

9

zdravotní ošetření

12

16

10

reference do K-center

4

4

11

zprostředkování abstinenční léčby

5

6

12

reference do substituční léčby

13

14

13

poradenské telefonáty

×

838 *

14

celkový počet kontaktů

realizované výkony

počet osob, které
počet kontaktů
danou službu využily
(výkonů)

2 026

* Komentář: V počtu poradenských telefonátů jsou započítány všechny hovory klientů s pracovníky.

finanční zdroje a výdaje…
tab. 5 prevence zneužívání syntetických drog (PZSD) na tanečních akcích
akce

datum

kontakty

testy

IN / OUT injekční
stříkačky

Lhenice

Festa de la Cesta

19. 2.

10

3

6/6

Pražák u Vodňan

Magnetic

12. 3.

14

1

16 / 16

České Budějovice

Explosion

15. 4.

70

27

9/7

Borovany u Č. B.

Explorer

25. 5.

13

4

0/1

Lišov u Č. B.

Crystal Sound 2

8. 7.

7

2

0/0

Žďákovský most

Summer session

1. 8.

27

8

0/0

město

zdroje

částka (Kč)

RVKPP

524 000

MPSV

368 000

KÚ Jihočeského kraje

364 000

Město České Budějovice

90 000

Město Soběslav

10 000

Město Veselí nad Lužnicí

5 000

Město Bechyně

3 000
15 000

20.–21. 8.

780

375

0/0

Město Týn nad Vltavou

Katovice u Strakonic Lokomotive 6

23. 9.

13

6

2/2

Prevent vlastní činnost

34 000

Jindřichův Hradec

Kamikadze

25. 12.

10

3

0/0

sponzorské dary

25 226

celkem

9 akcí

1 637

429

33 / 32

Pardubice

Summer of Love

Komentář: Ve srovnání s předcházejícími lety zaznamenáváme pokles domluvených a realizovaných tanečních akcí. Naopak se paradoxně zvýšil počet kontaktů a kvalitativních testů.
Je to především díky akci Summer of Love, která je pro několik tisíc účastníků. Na menších
lokálních akcích takový zájem o testy není, protože je zde menší anonymita.

celkem

1 438 226

Město Strakonice 20 000 Kč – na realizaci besed
se streetworkery v rámci primární prevence

A co trápilo v uplynulém roce ředitele Jihočeského streetworku Tomáše Brejchu?
Je nějaké téma nad kterým se zamýšlel?

Stále aktuální je pro mne téma prevence zneužívání syntetických drog (PZSD) na tanečních akcích.
Cílem naší práce je snižovat možná rizika vyplývající z užívání drog včetně těch tanečních. Kvalitativní testy tablet extáze ale nejsou
považovány za relevantní metodu a setkáváme se s argumenty, že tím schvalujeme užívání tanečních drog. To je však hrubý omyl. Testování tablet na tanečních akcích považuji za výbornou Harm Reduction metodu a především za výbornou kontaktní metodu, která
nám umožňuje sdělit uživatelům tanečních drog rizika spojená s jejich užíváním. Zatímco před několika lety byla výměna stříkaček
považována za podporu toxikomanů v užívání drog, dnes je to standardní metoda. Možná je otázka času, kdy budeme otevření i dalším novým metodám práce s drogově závislými. Stejné je to i s dalšími přístupy jako jsou aplikační místnosti nebo předepisování heroinu těm nejtěžším uživatelům opiátů. Jak se jako zástupci „abstinentní“ společnosti postavíme k těmto tématům? Rozvíjení těchto
myšlenek však není předmětem tohoto krátkého zamyšlení…
V srpnu 2005 jsme ve spolupráci s o. s. Sananim a Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti realizovali
program PZSD na jedné z největších tanečních akcích v ČR – Summer of Love. O kvalitativní testy byl velký zájem – provedli jsme jich
379, avšak více než polovina testovaných tablet vůbec neobsahovala MDMA, tedy látku, kterou by „zákazník“ v tabletě očekával. Co
mohly tablety obsahovat se můžeme na místě jen domnívat a podaří-li se jejich majitele přesvědčit, dá se skutečný obsah laboratorně
prověřit a výsledek následně zjistit na internetu. Letošní rok prošlo takovým kompletním laboratorním testem, cca. 15 % z těch, které
byly předchozím testem označeny za pochybné. Laboratoř u některých potvrdila a u některých vyvrátila přítomnost životu nebezpečných příměsí. Sečteno a podtrženo – polovina extází nebyly vůbec
extáze a navíc mnohé z tablet mohly přímo ohrozit život jejich konzumentů.
Uživatelé tanečních drog nejsou „typickými“ problémovými uživateli se všemi znaky. A pak se nabízí
otázka, co těmto lidem nabídnout? Jaké máme technické prostředky k tomu, abychom je informovali o rizicích spojených s užíváním tanečních drog?
Neděláme si ambice, že budeme někoho zachraňovat. Naším cílem je navázání kontaktu, informovat o tom, jaká rizika v sobě nese užívání drog a jak jim předcházet a předávat odpovědnost za
svůj život a zdraví našim klientům.

Matice školské 17
370 01 České Budějovice
T, F: 387 730 459
E: metadon@os-prevent.cz
ředitel: Mgr. Lenka Kostínková
Datum vzniku programu: září 2004

Jihočeské substituční centrum (JSC) poskytuje ucelenou substituční léčbu metadonem a buprenorfinem klientům závislým na opiátech.
Program je koncipován primárně jako nízkoprahový a strukturován podle povinností a možností klientů do různých úrovní – pro metadon od
denní docházky po možnost docházet 3× týdně (což je doprovázeno řádnou docházkou, přesným počtem negativních toxikologických testů,
intenzivnějším psychoterapeutickým vedení a vyššími nároky na klienta). Pro subutexový program je docházka 2× týdně – pro zájemce
možná po dohodě častější až denní.

služby…
Do spektra služeb patří kromě vlastního podávání substituční látky též nabídka krizové intervence, sociální asistence, sociální práce, poradenství ohledně zdravotního stavu, psychoterapie, motivační výjezdy, pracovní poradenství, ošetřovatelské služby, poradenství pro rodiče a blízké klientů – i zprostředkování rodičovské skupiny. Zařízení tak svým zaměřením rozšiřuje nabídkou sítě služeb v drogové oblasti
a dává prostor pro individuální přístup ke klientovi.

tým…
Služby JSC zajišťuje psychoterapeut, lékař a zdravotní sestry (dohromady na 2,5 úvazku). Sestřičky v průběhu roku absolvovaly
stáže v CMS Drop In a v PL červený Dvůr a kurz Krizové intervence. Ředitelka-terapeutka úspěšně pokračuje v dlouhodobém
psychoterapeutickém výcviku, lékařka úspěšně ukončila 2. atestaci.

průběh programu, významné změny a novinky roku 2005…

Na počátku roku proběhla reformulace pravidel pro substituci Subutexem ve smyslu snížení prahu. Výsledkem byl zvýšený zájem klientů
o tento program. Cíleně pracujme na tom, aby klienti užívali Subutex řádným způsobem – tj. sublingválně a ne nitrožilně, jak tomu často je.
V červnu jsme uspořádali informační kampaň o substituční léčbě pro lékaře na Českobudějovicku. V průběhu roku jsme několikrát prezentovali náš program na různých seminářích a konferencích – např. pracovníkům útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, pracovníkům protidrogové prevence z Horního Rakouska, na konferenci západočeského kraje v Plzni atd.
Průběžně jsme se připravovali na proces certifikace odborné způsobilosti našeho programu, který byl úspěšně završen na začátku
prosince.
Koncem roku jsme na základě zkušeností s fungováním programu upravili a zpřesnili pravidla JSC v některých bodech.
Metadonový program se stále prosazuje pomaleji, ale klienti do něj zařazení mají větší snahu spolupracovat. S těmito klienty jsme v denním kontaktu, což podporuje vytvoření kvalitnějšího terapeutického vztahu. V případě dočasného sankčního vyřazení se klienti vrací zpět
do programu. Dva z klientů již splnili podmínky na víkendové výdeje metadonu.
Probíhají jednání s infekčním oddělením Nemocnice České Budějovice ohledně interferonové léčby klientů pozitivních na hepatitidu
typu C.
Metadonový program je mezi uživateli opiátů i odbornou veřejností v regionu přijímán při nejmenším problematicky. Klienti jsou často
od samotných lékařů od metadonu zrazováni a vidí nás jako instituci, která distribuuje drogy, nebo naopak jako „konečnou stanici“. Snažíme
se tedy o šíření ucelených informací a osvětlování „metadonových mýtů“.

statistické údaje…
tab. 1 klienti

finanční zdroje a výdaje…

tab. 2 struktura realizované péče, počty výkonů

Počet klientů, kteří se programu účastnili

18

– z toho substituovaní Subutexem

11

– z toho substituovaní metadonem

7

Počet klientů, kteří program ukončili

pč

6

– z toho byli vyloučeni

5

Průměrný věk klienta

26,5

tab. 3 změny v zaměstnanosti a finančním zajištění
klientů před vstupem do programu a v jeho průběhu
před vstupem do na konci roku
programu
2005
nezaměstnaný, bez legálních
příjmů

5

nezaměstnaný, pobírá
hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání

8

44,44 %

3

25 %

registrován na úřadě práce
přivydělává si

0

0%

5

41,67 %

zaměstnaný

5

27,78 %

4

33,33 %

celkem

18

100 %

12

100 %

27,78 %

0

0%

realizované výkony

počet osob, které
počet kondanou službu využily taktů (výkonů)

1

sociální práce

9

17

2

individuální terapie,
poradenství

18

208
(45–60 min.)

3

jednání se zájemci o zařazení
do programu

22

28
(45–60 min.)

4

rodinná terapie a poradenství

9

12

5

krizová intervence

7

27

6

intervence po telefonu

×

8

7

asistenční služba, doprovod

2

4

8

testy na přítomnost drog

15

63

9

alkotest

5

8

2

2

10 zdravotní ošetření

Komentář: Při vstupu do substituční léčby téměř ¾ klientů nepracovalo a pouze
část z nich byla registrována na Úřadě práce a pobírala HZUZ, pracovala pouze ¼
klientů. V roce 2005 byla průměrná délka programu je 170dní / klienta. Ke konci
tohoto období nebyl ani jeden klient, který by nepracoval, nebo nebyl evidován na Úřadu práce a nebyl tedy nějakým způsobem legálně finančně zajištěn.
Třičtvrtiny všech klientů v programu na konci roku pracuje (brigáda, úvazek).

zdroje

částka (Kč)

RVKPP

486 000

MZ

526 000

Také Mgr. Lenku Kostínkovou jsme požádali,
aby se s námi podělila o některou z úvah,
které jí v roce 2005 běžely hlavou.

„Mám pocit, že společnost obecně, často odborníky (psychiatři, lékaři, terapeuti) nevyjímaje, je nastavená na abstinenční léčbu – všichni musí abstinovat, tak je to nejlepší.
Substituce se z takového úhlu pohledu jeví jako prosté dávání drog, nestimuluje kliKÚ Jihočeského kraje
344 000
enty něco se sebou dělat.
Město České Budějovice
40 000
Je ale třeba mít na paměti, co je vlastně smyslem substituce – je to zdravotní a socisponzorské dary
78 430
ální stabilizace! Udržet klienta živého, co nejvíce zdravého, začleněného do společnosti – pokud se rozhodne abstinovat, pracovat s ním, pokud se zatím abstinovat
celkem
1 475 238
nerozhodl, akceptovat jeho rozhodnutí.
Ještě silnějším „mýtem“ je obestřen metadon s výroky typu… „je to konečná stanice, je strašně návykový, už se z toho nedostanete, můžete se předávkovat…“
Domnívám se, že tu funguje neznalost. Neznalost principů a podstaty substituční léčby (viz pravidla substitučních center,kde je program
podrobně upraven), neznalost metadonu jako preparátu (neboť není běžně k dispozici). Pokud lékař má pocit, že se klientem nechce zabývat,
nebo neví, jak a posílá ho k nám s doporučením, že nic jiného už pro něj neexistuje, tak i v klientech samotných „strašáka“ metadonu jen živí.
Přitom s výrokem, že je to „konečná stanice“, rozhodně nelze souhlasit! – směrem od zařízení rezidenční léčby k nám a opačně prostupnost existuje; i ambulantní snižování metadonu je možné. Jistě existují klienti, kteří budou užívat metadon do konce života – pokud kvalita jejich života není, až na docházku do substitučního centra, dotčena, tak nelze mluvit o beznaději konečné stanice. Smířit se s tím, že
někdo poměrně normálně funguje, jen k tomu potřebuje, narozdíl od naší ranní kávy či čaje, např. metadon, je obtížné.“

koordinátor: Kamil Podzimek, DiS.
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 323 920
E: kurzy@os-prevent.cz

Společenstvo pro zážitek je skupinka několika lidí (členů PREVENTu, 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.

adaptační kurz y…

Na základě osvědčených kurzů zvaných „ČTYŘIADVACÍTKA“, které jsme po několik let realizovali pro VOŠ a SPŠ Volyně vznikla nabídka pro
další školy Jihočeského kraje zařadit na začátek školního roku adaptační kurzy pro první ročníky.
Snahou adaptačních kurzů je pomocí předem připravených a vyvážených programů a práce s dynamikou skupiny dosáhnout vzájemné
spolupráce, rychlejšímu odhalení schopností a dovedností jednotlivců i celé skupiny. Zároveň jde o navození určité změny v chování, postojích a mezilidských vztazích, které se ve skupině (třídě) teprve utvářejí. Adaptační kurz je uzpůsoben tak, aby se studenti poznali mimo
školní lavice v situacích, které by ve škole nezažili. V předstihu si tak mohou vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině, rychle si
zvyknout na nový kolektiv a prostředí.
V roce 2005 bylo zrealizováno 9 kurzů pro cca 250 studentů a 9 pedagogů.

zážitkový kurz pro pedagogy…

Na žádost okresního metodika primární prevence z Českého Krumlova jsme zrealizovali kurz pro pedagogy základních a středních škol pracujících na pozici školních preventistů.
Jeho cílem bylo nejen nabídnout účastníkům pestrou paletu zážitků a prožitků a dát jim možnost „dobít baterky“ pro jejich náročnou
práci, ale také ukázat jim nové možnosti práce a komunikace s jejich studenty.

teambuilding…

Protože nejsme pouze pomáhající organizací a nebráníme se přivýdělku, neodmítli jsme nabídku aplikace našich metod ve firemním kontextu a na podzim spolurealizovali teambuildingový kurz pro TOP management jedné velké společnosti.

finanční zdroje a výdaje…
zdroje

částka (Kč)

příjmy od klientů

85 783

celkem výdaje

85 668

minulost se mísí s budoucností…

Občanské sdružení Prevent vždy úzce spolupracovalo s prachatickým občanským sdružením Společnost pro poskytování psychosociální
pomoci občanům (dále o. s. SPPPO) a to již od vzniku obou sdružení. V roce 1999 pomáhalo o. s. SPPPO mladšímu PREVENTu při zakládání
strakonického K-centra a v polovině roku 2002 se společně podíleli na vzniku projektu Jihočeský streetwork. O. s. SPPPO provozovalo v Prachaticích od roku 1997 Krizové centrum a linku důvěry a od roku 1998 Kontaktní centrum.
Na jaře 2005 se zástupci obou sdružení dohodli na možnosti budoucího přechodu Krizového a kontaktního centra v Prachaticích pod
o. s. Prevent a to k 1. 1. 2006. Cílem bylo oboustranné posílení pozic. V důsledku tohoto rozhodnutí intervenovalo o. s. Prevent do chodu
zařízení již od dubna 2005 a taktéž projekty na rok 2006 byly podány již pod hlavičkou o. s. Prevent.

U Stadionu 397
383 01 Prachatice
T: 388 310 147
E: kacko.prachatice@os-prevent.cz
ředitel: Mgr. Dagmar Hrubá
datum vzniku programu: 1997 (o. s. SPPPO)

Zařízení nabízí služby ve dvou okruzích:
Krizové centrum: pomoc v krizi a těžkých životních situacích a to buď formou osobních konzultací nebo přes telefon, informace a poradenství při řešení problémů (výchovných, výukových, partnerských, rodinných, osobních apod.)
Kontaktního centrum: informace a poradenství v oblasti drog a závislostí na drogách či gamblingu, zprostředkování detoxifikace, léčby
a přípravu na ni, ambulantní léčbu, výměnu použitých injekčních jehel a stříkaček za čisté, sterilní vodu, alkoholové tampóny, kondomy,
testy na zjištění přítomnosti toxických a omamných látek v moči, testy na výskyt žloutenky typu B, C a viru HIV, těhotenské testy pro
uživatelky drog, streetwork – terénní sociální práci s uživateli drog, preventivní besedy a přednášky pro základní a střední školy prachatického regionu.
Služby jsou určené pro všechny osoby bez ohledu na věk, pohlaví, sociální či ekonomický statut. Veškeré služby jsou bezplatné, zařízení
dodržuje anonymitu a mlčenlivost.
Program obdržel certifikát odborné způsobilosti.

dalším projektem blízké budoucnosti je vznik nového doléčovacího
zařízení…
centrum následné péče

České Budějovice
Hlavním smyslem tohoto zařízení bude pomáhat překlenout obtížné období po ukončení léčby drogové závislosti. Období, ve kterém klient
hledá svůj nový styl života, hledá si bydlení, práci a konfrontuje své představy s realitou.
Zařízení bude poskytuje klientovi chráněné bydlení a ambulantní terapeutický program.
Plánovaná kapacita terapeutického programu je cca 30 klientů.
Kapacita chráněného bydlení by měla být 10 lůžek včetně jednoho pokoje pro matku s dítětem.
V současné době intenzivně pracujeme na hledání vhodných prostor a pevně doufáme, že v době, kdy tuto Výroční zprávu čtete už jsou
prostory na světě a přijímáme první klienty…

za podporu a spolupráci v roce 2005 si náš veliký dík zaslouží…
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Krajský úřad Jihočeského
kraje, Město České Budějovice, Město Strakonice, Město Bechyně, Město Soběslav, Město Týn nad Vltavou, Město Veselí nad Lužnicí, pánové
Viktor a Váňa, Ing. Alena Štefaňáková, Ing. Vít Čenovský, Jana Čenovská, Petra Čenovská, Mgr. Tereza Francírková, Ludmila a Robert Drozdovi, Anna a Michal Němcovi, Tomáš Brejcha, Mgr. Lenka Kostínková, Ivana Bláhová, Michal Anton … za finančí podporu
Vulkán a. s. a Olza Trading s. r. o. … za věcné dary
Náměstek hejtmana MUDr. Vladimír Pavelka, krajský protidrogový koordinátor Štefan Schwarc, náměstek primátora Tomáš Kubín, protidrogový koordinátor Města České Budějovice Mgr. David Kostohryz, místostarostka Města Strakonice Zdeňka Tomšovicová, vedoucí
sociál-ního odboru Města Strakonice Mgr. Lenka Vysoká, , účetní Věra Kontríková, MUDr. Petr Popov, MUDr. Jan Bečka, MUDr. Zdeněk
Veselý, MUDr. Dušan Randák, MUDr. Jiří Dolák, pracovníci NMS, vedení Medipont, s. r. o. – (ředitel MUDr. Luboš Wágner, Ing. Jan Máče
a Ilona Lískovcová), ÚP České Budějoivce, grafik Milan „Pinta“ Krištůfek, pracovníci probační a mediační služby ČR v Českých Budějovicích
a Strakonicích, MUDr. Zdvořák, pracovnice KHS Jana Čechová a Zdenka Havelková, pracovnice HS Marie Banáková, JUDr. Hana Randáková,
CPPT o. p. s. Plzeň, TK Sananim Němčice, TK Sananim Karlov, PL Červený Dvůr, PL Lnáře, o. s. SPPPO Prachatice, Podané ruce o. s., Laxus o. s.,
a mnoho dalších … za spolupráci, cenné rady a psychickou podporu
Mgr. Jan Hesoun, PhDr. Milada Votavová, MUDr. Ivan Platz … za supervizi našich týmů

finanční zpráva o. s. Prevent 2005

a na konec si můžete pohrát s hlavami našich zaměstnanců… třeba pexeso!

výkaz zisku a ztráty

rozvaha

(v celých tisících Kč)

(v celých tisících Kč)

ve z jednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2005

ve z jednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2005

A. náklady

aktiva

stav k prvnímu
dni účetního
období

stav k poslednímu dni účetního období

I. Spotřebované nákupy celkem

630

II. Služby celkem

934

A. dlouhodobý majetek celkem

×

×

III. Ostatní osobní náklady

2 848

B. krátkodobý majetek celkem

650

601

IV. Ostatní náklady celkem

24

I. zásoby celkem

×

5

2

II.pohledávky celkem

492

145

III. krátkodobý finanční
majetek celkem

158

451

aktiva celkem

650

601

A. vlastní zdroje celkem

141

315

15

141

V. Poskytnuté příspěvky celkem
náklady celkem

4 438
B. výnosy

I. Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem

145

II. Ostatní výnosy celkem

19

III. Přijaté příspěvky celkem

133

IV. Provozní dotace celkem

4 315

I. jmění celkem

výnosy celkem

4 612

II. výsledek hospodaření celkem

126

174

B. cizí zdroje celkem

509

286

III.krátkodobé závazky celkem

471

238

IV. jiná pasiva celkem

38

48

pasiva celkem

650

601

C. výsledek hospodaření před zdaněním

174

D. výsledek hospodaření po zdanění

174

pasiva

1

7

4

Mgr. Daniel Randák … ředitel KKC Strakonice
Michal Němec … předseda o. s., odborný ředitel, lektor SPZ
Lada Předotová … zdravotní sestra JSC
2 Mgr. Anna Němcová … místopředsedkyně o. s., ředitelka CNP, lektor SPZ Mgr. Dagmar Hrubá … ředitelka KKC Prachatice Radka Jozová … zdravotní sestra JSC 8
5
Tomáš Brejcha, DiS. … tajemník o. s., ředitel JČSW 3
Šárka Stráská … zdravotní sestra JSC
6 Mgr. Lenka Kostínková … ředitelka JSC
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

13

MUDr. Pavla Novotná … lékařka JSC
Jana Přádná, DiS. … terénní pracovnice JČSW
14
11
Júsuf Traore, DiS. … terénní pracovník JČSW a KKC Prachatice Helena Platzerová … kontaktní pracovnice KKC Strakonice, admin. pracovnice o. s. PREVENT
Veronika Jandová … terénní pracovnice JČSW 12
Petra Čenovská, DiS. … kontaktní a terénní pracovnice KKC Strakonice 15

16

Kamil Podzimek, DiS. … terénní pracovník KKC Strakonice a KKC Prachatice, lektor SPZ
17 Mgr. Hana Modlitbová … sociální a kontaktní pracovnice KKC Prachatice
Petra Závišová, DiS. … lektor SPZ18

19

Kateřina Drozdová … lektor SPZ
Věra Lukášová, BAc. … lektor SPZ
20
21 Michal Mašík … lektor SPZ

Mgr. Jan Hesoun … supervizor
22

text… Mgr. Anna Němcová
dyzajn od pintose (pintos@tiscali.cz)

