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PODEKo VA NI
Finančně nás podpořili:
Katel s. r. o., Krajský úřad Jihočeského kraje, Město Bechyně, Město
České Budějovice, Město Netolice, Město Prachatice, Město Soběslav, Město Strakonice, Město Týn nad Vltavou, Město Veselí nad Lužnicí, Město Vimperk, Město Volary, Město Vlachovo Březí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace
České spořitelny, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky;
Anna a Michal Němcovi, Michal Anton, Ivana Bláhová, Tomáš Brejcha, Jana Čenovská, Petra Čenovská DiS., Ing. Vít Čenovský, Ludmila a Robert Drozdovi, Mgr. Tereza Francírková, RNDr. Jiří Kaňa, PhD.,
Mgr. Lenka Kostínková, PharmDr. Mudr. Hana Pužejová, Ing. Alena
Štefaňáková, pánové Viktor a Váňa

Poděkování
všem zúčastněným
je nejdůležitějším
bodem Výroční zprávy
a patří mu toto čestné
místo na začátku.
Děkujeme!

Spolupracovali s námi či nás jinak podpořili:
Marie Banáková, Mgr. Jan Hesoun, PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá, Věra Kontríková, Mgr. David Kostohryz, dyzajn od pinose
(Milan Krištůfek), Mgr. Aleš Kuda, Mgr. Jan Látal, MUDr. Vladimír Pavelka, MUDr. Dušan Randák, JUDr. Hana Randáková,
Štefan Schwarc, Mgr. Lenka Vysoká, Dobrá Čajovna České
Budějovice, Green-Swan Pharmacenticals CR, a. s., Olza Trading, s. r. o.

V našich zařízeních a projektech pracovali a mnoho svého času
a odborných znalostí našim klientům věnovali:
Jan Anton, Tomáš Brejcha DiS., Petra Čenovská DiS., Kateřina Drozdová, Mgr. Jan Hesoun, Veronika Jandová, Radka Jozová, Mgr. Lenka Kostínková, Vendula Krejčová,
Věra Lukášová BAc., Michal Mašík, Mgr. Hana Modlitbová, Jitka Moravcová DiS.,
Mgr. Anna Němcová, Michal Němec, MUDr. Pavla Novotná, Helena Platzerová, Kamil Podzimek DiS., Jana Přádná DiS., Lada Předotová, Mgr. Daniel Randák, Mgr. Dagmar Randáková, Štefan Schwarc, Šárka Stráská, Júsuf Traore DiS., Petra Závišová DiS.

Všichni výše jmenovaní zaměstnanci
si zaslouží obzvláště velikou pochvalu.
Jsme na ně nároční! Již při jejich výběru
konkurzem vždy pečlivě dbáme na
jejich vysokou odbornost i lidské kvality.
Za jejich nelehkou práci jim nabízíme
malé finanční ohodnocení a oni nám
přesto zůstávají věrni.

HIS To RIE

2006
Od 1. 1. je Krizové a kontaktní centrum v Prachaticích provozováno pod hlavičkou Preventu.
V prvním pololetí jsme intenzivně pracovali na vzniku nového zařízení – Centra následné péče
v Českých Budějovicích. V červenci bylo již vše připraveno a do programu nastoupili první klienti.
Společenstvo pro zážitek zrealizovalo koncem léta velmi úspěšný kurz pro budoucí lektory zážitkové
pedagogiky. V měsících září až listopad pak adaptační kurzy pro 26 tříd z 6 základních škol Jihočeského kraje. Na podzim, v novém školním roce jsme opět zahájili větší aktivitu v oblasti primární
prevence.

1999
Prvními aktivitami našeho sdružení byly preventivní programy na základních a středních školách strakonického okresu
a jednorázové akce pro děti a mládež. Brzy se však začaly rozvíjet velké dlouhodobé projekty, které se staly základem naší
činnosti. V srpnu se postavil na nohy první projekt – Krizové
a kontaktní centrum ve Strakonicích. V témže roce jsme otevřeli čajovnu ve Volyni jako alternativu k množství hostinských
zařízení.

2000
2005

V tomto roce byly zahájeny další projekty – primární prevence na základních školách a projekt s názvem „S modrou oblohou“, který využíval zážitkovou pedagogiku
a terapii a byl určen dětem v péči sociálních kurátorů,
tedy převážně „mladým delikventům“.

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.

2001
Jak to už bývá, některé projekty, byť velmi užitečné a chválené, „neseženou“ v dalším roce
dostatek financí a musí skončit. To se stalo s projektem „S modrou oblohou“. O to více jsme se
však soustředili na rozvoj programů primární prevence a Krizového a kontaktního centra. Program primární prevence začal systematicky pracovat pod názvem „Cesta poznání“.

2003
2002
V polovině roku jsme společně s o. s. SPPPO Prachatice začali pracovat na vzniku
rozsáhlého projektu, který jsme později nazvali „Jihočeský streetwork“. Jak je vidno již
z názvu, 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 (snižování zdravotních a sociálních rizik v souvislosti s užíváním drog). Jako jediný v jižních Čechách se též orientuje na „prevenci zneužívání
syntetických drog“ 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 kontaktní
centra. Práci v terénu jsme nově 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.

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 plánování 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 obdržení CERTIFIKÁTU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI na programy
Jihočeský streetwork, Jihočeské substituční
centrum a Krizové a kontaktní centrum Strakonice a Prachatice.

S TRUKT URA
A O RGA NIZACE

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.

ředitel: Mgr. Daniel Randák
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 322 357
E: kacko@os-prevent.cz

Valná hromada – členové sdružení
V roce 2006 měl PREVENT 15 řádných členů, kteří se aktivně podíleli na naplňování cílů sdružení a zúčastnili se Valné hromady a 2 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 2006 sešla dvakrát.

ředitel: Tomáš Brejcha, DiS.
Lannova 63, 370 01 Č. B.
M: 723 527 512
E: street@os-prevent.cz

Předsednictvo o. s. PREVENT:
Michal Němec
Anna Němcová, Mgr.
Tomáš Brejcha, DiS.
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

ředitel: Mgr. Lenka Kostínková
Matice školské 17, 370 01 Č. B.
T, F: 387 730 459
E: metadon@os-prevent.cz

odborný ředitel
Michal Němec

T: 602 716 904
E: nemec@os-prevent.cz

revizní komise
Petra Čenovská, DiS.
Jaroslava Haisová, Mgr.
Kamil Podzimek, DiS.

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.

koordinátor: Štefan Schwarc
Krátká 20, 386 01 Strakonice
T: 383 323 920, M: 607 652 862
E: kurzy@os-prevent.cz
ředitel: Mgr. Dagmar Randáková
U Stadionu 397, 383 01 Prachatice
T: 388 310 147
E: kacko.prachatice@os-prevent.cz
ředitel: Mgr. Anna Němcová
Tylova 23, 370 01 Č. B.
T: 386 350 380, M: 607 770 655,
E: cnp@os-prevent.cz
ředitel: Štefan Schwarc
Krátká 20, 386 01 Strakonice
M: 607 652 862
E: schwarc@os-prevent.cz

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.

VZDELAVA NI
A VYZKUM
O. s. PREVENT a jeho pracovníci se každoročně podílí na různých vzdělávacích akcích,
výzkumech a jednorázových aktivitách.

Vzdělávání metodiků prevence
Kromě vzdělávacích aktivit popsaných v sekci „Společenstvo pro zážitek“ realizovalo v roce 2006 naše
sdružení třídenní vzdělávací seminář pro okresní metodiky prevence působící v pedagogicko-psychologických poradnách Jihočeského kraje. Náplní semináře byly workshopy týkající se různých sociálních
patologií a rozvoje spolupráce mezi subjekty nějakým způsobem nakládajícími se sociálně patologickými jevy. Program se uskutečnil v areálu školy v přírodě Dobrá Voda na prachaticku a byl z podstatné části
hrazen z prostředků KÚ Jihočeského kraje.

PRI MA RNI
PRE VENCE

Základní ideou současného projektu naší primární prevence je pomáhat s tvorbou preventivních
programů na školách, s volbou jejich obsahů i s realizací preventivních aktivit. Patří sem také oblast
získávání finančních zdrojů, která, jak chápeme, je pro mnoho škol velmi zatěžující.

Základní charakteristika aktivit programu odpovídá standardům v primární
prevenci, tj.:odbornost, dlouhodobost, interaktivnost, tvořivost, pružnost. Jako
metody práce využíváme dramatické, zážitkové a týmové hry, jejich reflexe,
nácviky různých situací, debaty nad problematikami a další. Žákům se dostanou
i validní a aktuální informace o závislostech a drogách. Jedná se o tzv. specifickou prevenci. Programy se „šijí na míru“ škole.

STATISTIKA
Monitoring drogové scény na jindřichohradecku
V souvislosti s teoretickou potřebou vzniku nízkoprahového zařízení a terénního programu na Jindřichohradecku, byla
krajským úřadem vypsána zakázka na monitoring drogové scény této oblasti. Finanční prostředky na monitoring získalo
naše sdružení, a tak v období květen – prosinec 2006 probíhal sběr dat v terénu, následně pak jejich analýza a zaznamenání do výstupní zprávy a na začátku roku 2007 byl dokument předán Krajskému úřadu a dále distribuován významným
institucím v regionu Jindřichohradecka.

Tab.1 Počty zúčastněných primární
prevence na okrese Strakonice
Počet škol

6

Počet školních tříd

41

Počet žáků
Počet pedagogů

1029
78

Důležité události a postřehy roku
— Projekt jsme spustili po roční přestávce
v preventivních aktivitách
— Programy jsme začali realizovat na podzim,
v novém školním roce. Jednalo se o celodenní
práci s třídním kolektivem (5–7 hodin), většinou
za přítomnosti a aktivního zapojení třídního
učitele.
— Primární prevence patří k těm oblastem
naší práce, která je veřejností nejlépe přijímána a vysoko hodnocena. Často slýcháme, že
bychom se jí měli věnovat více a my bychom
to velmi rádi dělali. Z druhé strany je to jedna
z oblastí, na kterou je velmi obtížné získat
dlouhodobě finanční prostředky. Měření a hodnocení výsledků prevence je obtížné a časově
náročné. Dlouhodobá specifická prevence,
realizovaná interaktivními metodami, která je
nyní považována za neúčinnější je navíc velmi
finančně nákladná.

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, Soběslav, Lišov, …). Druhým okruhem klientů jsou uživatelé syntetických drog na
tanečních akcích.

Důležité události a postřehy roku

Program nabízí služby Harm Reduction,
informace a poradenství v oblasti drog
a závislostí, reference do jiných sociálních
a zdravotních zařízení, sociální asistenci. Na
tanečních akcích realizujeme program Prevence zneužívání syntetických drog včetně
kvalitativního testování tablet extáze.

— Od 1. 1. 06 byly z trhu staženy všechny rychlé screaningové testy pro
zjištění protilátek proti VHC, VHB a HIV, protože neměly požadovaný certifikát CE. Přišli jsme tím nejen o významnou kontaktní metodu, ale cítíme
zde také větší ohrožení abstinující populace virovými hepatitidami a HIV.
Rychlé screeningové testy umožňovaly včasné podchycování nakažených
osob a jejich následné odeslání na infekční oddělení Nemocnice České
Budějovice, se kterým jsme v tomto ohledu úzce spolupracovali.
— Jihočeský streetwork stále nabízí služby na tanečních akcích, sbírá
statistická data a intervenuje v přirozeném prostředí, kde se drogy
zneužívají nejčastěji. Ačkoli celorepublikové statistiky hovoří o nárůstu
zneužívání konopných drog a tablet Extáze, scéna, která je spojená
s užíváním tanečních drog (tedy i Extáze) se mění a zmenšuje. Trendem poslední doby je pouze několik velkých tanečních akcí v republice, které mají několikatisícovou účast a pravidelné párty v klubech
s malou návštěvností. Realizace prevence zneužívání syntetických
látek je zde však obtížnější a často naráží na odmítnutí organizátorů.
— Letos jsme zaměřili svoji činnost více na rizikovou lokalitu sídliště
Máj, kde je velká koncentrace Romů. Zde se nám podařilo navázat

STATIS TIKA

JI HO CESKY
S TREE TWO RK

Tab. 1 Počty klientů a vyměněného injekčního materiálu
2006

2005

2004

Klienti celkem (osob)

313

321

261

Z toho injekční uživatelé drog

291

294

200

Z toho prvokontakty

181

137

111

28 670

24 962

1 7089

Vyměněný injekční materiál (ks)

Tab. 2 Struktura klientely
podle typu základní
zneužívané drogy
Heroin

0

Subutex, metadon

82

Pervitin

204

Těkavé látky

0

THC

5

Tab. 3 Struktura realizované péče
kontakty s několika romskými uživateli drog. Počet kontaktů s nimi stále
roste, což pokládáme u této skupiny
klientů za náš velký úspěch.
— Pro klienty jsme vytvořili nové
informační letáky.
— 18. 12. se uskutečnilo vyhlášení
Výroční ceny České asociace streetwork Časovaná bota, kterou v kategorii osobnost roku získal ředitel
projektu Tomáš Brejcha, DiS.
— V průběhu roku jsme přerušili
práci v některých malých městech
(Soběslav, Bechyně, Lišov). Pravidelné
dojíždění do těchto měst je velmi finančně i personálně náročné. Přestože jsme přesvědčeni o důležitosti
profesionální práce v těchto městech,
musíme uznat, že přináší velmi málo
jasných a „hmatatelných“ výsledků.

PČ Realizované výkony
		
		

Počet osob,
které danou
službu využily

Počet kontaktů
(výkonů)

1

Výměny

285

1 721

2

Individuální poradenství

28

67

3

Krizová intervence

15

16

4

Potravinový a vitaminový program

140

642

5

Sociální servis, asistenční služba

10

11

7

Testy HIV, VHC, VHB

19

33

9

Těhotenské testy

12

27

10 Zdravotní ošetření

12

14

11 Reference do K-center

6

6

12 Zprostředkování abstinenční léčby

2

2

13 Zprostředkování substituční léčby

2

2

291

2448

15 Celkový počet kontaktů s uživateli drog

Krizové a kontaktní centrum poskytuje sociální, poradenské a terapeutické
služby lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Je zaměřené především
na klienty, kteří přicházejí do kontaktu s drogami – přímo (jejich uživatelé)
nebo nepřímo (rodiče uživatelů drog, pedagogové, atd.). Naší snahou je
minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog na straně
konzumentů těchto látek (např. podávání informací o infekčních nemocech,
poradenství o bezpečnějším braní), na druhé straně je cílem i ochrana
většinové společnosti (bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu).
Nedílnou součástí služeb centra je terénní program, který je určený především nitrožilním uživatelům drog. V rámci terénního programu zajišťujeme služby nejen ve Strakonicích, ale také v Blatné a okolí, ve Vodňanech
a Volyni.
Ve Strakonicích se podílíme také na aktivitách zaměřených na primární
prevenci (besedy ve školách, spolupráce v rámci preventivních projektů
škol atd.).

Důležité události a postřehy roku

— V tomto roce jsme zdvojnásobili počet vyměněné-

ho injekčního materiálu oproti roku předchozímu.
— Celkově stoupl zájem klientů o doplňkové služby
programu (kontaktní místnost, hygienický servis,
potravinový servis …).
— Vzrostl počet klientů, kterým jsme v průběhu roku
zajišťovali léčbu.
— Častěji než v předchozích letech se na nás obracejí
klienti s jinou formou závislosti, než na návykových
látkách. Nejčastěji se naše intervence týkají gamblingu (zejména v souvislosti s nově zaváděnými výherními terminály na papírové bankovky, které klienty
připravují o daleko větší finanční částky, než klasické
„mincové“ výherní automaty). Poprvé nás kontaktoval
klient s problémem závislosti na internetu.

2006

2005

2004

Opiáty (heroin, subutex)

18

Klienti celkem (osob)

256

165

111

Pervitin

42

Z toho uživatelé drog

103

84

73

Extáze

0

Těkavé látky

1

THC

12

Z toho prvokontakty
Vyměněný injekční materiál (ks)

95

113

76

30 859

15 332

17 906

Tab. 3 Struktura realizované péče

STATISTIKA

K RIZO VE
A KO NTAKTNI
CENTRUM
S TRAKO NICE

Tab. 2 Struktura klientely podle
typu základní zneužívané drogy

Tab. 1 Počty klientů a vyměněného injekčního materiálu

PČ Realizované výkony
		

Počet osob,
které danou(výkonů)

Počet kontaktů
službu využily
840

1

Výměny

89

2

Individuální poradenství a terapie

46

149 / 60 min.

3

Skupinová terapie

6

17 / 60–90 min.

4

Krizová intervence

18

56 / 60 min.

5

Potravinový program

55

177

6

Hygienický servis

18

69

7

Kontaktní místnost

65

208

8

Testy HIV, VHC, VHB

17

17

9

Těhotenské testy

2

3

10 Zdravotní ošetření

11

34

11 Sociální servis, asistenční služba

5

6

12 Zprostředkování abstinenční léčby

15

39

13 Zprostředkování substituční léčby

4

8

14 Poradenské telefonáty

×

15 Celkový počet kontaktů		

247
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Obdobně jako strakonické Krizové a kontaktní centrum nabízí sociální, poradenské a terapeutické služby
všem lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Prachatické centrum je zřetelněji oddělené na část poskytující služby krizové intervence a služby
kontaktní, které jsou zaměřené na uživatele drog a jejich sociální okolí. Krizové centrum poskytuje také
služby po telefonu – Linku důvěry. Nedílnou součástí kontaktního centra je terénní program pro města
Prachatice, Volary, Vimperk, Netolice a obec Vlachovo Březí.
Důležité události a postřehy roku
— Od počátku roku přešlo centrum oficiálně pod o. s. PREVENT a měli jsme proto stanovené veliké

cíle v mnoha oblastech naší práce.Vše se nám podařilo maximálně zrealizovat. Došlo k výraznému
nárůstu počtu klientů, kontaktů i výměn injekčního materiálu (viz statistiky).
— Vytvořili jsme čtvrtletní časopis pro klienty (Hornet), který má veliké odezvy u čtenářů.
— Využití kontaktní místnosti se díky rozšíření provozní doby na 8.00–17.00 hod. výrazně zlepšilo.
— Došlo ke stabilizaci terénního programu a nárůstu počtu klientů ve všech městech.
— Podařilo se nám navázat spolupráci se všemi městy, ve kterých je terénní práce prováděna.

STATISTIKA

K RIZO VE
A KO NTAKTNI
CENTRUM
PRACHATICE

Tab. 2 Struktura klientely podle typ
základní zneužívané drogy

Tab. 1 Počty klientů KONTAKTNÍHO CENTRA
a vyměněného injekčního materiálu
2006

2005

2004

Klienti celkem (osob)

228

203

234

Z toho uživatelé drog

158

120

97

Z toho prvokontakty

165

172

167

Vyměněný injekční materiál (ks)

5082

1606

1084

17

pervitin

80

extáze

0

Těkavé látky

1

THC

49

Léky (BZD,…)

3

Tab. 4 Počty klientů a poskytnutých
služeb KRIZOVÉHO CENTRA

Tab. 3 Struktura realizované péče kontaktního centra
PČ Realizované výkony
		

Opiáty (heroin, subutex)

Počet osob,
které danou (výkonů)

Počet kontaktů
službu využily

1

Výměny

114

833

2

Individuální poradenství a terapie

79

276 / 30 min.

3

Skupinová terapie a poradenství

5

5 / 60–90 min

Rodinná terapie a poradenství

30

50 / 30 min

4

Krizová intervence

20

42

5

Potravinový program

70

151

6

Hygienický servis

1

4

7

Kontaktní místnost

30

61

8

Testy HIV, VHC, VHB

25

68

9

Sociální servis, asistenční služba

4

5

2006

2005

2004

Počet klientů

34

48

73

Počet kontaktů

72

94

158

Poradenství

37

56

×

Krizová intervence

17

27

×

Řízený styk

6

×

×

Ambulantní terapie

×

10

×

Podání informací a jiné 15

8

×

Tab. 5 Počty klientů a poskytnutých
služeb LINKY DŮVĚRY
2006

2005

2004

10 Zprostředkování abstinenční léčby

6

8

Počet klientů

30

40

68

11 Poradenské telefonáty

×

126

Počet kontaktů

63

65

84

322

511

Poradenství

20

25

×

Krizová intervence

8

10

×

Podání informací a jiné 27

22

×

12 Informace

13 Celkový počet kontaktů		

1352

JI HO CESK E
S UBS TIT UCNI
CENTRUM
Substituční léčba je zavedený a respektovaný postup lege artis pro klienty závislé na opiátech, kteří
aktuálně nechtějí, nebo nemohou abstinovat. Je vysoce efektivní pro klienty (zvlášť pokud je doprovázena psychosociálními službami) a zároveň výhodný pro společnost. Podstatou substituce je náhrada
pouličního nelegálního opiátu (např. heroinu, braunu...) opiátem legálním(metadonem, buprenorfinem). Důležité je přerušení vazeb klienta s dealery a drogovým světem obecně. Podstatnou složkou
substituční terapie je resocializace klienta, přeorientování se na životní styl únosný pro společnost
a klienta samotného.
Jihočeské substituční centrum je nestátní zdravotnické zařízení.
Důležité události a postřehy roku
— V tomto roce výrazně narostl počet nově přijatých klientů a to jak v subutexovém tak v metadonovém progra-

mu. Ke konci roku jsme byli z kapacitních důvodů nuceni pozastavit příjem nových klientů. Připravujeme mírnou
změnu koncepce (např. využití skupinové terapie) a tím zvětšení kapacity programu.
— Zapojili jsme se do výzkumné studie „Identifikace psychosociálních faktorů predikujících retenci pacientů
v buprenorphinové substituční léčbě“(řešitel Cepros o. p. s.).

Tab. 1 Počet klientů a struktura klientely
2006

2005

Klienti celkem (osob)

56

18

Počet substituovaných klientů

42

18

Z toho substituovaní buprenorfinem

29

11

Z toho substituovaní metadonem

13

7

Z toho prvních kontaktů

30

18

STATISTIKA

Tab. 2 Struktura realizované péče
PČ Realizované výkony

Počet osob, které danou službu využily

Počet kontaktů (výkonů)

1

Individuální poradenství a terapie

42

414 / 30 min

2

Sociální práce

23

40

3

Asistenční služba

2

2

4

Rodinná terapie a poradenství

8

16 / 30

5

Krizová intervence

12

23

6

Testy na přítomnost drog

33

139

7

Alkotest

3

15

8

Zprostředkování abstinenční léčby

7

7

CENTRUM
NASLEDNE
PECE
Centrum následné péče je určeno klientům, kteří
již absolvovali léčbu závislosti na návykových
látkách, abstinují nejméně 3 měsíce a jsou motivovaní k životu bez drog. Kromě terapeutického
programu nabízí deseti klientům možnost chráněného bydlení. Program a služby centra jsou
směrovány tak, aby napomáhaly plnohodnotnému začlenění klienta do podmínek běžného
života. Cílem a smyslem poskytování chráněného
bydlení je umožnit klien tovi překlenout náročné
období hledání samostatného bydlení a práce
po ukončení rezidenční léčby a umožnit mu
osamostatnit se.

Důležité události a postřehy roku
— CNP v tomto roce vzniklo a tak byl důležitými událostmi zcela
naplněný. V první polovině roku probíhaly přípravné práce, v polovině
července nastoupili do programu první klienti a proběhlo slavnostní
otevření za přítomnosti hejtmana kraje RNDr. Jana Zahradníka.
— Jak jak jsme předpokládali a jak nám již předběžně potvrdil
průzkum, který jsem dělali před otevřením centra, jsou nejčastějšími
zájemci o náš program klienti, kteří ukončili léčbu v psychiatrické
léčebně Červený Dvůr. Dále pak klienti z terapeutických komunit v jižních Čechách a klienti z jižních Čech a blízkého okolí pocházející.
— Zájem o program chráněného bydlení výrazně převyšuje zájem
o program ambulantní. Z kapacitních důvodů jsme museli mnoho
zájemců odmítnout.
— Začátky jsou vždy těžké a tak nás ani příliš nepřekvapovala počáteční nedůvěra ze strany nově přicházejících klientů, kolegů z léčeben
i komunit, natož od spoluobčanů bydlících v sousedství. Věříme, že
jsme se od počátku dobře „zapsali“.

Tab. 1 Počet klientů a struktura klientely
		

2006

Klienti celkem (osob)		

15

Z toho klienti programu

chráněné bydlení

12

ambulantní

3

muži

12

ženy

3

Heroin

6

Pervitin

6

Alkohol

2

jiné

1

Z toho
Z toho se základní drogu

STATISTIKA

Tab. 2 Struktura realizované péče
PČ
Realizované výkony
		
		

Počet osob,
které danou
službu využily

Počet kontaktů (výkonů) /
délka trvání 1 kontaktu
v minutách

1

Individuální poradenství a terapie

15

383 / 30

2

Skupinová terapie a poradenství

15

34 / 90

3

Pracovní terapie

12

152 / 60

4

Sociální práce

13

36

5

Asistenční služba

1

2

6

Rodinná terapie a poradenství

4

2 / 90

7

Krizová intervence

6

9

8

Testy na přítomnost drog

12

45

9

Zátěžový program

8

24 (dní)

10

Arteterapie

12

29 / 90

11

Socioterapie – edukativní a volnočasové programy

13

48 / 60

SPO LECEN S T VO
PRO ZAZITEK
Společenstvo pro zážitek je skupina mladých lidí, s odborným vzděláním v oblasti zážitkové a zátěžové pedagogiky, která pod tímto
jménem realizuje zážitkové, sebepoznávací a adaptační kurzy i jiné
volnočasové aktivity založené na silných prožitcích.
Je to specifická oblast práce o. s. PREVENT, která není zaměřena na
uživatele drog a není sociální službou (na rozdíl od většiny ostatních aktivit sdružení).

Cíle i průběh zážitkových kurzů jsou velmi různé. Mohou být
sebepoznávací, adaptační, teambuildingové i jiné a vychází
buď z objednávky, anebo z představ lektorů. Každý kurz je
jiný, jedinečný a neopakovatelný. 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.

Důležité události a postřehy roku
— Na přelomu srpna a září se uskutečnil velmi zajímavý a tvůrčí KURZ O KURZU kterého se zúčastnilo 14 zájemců o práci
lektora zážitkové pedagogiky. Vzešlo z něj nejen spoustu nových nápadů ale vyškolili jsme si zde hlavně několik nových
kolegů, kteří s námi již v následujících měsících spolupracovali při realizaci adaptačních kurzů.
— Zájem o adaptační kurzy pro první ročníky středních škol či přechodové ročníky gymnázií v tomto roce výrazně stoupl. Spolupracovali jsem se 6 školami z Jihočeského kraje, celkem s 23 třídními kolektivy. Kurzy byly v letošním roce spojené s metaforou „Na jedné lodi“. Pomyslná čtyřletá plavba, která bude zakončena maturitou bude pro všechny příjemnější,
když se od počátku naučí spolu vycházet, spolupracovat, lépe komunikovat a důvěřovat si.
— Zážitková a prožitková pedagogika či její různé variace a techniky jsou v posledních letech velmi oblíbenou metodou.
I my ji rádi a s úspěchem používáme v jiných oblastech práce o. s. PREVENT (v primární prevenci, v terapeutickém programu Centra následné péče) a využíváme k tomu členy Společenstva pro zážitek.

FI NA NCO VA NI
JEDNO TL IVYCH
AKTIVIT
V RO CE 20 06

KRIZOVÉ CENTRUM PRACHATICE
KONTAKTNÍ CENTRUM PRACHATICE

Zdroje

částka

Zdroje

částka

MPSV

21 2400

RVKP

233 000

Město Prachatice

30 000

MPSV

239 000

Prevent vlastní činnost

51 758

Krajský úřad Jihočeského kraje

299 000

Firma Katel

10 000

Celkem

304 158

Město Netolice

2 000

Město Vlachovo Březí

5 000

Město Volary

15 000

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Město Vimperk

10 000

Zdroje

částka

Prevent vlastní činnost

4 558

Krajský úřad Jihočeského kraje

210 000

Grant 2005

75 000

Spoluúčast škol

Celkem

882 558

Celkem

20 000
230 000

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
Zdroje

částka

RVKP

322 000

MPSV

150 000

Krajský úřad Jihočeského kraje

525 000

Prevent vlastní činnost

89 978

Celkem

1 086 978

KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM STRAKONICE
Zdroje

částka

RVKP

525 000

MPSV

257 500

Krajský úřad Jihočeského kraje

394 000

Město Strakonice

75 000

Prevent vlastní činnost

35 385

Celkem

1 286 885

JIHOČESKÉ SUBSTITUČNÍ CENTRUM

JIHOČESKÝ STREETWORK

Zdroje

částka

Zdroje

částka

MZ

595 000

RVKP

571 000

Krajský úřad Jihočeského kraje

564 620

MPSV

328 100

Město České Budějovice

45 000

Krajský úřad Jihočeského kraje

Prevent vlastní činnost

42 524

Město České Budějovice

Grant 2005

38 620

Město Soběslav

10 000

1 247 144

Město Bechyně

3 000

Nadace České Spořitelny

20 800

Prevent vlastní činnost

11 060

Celkem

Celkem

130 000+164 000
8000

1 317 959

Vzdělávání metodiků
Krajský úřad Jihočeského kraje

50 000

Sonda do drogové scény a analýza potřeb regionu Jindřichohradecko
Krajský úřad Jihočeského kraje

40 180

Rozvaha ve z jednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2006 (v celých tisících Kč)
Aktiva

Výkaz zisku a ztráty ve z jednodušeném rozsahu ke dni
31. 12. 2006 (v celých tisících Kč)
A. náklady

B. výnosy

Spotřeba materiálu

Tržby z prodeje služeb

1 222

247

A. dlouhodobý majetek celkem

stav k prvnímu dni
účetního období
×

stav k poslednímu
dni účetního období
×

B. krátkodobý majetek celkem

509

741

I. zásoby celkem

5

15

II. pohledávky celkem

53

58

Spotřeba energie

43

Úroky

1

III. krátkodobý finanční majetek celkem

451

663

Spotřeba ostatních neskladových dodávek

13

Jiné ostatní výnosy

32

IV. Přechodné účty aktivní

×

5

Opravy a udržování

86

Tržby z prodeje materiálu

1

Aktiva celkem

509

741

143

Přijaté příspěvky

507

Ostatní služby

1 284

Provozní dotace

5 987

Mzdové náklady

3 106

Výnosy celkem

6 774

Cestovné

Pasiva

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu
dni účetního období
146

Zákonné sociální pojištění

992

Zákonné sociální náklady

4

A. vlastní zdroje celkem

315

Ostatní daně a poplatky

6

I. jmění celkem

141

318

Ostatní pokuty a penále

13

II. výsledek hospodaření celkem

174

–172

Jiné ostatní náklady

34

B. cizí zdroje celkem

194

594

III. dlouhodobé závazky

×

×

IV. krátkodobé závazky

146

541

V. přechodné účty pasivní

48

53

509

741

Náklady celkem

6 946

C. Rozdíl (výnosy – náklady)

–172

Pasiva celkem

Pokud patříte k těm, kteří pokládají naši
práci za potřebnou a užitečnou a chtěli byste
se na jejích výsledcích podílet, přidejte se ke
Spolku Přátel Preventu, kteří každý měsíc ze
svého platu přispívají finančním darem.

Nejjednodušší způsob je zadat trvalý příkaz k úhradě Vámi zvolené částky, a to buď prostřednictvím
mzdové účtárny nebo přímo své banky na č. ú. 214105887/0300 (ČSOB Strakonice) pod Vámi zvoleným trojmístným variabilním symbolem a konstantním symbolem 0558.
Celkovou částku, kterou nám za kalendářní rok takto zašlete, můžete uplatňovat jako odečitatelnou položku ze základu daně. Pokud chcete toto právo uplatňovat, napište, prosím, svoje jméno a adresu trvalého bydliště na vymezené
místo na konci tohoto listu a ústřižek odešlete na adresu o. s. PREVENT, Krátká 20, 386 01 Strakonice (lze provést
i e-mailem prostřednictvím našich webových stránek – www.os-prevent.cz). Na začátku následujícího roku vám zašleme potvrzení o tomto daru.
Děkujeme Vám předem, že jste se tak rozhodl(a). Rádi bychom Vám ale také
poděkovali veřejně a to uvedením Vašeho jména spolu s ostatními v příští
Výroční zprávě. Pokud s tím souhlasíte, podepište se prosím na vymezeném
místě na konci tohoto listu.
Zavazujeme se, že osobní
informace, které vyplněním tohoto listu získáme,
nevyužijeme na jiné než zde
uvedené účely.

Vstupem do Spolku Přátel Preventu nabýváte samozřejmě právo být informován o činnosti a hospodaření sdružení. Pokud uvedete svoji adresu, zašleme
Vám na ni příští Výroční zprávy.

Jméno a adresa: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zvolený trojmístný variabilní symbol: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Dne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . v.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . podpis .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Souhlasím, že moje jméno bude zveřejněno ve Výroční zprávě o. s. PREVENT.

podpis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

