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Je březen 2010 a abych byl autentický, musím přiznat, že se tentokrát velmi 
obtížně myšlenkami vpravuji do minulého roku. Tehdy jsem ještě neměl tak 
intenzivní pocit, že na služby pro uživatele drog si náš státní systém vzpome-
ne pouze pokud hledá možnosti kde odsát finance. Ještě vloni jsem doufal, že 
lidé mají přednost před auty a že si někdo uvědomí, že postavit drogové služ-
by do důstojné pozice znamená například nepostavit pouhých 100 m dálnice, 
které přejedeme za méně než 10 vteřin.

Rok 2009 byl rokem kulatým, rokem, kdy Prevent oslavil 10 let od svého vzni-
ku, rokem, kdy jsme začali připravovat naše další zařízení (to je má strategic-
ká vsuvka, která má ťuknout na vaši zvědavost, abyste četli dále a tento text 
v závorce je pro ty, na jejichž zvědavost to neťuklo), rokem, kdy jsme pocítili 
jak nechutně dokáží někteří lidé jednat a jak to chutná médiím, rokem, kdy mi 
bylo 36 let, rokem Buvola podle Čínského kalendáře. Rok Buvola je prý rokem, 
ve kterém když někdo usnul na vavřínech, tak prý má smůlu a také prý každý 
sklízí co kdy zasel. Nám se v tomto roce docela dobře vedlo, a tedy bych se 
mohl domýšlet, že jsme kdysi zaseli dobrá semínka. Doufám, že to tak je, pro-
tože zdroj semínek jsme nezměnili, zahradníky také ne. Možná ale budeme 
muset postavit na pole několik strašáků, abychom ustáli začínající neklidné 
a temperamentní tygří období. 

Škoda jen, že mi horoskopy nic neříkají a že už 17 let žiji v roce psa. A kdyby se 
někdo ptal jak se mám, tak díky za optání, je to skvělé a také bych vám to přál.

Nemám rád uvědomělá slova na závěr, ale jak to mám udělat, když to chci vykři-
čet? Proto, ač se to může zdát frází každoročně omílanou, ale opravdu ne ze 
slušnosti, nýbrž z velké úcty díky všem, kdo Prevent tvoří a žijí…	
…a s Vámi čtenáři se těším „na přečtenou“  za rok (Tygra).

Úvodní slovo

Michal Němec, předseda o. s. PREVENT.

Michal Němec

ZuzanaAno páníčku,	máš pravdu.
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Poslání
Předcházet vzniku a rozvoji negativních důsledků zneužívání 
návykových látek. Pomáhat lidem v tíživých životních situacích.

Mission
To prevent rise and development of negative effects of drug	
misuse. To help people in oppressive life situations.

Cíle
Provoz sítě zařízení a programů zaměřených na prevenci, posky-
tování informací, včasnou profesionální pomoc  a léčbu drogových 
závislostí. Organizace kurzů a seminářů v oblasti osobnostního 
rozvoje a vzdělávání v oblasti drogové problematiky.

Goals
Functioning of the net of facilities and programmes focused on 
prevention, giving information, timely professional help and trea-
tment of drug addiction. Organization of courses and seminars in 
the field of the individual development and education in the field 
of the drug problem.

Dobrovolnost, informované
rozhodnutí
Účast uživatele služby v programu je dobrovolná, 
o jeho využití a průběhu se uživatel rozhoduje se 
znalostí podmínek, práv a povinností. 

Otevřenost 
Uživatelé služby se mohou aktivně podílet na 
tvorbě a nastavení služeb, hodnotit užitečnost 
a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům. 

Respekt
Respektujeme možnosti a schopnosti každého 
uživatele služby, který se sám rozhoduje jaké 
služby využije.

Individuální přístup
Služby vycházejí vstříc individuální potřebě 
uživatele, je brán ohled na jeho aktuální životní 
situaci.	
	

Důvěrnost , mlčenlivost
Veškeré jmenovité údaje o uživateli služby a jeho 
zdravotním stavu, drogové kariéře atd. jsou důvěr-
né a nejsou poskytovány bez jeho  souhlasu. Výjim-
kou jsou povinnosti zdravotnických zařízení (SCP) 
vyplývající ze zákona č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu 
v platném znění  a závažné skutečnosti vyplývající 
z Trestního zákona č. 140/1961 Sb. (§ 167, 168) 
v platném znění.

Odbornost a spolupráce
Služby jsou poskytovány personálem s odpovídají-
cím vzděláním a praxí. Pokud požadovanou či indi-
kovanou službu daný program neposkytuje, kon-
taktuje klienta na příslušné odborné pracoviště. 

Rovnost
Odborné služby programů jsou veřejně přístupné 
bez ohledu na vzdělání, pohlaví,  rasu, politické 
přesvědčení, náboženství, právní či společenské 
postavení. Výjimečně mohou některá omezení 
vyplývat z indikace pro daný typ programu	
(např. u substituční léčby).

Základní principy 
poskytování 
služeb o. s. Prevent
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Předsednictvo
Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení. 
Má 5 členů, v čele s předsedou, kteří řídí činnost 
mezi valnými hromadami, zastupují sdružení 
navenek, zajišťují finanční zabezpečení projektů 
a smluvní vztahy. Předsednictvo jmenuje ředitele 
projektů a výkonného ředitele. V roce 2009 praco-
valo ve složení: Michal Němec – předseda, Tomáš 
Brejcha, DiS. – místopředseda, Mgr. Dagmar Ran-
dáková – tajemnice, Mgr. Lenka Moravcová – člen, 
Mgr. Anna Němcová – člen.

Výkonný ředitel
Koordinuje práci jednotlivých projektů a řídí 
vznik nových programů. Plní kontrolní funkci	
ve vztahu k ředitelům protidrogových programů. 
Zodpovídá za soulad realizovaných protidrogo-
vých programů se standardy a Národní protidro-
govou strategií. Řídí hospodaření s finančními 
prostředky dle schváleného rozpočtu. Zastupuje 
protidrogové programy v jednáních se zástupci 
místních, krajských a státních orgánů.

Ředitel projektu
Zodpovídá za realizaci projektu dle jeho písem-
ného zpracování, zodpovídá za dodržování stan-
dardů při realizaci svých projektů. Vede pracov-
ní tým svého projektu.

Valná hromada – členové sdružení
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, 
který volí a odvolává předsednictvo a revizní 
komisi a rozhoduje o dalších zásadních otázkách. 
Ke dni 6. 2. 2010 měl Prevent 30 řádných členů, 
kteří se aktivně podíleli na naplňování cílů 
sdružení.

Revizní komise
Revizní komise je kontrolní orgán, který odpoví-
dá Valné hromadě. Má 3 členy. Kontroluje plnění 
usnesení Valné hromady a hospodaření Před-	
sednictva občanského sdružení. V roce 2009 	
pracovala ve složení: Bc. Petra Podzimková,	
 Bc. Petra Čenovská, Mgr. Jaroslava Haisová.
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Struktura 
o. s. Prevent
o. s. Prevent je členem o. s. Proadis
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mladým lidem ze států Evropské unie život v jiné 
zemi EU a zvýšit tak pochopení a solidaritu mezi 
nimi. A jak lépe poznat cizí zemi než při dlouho-
dobém pobytu a dobrovolnické práci ve vybrané 
organizaci? V Preventu s námi tak několik měsíců 
spolupracovala mladá dívka z Belgie.

Největší objem práce a nejvíce projektů o. s. Prevent  
je zaměřeno na práci s uživateli drog a jejich blízký-
mi. V roce 2009 tyto služby využilo 1 121 klientů, 
což je úctyhodné číslo. Věříme, že většině těchto 
lidí jsme pomohli ke zvýšení kvality jejich života. 
Některého z našich programů Primární prevence 
se zúčastnilo 3 705 dětí a 1 368 pedagogů.

Všechna zařízení mají udělen certifikát odborné 
způsobilosti RVKPP. Kromě Primární prevence, 
které se to netýká, jsou také registrovanou sociál-
ní službou a splňují její standardy, příslušní pra-
covníci mají pověření k sociálně-právní ochraně 
dětí. V tomto roce jsme se hodně zaměřovali na 
„dopilování“ písemného zpracování standardů 

sociálních služeb, abychom byli kdykoliv připra-
veni na případné inspekce. V některých oblastech 
jsme při zpracování naráželi na nesrovnalosti 
s požadavky certifikací RVKPP a standardy soci-
álních služeb. Občas se tak dostáváme do „schi-
zofrenní“ situace. Podle čeho se řídit? Z diskuzí 
na toto téma nám vždy vychází, že nejdůležitější 
je zájem klienta a kvalitně poskytnutá služba. 
Věříme, že skutečná kvalita a odbornost je 
důležitější než dokonale zpracovaný manuál,	
 jak by to mělo být.

Protože se Prevent za poslední roky značně rozrostl,	
dospěli jsme k názoru, že je potřeba sjednotit loga 
a názvy jednotlivých zařízení a zpřehlednit tím 
strukturu sdružení pro klienty i veřejnost. Na změ-
ně jsme pracovali postupně a od počátku roku 2010 
již všechna zařízení používají stejné logo a název, 
ve kterém je obsaženo slovo Prevent.

10. března 2009 oslavilo o. s. Prevent desáté naro-
zeniny. Výroční Valné hromady s oslavou se 
zúčastnilo 70 bývalých a současných zaměstnan-
ců , členů a přátel Preventu. Do Volyně, kde tehdy 
sdružení vzniklo, přijela i většina zakládajících 
členů a společně s těmi současnými se radovali 
a také trochu divili, jak se první malý projekt pri-
mární prevence rozrostl.

Počátkem července jsme byli společně s dalšími 
organizacemi osloveni Statutárním městem Čes-
ké Budějovice k podání nabídky v rámci Poptáv-
kového řízení na Veřejnou zakázku „Provoz kon-
taktního centra pro osoby ohrožené závislostí na 
návykových látkách“. Výzvu jsme vyslyšeli a před-
ložili jsme písemný návrh projektu s podrobným 
popisem a rozpočtem. 18. 7. 2009  jsme obdrželi 
vyrozumění, že o. s. Prevent bylo ustanovenou 
komisí odborníků vybráno jako vítěz této zakáz-
ky. Tento fakt spustil lavinu událostí, které nám 
znepříjemňovaly a znepříjemňují práci po něko-
lik měsíců. Nyní po půl roce víme, že jsme tím 

nevědomky dobrovolně přistoupili ke zkoušce, 
která prověří naše sdružení a jeho zaměstnance 
po všech stránkách. Ke zkoušce etických zásad,  
trpělivosti, odbornosti, zvládání konfliktů… 
Jsme odhodláni ji absolvovat se ctí, a kdybychom 
náhodou „neprošli“, určitě si odneseme mnoho 
životních zkušeností, které jsou k nezaplacení.

V říjnu jsme ve spolupráci s Krajským úřadem 
Jihočeského kraje a za jeho finanční podpory 
uspořádali již III. Krajskou konferenci protidro-
gových profesionálů. Místem konání byl opět 
hotel Vltava v Červené nad Vltavou a akce se 
zúčastnilo 60 odborníků. Nevím, jestli třetí roč-
ník lze již pokládat za tradici. Pokud ne, rádi	
bychom ji založili a v roce 2010 pokračovali dal-
ším užitečným setkáním.

Nově se o. s. Prevent v tomto roce zapojilo do 
Evropského dobrovolnického programu  Mládež 
v akci neboli European Voluntary Service  Youth 
in Action.  Cílem tohoto programu je přiblížit	

Události 
a zhodnocení 
roku 2009
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opiáty
(heroin,
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látky
0,4 %

extáze
0 %

Klienti, uživatelé drog, podle typu primárně zneužívané látky

Pozn.: V rámci projektu „Safer party“ navštívili pracovníci Jihočeského 
streetworku PREVENT čtyři velké taneční akce, na kterých zkontakto-
vali  405 uživatelů extáze. Avšak v rámci běžných celoročních programů 
realizovaných v Jihočeském kraji žádný klient s primární drogou extáze 
naše služby nevyužil.

Struktura 
a počet klientů 
adiktologických 
programů v roce 2009

Počet klientů celkem      1 121

z toho počet	
uživatelů drog 

914

z toho neuživatelé	
(rodiče a blízcí	

uživatelů)
207

z toho muži 
596

z toho ženy 
��8

Počet klientů uživatelů drog      914 ��10

benzodia-	
zepiny
0,1 %

alkohol
0,5 %



12 ��

Poslání
Posláním služby následné péče je podpora osob, 
přicházejících bezprostředně po ukončení léčby 
ze závislostí, v jejich opětovném začlenění do spo-
lečnosti. Služba je realizována v Českých Budějo-
vicích a je zaměřena na abstinující osoby z České 
republiky, pro které je návrat do původního pro-
středí vzhledem k závislosti rizikový.

Mission 
The mission of the aftercare programme is to help 
people coming immediately after the end of deto-
xication and to help them reintegrate in the socie-
ty. The service is  realized in České Budějovice and 
it is focused on people from the Czech Republic  
who are forced to come back into their origin 
environment that is risky for them after the treat-
ment. 

Cílová skupina 
Cílovou skupinou služby jsou abstinující osoby, 
které absolvovaly léčbu primárně z drogové 
závislosti, sekundárně pak ze závislosti na gam-
blingu či alkoholu. Přicházejí nejpozději 4 dny po 
jejím ukončení, jsou nuceni vrátit se do prostře-
dí, které je pro ně z hlediska abstinence riziko-
vé, ocitají se v nelehké sociální situaci (nemají 
práci, bydlení, urovnané rodinné vztahy apod.) 
a potřebují podporu při svém návratu do společ-
nosti.

Kromě výše zmíněné charakteristiky cílové—
skupiny musí žadatelé o službu splňovat—
tyto předpoklady:
 > minimální věk 18 let (15 let za souhlasu rodičů 

u ambulantní formy)

 > potvrzená abstinence minimálně v rozsahu tří 
měsíců (z bezprostředně navazující předchozí 
léčby)

 > motivace k životu bez drog (zhodnotí tým na 
základě vstupního rozhovoru, písemné	
žádosti, vyjádření týmu z předchozí léčby 
a životopisu)

 > u ambulantní formy programu musí klientovi 
místo jeho pobytu umožňovat účast na všech 
povinných aktivitách

Zařízení není schopno poskytnout služby těmto 
osobám splňujícím jinak daná kritéria:
 > osobám hovořícím pouze jiným než českým jazykem 

(pokud si sami a na vlastní náklady nezajistí pod-
mínky k řádnému absolvování služby – překladatel)

 > osobám, které na základě své současné zdravot-
ní anamnézy nejsou schopny zvládnout pro-
gram služby v plném rozsahu (určí odborný 
lékař v rámci přijímacího pohovoru, popřípadě 
si žadatel sám a na vlastní náklady  zajistí pod-
mínky k řádnému absolvování služby – osobní 
asistent); cílem případné prohlídky u přijímací-
ho pohovoru je prospěch klienta, jde zejména 
o psychiatrickou prohlídku v odůvodněných 
případech, kdy z anamnézy není jasné zda kli-
ent neužívá návykové látky předepsané léka-
řem, či zda mu jiné, závažné okolnosti nebrá-
ní v plném vyžití služby

	 >	 pokud zařízení nemá dostatečnou kapacitu 
k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

Cíle
Cílem je opětovné, plnohodnotné začlenění klienta 
do společnosti po absolvování léčby ze závislostí, 
získání prostoru k překlenutí období hledání samo-

Doléčovací centrum Prevent
Aftercare centre prevent

Ing. Jan Šnokhous 
režimový a volnočasový	

pracovníkMgr. Lenka Moravcová
socioterapeut

Mgr. Martina Brožová
socioterapeut, psycholog

Mgr. et Bc. Terezie Nádvorníková

socioterapeut, arteterapeut

Bc. Jiří Korešředitel, terapeut

Sára
Neberte drogy, plantážníci!
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Tomáš Brejcha, DiS. – ředitel, terapeut
Mgr. Michaela Kotyzová – konzultant, poradce

Jihočeského kraje prezentovali výstupy z realizova-
ného výzkumu pod názvem: Proces formování nové 
identity, jak ho reflektují klienti v průběhu doléčová-
ní. Centrum pracuje již čtvrtým rokem. V posledním 
roce jsme se více zaměřili na zvyšování kvality pro-

gramů, proběhla rozsáhlá revize základních doku-
mentů.  Pečlivě jsme také zjišťovali spokojenost kli-
entů se službou. Výsledky dotazníkového šetření, 
které jsme uskutečnili v roce 2009 dvakrát, byly pro 
nás velmi pozitivní a povzbudivé.

Tab. 1 Struktura  a počet klientů
Počet klientů— ———————————————————————————————————————————— 80— ———————————————
   — z toho klientů strukturovaného programu	 ———————————————————————— 40	 ———————————————
   — z toho zájemců o službu 	 ——————————————————————————————————— 37	 ———————————————
   — z toho klientů neuživatelů drog	 ——————————————————————————————— 3   	 ———————————————
Kapacita strukturovaného programu	 ————————————————————————————— 25	 ———————————————
Délka programu (v týdnech)	 ——————————————————————————————————— 24	 ———————————————
Kapacita chráněného bydlení	 —————————————————————————————————— 11	 ———————————————
Počet uživatelů drog, kteří se účastnili strukturovaného programu 	——————————— 40	 ———————————————
   — z toho prvních kontaktů 	 ——————————————————————————————————— 25	 ———————————————
   — z toho mužů 	 —————————————————————————————————————————— 28	 ———————————————
   — z toho injekčních uživatelů drog 	 —————————————————————————————— 27	 ———————————————
   — z toho se základní drogou heroin	 —————————————————————————————— 10	 ———————————————
   — z toho se základní drogou pervitin	 ————————————————————————————— 21	 ———————————————
Počet klientů, kteří úspěšně ukončili strukturovaný nebo amb. program 	 ——————— 24	 ———————————————
Počet klientů, kteří strukturovaný program ukončili předčasně 	————————————— 8   	 ———————————————
   — z toho byli z programu vyloučeni	 —————————————————————————————— 3   	 ———————————————
Průměrný věk klienta	 ——————————————————————————————————————— 28	 ———————————————

Tab. 2 Struktura realizované péče
—————————————————————————————— Počet osob,— ————————————————————————————————
Služba— ————————————————————————— které danou——————— 	 	Počet výkonů— ————————————————
—————————————————————————————— službu využili — ——————————————————————————————
Skupinová terapie, poradenství	—————————— 31	 ————————————  46/90 min	 ——————————————————
Pracovní terapie	 ——————————————————— 20	 ————————————  249/90 min 	 —————————————————
Sociální práce 	 ———————————————————— 37	 ————————————  255 	 ——————————————————————
Individuální terapie, poradenství 	 ———————— 40	 ————————————  1599/30 min 	—————————————————
Rodinná terapie, poradenství	 ——————————— 3   	 ————————————  3/90	——————————————————————
Krizová intervence 	 ————————————————— 27	 ————————————  25	 ———————————————————————
Intervence po telefonu, internetu	————————— —			 ————————————  9  	 ———————————————————————
Asistenční služba / doprovod 	——————————— 0   	 ————————————  0  	 ———————————————————————
Testy na přítomnost drog 	 ————————————— 40	 ————————————  67	 ———————————————————————
Chráněné bydlení	 —————————————————— 40	 ————————————  2949 lůžkodnů	 ———————————————
Zátěžový program	—————————————————— 23	 ————————————  70 (klient/den) 	 ———————————————
Informační servis	 —————————————————— 33	 ————————————  76	 ———————————————————————
Skupinová arteterapie	 ——————————————— 34	 ————————————  40/120 min  	 —————————————————
Socioterapie 	 ————————————————————— 31	 ————————————  81/60	 —————————————————————

statného bydlení a následné dosažení vyšší a vyvá-	
žené kvality jeho životního stylu. Měřitelným kri-
tériem výše zmíněného cíle je pak naplnění těchto 
cílů dílčích:
	 >	 Získání a udržení legálního zaměstnání – uživa-

tel služby má jeden měsíc od nástupu do progra-
mu a při odchodu z programu, uzavřenou 
a podepsanou legální smlouvu se svým zaměstna-
vatelem; v průběhu absolvování služby je nepře-
tržitě zaměstnán; v případě o. s. VČ doručí klient 
do měsíce od nástupu do programu kopii živnos-
tenského listu a fakturu za vykonanou práci.

	 >	 Studium (ekvivalent zaměstnání) – uživatel 
služby řádně dochází do denní formy studia.

	 >	 Společensky uspokojivé bydlení, které je klient 
schopen hradit z vlastních legálních příjmů –	
uživatel má před odchodem ze služby zajištěné 
ubytování na smlouvu, nebo na jeho získání pra-
cuje (přechodně na ubytovně apod.). Z progra-
mu neodchází aniž by věděl kam (ulice, squat); 
garant uživatele má přehled nad jeho příjmy 
a budoucí výší nájmu.

	 >	 Aktivní trávení volného času – uživatel má zpra-
covaný způsob trávení volného času na kterém 
pracuje během první fáze se svým garantem	
a řídí se jím.

	 >	 Samostatnost a zodpovědnost – uživatel po 
ukončení spolupráce necítí potřebu využívat 
sociální služby drogové prevence, aktivně při-
stupuje k řešení svých problémů (dluhy, OPP, 
zvládání chut apd.).

	 >	 Abstinence po dobu kontaktu se zařízením – 
uživatel po dobu kontaktu se zařízením abstinu-
je od zakázaných návykových látek alkoholu 
a gamblingu = nemá pozitivní test a spolupracuje 
v případě relapsu.

 > udržení pozitivních změn – kvalita života uživa-
tele, dosažená při ukončení doléčování, je udrže-
na i do budoucna, uživatel je kontaktován a jeho 
stav monitorován po dobu dalších 6 měsíců

Minimální hranicí pro naplnění cílů je stav uživa-
tele, který při ukončení spolupráce s DCP vykazu-
je většinu těchto dílčích cílů (tj. min. 4). Toto opat-
ření mimo jiné vychází ze skutečnosti, že cíle 
ambulantních a pobytových uživatelů služby se 
mohou lišit (zajištěné bydlení, studium, práce). 

Specifické principy dcP
Bezdrogové prostředí > Služba zajišťuje prostředí, 

kde je možné udržet pozitivní změny, kterých 
uživatel služby dosáhl během předchozí léčby.

Mezioborové pojetí > Služba bere v úvahu osobité 
potřeby uživatele v jednotlivých oblastech živo-
ta zároveň (biologické, psychologické, sociální) 
a vyžaduje tak ucelený odborný přístup.

Události a zhodnocení  roku 2009
Program zaznamenává trvalý mírný nárůst žadate-
lů o službu i nárůst počtu klientů, kteří službu 
využívají. Zvyšuje se také průměrná doba, kterou 
klient v programu stráví. Zejména v důsledku těchto 
skutečností došlo v roce 2009 ke zvýšení kapacity 
v obou formách programu (z 10 na 15 v ambulantním 
a z 10 na 11 v rezidenčním). Postupně proto byly také 
navýšeny pracovní úvazky v programu. V prvním 
pololetí jsme zaznamenali výrazný pokles zájmu kli-
entů o absolventskou skupinu. Většina klientů měla 
zájem spíše o individuální konzultaci. Od organiza-
ce těchto skupin každý měsíc jsme tedy upustili  
a připravili pololetní absolventské setkání. V říjnu 
jsme na III. Konferenci protidrogových profesionálů 
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Poslání
Posláním Drogové poradny PREVENT je prostřed-
nictvím rozvíjení schopnosti osob užívajících dro-
gy nebo na drogách závislých zvládat problémové 
situace ve svém přirozeném prostředí zlepšovat 
kvalitu života jim, jejich rodinám a blízkým.

Mission
Mission of Drug counseling centre is through deve-
loping capability of drug users or drug addictive 
people to manage problem situation in their natu-
ral environment, to raise the life quality to them 
and to their families.

Cíle
1. Cíle směrem ke klientům uživatelům služby
 > cílem služeb je pomoci klientovi vyřešit	
  a překonat jeho nepříznivou sociální situaci
2. Cíle směrem k veřejným institucím a společnosti —
 >  využitím spolupráce institucí a organizací,	
  kde se setkávají s drogovou problematikou 	
  předcházet a chránit společnost před	
  vznikem a šířením nežádoucích společen-	
  ských jevů

Cílová skupina
Cílovou skupinu obecně tvoří osoby ohrožené závislos-
tí na návykových látkách nebo jejich blízcí hledající 
možnosti řešení, na kterém se chtějí aktivně podílet. 

Cílová skupina specificky
 > Uživatelé drog
 > Uživatelé alkoholu 
 > Gambleři 

Specifické principy DPP
Bezplatnost	> Služby jsou poskytovány bezplatně.
Anonymita	> Uživatel služby má právo ji využívat 

bez sdělení osobních údajů, pod anonymním 
kódem.

Události a zhodnocení  roku 2009
Velice důležitou událostí pro fungování poradny 
v tomto roce bylo přijetí druhého pracovníka. To 
umožnilo rozšířit nabídku služeb, zkvalitnit jejich 
poskytování a u vhodných případů pracovat v koe-
dukovaném terapeutickém páru. V srpnu 2009 
proběhla v Drogové poradně PREVENT certifika-
ce odborné způsobilosti Radou vlády pro koordi-
naci protidrogové politiky. Počet klientů poradny 
narůstá, struktura klientely se příliš nezměnila. 
Počet klientů uživatelů drog  je mírně menší než 
počet klientů  neuživatelů (rodičů, partnerů).	
Program využilo více žen než mužů, a to jak ve 
skupině uživatelů drog, tak u neuživatelů. Drogo-
vá poradna se v tomto roce rozvíjela také na poli 
spolupráce s ostatními zařízeními a vzdělávání. 
V časopisu HELP odpovídají pracovníci na dotazy 
čtenářů týkající se drogové problematiky. V rámci 
Konference drogových profesionálů Jihočeského 
kraje jsme prezentovali příspěvek s názvem „Dro-
gová poradna – ambulantní léčba nebo odborné 
poradenství?“	

Drogová poradna Prevent
Drug counseling centre Prevent

Tomáš Brejcha, DiS.
ředitel, terapeut

Mgr. Michaela Kotyzová
konzultant, poradce

Bárt
Kde můžu, tam pomůžu.



�8 19

Jihočeský streetwork Prevent
South Bohemian outreach programme Prevent

Jana Přádná, DiS.streetworker Bc. Olga Hynoušová 
streetworker

Bc. Martin Zajíčekstreetworker

Mgr. Veronika Jandová
streetworker

Kamil Podzimek, DiS.
ředitel, streetworker

 
Tab. 1 Struktura a počet klientů
Počet klientů ————————————————————————————————————————————— 169—— ——————————————
		 — z toho uživatelů drog	 ————————————————————————————————————— 77 	 ———————————————
    — z toho prvních kontaktů	 —————————————————————————————————— 58 	 ———————————————
    — z toho mužů 	 ————————————————————————————————————————— 36 	 ———————————————
    — z toho injekčních uživatelů drog	 ————————————————————————————— 43 	 ———————————————
    — z toho se základní drogou heroin	————————————————————————————— 6    	 ———————————————
    — z toho se základní drogou pervitin	———————————————————————————— 52 	 ———————————————
    — z toho se základní drogou kanabinoidy	 ————————————————————————— 12  	———————————————
    — z toho se základní drogou alkohol	 ———————————————————————————— 4    	 ———————————————
    — z toho gambleři 	 ——————————————————————————————————————— 3    	 ———————————————
   — z toho rodinní příslušníci a partneři uživatelů	—————————————————————— 92  	———————————————
Průměrný věk klienta (uživatele drog)	————————————————————————————— 22,5 	 ——————————————

Tab. 2  Struktura realizované péče
—————————————————————————————— Počet osob,— ————————————————————————————————
Služba— ————————————————————————— které danou——————— Počet výkonů— ————————————————
—————————————————————————————— službu využili — ——————————————————————————————
Individuální poradenství a terapie	 ———————— 75	 ———————————— 229/60min	——————————————————
Rodinné  poradenství a terapie	 —————————— 110	 ——————————— 98/60 min 	 ——————————————————
Párová terapie	 ———————————————————— 10	 ———————————— 12/60 min 	 ——————————————————
Sociální práce 	 ———————————————————— 21	 ———————————— 33	 ———————————————————————
Krizová intervence 	 ————————————————— 2  	 ———————————— 2   	 ———————————————————————
Asistenční služba, doprovod 	 ——————————— 1  	 ———————————— 1   	 ———————————————————————
Testy na HIV 	 ————————————————————— 6  	 ———————————— 6   	 ———————————————————————
Testy na HCV	 ————————————————————— 7  	 ———————————— 7   	 ———————————————————————
Testy na přítomnost drog 	 ————————————— 22	 ———————————— 42	 ———————————————————————

Janis
kontaktní fena
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 > Osoby, které potřebují pro kontakt se službou 
asistenta či jinou odbornou pomoc (např. handi-
capovaný uživatel drog, který potřebuje tlumo-
čit do znakové řeči atd.).

Pokud si klient zajistí asistenta, překladatele či 
jinou odbornou pomoc jsme schopni mu službu 
v odpovídající a dostatečné kvalitě poskytnout.

Specifické principy poskytování 
služeb JSP
Nízkoprahovost > Služby jsou nastaveny tak, aby 

poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci 
vstupních podmínek.

Anonymita > U uživatelů služby nezjišťujeme osobní 
údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonym-
ních kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní 
údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími 
institucemi), klient musí k tomuto kroku poskyt-
nout informovaný písemný souhlas.

Bezplatnost > Služby jsou klientům poskytovány 
bezplatně.

Dostupnost > Služby jsou uživatelům dostupné kdyko-
liv v rámci provozní doby. Není potřeba předchozí-
ho objednání ani doporučení jiného odborníka.

Události a zhodnocení  roku 2009
Kapacita programu je dlouhodobě zcela naplněna 
a zaměstnanci plně vytíženi, až přetíženi. Dochá-
zí tak k situaci, že služba je převážně o výměně 
injekčního materiálu již kontaktovaným klientům 
a zbývá jen málo času pro vyhledávání skryté 
populace uživatelů, návštěvám krajových částí 
města České Budějovice a rozšiřování programu 
do dalších měst s nepokrytými protidrogovými 
službami. V posledním čtvrtletí roku jsme na 
žádost Městského úřadu Zliv uskutečnili monito-
ring drogové scény v tomto městě. Průzkum 
potvrdil naši hypotézu, podpořenou zprávami 
od klientů z Českých Budějovic, že ve městě je 
uzavřená drogová scéna několik desítek nitrožil-
ních i dalších uživatelů drog.  Přesto zde pravdě-
podobně nebudeme schopni zavést pravidelný 
terénní program a to díky nedostatku finančních 
prostředků. Snažíme se více soustředit na práci 
s romskými uživateli drog, protože tuto skupinu 
pokládáme za vysoce rizikovou. Spolupracujeme 
v tomto směru s dalšími sociálními službami, 
zvláště s nízkoprahovými zařízeními pro děti 
a mládež.

Poslání
Jihočeský streetwork prostřednictvím terénní soci-
ální práce (tj. probíhá v přirozeném prostředí – uli-
ce, bary, squaty, byty apod..) usiluje o snižování 
a omezování rizik spojených s užíváním nealkoholo-
vých drog v populaci uživatelů drog a široké veřej-
nosti v Jihočeském kraji a v Českých Budějovicích. 

Mission
The mission of the South Bohemian Outreach pro-
gramme is to provide the outreach social work 
service for drug users (i.e. it is run in their natu-
ral environment – streets, bars, squats, apart-
ments, etc.) Applying outreach social work aspi-
res for reducing and limiting of risks by misusing 
non alcoholic drugs within the population of drug 
users and public in South Bohemia and České 
Budějovice. 

Cíle
1.  Snižovat a eliminovat negativní dopady spojené—
 s užíváním návykových látek
 > zdravotní a sociální stabilizace klienta
 > snižování rizikového chování u jednotlivých	

 klientů
  > motivace ke změně životního stylu
2.  Ochrana veřejného zdraví
 > bezpečná likvidace injekčního materiálu
 > zvýšená informovanost veřejnosti o obecné	

 prospěšnosti protidrogových služeb, zejména	
 terénních programů

 > snižovat výskyt infekčních chorob

Cílová skupina
Služba je určena uživatelům drog v Jihočeském 
kraji, kteří užívají drogy jakýmkoli způsobem 

(injekčně, šňupáním, kouřením …) a osoby přímo 
ohrožené drogovou problematikou.
	 >	 Dlouhodobí drogoví uživatelé – jedná se o uživa-

tele opiátů, amfetaminů a těch, co si aplikují dro-
gu intravenózně (nitrožilně).

	 >	 Rekreační uživatelé drog a experimentátoři – 
jedná se zejména o věkovou skupinu 15–25 let, 
kteří začínají experimentovat nebo již rekreač-
ně užívají nelegální drogy, zejména pervitin. Tito 
mladí lidé, kteří začínají užívat drogy jsou ohro-	
ženi tím, že jsou málo informováni o rizicích sou-
visejících s užíváním drog. 

	 >	 Uživatelé tanečních drog – v rámci programu 
Prevence zneužívání syntetických drog na taneč-
ních akcích poskytujeme služby Harm Reduction 
přímo na vybraných tanečních akcích (minimali-
zace zdravotních a sociálních rizik souvisejících 
s užíváním tančeních drog).

	 >	 Uživatelé drog z řad etnických menšin – sku-
pina uživatelů drog, kteří mají obecně špatné 
informace o nebezpečnosti drog a  jejich uží-	
vání.

	 >	 Injekční uživatelé návykových látek, kteří 
mají zájem pracovat a stabilizovat svou soci-
ální situaci – jedná se zejména o uživatele drog, 
kteří mají zájem o léčbu, chtějí abstinovat apod.

Služby nejsme schopni poskytnout 
v dostačující kvalitě osobám
 > Osoby, které se vůči pracovníkům chovají agre-

sivně. Jedná se o napadání pracovníků jak slov-
ně, tak fyzicky.

 > Osoby hovořící jiným než českým jazykem, 
s výjimkou slovenštiny, vzhledem k jazykovým 
podobnostem a schopnosti porozumět.
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Barbora Hylánová, DiS.
ředitelka	kontaktní pracovnice 

Bc. Zuzana Furišová
streetworker(do března)

František Kovářstreetworker

Mgr. Dagmar Randáková
ředitelka, konzultant, 

poradce (do února)Mgr. Michaela Nenadálová
konzultant,	poradce (od února)

Nikol Švecová, DiS.
streetworker	(od listopadu)

Jana Zapletalová streetworker (květen–září)

Kontaktní centrum Prevent 
Drop in centre  Prevent Prachatice Prachatice 

Tab. 1 Struktura a počet klientů
Počet klientů ————————————————————————————————————————————— 432—— ——————————————
	  — z toho uživatelů drog	 ————————————————————————————————————— 412 	 ——————————————
   — z toho mužů 	 —————————————————————————————————————————— 274 	 ——————————————
   — z toho injekčních uživatelů drog 	 —————————————————————————————— 368 	 ——————————————
   — z toho se základní drogou heroin	 —————————————————————————————— 2   	 ———————————————
   — z toho se základní drogou pervitin	 ————————————————————————————— 330 	 ——————————————
   — z toho se základní drogou kanabinoidy	 —————————————————————————— 18  	———————————————
   — z toho se základní drogou těkavé látky 	 —————————————————————————— 1   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou Subutex nelegálně	 ——————————————————————— 8   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou Subutex legálně 	 ———————————————————————— 31	 ———————————————
   — z toho se základní látkou metadon nelegálně	——————————————————————— 0   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou metadon legálně	 ———————————————————————— 2   	 ———————————————
Průměrný věk klienta	 ——————————————————————————————————————— ?   	 ———————————————

Tab. 2 Struktura realizované péče
—————————————————————————————— Počet osob,— ———————————————————— –––––––––––––––––
Služba— ————————————————————————— které danou——————— Počet výkonů— ————————————————
—————————————————————————————— službu využili — ——————————————————————————————
Kontakt s uživateli drog	 —————————————— 412	 ——————————— 3 614 	 —————————————————————
   — z toho prvních kontaktů	 ———————————— 170	 ——————————— 170 	 ——————————————————————
Výměnný program	 —————————————————— 368	 ——————————— 3 042  	—————————————————————
   — vydané injekční jehly	 —————————————— —			 ———————————— 65 840	 ————————————————————
Potravinový a vitaminový servis 	 ————————— 197	 ——————————— 612 	 ——————————————————————
Zdravotní ošetření 	 ————————————————— 3  	 ———————————— 5   	 ———————————————————————
Individuální poradenství	—————————————— 19	 ———————————— 34/30 min 	 ——————————————————
Krizová intervence 	 ————————————————— 4  	 ———————————— 4   	 ———————————————————————
Reference do K-center  	 ——————————————— 26	 ———————————— 26	 ———————————————————————
Reference do léčby	—————————————————— 6  	 ———————————— 6   	 ———————————————————————
Asistenční služba	 —————————————————— 13	 ———————————— 19	 ———————————————————————
Testy HIV	 ——————————————————————— 15	 ———————————— 17	 ———————————————————————
Testy HCV	 ——————————————————————— 19	 ———————————— 21	 ———————————————————————
Těhotenské testy	——————————————————— 46	 ———————————— 56	 ———————————————————————

Tab. 3 Prevence zneužívání syntetických drog na tanečních akcích
Počet navštívených tanečních akcí	 ———————————————————————— 4   	 ——————————————————————
Počet kontaktů	 ———————————————————————————————————— 405 	 —————————————————————
Počet provedených kvalitativních testů tablet	 ————————————————— 299 	 —————————————————————
Počet poradenských intervencí uživatelům tanečních drog	 ————————— 1   	 ——————————————————————
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Dostupnost > Služby jsou uživatelům dostupné kdy-
koliv v rámci provozní doby. Není potřeba před-
chozího objednání ani doporučení jiného odbor-
níka.

Události a zhodnocení  roku 2009
V průběhu roku došlo k několika zásadním změ-
nám v personálním obsazení centra. Na mateřskou 
dovolenou nastoupila dlouholetá ředitelka zaříze-
ní Dagmar Randáková a odešla také terénní pracov-
nice. Byly přijaté dvě nové zaměstnankyně, ale 
s jednou z nich jsme se po několika měsících opět 
rozloučili. Takovéto výrazné změny se projevily 
poklesem kontaktů a vyměněného injekčního mate-

riálu, zejména v terénu. V únoru centrum velmi 
úspěšně prošlo certifikačním řízením RVKPP a pře-
sto, že již probíhaly zmíněné zásadní personální 
změny, ztratilo jen minimální počet bodů. V průbě-
hu roku jsme otestovali výrazně vyšší počet klientů 
na hepatitidu typu C. Zájem o tuto důležitou služ-
bu jsme v říjnu ještě podpořili akcí, kdy jsme  testo-
vání  více propagovali a  cíleně o nemoci informova-
li. V letních měsících jsme provedli monitoring 
drogové scény ve městě Strážný. Výsledky nepotvr-
dily předpoklad, že ve městě se vyskytuje více nit-
rožilních uživatelů drog, kteří by využívali terénní 
sociální program. Rozhodli jsme se proto naši služ-
bu do tohoto města nerozšiřovat.

Tab. 1  Struktura a počet klientů
Počet klientů— ———————————————————————————————————————————— 220—— ——————————————
   — z toho uživatelů drog	 ————————————————————————————————————— 178 	 ——————————————
   — z toho mužů 	 —————————————————————————————————————————— 118 	 ——————————————
   — z toho injekčních uživatelů drog 	 —————————————————————————————— 90 	 ———————————————
   — z toho se základní drogou heroin	 —————————————————————————————— 6   	 ———————————————
   — z toho se základní drogou pervitin	 ————————————————————————————— 82	 ———————————————
   — z toho se základní drogou kanabinoidy 	 —————————————————————————— 49	 ———————————————
   — z toho se základní drogou těkavé látky 	 —————————————————————————— 1   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou Subutex nelegálně	 ——————————————————————— 5   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou Subutex legálně  	 ———————————————————————— 10	 ———————————————
Průměrný věk klienta	 ——————————————————————————————————————— 27,95 	 —————————————

Poslání
Posláním Kontaktního centra Prachatice je zkvalit-
nit život uživatelů drog a široké veřejnosti na Pra-
chaticku prostřednictvím kontaktních, poraden-
ských a terénních služeb snižujících zdravotní 
a společenská rizika plynoucí z užívání drog.

Mission
The mission of the DROP IN CENTRE  in Prachati-
ce is to improve the quality of life of drug users 
and public in the region of the town Prachatice  
applying contact, counselling methods and outre-
ach social work  to lower medical and social dan-
gers or risks related to drug use.

Cíle 
	 > Pozitivní změna rizikového chování samotných 

uživatelů drog navázaných na službu.
 > Změna chování a postojů sociálního okolí uživate-

lů drog a široké veřejnosti k drogové problemati-
ce, která se jich přímo nebo nepřímo týká.

Cílů dosahujeme prostřednictvím služeb zaměře-
ných na: 
 > podporu ke změně životního stylu uživatelů drog.
 > podporu uživatelů drog, kteří se rozhodnou 

vydat se na cestu směrem k abstinenci od drog.
 > pomoc a podporu klientům z řad sociálního okolí 

uživatelů drog (rodiče, příbuzní, známí) ke změ-
ně životního stylu a k překonání nelehkého obdo-
bí spojeného se skutečností, že někdo z blízkých 
užívá návykové látky

 > osvětovou činnost v oblasti drogové problematiky  
– informování laické veřejnosti a mládeže o námi 
poskytované službě a o rizicích spojených s užívá-
ním drog

Cílová skupina
	 > uživatelé drog  (UD) 
 > osoby ohrožené vznikem jiného typu závislosti 

(gambling atp.)
 > sociální okolí UD (rodiče, prarodiče, příbuzní, 

známí uživatelů drog)
 > osoby se zájmem informovat se o drogách a dro-

gové problematice

Negativní vymezení cílové populace (komu naše 
služby neposkytneme ve standardní kvalitě):
Službu bohužel nemůžeme poskytnout ve stan-
dardní kvalitě osobám, které nemají základní jazy-
kovou znalost českého (popř. slovenského) jazyka 
a klientům vyžadujícím bezbariérový přístup, popř. 
asistenci jiné osoby (tlumočník, tlumočník do zna-
kové řeči, osobní asistent). Pro poskytnutí služby 
by si měl uživatel služby z technických důvodů tuto 
dopomoc zajistit sám – nabízíme asistenci při shá-
nění potřebných kontaktů. Terénní služby jsou 
poskytovány bezbariérově.

Specifické principy poskytování 
služeb v KCP PT
Nízkoprahovost > Služby jsou nastaveny tak, aby 

poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci 
vstupních podmínek.

Anonymita > U uživatelů služby nezjišťujeme osobní 
údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonym-
ních kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní 
údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími 
institucemi), klient musí k tomuto kroku poskyt-
nout informovaný písemný souhlas.

Bezplatnost  > Služby jsou klientům poskytovány bez-
platně.
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Mgr. Dagmar Randáková
ředitelka, konzultant, 

poradce (do února)

Mgr. Michaela Nenadálová
konzultant,	poradce (od února)

Barbora Hylánová, DiS.	
sociální pracovnice, 

ředitelka (od února) 

Krizové centrum Prachatice
Crisis centre Prachatice

Tab. 2 Struktura realizované péče
—————————————————————————————— Počet osob,— ————————————————————————————————
Služba— ————————————————————————— které danou——————— 	 	Počet výkonů— ———————————————
—————————————————————————————— službu využili — ——————————————————————————————
Kontakt s uživateli drog	 —————————————— 177	 ———————————— 1 033	 ————————————————————
   — z toho prvních kontaktů	 ———————————— 87	 ————————————— 87	 ——————————————————————
Výměnný program	 —————————————————— 94	 ————————————— 484 	 —————————————————————
   — vydané injekční jehly	 —————————————— —		 ————————————— 5 855	 ————————————————————
Hygienický servis 	 —————————————————— 19	 ————————————— 79	 ——————————————————————
Potravinový a vitaminový servis 	 ————————— 84	 ————————————— 291 	 —————————————————————
Zdravotní ošetření 	 ————————————————— 2  	 ————————————— 2  	 ——————————————————————
Individuální poradenství	—————————————— 40	 ————————————— 182/30 min 	 ————————————————
Rodinné poradenství 	———————————————— 14	 ————————————— 18/30 min 	 —————————————————
Krizová intervence 	 ————————————————— 7  	 ————————————— 8  	 ——————————————————————
Reference do K-center 	 ——————————————— 172	 ———————————— 709 	 —————————————————————
Reference do léčby 	 ————————————————— 29	 ————————————— 49	 ——————————————————————
Reference do programů substituce	 ———————— 3  	 ————————————— 3  	 ——————————————————————
Asistenční služba	 —————————————————— 1  	 ————————————— 1  	 ——————————————————————
Testy HIV	 ——————————————————————— 5  	 ————————————— 5  	 ——————————————————————
Testy HCV	 ——————————————————————— 19	 ————————————— 20	 ——————————————————————
Testy HBV	——————————————————————— 0  	 ————————————— 0  	 ——————————————————————
Těhotenské testy 	——————————————————— 1  	 ————————————— 1  	 ——————————————————————
Testy na přítomnost drog 	 ————————————— 22	 ————————————— 86	 ——————————————————————
Intervence po telefonu, internetu 	 ———————— —		 ————————————— 82	 ——————————————————————
Poskytnutí informace (zdrav., soc. právní) 	 ——— 249	 ———————————— 471 	 —————————————————————

Andy
asistent
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jsme průběžně informovali spolupracující zařízení 
o plánovaném ukončení činnosti Krizového centra 
a loučili se s velkým DÍK za mnohaletou spolupráci.   

Krizové centrum ukončilo k 31. 12. 2009—
svůj provoz.

Tab. 1 Počet klientů a poskytnutých služeb 
Počet klientů	 ————————————————————————————————————— 33	 ——————————————————————
Počet kontaktů  	 ——————————————————————————————————— 72	 ——————————————————————
Poradenství  	 ————————————————————————————————————— 45	 ——————————————————————
Krizová intervence 	 ————————————————————————————————— 4   	 ——————————————————————
Podání informací a jiné	 ——————————————————————————————— 25	 ——————————————————————

Tab. 2 Počet klientů a poskytnutých služeb Linky důvěry
Počet klientů	 ————————————————————————————————————— 74 	 ——————————————————————
Počet kontaktů  	 ——————————————————————————————————— 142 	 —————————————————————
Poradenství  	 ————————————————————————————————————— 8   	 ——————————————————————
Telefonická krizová intervence	 —————————————————————————— 3   	 ——————————————————————
Podání informací a jiné	 ——————————————————————————————— 110  	 —————————————————————
Naslouchání 	 ————————————————————————————————————— 21	 ——————————————————————

Poslání
Posláním Krizového centra Prachatice je pomáhat 
prosazovat oprávněné zájmy osob. Uživatelům 
služby poskytujeme poradenství a potřebné infor-
mace, nejčastěji kontakty na další odborná zaříze-
ní, přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace (např. ztráta domova, rozpad rodiny, hroz-
ba násilím, dlouhodobá nezaměstnanost), kterou 
nejsou schopny řešit vlastními silami. Služby jsou 
poskytovány osobám na Prachaticku. Smyslem 
služeb je vytvoření bezpečného zázemí, pomoc	
při hledání řešení s cílem získat nebo znovu nabýt 
samostatnost uživatele služby a zamezit jeho 
vyloučení z běžné společnosti. 

Mission
The mission of the Crisis Centre in Prachatice is to 
provide crisis intervention and specialized social 
counselling (giving advice, information, help to 
defend clients’ interests etc.) to those who are in the 
region of the town Prachatice and are in an urgent or 
difficult crisis situation and are not able to solve the-
ir situation by themselves. The Crisis Centre also 
provides the clients with needed information (in 
most cases the contact details on other specialized 
facilities) contributing to the solution of their diff-
icult social situation. The policy of the services is to 
create safe background, to help finding a solution 
with the aim to gain or regain the client’s self-relian-
ce and social independence and to avoid the client’s 
separation from the society. The contact with the cli-
ent may be one-time or repeated. 

Události a zhodnocení  roku 2009
Rok 2009 se v Krizovém centru nesl v duchu změn, 
a to až k té poslední – definitivní.  Začátkem roku 

jsme veřejnost informovali o nových kontaktech na 
Krizové centrum a o nové provozní době. Při této 
příležitosti byly vytvořeny nové propagační letáky 
a Krizové centrum celkově dostalo nový kabát. 
V měsíci únoru pokračovaly další změny, přicházejí-
cí s novým rokem. Došlo ke změně týmu - Krizové 
centrum mělo novou vedoucí a sociální pracovnici.  
V měsíci březnu jsme absolvovali kontrolu z Jihočes-
kého kraje, kterou jsme prošli bez výhrad, s několika 
málo doporučeními.  Rok plynul a my jsme se zabýva-
li především spoluprácí s kolegy (kolegyněmi) 
z ostatních sociálních zařízeních. Mezi významnější 
patřilo setkání s paní Bedlánovou z Intervenčního 
centra a setkání s vedoucí sociálně právní ochrany 
dětí v Prachaticích, paní Jaroslavou Hauptmanovou. 
Po celý rok docházelo k nepatrnému kolísání kontak-
tů a klientů, jak na Lince důvěry, tak v Krizovém cen-
tru. Celkově oba typy služeb využívali především 
rodiče s dětmi, páry, jednotlivci. Téměř ve většině 
případů se jednalo o poradenství se vztahovou, 
osobně –existenciální problematikou. Pokud chtěl 
klient nějaké informace, po většinou šlo o sociálně – 
právní záležitosti. K naší lítosti, během závěrečného 
bilancování nad výkony, financemi, podstatou Krizo-
vého centra, která nebyla tak úplně naplněna, vzhle-
dem k drtivému využívání služby sociální poraden-
ství, před službou krizová intervence a dalšími 
faktory, jsme se rozhodli, že Krizové centrum bude 
k 31. 12. 2009 uzavřeno, neboť v této podobě nebylo 
zcela efektivní a udržitelné. Vzhledem k plánované-
mu ukončení činnosti jsme se soustředili především 
na samotné poskytování služeb klientům, vytvářeli 
jsme seznam sociálních služeb či zařízení v Prachati-
cích, Českých Budějovicích, kam by se klienti mohli 
po novém roce obrátit a které by jim mohly být nápo-
mocné v řešení jejich problémů. V neposlední řadě 

Cindy
Tady vládnu já!
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Poslání
Posláním Kontaktního centra Prevent Strakonice 
je zkvalitnit život uživatelů drog a široké veřej-
nosti na Strakonicku prostřednictvím kontakt-
ních, poradenských a terénních služeb snižují-
cích zdravotní a společenská rizika plynoucí 
z užívání drog.

Mission
The mission of the DROP IN CENTRE in Strakoni-
ce is to improve the quality of life of drug users 
and public in the region of the town Strakonice 
applying contact, counselling methods and outre-
ach social work to lower medical and social dan-
gers or risks related to drug use.

Poslání je v souladu s filozofií protidrogové politi-
ky, která v našem typu zařízení směřuje k:
 > minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spo-

jených s užíváním drog na straně uživatelů těch-
to látek (tzv. princip Harm Reduction) = jedná se 
o přístupy snižování či minimalizace poškození 
drogami u osob, které v současnosti drogy užíva-
jí a nejsou motivovány nebo aktuálně schopny 
k tomu, aby užívání zanechaly. Usilujeme o to, 
aby tyto osoby zůstaly naživu při zachování 
maximálně možného zdraví a společenské při-
způsobivosti

 > ochraně většinové společnosti („neuživatelů 
drog“) před negativními dopady souvisejícími 
s užívání návykových látek (tzv. princip Public 
Health) = jedná se zejména o aktivity vedoucí 
k tomu, aby z řad uživatelů drog nedocházelo 
mezi drogami nezasaženou populaci k šíření 
nebezpečných infekcí typu žloutenek (hepatitid) 

typu B, C, viru HIV způsobujícího onemocnění 
AIDS a řady dalších infekčních onemocnění

 > celkovému zmírnění zdravotně sociálních dopa-
dů souvisejících s drogovou problematikou

Cíle 
	 > Pozitivní změna rizikového chování samotných 

uživatelů drog navázaných na službu.
 > Změna chování a postojů sociálního okolí uživate-

lů drog a široké veřejnosti k drogové problemati-
ce, která se jich přímo nebo nepřímo týká.

Cílů dosahujeme prostřednictvím služeb zaměře-
ných na: 
 > podporu ke změně životního stylu uživatelů drog
 > podporu uživatelů drog, kteří se rozhodnou 

vydat se na cestu směrem k abstinenci od drog
 > pomoc a podporu klientům z řad sociálního okolí 

uživatelů drog (rodiče, příbuzní, známí) ke změ-
ně životního stylu a k překonání nelehkého obdo-
bí spojeného se skutečností, že někdo z blízkých 
užívá návykové látky

 > osvětovou činnost v oblasti drogové problematiky 
—  informování laické veřejnosti a mládeže o námi 
poskytované službě a o rizicích spojených s užívá-
ním drog

Cílová skupina
	 > uživatelé drog  (UD) 
 > osoby ohrožené vznikem jiného typu závislosti 

(gambling, atp.)
 > sociální okolí UD (rodiče, prarodiče, příbuzní, 

známí uživatelů drog)
 > osoby se zájmem informovat se o drogách a dro-

gové problematice

Kontaktní centrum Prevent
Drop in centre Prevent Strakonice

Helena Platzerovákontaktní pracovnice

Mgr. Iveta Pletková
streetworker	(od srpna)

Bc. Olga Hynoušová
streetworker	(do září)

Bc. Petra Čenovská 
sociální pracovnice,	

kontaktní pracovnice

Mgr. Daniel Randák	
ředitel, konzultant, 

poradce

Bc. Martin Zajíček 
streetworker

Strakonice
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Tab. 1 Struktura a počet klientů 
Počet klientů ————————————————————————————————————————————— 180—— ——————————————
		 — z toho uživatelů drog	 ————————————————————————————————————— 141 	 ——————————————
   — z toho mužů	——————————————————————————————————————————— 95 	 ———————————————
   — z toho injekčních uživatelů drog  	 —————————————————————————————— 78 	 ———————————————
   — z toho se základní drogou heroin	 —————————————————————————————— 5   	 ———————————————
   — z toho se základní drogou pervitin	 ————————————————————————————— 54 	 ———————————————
   — z toho se základní drogou kokain/crack	—————————————————————————— 2   	 ———————————————
   — z toho se základní drogou kanabinoidy	 —————————————————————————— 9   	 ———————————————
   — z toho se základní drogou extáze	—————————————————————————————— 0   	 ———————————————
   — z toho se základní drogou těkavé látky 	 —————————————————————————— 1   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou Subutex nelegálně	 ——————————————————————— 6   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou Subutex legálně 	 ———————————————————————— 8   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou metadon nelegálně  	 —————————————————————— 0   	 ———————————————
   — z toho se základní látkou metadon legálně	 ———————————————————————— 0   	 ———————————————
Průměrný věk klienta	 ——————————————————————————————————————— 31,41 	 —————————————

Tab. 2 Struktura realizované péče
—————————————————————————————— Počet osob,— ————————————————————————————————
Služba— ————————————————————————— které danou——————— Počet výkonů  — ———————————————
—————————————————————————————— službu využili — ——————————————————————————————
Kontakt s uživateli drog 	 —————————————— 141	 ——————————— 2 114	 —————————————————————
   — z toho prvních kontaktů	 ———————————— 80	 ———————————— 80	 ———————————————————————
Výměnný program 	—————————————————— 78	 ———————————— 645 	 ——————————————————————
   — vydané injekční jehly	 —————————————— —			 ———————————— 19 805  	 ————————————————————
Hygienický servis 	 —————————————————— 49	 ———————————— 683 	 ——————————————————————
Potravinový a vitaminový servis 	 ————————— 111 	 ——————————— 1 448	 —————————————————————
Zdravotní ošetření 	 ————————————————— 16	 ———————————— 40	 ———————————————————————
Individuální poradenství  	 ————————————— 88	 ———————————— 374/30 min 	 —————————————————
Skupinové poradenství (rodinné) 	 ———————— 16	 ———————————— 48/30 min	 ——————————————————
Krizová intervence 	 ————————————————— 19	 ———————————— 64	 ———————————————————————
Reference do K-center  	 ——————————————— 117 	 ——————————— 648 	 ——————————————————————
Reference do léčby  	 ————————————————— 21	 ———————————— 46	 ———————————————————————
Reference do programů substituce  	 ——————— 7  	 ———————————— 10	 ———————————————————————
Asistenční služba	 —————————————————— 3  	 ———————————— 9   	 ———————————————————————
Testy HIV	 ——————————————————————— 20	 ———————————— 20	 ———————————————————————
Testy HCV	 ——————————————————————— 24	 ———————————— 24	 ———————————————————————
Testy HBV	——————————————————————— 5  	 ———————————— 5   	 ———————————————————————
Těhotenské testy	——————————————————— 2  	 ———————————— 2   	 ———————————————————————
Testy na přítomnost drog 	 ————————————— 4  	 ———————————— 21	 ———————————————————————
Intervence po telefonu, internetu  	 ———————— —			 ———————————— 231 	 ——————————————————————
Informační servis	 —————————————————— —			 ———————————— 716 	 ——————————————————————
Klubové aktivity	 ——————————————————— 15	 ———————————— 50	 ———————————————————————

Negativní vymezení cílové populace (komu naše 
služby neposkytneme ve standardní kvalitě):
Službu bohužel nemůžeme poskytnout ve stan-
dardní kvalitě osobám, které nemají základní jazy-
kovou znalost českého (popř. slovenského) jazyka 
a klientům vyžadujícím bezbariérový přístup, 
popř. asistenci jiné osoby (tlumočník, tlumočník 
do znakové řeči, osobní asistent). Pro poskytnutí 
služby by si měl uživatel služby z technických 
důvodů tuto dopomoc zajistit sám – nabízíme asi-
stenci při shánění potřebných kontaktů. Terénní 
služby jsou poskytovány bezbariérově.

Specifické principy poskytování 
služeb v KCP ST
Nízkoprahovost > Služby jsou nastaveny tak, aby 

poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci 
vstupních podmínek.

Anonymita > U uživatelů služby nezjišťujeme osobní 
údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonym-
ních kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní 
údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími 
institucemi), klient musí k tomuto kroku poskyt-
nout informovaný písemný souhlas.

Bezplatnost > Služby jsou klientům poskytovány bez-
platně.

Dostupnost > Služby jsou uživatelům dostupné kdyko-
liv v rámci provozní doby. Není potřeba předchozí-
ho objednání ani doporučení jiného odborníka.

Události a zhodnocení  roku 2009
V lednu proběhlo v centru druhé kolo certifikací 
odborné způsobilosti RVKPP kontaktních a pora-
denských služeb – naše zařízení uspělo beze ztráty 
jediného bodu. To byl výtečný začátek roku! Za vel-
ký úspěch pokládáme také, že se nám i přes nedo-
statek financí podařilo udržet dostupnost všech 
služeb pro klienty.  Díky nedostatku financí jsme ale 
byli nuceni sáhnout k některým úsporným opatře-
ním: snížení úvazků, snížení rozsahu provozních 
hodin v kontaktní místnosti, omezení potravinové-
ho programu, omezení propagace služeb centra.	
To se samozřejmě projevilo snížením počtu klientů 
i kontaktů. V průběhu roku jsme pokračovali s dis-
tribucí želatinových kapslí, díky kterým se u někte-
rých klientů (zejména  uživatelů pervitinu) daří 
snížit počet nitrožilních aplikací. Z finančních pro-
středků získaných  benefiční akcí v roce 2008 a ve 
spolupráci s Nadací Divoké husy jsme zrekonstruo-
vali a vybavili sklepní prostory budovy centra. Reali-
zujeme zde novou službu s názvem „Tvořivá dílna“. 
V říjnu proběhl druhý úspěšný benefiční koncert	
na podporu služeb Kontaktního centra PREVENT.

Sam	
Prof. PhDr. CsC.
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Poslání
Posláním  programů Primární prevence o. s. Pre-
vent je pomáhat s tvorbou prevence sociálně pato-
logických jevů na školách a to v rámci školní docház-
ky i mimo ni, dále pomáhat školám a zadavatelům 
s výběrem obsahů a cílů konkrétních programů 
a konečně s realizací primárně preventivních akti-
vit. Posláním programů specifické drogové preven-
ce je ovlivnění postoje mladých lidí vůči zneužívání 
návykových látek a dalších forem rizikového chová-
ní s cílem podpory zdravého životního stylu.

Mission
The mission of the programmes of the Primary 
Prevention of the civic association PREVENT is to 
help creating the prevention of the socially patho-
logical effects at schools, namely within the fra-
mework of the school attendance but also out of it; 
then to help schools and submitters with choosing 
contents and goals of particular programmes, and 
eventually with the realization of the primary pre-
ventative activities. The mission of the specific 
drug prevention programmes is to affect the 
youth’s attitudes towards drug abuse and other 
forms of risky behaviour with the aim of some 
lifestyle support.

Cíle
Hlavním cílem programu je realizace dlouhodobé 
specifické primární prevence v jižních Čechách 
a zejména v regionu okresu Strakonice a v kraj-
ském městě Českých Budějovicích, tj. dlouhodo-
bých, kontinuálních programů pro 7.–9. třídy ZŠ 
a pro SŠ. Programy jsou připraveny ve spolupráci 
se školou a místně příslušnými odborníky, podpo-
rují samostatný rozvoj preventivních mechanis-

mů a aktivit školy. Dále se realizují programy prv-
ních ročníků SŠ, programy pro starší studenty, 
realizace programů pro pedagogy, výchovné 
poradce, vysokoškolské studenty, rodiče a návaz-
né programy poradenství, krizové intervence, 
zprostředkování spolupráce s odborníky a pre-
ventivní aktivity pro ohrožené specifické cílové 
skupiny. 

Dílčí cíle programů primární prevence: 
 > pomoc při realizaci školních minimálních preven-

tivních programů či jiných školních koncepcí pre-
vence sociálně patologických jevů, nabídkou pro-
gramů primární prevence pro druhý stupeň 
základních škol a školy střední, na území školy 
i mimo něj, v rámci školní docházky i mimo ni,

 > v oblasti drogové prevence tyto specifické cíle:
 > zabránění nebo oddálení nástupu užívání návy-

kových látek včetně minimalizace rizik pro jed-
notlivce a společnost,

 > působení a motivování jedinců k odklonu od 
užívání u populace již experimentujících či 
v počátečních fázích užívání s cílem návratu 
k životnímu stylu, který není spojen s užíváním 
návykových látek,

 > v případě rizikového chování spojeného s uží-
váním návykových látek zajistit adekvátní pro-
středky ochrany před dopady tohoto jednání 
a motivace k specializované pomoci,

 > podpora informované volby namísto zjednodu-
šeného odrazování od experimentu 

 > podpora a rozvoj psychosociálních dovedností 
a skupinových dovedností a třídního klimatu,

 > podpora zdravého způsobu života
 > prostřednictvím našich programů zlepšovat tříd-

ní a školní klima u spolupracujících škol

Primární prevence Prevent
Primary prevention Prevent

Petra Bečvářová, 
Tomáš Brejcha, DiS.
Ludmila Cinková 
Barbora Cvejnová 
Tomáš Hraběta 
Dagmar Chlubná, 
Veronika Jandová 
Kateřina Janovcová, 
Markéta Jindrová 
Filip Kadlec 
Kateřina Kolrosová 
Jana Kotková
Mgr. Jana Kostínková
Heda Křížková
Věra Lukášová
Julie Machačová
Jiří Marek
Matouš Marek
Jan Neuwirt
Mgr. Jan Pavelka
Michal Pekárek
Kamil Podzimek DiS.
Bc. Petra Podzimková
Jana Rošlapilová
Martin Sadílek
Mgr. Anna Skoupá
František Šoltéz
Anděla Tomášková
Mgr.Petra Tůmová
Jana Vašková – externí lektoři

Mgr. Štefan Schwarc
ředitel, lektor

Martin Klajn, DiS.lektor, vedoucí sekce PP	
mimo rámec školní docházky

Ivana Balatálektor

Josef Hruškalektor
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Tab. 1 Tabulka výkonů realizovaných v rámci školní docházky 
 a mimo rámec školní docházky
———————————————————————————————————————————————————— Počet — ——————————————
———————————————————————————————  Celkový —— Počet — ———   Počet — — ostatních————  Počet — ————
Typ programu— —————————————————————  čas  — ——— institucí— —   klientů—— osob———————  dětí — —————
———————————————————————————————  (h)— ———— (školy)— ——   (třídy)—— (pedagogů   ———————————— —
———————————————————————————————————————————————————— rodičů, atd.) — ——————————
Primární prevence v rámci školní docházky 	 ———  518 	 ——— 27	 —————   132 	 —— 172 	 ——————  2 746  	 ————
Primární prevence mimo rámec školní docházky 	 ——  729 	 ——— 16	 —————   43 	 ——— 76	 ———————  959 	 —————
Celkem 	——————————————————————————  1 247 	 —— 35	 —————   175 	 —— 248 	 ——————  3 705  	 ————

Tab. 2 Aktivity prevence užívání drog se skupinami dospělých
————————————  Typ— —————————————————————————————   Počet— ——————  Počet— ——————————
Skupina— ——————  programu — —————————————————————————   oslovených — ——  hodin— ——————————
—————————————————————————————————————————————   (kontaktů)———————————————————
Pedagogové	 ————  Dlouhodobé vzdělávání metodiků prevence  	 ————   22	 ————————  32	 ————————————
————————————  Pedagogové účastni a zapojeni do programů	 ————   275 	 ———————  1 336 	 ——————————

Tab. 3 Jiné aktivity primární prevence užívání drog
—————————————————— Krátký— —————————————————————————————— Počet— ————————————
Cílová — ————————————— popis— ———————————————————————   Rozsah——— oslovených— ————————
skupina— ———————————— programu— ————————————————————   (hodin)— —— (účastníků)— ————————
Gymnázium Strakonice 	——— Zážitkový kurz	 —————————————————   32	 ————— 23+2 	 ————————————
mládež 	————————————— Vzdělávání nových lektorů — Šajning	————   54	 ————— 20	 ——————————————
Celkem 	—————————————————————————————————————————   6   	 ————— 45	 ——————————————

 > navodit pozitivní změnu a rozvoj v oblasti infor-
mací, rizik, dovedností a postojů školní mládeže 
k daným problémovým jevům

 > naplnit statut externího odborníka, pomocníka 
a partnera pro spolupráci v oblasti negativních jevů 
pro nejméně 20 škol regionu Jihočeského kraje

 > nadále v našich programech zajistit a udržet pro-
fesionální kvalitu, kterou doposud garantujeme 
certifikátem kvality a akreditací MŠMT. 

Události a zhodnocení  roku 2009
Projekt primární prevence má trvalý ráz a proto 
jsme v roce 2009 navázali na již realizovanou čin-
nost. Na některých školách jsme pokračovali 
v práci započaté v předchozím roce, nově jsme 
začali realizovat program na dalších 19 školách. 
Od počátku roku jsme na závěr každého progra-
mu zavedli pětibodový písemný dotazník pro 
účastníky a jejich spokojenost s programem. Ten 
slouží jako zpětná vazba pro lektory, ale také 
k dokreslení obrazu o třídě. Analýzu dotazníku 
provádí lektoři ihned po ukončení programu, nej-
lépe i s třídním učitelem. Průběžně sledujeme 
také spokojenost objednatelů prevence (tj. vede-
ní školy, pedagogů). Konzultace s pedagogem, 
případně ředitelem školy,  probíhají před progra-
mem a důkladně také po jeho ukončení. Nezazna-
menali jsme žádné negativní reakce, pouze drob-
né procesuální chyby, které se snažíme hned 
napravit. O spokojenosti s programem nejvíce 
svědčí velký nárůst zájemců. V tomto roce  jsme 

pracovali s 35 školami (a dvěma dalšími subjekty - 
dětské zastupitelstvo ve Strakonicích, PPP ČB), 
Česko Anglické gymnázium ČB, Gymnázium Kap-
lice , Gymnázium olympijských nadějí ČB, Gymná-
zium Strakonice , Gymnázium Jírovcova ČB, Gym-
názium J.V.Jirsíka ČB, Gymnázium Trhové Sviny , 
Gymnázium Vimperk, Obchodní akademie ČB, 
SOU Blatná, SŠŘS Zvolenská ST, SPŠ Volyně,	
SŠ a OU Volyně, Střední škola Vimperk, Střední 
zdravotní škola ČB, SUPŠ Anežky České ČK,	
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, ZŠ Alešova ST,	
ZŠ Čelakovského ST, ZŠ Plešivec ČK, ZŠ Čestice, 
ZŠ Dukelská ST, ZŠ Jezerní ST, ZŠ Lhenice,	
ZŠ Matice školské ČB, ZŠ Kluky, ZŠ Novosedly, 
ZŠ Poděbradova ST, ZŠ Povážská ST, ZŠ  Such-
dol nad Lužnicí, ZŠ Ševětín, ZŠ TGM Blatná,	
ZŠ Velké náměstí ST, ZŠ Vlachovo Březí, ZŠ Voly-
ně. Kurzy mimo rámec školní docházky, tzv. adap-
tační kurzy, probíhají od září do listopadu v tako-
vém objemu, že někdy pracují zároveň 3–4 lek-	
torské týmy. To je poměrně náročné na organizaci, 
materiální vybavení, ale hlavně na odborné lekto-
ry. V průběhu celého roku pracovali v programu 	
3 nebo 4 stálí zaměstnanci, v období adaptačních 
kurzů dalších 28 externích lektorů. Všichni naši 
lektoři projdou náležitým vzděláním a nováčci se 
zaškolují první rok jako pomocní lektoři, pod vede-
ním zkušenějších kolegů. V létě jsme zrealizovali 
několikadenní zážitkový kurz „Šajning“, který 
posloužil mimo jiné, jako sebezkušenostní forma 
vzdělání pro některé nové lektory.

Luna
Dej piškot	a nemáš problém!
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Poslání
Substituční centrum usiluje o návrat do běžného 
života u osob závislých na opiátových drogách 
(např. heroin, morfin, opium) prostřednictvím sub-
stituční léčby - zavedeného léčebného postupu. 

Mission 
Substitution Centre makes an effort for recovery 
to usual life of opiate drug addictive people (for 
example heroin, morphine, opium) applying sub-
stitution treatment – established medical care.

Cíle
	 > Snížení nebo ukončení užívání nezákonných návy-

kových látek.
 > Omezení nebo ukončení kriminálního chování.
 > Řešení a zlepšení sociální situace při vstupu a po 

1roce léčby (kritérii jsou zaměstnání+bydlení).
 > Stabilizace zdravotní situace   chronické zdravot-

ní problémy při vstupu a po 1 roce léčby).

Cílová skupina
Veškeré spektrum služeb poskytujeme: 
 > Drogově závislým převážně nitrožilním uživatelům 

opiátových drog (např. heroin, morfin), kteří tyto 
nelegální drogy již brát nechtějí a zároveň aktuálně 
nechtějí, nebo nemohou abstinovat a je jim nad 15let

 > Blízkým a rodinným příslušníkům těchto klientů  
v substituční léčbě

Služby nemůžeme poskytnout:
 > Osobám, které se chovají aktuálně agresivně vůči 

pracovníkům
 > Akutně intoxikovaným osobám, v případě, že 

intoxikace znemožňuje rozhovor
 > Osobám, které nemluví česky, příp.slovensky 

a nepřijdou s tlumočníkem kvůli jazykové bariéře

 > Osobám, které mají takový handicap, který zne-
možňuje poskytování služby, pro který potřebují 
pomoc asistenta a tuto si nejsou schopni zajistit

 > Osobám těžce tělesně postiženým na vozíku  - 
centrum není bezbariérové

Základní poradenství, většinou jednorázové, 
příp. s předáním kontaktů na jiná vhodná zaříze-
ní poskytujeme: 
 > Drogově závislým/experimentátorům na jiných 

než opiátových drogách
 > Těm, kteří chtějí léčbu k abstinenci – ať ústavní 

(léčebna, komunita), nebo ambulantní
 > Blízkým a rodinným příslušníkům lidí závislých/

experimentátorům na jiných než opiátových dro-
gách

 > Drogově závislým převážně nitrožilním uživate-
lům opiátových drog, kteří chtějí substituční léč-
bu, ale nevyhovují jim pravidla zařízení

 > V podstatě každému, kdo potřebuje poradit 
v oblasti drogových závislostí

Pouze podání metadonu:
 > Po dohodě s mateřským centrem, pokud klienti 

cestují – možné i pro cizince. 

Specifické principy práce
Nízkoprahovost > Služby jsou nastaveny tak, aby 

byly snadno dostupné pro cílovou skupinu.
Dodržování pravidel SCP > Dodržování pravidel  je 

základem pro vytvoření bezpečného prostředí 
pro uživatele služby i zaměstnance.

Události a zhodnocení  roku 2009
Substituční centrum se v tomto roce potýkalo 
s finančními potížemi. V posledních letech jsme 
opakovaně obdrželi méně státních dotací než 
v roce předchozím a to od všech poskytovatelů 

Substituční centrum Prevent
Substitution centre Prevent

Mgr. Lenka Moravcová
ředitelka, konzultant, poradce

MUDr. Pavla Novotná
lékařka, psychiatr

Lada Předotovázdravotní sestra Šárka Stráskázdravotní sestra

Radka Jozovázdravotní sestra	(od září)

Nikola Hrdličkovázdravotní sestra	(do září)



40 ��

Tab. 2 Struktura realizované péče
———————————————————————————— Počet osob,— ——————————————————————————————
Služba— ——————————————————————— které danou———————  Počet výkonů— ——————————————
———————————————————————————— službu využili — ————————————————————————————
Sociální práce	——————————————————— 19	 ————————————  44	 —————————————————————
Individuální terapie, poradenství 	 —————— 28	 ————————————  244/30 min	————————————————
Rodinná terapie, poradenství	 ————————— 8  	 ————————————  15/30 min 	 ————————————————
Krizová intervence 	 ——————————————— 10	 ————————————  43	 —————————————————————
Asistenční služba /doprovod 	 ————————— 1  	 ————————————  1   	 —————————————————————
Testy na přítomnost drog	———————————— 29	 ————————————  487 	 ————————————————————
Alkotest	 —————————————————————— 8  	 ————————————  99	 —————————————————————
Testy HIV	 ————————————————————— 1  	 ————————————  1   	 —————————————————————
Testy HCV	 ————————————————————— 1  	 ————————————  1   	 —————————————————————
Vstupní zhodnocení	 ——————————————— 15	 ————————————  15 	 —————————————————————
Psychiatrické vyšetření 	 ———————————— 4  	 ————————————  4   	 —————————————————————
Podání substituční látky	 ———————————— 29	 ————————————  3 428 	 ———————————————————

(RVKPP, MZ i MPSV). Náklady na poskytování 
služby však naopak, tak jako všude jinde, postup-
ně rostou. Situace nás donutila v letošním roce 
omezit poskytovaní některých služeb a zkrácení 
úvazku na sociální práci a terapie. Dostali jsme se 
tak na hranici, pod kterou již nelze jít, pokud 
chceme udržet standard služby a hlavně její 
smysluplnost. V letošním roce jsme zcela ukončili 
skupinové terapie a výrazně omezili počet indivi-
duálních konzultací s klienty. Mírně jsme také 
zkrátili otevírací dobu na výdej substituční látky. 
Přes tyto obtíže program prošel dalším kolem 
certifikací a celoročně úspěšně pracoval s klienty 
na pozitivních změnách. V rámci hodnocení 
úspěšnosti projektu jsme zaznamenali výrazné 

pokroky ve všech sledovaných kritériích – tj. sní-	
žení užívání nelegálních látek,  omezení či ukon-
čení kriminálního chování, zlepšení sociální situa-
ce klientů (při vstupu do léčby bylo bez práce 
67 % klientů, po roce léčby jen 33 %), stabilizace 
zdravotní situace (2 klienti ukončili úspěšně léč-
bu hepatitidy C). V tomto roce opět poklesl zájem 
o substituci Subutexem. To je důsledkem benevo-
lentního předepisování tohoto preparátu lékaři, 
kteří jej umožní klientovi získat na 2 týdny 
dopředu a to bez jakékoliv psychosociální inter-
vence. Pro klienty je to samozřejmě pohodlnější, 
avšak takto „okleštěná“ služba je z našeho pohle-
du ve výsledku škodlivá a prodlužuje dobu užívá-
ní drog.

Tab. 1 Struktura a počet klientů
Počet klientů —————————————————————————————————————————— —37— ——————————————
Kapacita programu	 —————————————————————————————————————  35	 ——————————————
Průměrná délka programu 1 klienta	 ———————————————————————————  651 dní	 ———————————
Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili	 ———————————————  29	 ——————————————
   — z toho substituovaní buprenorfinem  	 ————————————————————————  14 	 ——————————————
   — z toho substituovaní metadonem	 ———————————————————————————  15 	 ——————————————
   — z toho prvních kontaktů 	 ————————————————————————————————  9   	 ——————————————
   — z toho mužů  	 ———————————————————————————————————————  19	 ——————————————
   — z toho injekčních uživatelů drog 	 ———————————————————————————  28	 ——————————————
   — z toho se základní drogou heroin	 ———————————————————————————  23	 ——————————————
   — z toho se základní látkou Subutex nelegálně	 ————————————————————  7   	 ——————————————
   — z toho se základní látkou metadon nelegálně	————————————————————  0   	 ——————————————
   — z toho se základní drogou jiné opiáty (např. braun)	 ————————————————  9   	 ——————————————
Počet klientů, kteří program ukončili 	 ——————————————————————————  16 	 ——————————————
   — z toho byli vyloučeni  	 ——————————————————————————————————  12 	 ——————————————
Průměrný věk klienta	 ————————————————————————————————————  30,11 	 ————————————
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Vzdělávání 
a další krátkodobé 
aktivity v roce 2009
Education and other short termed activities 2009

Krajská konference 
protidrogových profesionálů 
Jihočeského kraje
Ve dnech 8. a 9. října se v hotelu Vltava v Červené 
nad Vltavou konala již III. Krajská konference 
protidrogových profesionálů. Díky finanční pod-
poře Krajského úřadu Jihočeského kraje a pří-
spěvku firmy Zelená hvězda se zde setkalo 60 od-	
borníků z řad terapeutů, terénních a kontaktních 
pracovníků, sociálních pracovníků, pracovníků 
městských úřadů, magistrátu i krajského úřadu 
a také příslušníků policie.  Pod souhrnným téma-
tem a názvem „ Drogové služby v Jihočeském kra-
ji… vše je tak, jak má být?“ bylo na konferenci pre-
zentováno 16 příspěvků od jihočeských odbor-	
níků a dalších pozvaných hostů. Doufáme, že 
třetí ročník nebyl posledním a příští rok se na 
podzim znovu setkáme nad dalšími odbornými 
diskuzemi. 

Mezinárodní kurz 
„Skinned of in Prague“

Po velice úspěšném kurzu z předchozího roku 
„Smart blond“  (v překladu = Chytrá blondýna) 
jsme se rozhodli zúročit své znalosti a uspořádat 
další mezinárodní kurz, který bude specifičtěji 
pracovat s myšlenkou stereotypů a předsudků.  
Pod názvem „Skinned of in Prague“, neboli „Svle-
čeni z kůže v Praze“, jsme se spolu s účastníky 
zaměřili na téma xenofobie a rasizmu. Účastníci	
z  Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a České 
republiky, kteří ve své zemi pracují s mládeží, 
měli jedinečnou příležitost si během týdenního 
kurzu vyzkoušet a naučit se mnoho nového. Např. 
jaké to je být v kůži cizince, hledajícího pomoc 
v neznámém městě, nebo jak se cítí sociálně vylou-
čený žebrák mezi bohatými hosty kavárny atd.  
Velká část kurzu byla věnována vztahům  národů 
z nichž pocházeli jednotliví účastníci. Jak ovliv-
ňuje náš pohled na okolní země naše společná 
historie? Zůstávají v nás křivdy např. z druhé 

Helena Platzerovávedoucí oddělení,	ekonom

Kancelář organizace
Office	

Daniel Vlčekadministrativní pracovník

Marta Roubalováadministrativní	pracovnice

Sára
vrchní sčítač

Věra Kontríkováúčetní

Mgr.Anna Němcová
personalista, odborný 

poradce
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V lednu jsme spustili provoz nového zařízení v Českých Budějovicích. 

Poslání
Posláním KC Prevent České Budějovice je poskyt-
nout bezpečné a přijímající prostředí populaci 
uživatelů drog, nabídnout jim pomoc a podporu při 
hledání vhodného řešení jejich aktuálních problé-
mů, minimalizovat zdravotní a sociální rizika, moti-
vovat ke změně dosavadního způsobu života smě-
rem k abstinenci a těmito prostředky zároveň 
chránit populaci drogami nezasaženou.

Cíle
	 > navázání důvěrného vztahu mezi uživateli drog 

a pracovníky zařízení 
 > zdravotní a sociální stabilizace uživatelů drog 
 > změna rizikových vzorců chování klientů a motivo-

vání ke změně způsobů života směrem k abstinenci 
 > snížení výskytu infekčních chorob 
 > zvýšení informovanosti uživatelů drog 
 > zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti

	

Cílová skupina
	 > problémoví uživatelé drog (nitrožilní uživatelé drog, 

uživatelé opiátů a /nebo kokainu a amfetaminů) 
 > osoby se závislostním chováním 
 > experimentátoři a příležitostní uživatelé drog 
 > osoby blízké uživatelům drog (rodiče, partneři, 

příbuzní…) 

Specifické principy KCP ČB
Nízkoprahovost > Služby jsou nastaveny tak, aby 

poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci 
vstupních podmínek.

Anonymita	> U uživatelů služby nezjišťujeme osobní 
údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonym-
ních kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní 
údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími 
institucemi), klient musí k tomuto kroku poskyt-
nout informovaný písemný souhlas.

Bezplatnost	> Služby jsou klientům poskytovány bez-
platně.

Dostupnost	> Služby jsou uživatelům dostupné kdy-
koliv v rámci provozní doby jim přizpůsobené. 
Není potřeba předchozího objednání ani doporu-
čení jiného odborníka.

Novinky roku 2010

Kontaktní centrum Prevent  
České Budějovice

světové války a ovlivňují naše postoje k lidem ze 
zúčastněných národů? S tématy jsme pracovali 
formou zážitkových a prožitkových her, k hlubší-
mu pochopení jsme použili také  workshopy 
i přednášku sociologa.Kurz byl finančně zajištěn 
programem „Mládež v akci“.

Lektoři kurzu: Martin Klajn, DiS. – vedoucí, Bc. 
et Bc. Kateřina Drozdová, Mgr. Anna Němcová, 
Michal Němec, Mgr. Štefan Schwarc

Profesionalizací k efektivitě

V průběhu posledních 4 měsíců roku 2009 jsme za 
majoritní finanční podpory Statutárního města 
České Budějovice realizovali čtyřdílný (24 hodin) 
vzdělávací seminář s názvem „Profesionalizací 
k efektivitě“. Seriál byl složen z teoretických 
a praktických bloků, které měly pracovníkům 
jiných (nedrogových) služeb a dalších institucí 
(policie, městské úřady, probační a mediační služ-
ba,…) zprostředkovat přehled o drogové proble-

matice a s ní spojenými službami. Obsahem tedy 
byla témata koncepční a strategická, přiblížení 
principů a základních východisek, představení 
všech typů drogových služeb. V druhé polovině 
pak, za přítomnosti zástupců českobudějovických 
služeb, prezentace konkrétních zařízení na území 
Statutárního města České Budějovice a společné 
hledání průsečíků spolupráce mezi všemi zastou-
penými službami a institucemi. Poslední blok byl 
věnován praktickým nácvikům jednání s klientem 
–  uživatelem drog – v různých kontextech 
(OSPOD, Úřad práce, atd…).
K našemu velkému potěšení byl o zmíněný vzdělá-
vací seriál velký zájem, a tak proběhl v maximál-
ním možném počtu frekventantů – 32.

Autor seriálu: Michal Němec
Lektoři: Tomáš Brejcha, DiS., Mgr. Pavel Han-
zal, Bc.Jiří Koreš, Mgr. Lenka Moravcová,—
Mgr.Marek Nerud, Kamil Podzimek, DiS.,—
Mgr. Daniel Randák,  Mgr. Štefan Schwarc, 
a v rámci prezentace jednotlivých služeb—
a zařízení naši skvělí hosté - jejich vedoucí.
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——————————————————————————————————————————  Stav k prvnímu— —  Stav k poslednímu— — —
Aktiva / Assets — ———————————————————————————————  dni účetního————  dni účetního —————
——————————————————————————————————————————  období————————  období — ———————
——————————————————————————————————————————  Balance as of — ——  Balance as of — ——— —
——————————————————————————————————————————  the first day of——— t he last day of ———— —
——————————————————————————————————————————  the accounting———  the accounting — —— —
——————————————————————————————————————————  period————————  period — ———————
A. dlouhodobý majetek celkem / A. Long-term fixed assets total		 —— 	—				 —————————  76 	 ——————————
B. krátkodobý majetek celkem / B. Short-term assets total		 —————  1 003 	 ———————  901 	 —————————
I. zásoby celkem / I. Inventory total	————————————————————  22 	 —————————  2   	 ——————————
II. pohledávky celkem / II. Accounts receivable total 	 —————————  254 	 ————————  288 	 —————————
III. krátkodobý finanční majetek celkem / III. Short-term funds total 	—  714  	 ————————  604 	 —————————
IV. přechodné účty aktivní / IV. Cash in transit  	 ————————————  13 	 —————————  7   	 ——————————
Aktiva celkem / Assets total 	 ————————————————————————  1 003 	 ———————  977 	 —————————

Rozvaha / Balance sheet 
Ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)	/ Balance as of the last day of the 
accounting period 31st Dec. 2008 (rounded up to thousand CZK).

——————————————————————————————————————————  Stav k prvnímu— —  Stav k poslednímu— — —
Pasiva / Liabilities— —————————————————————————————  dni účetního————  dni účetního —————
——————————————————————————————————————————  období — ——————  období—————————
——————————————————————————————————————————  Balance as of — ——  Balance as of  — ——— —
——————————————————————————————————————————  the first day of — —  the last day of ———— —
——————————————————————————————————————————  the accounting — —  the accounting  — —— —
——————————————————————————————————————————  period — ——————  period — ———————
A. vlastní zdroje celkem / A. Long-term liabilities	 ———————————  430 	 ————————  400 	 —————————
I. jmění celkem / I. total equity			 ——————————————————————  162 	 ————————  389 	 —————————
II. výsledek hospodaření celkem / II. retained profit 	 —————————  268 	 ————————  11	 ——————————
B. cizí zdroje celkem / B. Current liabilities total 	 ———————————  573 	 ————————  577 	 —————————
III. krátkodobé závazky / III. short — term debt	 ————————————  573 	 ————————  577 	 —————————
Pasiva celkem / Liabilities totall 	 —————————————————————  1 003 	 ———————  977 	 —————————

Účetní uzávěrka
Financial statement

A. Náklady / A. Expenses
Spotřeba materiálu / Material used		 ————————————————————————— 1 494 	 ——————————————
Spotřeba energie  / Energy used		 ——————————————————————————— 190	 ———————————————
Spotřeba ostatních neskladových dodávek / Other goods used 	————————— 216	 ———————————————
Opravy a udržování / Repairs and maintenance		—————————————————— 96  	————————————————
Cestovné / Travel expenses		 —————————————————————————————— 250	 ———————————————
Náklady na reprezentaci / 	 ——————————————————————————————— 19  	————————————————
Ostatní služby / Other services		———————————————————————————— 2 096 	 ——————————————
Mzdové náklady / Staff cost		—————————————————————————————— 6 267 	 ——————————————
Zákonné sociální pojištění / Health insurance a social security 	————————— 1 785 	 ——————————————
Zákonné sociální náklady / Statutory social expenditure 	 ———————————— 17	 ————————————————
Daň silniční /	 ——————————————————————————————————————— 15	 ————————————————
Ostatní daně a poplatky / Other taxes and charges		———————————————— 11	 ————————————————
Ostatní pokuty a penále / Other fines and penalties 	 ——————————————— 1  	 ————————————————
Manka a škody / Deficiency and loss 	 ————————————————————————— 4  	 ————————————————
Jiné ostatní náklady / Other expenses			 ——————————————————————— 93	 ————————————————
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku /	———————————— 4  	 ————————————————
Náklady celkem / Expenses total 	 ——————————————————————————— 12 558 	 —————————————

C. Rozdíl / C. Difference
Rozdíl (výnosy — náklady)	/ Difference (profit — expenses)	 ——————————— 11	 ————————————————

B. Výnosy / B. Profit
Tržby z prodeje služeb / Proceeds on sale of services		 —————————————— 1 051 	 ——————————————
Úroky / Interests			 ———————————————————————————————————— 9  	 ————————————————
Kurzové zisky /	—————————————————————————————————————— 2  	 ————————————————
Jiné ostatní výnosy / Other profit		——————————————————————————— 30	 ————————————————
Přijaté příspěvky / Contributions received		————————————————————— 162	 ———————————————
Přijaté členské příspěvky /	——————————————————————————————— 3  	 ————————————————
Provozní dotace / Grants for operation		 ——————————————————————— 11 311 	 —————————————
Výnosy celkem / Profit total 	 —————————————————————————————— 12 569 	 —————————————

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč). / Profit and lost	
account Balance as of the last day of the accounting period 31st dec. 2008 (rounded up to thousand CZK).
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———————————————————————————————————————————————————  DCP— —————— DPP——————— JSP ——————————————— KCP PT  — ———————   KCP ST ———————— KRC PT  — ——————— SCP— ———————— PPP— ——————— CELKEM— —
Rada vlády pro koordinace protidrogové politiky / National Drug Commission	 ——  656 	 —————— 228	 —————— 511 	 —————————————— 325 	 ——————————   509 	 ————————— —						——————————— 350	 ———————— —				———————— 2—579—	 ———
Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministry of Labour and Social Affairs	————  506 	 —————— 138	 —————— 400	 —————————————— 412 	 ——————————   460 	 ————————— 250 	 —————————— 157	 ———————— —				———————— 2—323—	 ———
Ministerstvo zdravotnictví / Ministry of Health	 ————————————————————— 	—			 ——————— 100	 —————— 120	 —————————————— 50  	———————————   80 	 —————————— —						——————————— 400	 ———————— —				———————— 750——	 ————
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy / Ministry of Education 	———————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— —					———————————		—				 —————————— —						——————————— —			 ————————— 170 	 ——————— 170——	 ————
Krajský úřad Jihočeského kraje / Regional Authority of South Bohemia		 ——————  700 	 —————— 350	 —————— 500	 —————————————— 480	 ——————————   550 	 ————————— —						——————————— 350	 ———————— 840	 ——————— 3—770		 ———
Město České Budějovice / Magistrate of the City of České Budějovice	 ————————  200 	 —————— 200	 —————— 200	 —————————————— —					———————————		—					—————————— —						——————————— 100	 ———————— 250	 ——————— 950			 ————
Město Blatná / Municipality Blatná		 ———————————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— —					———————————   20 	 —————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 20				—————
Město Prachatice / Municipality Prachatice 	 ——————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— 50 	 ———————————		—					—————————— 10 	 ——————————— —					————————— —					———————— 60—			—————
Město Strakonice / Municipality Strakonice		 ——————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— —					———————————   50 	 —————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 50——		—————
Město Týn nad Vltavou / Municipality Týn nad Vltavou 	 ———————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— 15 	——————————————— —					———————————		—					—————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 15				—————
Město Vodňany / Municipality Vodňany			 ————————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— —					———————————   10	 —————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 10—			—————
Město Vimperk / Municipality Vimperk	 —————————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— 25 	 ———————————		—					—————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 25				—————
Obec Vlachovo Březí / Municipality Vlachovo Březí 		 —————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— 3   	 ———————————		—					—————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 3						—————
Obec Volary / Municipality Volary		 ————————————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— 15 	 ———————————		—					—————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 15				—————
Nadace O2 / O2 foundation		 ————————————————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— —					———————————		—					—————————— —						——————————— —					————————— 238	 ——————— 238—			————
Nadace divoké husy	 —————————————————————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— —					———————————   40 	 —————————— —						——————————— —					————————— —					———————— 40——		—————
Dary / Gifts		——————————————————————————————————————————— 	—			 ——————— —			 ——————— —			 ——————————————— —					———————————		—					—————————— —						——————————— 77 	————————— —					———————— 77				—————
Vlastní příjmy / Other incomes 	 ———————————————————————————————  123 	 —————— 2   	 ——————— 168	 —————————————— 1   	 ———————————   12	 —————————— 3   	 ——————————— 44	 ————————— 363	 ——————— 716			 ————
CELKEM / TOTAL — —————————————————————————————————————— —2—185—— ————— 1—018— ————— 1—914— ————————————— 1—361— ———————————1—731—————————— 263———————————— 1—478— ——————— 1—861— —————— 11—811— ———

Finanční zpráva / Statement of financial activities
Náklady a příjmy na realizaci jednotlivých dlouhodobých projektů v roce 2009 (v tisících Kč).	/ Income 
structure and sources long termed projects 2009 (rounded up to thousand CZK).

————————————————————  Skinned——  Evropský  — ——  Profesiona-——  III. krajská——  Další————— —CELKEM——
————————————————————  off in — ——  dobrovolnický——  lizací— ————  konference——  vzdělávání— ———————
————————————————————  Prague— —  program— ———  k efektivitě — ————————————————————————
EU – Mládež v akci	————————  375 	 ———  43 	 ——————— 	—				 —————— 	—				 —————— 	—				 ————— 	418——	 ———
Město České Budějovice	————— 	—			 ———— 	—				 ———————  50	 —————— 	—				 —————— 	—				 ————— 	50—	 ————
Krajský úřad Jihočeského kraje	 — 	—			 ———— 	—				 ——————— 	—				 ——————  114  	 ————— 	—				 ————— 	114——	 ———
Zelená hvězda	 —————————— 	—				 ———— 	—				 ——————— 	—				 ——————  15 	 —————— 	—				 ————— 	15—	 ————
Účastnické poplatky 	 —————— 	—				 ———— 	—				 ———————  7   	 ——————  15 	 ——————  30 	 ————— 	52—	 ————
CELKEM— ————————————— —375—— ——— —43— ——————— —57— —————— —144—— ————— —30— ————— —649—— ———

Příjmy na realizaci vzdělávacích a jednorázových aktivit v roce 2009 (v tisících Kč). / Income structure and 
sources short termed projects 2009 (rounded up to thousand CZK).



entuje také na prevenci zneužívání syntetických 
drog na tanečních akcích.

2003
Soustředíme se na rozvoj a rozšíření terénních 
programů jak v rámci JIHOČESKÉHO 
STREETWORKU tak v rámci KRIZOVÉHO 
A KONTAKTNÍHO CENTRA. Z finančních důvodů 
ukončujeme provoz  volyňské čajovny. Začínáme 
s přípravnými projektovými prácemi a mapová-
ním scény pro vznik nového substitučního zaříze-
ní v Českých Budějovicích.

2004
Vzniká JIHOČESKÉ SUBSTITUČNÍ CENTRUM 
v Českých Budějovicích. Zakládáme SPOLEČEN-
STVO PRO ZÁŽITEK,  které se zabývá realizací  
zážitkových kurzů pro různé věkové i zájmové 
skupiny.

2002
With the association with the civic association 
SPPPO Prachatice the new project of the outreach 
SOUTH BOHEMIAN OUTREACH PROGRAMME 
was launched. Besides injecting drug users it is ori-
ented also on the prevention of synthetic drug 
using at dancing parties.

2003
We concentrate on the development and spre-
ading of the outreach programmes within the fra-
mework of the SOUTH BOHEMIA OUTREACH 
PROGRAMME and also within the framework of 
the CRISIS AND DROP INCENTRE. By reason of 
finances we stop running the tearoom in Volyně. 
We start preparatory projects and surveying of 
the scene for the rise of a new substitution facility 
in České Budějovice.

2004
The SOUTH BOHEMIA SUBSTITUTION CEN-
TRE in České Budějovice is launched.We laun-
ched the FELLOWSHIP FOR EXPERIENCE that 

1999
10. 3. – založení občanského sdružení PREVENT. 
Realizace prvních preventivních programů na ZŠ 
a SŠ strakonického okresu. V srpnu zahajuje pro-
voz KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM ve Stra-
konicích. Otevření čajovny Karma ve Volyni, alter-
nativního prostoru pro setkávání mladých lidí.

2000
Spuštění projektu S MODROU OBLOHOU, který 
využíval zážitkovou pedagogiku a terapii  při 
práci s dětmi v péči  sociálních kurátorů.

2001
Rozvoj dlouhodobých projektů primární preven-
ce pod názvem CESTA POZNÁNÍ.

2002
Ve spolupráci s o. s. SPPPO Prachatice vzniká 
nový projekt terénní práce JIHOČESKÝ STREE-
RWORK. Kromě injekčních uživatelů drog se ori-

Historie
History

1999
March 13 – launching the civic association PRE-
VENT (thereinafter only PREVENT). Realization 
of the first prevention programme in the primary 
and secondary schools in the Strakonice region. 
In August the CRISIS AND DROP IN CENTRE in 
Strakonice is launched. Opening of the tearoom 
Karma in Volyně.

2000
Starting of the programme WITH BLUE SKIES 
that used the experience education and therapy 
within the work with children in the care of pro-
bation officers.

2001
Development of long-term projects of primary 
prevention under the name A PASSAGE TO 
COGNITION.
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A KONTAKNÍ CETNRUM STRAKONICE  a také 
kancelářské zázemí, neboli sídlo o. s. PREVENT se 
stěhují na nové adresy. Prachatické zařízení se roz-
děluje na dva oddělené projekty- KRIZOVÉ CENT-
RUM  a KONTAKTNÍ CENTRUM. Ve spolupráci 
s Krajským úřadem Jihočeského kraje pořádáme 	
II. ročník Krajské konference protidrogových profe-
sionálů, tentokrát v Červené nad Vltavou. V srpnu 
vzniká svaz občanských sdružení o. s. PROADIS 
(propojené-profesionální adiktologické služby), 
jehož jsme jedním z šesti členů.

2009
10. 3. slavíme 10 let od založení sdružení. V říjnu 
proběhla III. Krajská konference protidrogových 
profesionálů. V rámci větší „průhlednosti a pře-
hlednosti” sdružení sjednocujeme názvy jednotli-
vých zařízení a jejich logo. Poslendím dnem roku 
končí svoji činnost Krizové centrum v Prachaticich.

the 1st Regional Conference of the Drug Profes-
sionals in Kvilda, Šumava.

2008
The DRUG COUNSELING CENTRE in České Budě-
jovice is launched.  CRISIS AND DROP IN CENTRE 
in Strakonice and also administration and mana-
gement of organization moves to a new addresses. 
CENTRES in Prachatice divides  into  two separa-
te projects – CRISIS CENTRE and DROP IN CEN-
TRE. In cooperation with Regional Authority of 
South Bohemia it is organized the 2nd Regional 
Conference of the Drug Professionals in Červená 
nad Vltavou. The association PROADIS (connected 
– professional – adictologic - services) is launched. 
NGO PREVENT is one of the 6 members.

2009
We celebrate our 10th anniversary on March 
10th. 

2005
Všechna naše zařízení pracující s uživateli drog 
splňují standardy odborné způsobilosti a dostá-
vají CERTIFIKÁT. S prachatickým sdružením 
SPPPO plánujeme „fúzi“  jejich Krizového a kon-
taktního centra a o. s. PREVENT.

2006
KRIZOVÉ A KONTAKTNÍ CENTRUM v Prachati-
cích je od ledna provozováno pod hlavičkou  
PREVENTu. V Českých Budějovicích vzniká  
CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE.

2007
Všechna zařízení poskytující adiktologické služby 
mají certifikát odborné způsobilosti a jsou  regis-
trována jako poskytovatelé sociálních služeb. Ve 
spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje 
organizujeme I. Krajskou konferenci protidrogo-
vých profesionálů na šumavské Kvildě.

2008
Provoz spouští nový projekt – DROGOVÁ PORAD-
NA PREVENT v Českých Budějovicích. KRIZOVÉ 

deals with the realization of the experience semi-
nars for various age and interest groups.

2005
All of our facilities working with drug users match 
the standards of the professional competency 
and they receive the CERTIFICATES. (Quality 
standards of the National Drug Commission) 
With the association with the civic association 
SPPPO Prachatice we plan „a fusion“ of the Crisis 
and Drop in Centre and the civic association PRE-
VENT.

2006
The CRISIS AND DROP IN CENTRE in Prachati-
ce has been operating in the charge of PREVENT 
since January. In České Budějovice the AFTER-
CARE CENTRE is launched.

2007
All facilities receive the certificate of the professio-
nal competency and they are registered as the soci-
al service providers. In cooperation with the Regio-
nal Authority of South Bohemia it is organised	
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Spoluprací, dobrou radou či morálně:
Marie Banáková
Mgr. Veronika Bullová
Mgr. Jan Hesoun
Mgr. Vladimír Hettner
PaedDr. Dagmar Hrubá
Bc. Štěpánka Kardová
Mgr.Helena Kocmanová
Šárka Kovárnová
Věra Kontríková
Mgr. David Kostohryz
Milan Krištůfek 
Mgr. Jan Látal
Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Mgr. Marek Nerud
Mgr. Roman Pešek
Mgr. Ondřej Počarovský
Mgr. Jakub Průcha
MUDr. Dušan Randák
PhDr.Josef Radimecký, MSc., Ph.D.
JUDr. Hana Randáková
Mgr. Vladimír Sklenář 
Mgr. Ing. Jiří Staníček
Mgr. Petr Studenovský
Mgr. Ivana Stráská

Vladimír Stráský
Mgr. Petr Šulista
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D
Mgr. Lenka Vysoká
Mgr. Rudolf Vodička
CPPT o. p. s.
Hepatální poradna Nemocnice Strakonice
Magdaléna o. p. s.
Městská charita České Budějovice
Lékárna Metropol České Budějovice
o. s. Laxus
o. s. Sananim
o. s. SCAN
o. s. Semiramis
o. s. Podané ruce
o. s. Portus Prachatice
o. s. Prev-centrum
o. s. Proadis
o. s. White light 1
TK Nová Ves
Stáje Štětice – Jiří Svoboda
Zdravotní ústav České Budějovice

Děkujeme všem, 
kteří nás v roce 2009 
podpořili.

Finančně:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Město Blatná
Město České Budějovice
Město Prachatice
Město Strakonice
Město Týn nad Vltavou
Město Veselí nad Lužnicí
Město Vimperk
Město Vodňany
Město Volary
Město Vlachovo Březí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
Nadace Divoké husy
Nadace O2
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Autoslužby Mana s. r. o.
Knürr s. r. o.
Zelená hvězda

Michal Anton 
Ivana Bláhová 
Tomáš Brejcha, DiS.
Jana Čenovská 
Bc. Petra Čenovská
Ing. Vít Čenovský
Ludmila a Robert Drozdovi 
Mgr. Tereza Francírková 
Josef Chomát
Mgr. Veronika Jandová
RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
Filip Kadlec
René Koška
Roman Klučka
Mgr. Lenka Moravcová 
Anna a Michal Němcovi 
Vojtěch Pysk
Dagmar a Daniel Randákovi
JUDr. Hana Randáková
Tereza Rejnková
Viktor a Váňa
Jana Zemanová

Poděkování
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EliškaVím všechno,	ale nic neřeknu.

Mgr. Lenka Moravcová
člen

Předcednictvo 
o. s. Prevent

Mgr. Dagmar Randáková
tajemnice

Michal Němecpředseda
Tomáš Brejcha, DiS.

místopředseda

Mgr. Anna Němcová
člen
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