Výroční zpráva 2014 — PREVENT, z. s.

Úvodní slovo

Michal Němec — předseda a výkonný ředitel organizace
Je to vskutku výjimečný a velmi specifický okamžik, psát úvodní slovo k Výroční zprávě. Kdo nezkusil, nechť tak učiní.
Doporučuji. Najednou se vám otevírá prostor něco nějak popsat, shrnout, možná i zhodnotit, posoudit z různých pohledů,
nahlédnout v širokých souvislostech. Přemýšlíte, komu to vlastně píšete, co čtenáři chcete sdělit a co on si s tím pak má
počít. Všímáte si, že byste se chtěli pochlubit tím, jak vám organizace dobře funguje, a že byste chtěli všem poděkovat.
Také, že máte chuť vykřičet do světa všechny nespravedlnosti, kterým musíte čelit. Pak se to nějak usadí a začínáte psát.
A začnete třeba tím, že ostatním doporučíte si to také jednou vyzkoušet, protože je to vážně zajímavý stav.
(Potom ale stejně musíte být konkrétnější, tak si vybíráte; třeba...)

Nejsilnější dojem z uplynulého roku. Tím u mne bylo, když jsem si všiml, jaké kouzlo dělá skutečnost, že PREVENT významně posílil své
působení mimo oblast závislostí. Kouzlo se neodehrává v profesionálních kruzích, kde každý rozumí principům veškeré naší činnosti,
ale mezi běžnými lidmi, potažmo v zastupitelstvech měst a obcí. Jako bychom nyní, když už nepracujeme pouze s „feťákama“, byli něčím lepším. Mnoho rétorů mnohých setkání uchopuje tento fakt a jakoby nás hájili před plénem, že přece nejsme úplně zavrženíhodní.
(Takhle třeba na papír pronikne chuť vykřičet nějakou nespravedlnost.) Necítím se být o nic lepším, ani horším, ale těší mne, že jsme
si našli další oblasti, ve kterých můžeme zužitkovat naše zkušenosti, naše profesionály, naši velikost, rozmanitost a multidisciplinaritu. (Také chcete vzbudit ve čtenáři zvědavost, aby si nalistoval, o jakých programech se to vlastně mluví.) A i když se na první pohled může zdát, že jsme průnikem do služeb pro děti a mládež a služeb pro rodiny poněkud vybočili z původního směru, není tomu
tak. Už při vzniku PREVENTU jsme si řekli, že budeme prospěšní tam, kde vnímáme odklon od „normality“, který dotčeným lidem přináší těžké životní situace. Klienti všech našich programů si nesou nějakou odlišnost, a to je moment, díky kterému stále vnímáme kompaktnost PREVENTU. (Máte potřebu vysvětlovat nedorozumění, se kterými jste se setkali, a třeba na chvíli zauvažujete: kolik lidí by
nemuselo doputovat až do služeb pro závislé, kdyby „tenkrát“ dobře fungovala třeba zrovna podpora pěstounů, nebo nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež.) PREVENT také vystihuje zájem o „těžkou“ klientelu. Příběhy klientů všech našich služeb jsou závažné. Plné
smutku, ztrát a beznaděje. A v tom pracují naši lidé. (Máte chuť napsat na billboard: „Národe, važ si lidí, kteří toto dokážou!“) Jsem
pyšný, že se můžeme pochlubit více než 40 hrdiny, kteří u nás pracují, a je mi ctí vytvářet jim podmínky pro jejich skvělou práci. (Blížíte
se ke konci stránky a přemýšlíte, jestli to, co jste napsali, bude někoho zajímat a jestli ho to motivuje k pokračování ve čtení Výroční
zprávy, a tak dodáváte:) Na dalších stránkách se může čtenář dočíst, jak efektivně a prospěšně se dá naložit s 19 miliony korun.

Příjemné čtení Výroční zprávy PREVENTU 2014
Občanské sdružení PREVENT, z. s. je členem svazu PROADIS, z. s.,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a A.N.O.

Poslání organizace PREVENT, z. s.

Odbornost a spolupráce

Základní principy poskytování služeb

Služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí. Pokud požadovanou či
indikovanou službu daný program neposkytuje,
doporučí klientovi na příslušné odborné pracoviště.

Respekt

Pomáháme s předcházením a řešením
úskalí spojených s dospíváním, s péčí
o děti a se závislostním chováním.

Dobrovolnost,
informované rozhodnutí
Cíle organizace PREVENT, z. s.
— provoz sítě zařízení a programů zaměřených na prevenci, poskytování informací, včasnou profesionální
pomoc a léčbu závislostí
— doprovázení, poradenství, vzdělávání a podpora pěstounských rodin
— provoz zařízení a programů pro specifické skupiny
dětí a mládeže
— realizace vzdělávacích kurzů a seminářů v oblastech
osobnostního rozvoje, adiktologie a sociální práce

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

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

Rovnost
Odborné služby programů jsou veřejně přístupné bez ohledu na vzdělání, pohlaví, rasu,
politické přesvědčení, náboženství, právní či
společenské postavení.

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

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

Veškeré jmenovité údaje o uživateli
služby a jeho zdravotním stavu, drogové kariéře atd. jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu.

Předsednictvo
Předsednictvo je statutárním 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 vedoucí
projektů, výkonného a odborného ředitele.

Odborný a personální ředitel

Valná hromada
– členové sdružení
Valná hromada je nejvyšším orgánem organizace, který volí a odvolává předsednictvo a revizní komisi
a rozhoduje o dalších zásadních
otázkách. Ke dni 31. 12. 2014 měl
PREVENT, z. s. 33 řádných členů,
kteří se aktivně podíleli na naplňování cílů sdružení.

Výkonný ředitel

Revizní komise
Revizní komise je kontrolní orgán, který odpovídá valné hromadě. Má 3 členy. Kontroluje plnění
usnesení valné hromady a hospodaření předsednictva sdružení.

Je vrcholná výkonná funkce v organizaci přímo
podřízená předsednictvu. Je vrcholným finančním
manažerem. Zodpovídá za fungování nastavených
vnitřních procesů organizace a hospodaření organizace. Vede jednání ve jménu organizace na nejvyšších úrovních. Podává návrhy (předsednictvu)
na úpravy, vývoj nebo vznik nových vnitřních procesů v organizaci a na řešení krizových situací ve
financování. Koordinuje a řídí vznik nových programů. Je přímým nadřízeným kanceláře organizace.

Zodpovídá za odbornou kvalitu aktivit a programů organizace, existenci a aktualizaci nutných
formálních statutů jednotlivých služeb a programů (certifikace, registrace, akreditace atd.),
naplňování standardů kvality poskytovaných
služeb a odbornou úroveň dokumentů prezentujících poskytované služby (zejména žádosti
o dotace, průběžné a závěrečné zprávy o realizaci služeb atd.). Zodpovídá za řešení personálních otázek, efektivní využívání personálního
potenciálu a rozvoj organizace v tomto směru.
Je přímým nadřízeným vedoucích služeb a programů organizace.

Vedoucí kanceláře organizace

Sekce
adiktologických
služeb

Sekce
služeb pro děti
a mládež
Sekce
služeb
pro rodiny
Sekce
vzdělávání

Vedoucí zařízení JSP
Vedoucí zařízení KCP ČB
Vedoucí zařízení KCP PT
Vedoucí zařízení KCP ST
Vedoucí zařízení APP
Vedoucí zařízení SCP
Vedoucí zařízení DCP
Vedoucí zařízení RPP
Vedoucí zařízení CROSS
Vedoucí zařízení Station 17

Vedoucí zařízení CPPR

Vedoucí sekce vzělávání

Vedoucí zařízení,
programu nebo
oddělení
Je zodpovědný za
fungování služby,
programu nebo
oddělení v souladu
s interními směrnicemi, případně operačním manuálem
a dle příslušných
standardů. Vede
pracovní tým.

APP

Adiktologické služby

RPP
SCP

Jihočeský streetwork PREVENT

Nabízíme širokou škálu služeb pro osoby závislé či ohrožené

Označení na mapě: JSP

závislostí na drogách, alkoholu i herních automatech. Služby

Stáří hvězdy: 13 let
Objem v roce 2014: 3 663 501 Kč

poskytujeme přímo v terénu v cca 20 městech a obcích
Jihočeského kraje a ambulantně v městech České Budějo-

DCP

vice, Prachatice, Strakonice a Blatná. V našich zařízeních se
setkáte se zkušeným vzdělaným personálem z řad sociálních

JSP

pracovníků, adiktologů, psychologů, lékařů a psychoterapeuKCP PT

tů. Služeb našich osmi adiktologických zařízení využívá ročně
KCP ČB
KCP ST

přibližně 1700 klientů.

JSP

Poslání

realizuje terénní sociální práci, která je určena uživatelům jakýchkoliv návykových či psychotropních látek, ať
už je berou injekčně, šňupají nebo kouří, a také ženám
poskytujícím placené sexuální služby. Pracovníci se
s klienty setkávají přímo na ulicích, v jejich bytech
či barech. Klienti nejčastěji využívají výměny injekčních
stříkaček, distribuci šňupátek, kondomů a základní sociální poradenství.

Jihočeský streetwork PREVENT působí na území Jihočeského kraje, kde prostřednictvím terénní sociální práce
(tj. probíhá v přirozeném prostředí – ulice, bary, squaty,
byty…) vyhledává a kontaktuje osoby závislé, závislostmi
ohrožené a komerčně zneužívané s cílem snižovat rizika
jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví.

Vybrané statistické údaje programu v roce 2014
Cíle

Pár slov od Kamila Podzimka, vedoucího programu

Třesky

— navazovat kontakty s osobami spadajícími do cílové skupiny
— snižovat a eliminovat negativní dopady spojené s rizikovým
způsobem života osob spadajících do cílové skupiny
— — zdravotní a sociální stabilizace klienta
— — snižování rizikového chování u jednotlivých klientů
— — motivace ke změně životního stylu
— ochrana veřejného zdraví
— — bezpečná likvidace injekčního materiálu
— — zvyšování informovanosti veřejnosti o obecné prospěšnosti protidrogových služeb, zejména terénních programů
— — snížení výskytu infekčních chorob

Rok 2014 byl pro nás rokem růstu. V našem týmu jsme přivítali tři nové tváře: Tomáše Antoňů, Markétu Skálovou a Moniku Hůdovou. Naše služby jsme pravidelně poskytovali v osmnácti městech Jihočeského kraje. V dalších čtrnácti obcích jsme realizovali monitoring drogové scény. Ačkoli byla služba poskytována v osmnácti městech
Jihočeského kraje a mohlo by se zdát, že rok „růstu“ byl směrem ke kvantitě, tak nám
jde stále především o kvalitu poskytovaných služeb. I v roce 2014 jsme se mimo jiné
zaměřovali na rozvíjení našich intervencí směrem k začínajícím uživatelům drog. Tento směr práce jsme prezentovali na několika odborných konferencích a napsali jsme
o těchto aktivitách odborný článek do připravované publikace „Streetwork! Dobrá
praxe 2015.“ od České asociace streetwork. Téměř ve všech obcích jsme také realizovali mimořádné výjezdy terénních pracovníků, ať už se jednalo o terénní práci v prostředí noční zábavy, či o „ranní terény“ v blízkosti škol a nádraží. Dále mě velice těší
fakt, že pro obce, kde náš terénní program působí, nejsme jen poskytovatelem sociální služby, ale především důležitým partnerem v otázce řešení drogové problematiky.
Ačkoli jsme se za ty roky stali velkým týmem devíti lidí, který poskytuje své služby
ve 4 okresech Jihočeského kraje, kde se potkává s velkým množstvím klientů a kontaktovaných osob, tak svou práci děláme stále s nadšením, velkou energií a děláme
ji dobře.

— V období leden až březen proběhl monitoring nonstop barů
a heren ve všech lokalitách působnosti terénního programu.
— V červnu jsme se více zaměřili na mládež, která v ranních
hodinách míří do škol.
— V září jsme realizovali průzkum zaměřený na zkušenosti mladých
lidí s užíváním nových syntetických látek v Českých Budějovicích.
— Na celém území jsme za rok nalezli (sebrali a bezpečně zlikvidovali) pouze 419 injekčních stříkaček. To není ani 1 % z objemu
54 788 stříkaček, které jsme od klientů přímo vybrali.

Velký třesk
Převzali jsme do péče okres Tábor
(kromě samotného města Tábor)
jako 4. okres našeho působení
v Jihočeském kraji.

Počet klientů celkem
— Z toho uživatelů nealkoholových drog
— Z toho mužů
Počet kontaktů
Počet vyměněných inj. stříkaček
Počet distribuovaných ,,šňupátek"
Počet distribuovaných kapslí
Počet distribuovaných kondomů

639
559
410
7 149
54 788
1 934
1 735
4 064

Tým
Bc. Kamil Podzimek — vedoucí, terénní sociální pracovník
Bc. Jana Přádná, DiS. — terénní sociální pracovnice
Bc. Martin Zajíček — terénní sociální pracovník
Mgr. Martina Langová — terénní sociální pracovnice
Mgr. Pavlína Vrobelová — terénní sociální pracovnice (do 31. 10. 2014)
Jiří Medlín, DiS. — terénní sociální pracovník
Tomáš Antoňů — terénní sociální pracovník (od 15. 4. 2014)
Monika Hůdová — terénní sociální pracovnice (od 2. 5. 2014)
Mgr. Markéta Skálová — terénní sociální pracovnice (od 2. 6. 2014)
Olga Izabela Sýkorová — dobrovolnice

Cíle

Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice
Označení na mapě: KCP ČB
Stáří hvězdy: 5 let
Objem v roce 2014: 2 805 093 Kč

KCP ČB
nabízí služby aktivním uživatelům návykových
látek, ať již s drogami experimentují, nebo jsou
na nich závislí. Mohou se zde anonymně poradit
o své situaci, vyměnit stříkačky, vysprchovat se,
najíst nebo požádat o zajištění léčby či o pomoc
s různými životními obtížemi.

Poslání

Posláním KC PREVENT České Budějovice je poskytnout bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů drog, nabídnout jim pomoc a podporu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů,
minimalizovat zdravotní a sociální rizika, motivovat ke změně dosavadního způsobu života směrem
k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit
populaci drogami nezasaženou.

—
—
—
—
—

navázání kontaktu s uživateli návykových látek
pozitivní změna rizikového chování klientů
motivace klientů ke změně způsobu života (směrem k abstinenci)
stabilizace či případně zvyšování kvality života klientů
ochrana většinové společnosti před negativními dopady souvisejícími se zneužíváním návykových látek

Pár slov od Jana Šnokhouse, vedoucího zařízení
Rok 2014 byl ve znamení hledání cest a překračování limitů a hranic. V počtu kontaktů i v počtu vydaných injekčních setů jsme se dostali na čísla, která tu v našich podmínkách ještě nebyla. V hledání
cest jsme se dostali třeba k tomu, že jsme otevřeli KC i pro uživatele alkoholu, nebo k tomu, že jsme více zpřístupnili klientům možnosti
testování na infekční choroby. Rok 2014 byl i o přemýšlení nad službou jako takovou, kdo jsme, kam směřujeme, troufl bych si říci, že
po roce 2014 jsme více Harm Reduction a ještě více kontaktní, než
dříve. Kdybych tento rok chtěl nazvat po vzoru severoamerických
indiánů, nazval bych ho „Rokem kontrol“. Absolvovali jsme tři zásadní kontroly či prověrky.

Třesky
— Chceme být stále lepší, a tak se snažíme: počet injekčních uživatelů +27 %, uživatelů alkoholu +100 %, vyměněný injekční materiál +53 %, počet výkonů +27 %, výkon kontaktní práce +179 %!
— Úspěšně jsme prošli kontrolou Evropského projektu.
— Získali jsme opět Certifikát odborné způsobilosti RVKPP na maximálně možnou dobu 4 let.
— Nejen za výše uvedené počiny získal vedoucí KC Jan Šnokhous
všemi zaměstnanci volené interní ocenění „Figura PREVENTU“.

Velký třesk
Historicky první inspekce sociálních
služeb pro závislé nejen v naší
organizaci, ale i v celém kraji
si vybrala právě naše zařízení.
Obstáli jsme!

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2014

Tým

Počet klientů celkem
469
— Z toho uživatelů drog
417
— Z toho mužů
289
— Z toho uživatelů alkoholu
18
— Z toho neuživatelů
34
Počet kontaktů s uživateli nealkoholových drog a alkoholu 7 774
Počet vydaných injekčních stříkaček
110 899

Ing. Bc. Jan Šnokhous — vedoucí, kontaktní a sociální pracovník
Bc. Zuzana Hrdličková, DiS. — kontaktní a sociální pracovnice (od 2. 1. 2014)
Johana Bürgerová, DiS. — kontaktní a sociální pracovnice (od 15. 5. 2014
na mateřské dovolené)
Bc. Tomáš Hub — kontaktní a sociální pracovník (do 30. 4. 2014)
Mgr. Lukáš Schmidt — kontaktní a sociální pracovník (od 3. 2. 2014)
Mgr. Michaela (Moravcová) Nováková — kontaktní a sociální pracovnice
Bc. Michaela Rokosová — kontaktní a sociální pracovnice (od 5. 5. 2014)
Adéla Sloupová — kontaktní pracovnice v sociálních službách (od 13. 11. 2014)
Bc. Tereza Krišková — kontaktní a sociální pracovnice (od 6. 10. 2014)

Kontaktní centrum PREVENT Prachatice

Kontaktní centrum PREVENT Strakonice

Označení na mapě: KCP PT

Označení na mapě: KCP ST

Stáří hvězdy: 16 let (posledních 9 let součástí souhvězdí PREVENT)
Objem v roce 2014: 1 266 204 Kč

Stáří hvězdy: 16 let
Objem v roce 2014: 1 438 784 Kč

KCP PT a ST

Poslání

Cíle

nabízejí služby zejména aktivním uživatelům
návykových látek, ať již s drogami experimentují, nebo jsou na nich závislí. Poradenství, terapii a podporu zde využívají také lidé
ze sociálního okolí uživatelů drog – nejčastěji
rodiče, jejichž děti užívají návykové látky.

Posláním Kontaktních center PREVENT Prachatice a Strakonice je zkvalitnit život uživatelů drog
a široké veřejnosti na Prachaticku a Strakonicku prostřednictvím kontaktních a poradenských
služeb snižujících zdravotní, finanční a společenská rizika plynoucí z užívání drog.

— pozitivní změna rizikového chování samotných uživatelů drog navázaných na službu
— změna chování a postojů sociálního okolí
uživatelů drog a široké veřejnosti k drogové problematice, která se jich přímo nebo
nepřímo týká

Pár slov od Daniela Randáka, vedoucího obou zařízení
I v uplynulém roce zajišťoval jeden tým pracovníků plnohodnotný paralelní provoz ve dvou zařízeních. V tomto režimu jsme se zároveň museli vypořádat s několika zásadními personálními
změnami, což se nám naštěstí podařilo zvládnout. V jednom ze zařízení se navíc do spolupráce
zapojil celkem spolehlivý externí indigenní pracovník (zaškolený spolupracující uživatel drog),
který zajišťuje kontakt se skrytou scénou uživatelů drog. Díky zvýšenému zájmu klientů i spolupracujících institucí jsme také pomáhali vyřídit pobytové léčby pro klientky s dětmi, což není
úplně jednoduchý proces. Zároveň jsme aktivně spolupracovali v rámci multidisciplinárních
týmů, jejichž úsilí bylo zaměřeno na sanaci konkrétních rodin. Zpětné vazby na naši práci byly
ze strany klientů i spolupracujících institucí pozitivní, což považujeme za velký úspěch.

Velký třesk
V obou zařízeních jsme zaznamenali
větší zájem institucí i samotných
klientů o spolupráci zaměřenou
na rodiny a matky s dětmi.

Prachatické Třesky

Strakonické Třesky

— Intenzivnější spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí při
Městských úřadech Prachatice a Vimperk přivádí více klientů na drogové
testy a poradenství.
— Počet klientů +7 %, počet kontaktů +3,5 %.
— Rekordní počet bezpečně zlikvidovaného injekčního materiálu 14 322 ks,
tj. o 7,5 % více než v minulém roce.

— Provedli jsme 34 testů na infekční žloutenky B a C a na HIV, k tomu
18 testů na syfilis.
— Zaznamenali jsme 5% nárůst počtu kontaktů a bezpečně jsme zlikvidovali o 15,5 % více injekčního materiálu oproti minulému roku.
— I ve Strakonicích přináší spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany
dětí při Městském úřadu a s Dětským centrem Jihočeského kraje více
klientů na drogové testy a poradenství.

Vybrané statistické údaje zařízení
v roce 2014 Prachatice
Počet klientů celkem
— Z toho uživatelů drog
— Z toho mužů
— Z toho uživatelů alkoholu
— Z toho neuživatelů
Počet kontaktů s uživateli nealkoholových drog
Celkový počet kontaktů
Počet vydaných injekčních stříkaček

Vybrané statistické údaje zařízení
v roce 2014 Strakonice
192
126
89
8
58
972
1 071
13 609

Počet klientů celkem
— Z toho uživatelů drog
— Z toho mužů
— Z toho uživatelů alkoholu
— Z toho neuživatelů
Počet kontaktů s uživateli nealkoholových drog
Celkový počet kontaktů
Počet vydaných injekčních stříkaček

Tým
Mgr. Daniel Randák — vedoucí zařízení, konzultant, terapeut, adiktolog
Mgr. Michaela Nenadálová — kontaktní a sociální pracovnice, poradkyně, adiktoložka, koordinátorka (do 31. 8. 2014)
Mgr. Adéla Jiříková — kontaktní a sociální pracovnice, koordinátorka (od 1. 9. 2014)
Jana Rohová — kontaktní pracovnice (do 31. 7. 2014)
Bc. Martin Zajíček — kontaktní a sociální pracovník
Monika Hůdová — kontaktní pracovnice (od 2. 5. 2014)
Bc. Pavla Slavíčková — kontaktní a sociální pracovnice (od 1. 9. 2014)

211
158
108
13
40
1 009
1 134
12 455

Adiktologická poradna PREVENT
Označení na mapě — APP
Stáří hvězdy — 7 let
Objem v roce 2014 — 1 330 487 Kč

APP

Poslání

nabízí poradenství a ambulantní léčbu osobám závislým na návykových
látkách, alkoholu či automatech, jejich
rodinám a blízkým.

Posláním Adiktologické poradny PREVENT je pomáhat
lidem, kteří hledají řešení obtíží spojených se závislostním chováním.

Cíle

Pár slov od Tomáše Brejchy, vedoucího zařízení

— Podporovat klienta při řešení aktuální situace v souvislosti se závislostním
chováním;
— rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nepříznivou situaci řešit;
— podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života a k jeho zapojení do společnosti;
— využitím spolupráce institucí a organizací zajistit komplexní podporu klienta;
— zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu
klienta, jako jsou např. Probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu
a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.

Rok 2014 byl podle čínského kalendáře ve znamení dřevěného koně. Měl
být rychlý a ve znamení týmové spolupráce. Proto ne náhodou se v tomto roce i v našem týmu objevila tato potřeba. A to hlavně směrem ven
– k ostatním zdravotním a sociálním službám a vůbec tam, kde se dá
spolupracovat. Uvnitř týmu to znamenalo více spolupráce po výpadku
jednoho celého úvazku na téměř celé 3 měsíce. Paradoxně to ale neznamenalo úbytek kontaktů a klientů, a to především díky zbytku týmu.
Rok dřevěného koně byl také rychlý a opět plný změn – a to především
organizačních a koncepčních. Jsme nově také zdravotnickým zařízením
a rozšiřujeme se do dalšího města. Následující rok dřevěné kozy je v čínské mytologii symbolem klidu, pokoje a harmonie. Přejeme to nám i vám,
kteří tuto Výroční zprávu za rok 2014 čtete.

Třesky

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2014

— V únoru 2014 proběhla Certifikace odborné způsobilosti RVKPP. Byla nám udělena
bez ztráty bodu na 4 roky.
— V červnu 2014 jsme navázali spolupráci s Dopravním inspektorátem. Referují
k nám řidiče, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění z důvodu užití návykové
látky a kteří usilují o jeho navrácení.
— Na podzim jsme registrovali Adiktologickou poradnu PREVENT jako zdravotnické
zařízení.
— I nadále roste počet klientů i výkonů. Například individuální terapii a poradenství v roce 2013 využilo 95 osob v rámci 566 konzultací a v roce 2014 143 osob
v rámci 637 konzultací.
— Výskyt mladistvých ve službě se z předešlých 18 zvedl na 23.

Počet klientů celkem
— Z toho uživatelů nealkoholových drog
— Z toho mužů
— Z toho žen
— Z toho – uživatelů alkoholu
— Z toho – gamblerů
— Z toho – rodinní příslušníci, blízké osoby

Velký třesk
Otevřeli jsme detašované
pracoviště v Blatné.

278
147
88
59
16
10
105

Substituční centrum PREVENT

Označení na mapě: SCP
Stáří hvězdy: 11 let
Objem v roce 2014: 1 777 957 Kč

Tým
Bc. Tomáš Brejcha — vedoucí, poradce, psychoterapeut, adiktolog
Mgr. Martina Brožová — psycholožka, terapeutka
Mgr. Nikola Brandová — terapeutka
MUDr. Andrej Šebeš, CSc. — garant, lékař

SCP

Poslání

je určeno osobám závislým na opiátech,
které aktuálně nejsou schopny od drog
abstinovat, avšak přesto chtějí svůj život
změnit. Pravidelně zde dostávají substituční látku (metadon, buprenorfin) předepsanou lékařem a využívají další terapeutické a sociální služby.

Substituční centrum PREVENT
usiluje o návrat do běžného života u osob závislých na opiátových
drogách (např. heroin, morfin, opium) prostřednictvím substituční
léčby — zavedeného léčebného postupu.

Cíle
Cílem substituční terapie je pomoci závislému člověku zbavit se stresujícího
způsobu života a zažitých ,,drogových“ stereotypů a pomoci mu vrátit se zpět
do běžného života. Umožnit mu, aby ve spolupráci se sociálními pracovníky
nalezl zaměstnání, byt apod.
V obecné rovině je naším cílem brzdit šíření infekcí a kriminality a chránit
abstinentní společnost.
Cíle jsou rozčleněny do oblasti zdravotní a sociální, nelze je uměle oddělit
a posuzovat zvlášť.
Obecně nejdůležitějším cílem je zdravotní a sociální stabilizace, což v zásadě je:
— snížení nebo ukončení užívání nezákonných návykových látek,
— omezení nebo ukončení kriminálního chování,
— řešení a zlepšení sociální situace,
— zlepšení zdravotního stavu, zastavení poškozování organismu užíváním
pouličních drog.
Zásadou substituční léčby je ,,v dostatečné dávce, po dostatečně dlouhou dobu…“

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2014
Pár slov od Lenky Moravcové, vedoucí programu
Rok 2014 přinesl Substitučnímu centru PREVENT po několika letech
změn konečně personální stabilitu, klienti si zvykli na stálý terapeutický tým, což, soudě z jejich ohlasů, hodnotí velmi kladně. Lépe se buduje důvěra v terapeutický vztah a tím se zlepšují výsledky v práci s klienty. To je pro mě možná víc, než souhrny statistik – vidět jednotlivé osudy
a vědět, co a kolik se toho povedlo u konkrétních klientů. Možná jsme zařízení menší počtem klientů, ale velké objemem a hloubkou práce u jednotlivců. Stále více klademe důraz na individuální posouzení klientů, než
na pilování univerzálních pravidel.

Počet klientů
— Počet klientů
— Z toho mužů
— Z toho substituovaní buprenorfinem
— Z toho substituovaní metadonem
Počet kontaktů s klienty

28
28
21
7
21
4 106

Třesky
— Naše přednáška pro 45 lékařů sklidila pozitivní ohlasy a pomohla navázat
nové „mezioborové“ vztahy.
— Registrujeme nárůst počtu klientů o 16,5 %.
— Zaznamenáváme neobvyklý zájem nových klientů o substituční léčbu, navíc
zájem přichází i z nových lokalit.
— První klient v historii centra zvolil dobrovolně preparát Suboxone (levnější
a lépe „jištěný“ proti nitrožilní aplikaci) a další klienti jej testují.

Velký třesk
Z interního průzkumu sociálních
dopadů programu jasně
vyplývá markantní posun
klientů k lepšímu ve všech
sledovaných oblastech – bydlení,
kriminalita, zaměstnanost.
Tým
Mgr. Lenka Moravcová — vedoucí, psychoterapeutka
Mgr. Jiří Koreš — sociální pracovník a terapeut (DPP)
MUDr. Veronika Zimmelová — lékařka
MUDr. Andrej Šebeš — garant, lékař
Lada Předotová — zdravotní sestra
Věra Pechová — zdravotní sestra

Cíle

Doléčovací centrum PREVENT
Označení na mapě: DCP
Stáří hvězdy: 9 let
Objem v roce 2014: 1 883 176 Kč

DCP

Poslání

je určeno klientům, kteří již ukončili léčbu závislosti na drogách, alkoholu či hraní nebo sázení,
avšak návrat zpátky je pro ně obtížný či stále rizikový. Klienti mohou do zařízení ambulantně docházet, nebo požádat o ubytování v chráněném
prostředí.

Posláním služby následné péče je podpora
osob, přicházejících bezprostředně po ukončení léčby ze závislostí, v jejich opětovném
začlenění do společnosti.

Cílem následné péče je opětovné, plnohodnotné začlenění klienta
do společnosti po absolvování léčby ze závislostí, získání prostoru
k překlenutí období hledání samostatného bydlení a následné
dosažení vyšší a vyvážené kvality jeho životního stylu. Měřitelným
kritériem výše zmíněného cíle je pak naplnění těchto cílů dílčích:
— Získání a udržení legálního zaměstnání – uživatel služby má
jeden měsíc od nástupu do programu a při odchodu z programu uzavřenou a podepsanou legální smlouvu se svým zaměstnavatelem. V průběhu absolvování služby je nepřetržitě
zaměstnán. V případě OSVČ doručí klient do měsíce od nástupu do programu kopii živnostenského 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
pracuje (přechodně na ubytovně apod.), z programu neodchází, aniž by věděl kam (ulice, squat...). Garant uživatele má přehled nad jeho příjmy a budoucí výší nájmu.

— Aktivní trávení volného času – uživatel má zpracovaný způsob trávení volného času, na kterém pracuje během první fáze se svým
garantem a kterým se řídí.
— Samostatnost a zodpovědnost – uživatel po ukončení spolupráce
necítí potřebu využívat sociální služby drogové prevence, aktivně
přistupuje k řešení svých problémů (dluhy, OPP, zvládání chutí…).
— Abstinence po dobu kontaktu se zařízením – uživatel po dobu.
kontaktu se zařízením abstinuje od zakázaných návykových látek,
alkoholu a gamblingu = nemá pozitivní test a spolupracuje v případě relapsu.
— Udržení pozitivních změn – kvalita života uživatele, dosažená při
ukončení doléčování, je udržena i do budoucna, uživatel je kontaktován a jeho stav monitorován po dobu dalších 6 měsíců.

Pár slov od Jiřího Koreše, vedoucího zařízení

Třesky

S nadsázkou by se dalo říci, že jsme se v roce 2014 tak trochu vrátili ke kořenům. Nestalo se nic převratného v personální oblasti, ani jsme netrhali rekordy v počtech klientů či
výkonů. A možná že právě tento „klid“ nám umožnil zastavit se, zhodnotit současný stav a realizovat změny, které jsme
měli v plánu. Návratem ke kořenům mám na mysli věnování
pozornosti matkám s dětmi, jakožto cílové skupině, na kterou
jsme se při zakládání centra v roce 2006 zaměřili. V té době
jsme byli jedno z mála zařízení, které se této skupině věnovalo.
Po experimentech s kapacitou v předchozích letech jsme se
vrátili k původní kapacitě ženského patra, tak aby děti i matky měly dostatek prostoru, teplé vody a soukromí. Po předchozích zkušenostech jsme také prodloužili maximální pobyt
matek v programu na 12 měsíců. K tomuto kroku jsme se nechali inspirovat ostatními programy a zároveň i nám to přišlo
jako dobrý nápad. Matky samoživitelky tak mají dostatek času
na přípravu a přechod do „normálního“ života, což je pro ně
často obtížné. V neposlední řadě jsme svou pozornost věnovali také práci na dokumentaci ošetřující pobyt matek v DCP,
což se nám skvěle zúročilo i v nadcházející certifikaci.

— Specifické potřeby a možnosti matek
s dětmi nás vedly k prodloužení maximální délky pobytu v zařízení z původních 6–8 měsíců na 12 měsíců.
— V tomto roce absolvovaly doléčovací
program 4 matky s dětmi.
— Letošní monitoring „Udržení pozitivních
změn po ukončení programu“ zahrnoval tentokrát i sankčně vyloučené klienty. Přesto výsledek zní: Celkové udržení pozitivních změn – 17 klientů z 29 =
59 % úspěšnost.

Vybrané statistické údaje zařízení
v roce 2014
Počet klientů strukturovaného programu
— Z toho mužů
— Z toho žen

45
23
22

Resocializační programy PREVENT
Označení na mapě: RPP

Tým

Stáří hvězdy: 2 roky
Objem v roce 2014: 1 600 121 Kč

Mgr. Jiří Koreš — vedoucí, psychoterapeut, adiktolog
Mgr. Martina Brožová — psycholožka, terapeutka
Mgr. Lenka Zelenková — sociální pracovnice, terapeutka

Velký třesk
Zájem o účast v léčebném
programu v tomto roce vyrostl
na rekordních 112 zájemců!

RPP

Cíle

jsou určeny závislým klientům, kterým mají
pomoci zejména zvýšit pravděpodobnost,
že si naleznou či udrží práci, a podpořit je
v zařazení do běžné společnosti.

Hlavním cílem projektu je intervenční
sociální a pedagogická práce se závislými
osobami směrem ke zvyšování pravděpodobnosti jejich zaměstnatelnosti.

Specifika

Pár slov od Dagmar Randákové, projektové manažerky

— Projekt intervenuje právě v oblastech, které jsou pro klienty klíčové,
mají-li jednak obstát na trhu práce a jednak být motivováni pracovat.
— Projekt speciálně zpracovává intervence směrem ke specifické podskupině klientů, kteří čekají na nástup trestu odnětí svobody, vykonávají jej, nebo z něj přichází.
— Projekt kromě této podskupiny rozlišuje také klienty aktuálně abstinující a klienty aktuálně ,,konzumující“ (drogy, alkohol, ale i hru).

Druhý rok fungování Resocializačních programů PREVENT probíhal ve znamení
stability programu a nestability personálu, který se několikrát obměnil. V únoru
vyšla o programu tisková zpráva, která byla zveřejněna ve 2 denících, během
roku jsme také několikrát navštívili spolupracující instituce k posílení vzájemné
spolupráce. Do klíčové aktivity projektu, Nácvik sociálních dovedností, se nám
dařilo zapojovat námi průběžně plánovaný počet klientů. Dopady poslední
prezidentské amnestie pociťujeme stále trvajícím nedostatkem klientů v aktivitách
Kontakt s klienty ve výkonu trestu a zejména Intervence po výkonu trestu.
S klienty ve výkonu trestu odnětí svobody jsme v roce 2014 byli pouze v písemném
kontaktu, proto se snažíme o navázání kontaktu s Vazební věznicí České Budějovice a řešení situace. V aktivitě Řízený výkon obecně prospěšných prací jsme
kvůli amnestii také měli nedostatek klientů, ale od podzimu 2014 jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu mezi klienty o výkon OPP. Dá se říci, že relativně
stabilní zájem byl a je o aktivitu Pracovní program, ve kterém si klienti mohou
přivydělat.

Třesky
— Prošli jsme obávanou hloubkovou kontrolou Řídicího orgánu MPSV
„bez ztráty kytičky“.
— I přes personální proměny zvládáme naplňovat napjatý plán projektu.

Tým

Vybrané statistické údaje zařízení
v roce 2014
Počet podpořených osob – celkem
— Z toho mužů
— Z toho žen
— Z toho dlouhodobě nezaměstnaných

Velký třesk
Přísná pravidla Evropských
projektů nedovolují žádné
neplánované, natož
Velké třesky.

177
110
67
128

Mgr. Dagmar Randáková — projektová manažerka (od 1. 1. 2014 do 15. 7. 2014 na mateřské dovolené)
Mgr. Anna Němcová — projektová manažerka (od 1. 3. 2014 do 15. 7. 2014)
Johana Bürgerová, DiS. — sociální pracovnice; sociální pracovnice pro styk s vězněnými
a propuštěnými klienty (od 15. 5. 2014 na mateřské dovolené)

Ing. Bc. Jan Šnokhous — odborný asistent, poradce
Mgr. Pavlína Vrobelová — odborný asistent, poradce (do 30. 10. 2014)
Bc. Tomáš Hub — sociální pracovník pro pracovní programy (do 30. 4. 2014)
Martin Klajn, DiS. — odborný asistent, poradce pro aktuálně abstinující klienty
Bc. Zuzana Hrdličková, DiS. — sociální pracovnice (od 1. 4. 2014); sociální pracovnice pro styk
s vězněnými a propuštěnými klienty (od 1. 4. 2014); odborný asistent, poradce (od 1. 11. 2014)

Mgr. Michaela (Moravcová) Nováková — sociální pracovník pro pracovní programy (od 1. 5. 2014)
Mgr. Lukáš Schmidt — sociální pracovník (od 1. 11. 2014); sociální pracovník pro pracovní programy
(od 1. 11. 2014)

Michal Němec — finanční manažer

Služby pro děti a mládež

CROSS – NZDM PREVENT

Práce s dětmi a mládeží patřila mezi základní aktivity Ob-

CROSS

čanského sdružení PREVENT, z. s. od doby jeho založení.

Označení na mapě: CROSS

Doposud jsme realizovali stovky různě zaměřených kurzů,

Stáří hvězdy: 2 roky
Objem v roce 2014: 1 067 028 Kč

seminářů, pobytových akcí i dlouhodobých projektů. Nyní
se naše aktivity s dětmi a mládeží soustřeďují zejména kolem
činnosti dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
v Blatné a ve Strakonicích.
STATION 17

CROSS

Poslání

je určen dětem a mládeži od 12 let do 26
let ze Strakonic, kteří zde mohou aktivně
a smysluplně trávit svůj volný čas, setkávat
se s kamarády, ale také s pracovníky, kteří
se jim budou věnovat, ochotně je vyslechnou a poradí s případnými obtížemi. Kdokoliv patřičného věku sem může docházet
anonymně a zdarma využívat všechny aktivity.

Posláním CROSS – NZDM PREVENT je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých ze strakonického regionu, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížných životních situacích, nebo jsou
ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a informace v místě, které je
také místem, kde lze trávit čas a je alternativou k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy, jako jsou
bary, hospody, ulice.

Cíle

Pár slov od Zuzany Bláhové, vedoucí zařízení

Cílem směrem k uživatelům služby je:
— předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení u cílové skupiny,
— vytvořit bezpečný prostor pro trávení času a řešení aktuálních problémů,
— podporovat zvládání obtížných životních situací,
— snížit rizika vyplývající z konfliktních sociálních situací, životního stylu a rizikového chování,
— zvýšit sociální schopnosti a dovednosti,
— podporovat začlenění do komunity vrstevníků i společnosti a zapojení do dění
místní komunity,
— zlepšit orientaci v sociálním prostředí,
— vytvořit podmínky k řešení nepříznivé situace klienta,
— vytvořit bezpečné místo, kde lze trávit volný čas,
— poskytnout prostor pro osobní kreativní vyjádření.

Změna je život – to by mohlo být mottem Crossu v roce 2014. Na začátku roku přicházím já, coby nový vedoucí, a zároveň se mnou přichází jako zaměstnanec dosavadní dobrovolnice Dominika Váňová
a mužská posila týmu Michal Pekárek, který zároveň již působí v bratrském NZDM Station 17 v Blatné. Michal však, coby vystudovaný
učitel, záhy podlehne nabídce na místo učitele a z Crossu opět odchází. Jeho úvazek přebírá Dominika. Na jaře Cross oslavuje 1. narozeniny a poté přichází další změny, tentokrát provozní – přichází velká spousta nových klientů, převážně romských, a s nimi živost
a nový ruch v dosud poklidném zařízení. Také měníme strukturu otevírací doby a snižujeme dolní věkovou hranici klientů na 12 let. V létě
odchází Anděla Tomášková a nahrazuje ji Eva Gruberová. Po prázdninách znovu upravujeme otvírací dobu a v nové konstelaci jdeme
vstříc závěru roku. Během podzimu realizujeme ve spolupráci s terénním programem Jihočeský streetwork PREVENT ranní terénní
kontaktní aktivity a spolupracujeme se školami, díky čemuž přicházejí další noví klienti.

Cílem směrem k institucím a společnosti je:
— být partnerem institucím a organizacím zabývajícím se prevencí rizikového
chování u mládeže,
— podílet se na spolupráci s místní komunitou na projektech a plánování strategií směřujících ke snížení ohrožení mládeže a mladých dospělých na Strakonicku sociálně nežádoucími jevy a sociálním vyloučením.

Třesky

Statistika 2014

— Teprve druhý rok fungování by měl vykazovat rozvoj.
A CROSS vykazuje 30% nárůst počtu klientů.
— Otevíráme tančírnu a v ní pravidelné programy.
— Navštívili a pozvali jsme všechny strakonické školy.
— Využíváme 2 zahraničních dobrovolníků z Itálie
a Španělska v rámci programu ERASMUS.

Počet klientů (nezapočítáváme skupinové návštěvy, např. školy)
114
Počet klientů, kteří využívali služby opakovaně
113
Počet kontaktů s klienty
2 720

Tým
Velký třesk
Klienti pochopili, proč jsme tu,
a oproti „oťukávacímu“ prvnímu
roku provozu začali postupně
opakovat návštěvy. Díky tomu
se tentokrát chlubíme 350% (!)
nárůstem kontaktů.

Bc. et Bc. Zuzana Bláhová — vedoucí programu, sociální pracovnice (od 6. 1. 2014)
Mgr. Šárka Poláčková — režimová a volnočasová pracovnice
Dominika Váňová — režimová a volnočasová pracovnice (od 6. 1. 2014)
Anděla Tomášková — režimová a volnočasová pracovnice (do 31. 7. 2014)
Martin Klajn, DiS. — odborný garant
Eva Gruberová — režimová a volnočasová pracovnice (od 28. 7. 2014)

Station 17 – NZDM PREVENT
Cíle
Označení na mapě: STATION 17
Stáří hvězdy: 4 roky
Objem v roce 2014: 944 146 Kč

STATION 17

Poslání

je určen dětem a mládeži od 14 let do 26 let
z Blatné a okolí, kteří zde mohou aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas. Pracovníci jim zde
mohou poskytnout podporu v obtížném období
dospívání, předat informace či poradit. Služby
jsou anonymní, zdarma a využívat je lze pravidelně i jednorázově, jak kdo potřebuje.

Posláním STATION 17 – NZDM PREVENT je poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a mladých dospělých
z blatenského regionu, kteří se ocitají nebo mohou ocitnout
v obtížných životních situacích, nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy. Poskytujeme odbornou pomoc, podporu a informace v místě, které je také místem, kde lze trávit čas
a je alternativou k místům potenciálně ohroženým nežádoucími jevy, jako jsou bary, hospody, ulice.

Cílem směrem k uživatelům služby je:
— předcházet rizikovému chování a sociálnímu vyloučení u cílové
skupiny,
— vytvořit bezpečný prostor pro trávení času a řešení aktuálních
problémů,
— podporovat zvládání obtížných životních situací,
— snížit rizika vyplývající z konfliktních sociálních situací, životního
stylu a rizikového chování,
— zvýšit sociální schopnosti a dovednosti,
— podporovat začlenění do komunity vrstevníků i společnosti
a zapojení do dění místní komunity,
— zlepšit orientaci v sociálním prostředí,
— vytvořit podmínky k řešení nepříznivé situace klienta,
— vytvořit bezpečné místo, kde lze trávit volný čas,
— poskytnout prostor pro osobní kreativní vyjádření.

Cílem směrem k institucím a společnosti je:
— být partnerem institucím a organizacím zabývajícím se prevencí rizikového
chování u mládeže,
— podílet se na spolupráci s místní komunitou na projektech a plánování strategií směřujících ke snížení ohrožení mládeže a mladých dospělých na Blatensku sociálně nežádoucími jevy a sociálním vyloučením.

Pár slov od Martina Klajna, vedoucího zařízení

Třesky

Kdybych byl na moři, řekl bych, že minulý rok jsme měli svěží vítr v zádech,
zkušenou posádku na palubě a stále více zájemců o plavbu. Jako mongolský pastevec bych řekl, že díky znalosti života ve stepi se nám dařilo pečovat
o naše stáda a držet vlky v uctivé vzdálenosti. A kdybych to chtěl říci ještě jinak, také bych mohl říci, že... minulý rok jsme odehráli hodně výborných zápasů a celou sezonu si držíme formu. Přispívá k tomu stabilní tým, který má srdíčko na svém místě. K pohodě kluků a holek na šatně přispěla hodně podpora,
kterou máme od místního fotbalového svazu, který dává najevo, že mu záleží na rozvoji dorostu, a který ví, že se to samo neudělá. V polovině roku došlo
k výměně na pravém křídle, ze kterého odešel útočník Michal Pekárek a střídala ho Pavla Dohnalová. Do hry vnesli nové prvky italský záložník Stefano a španělský brankář Alejandro, kteří u nás byli na ročním hostování. V minulém roce
jsme se nespoléhali na štěstí, ale spíše na zkušenosti a trénink. Držíme se hesla, že důležité je nejen srdíčko, ale také vědět, která branka je která a co se
hraje za hru.

— V tomto roce k nám, v porovnání s rokem minulým,
přišlo o 30 % klientů více, kteří využili o 20 % vícekrát
naše služby.
— Že nejsme běžným nízkoprahovým klubem, nýbrž seriózní sociální službou, vnímají naši klienti velice dobře,
a tak si například v 75 případech „sáhli“ pro poradenství, nebo v 60 případech pro situační intervenci, což
je o 160 % častěji než v roce minulém.
— Zveme školy na tematické besedy, aby k nám pak případní zájemci o službu lépe trefili. Letos to byly 4 třídy SOŠ Blatná a 2 osmé třídy místní základní školy.
— 69 klientů navštěvuje službu pravidelně, což je například každý devadesátý občan nebo každý dvacátý
nezletilý z Blatné.

Vybrané statistické údaje zařízení v roce 2014
Velký třesk
V rámci evropského dobrovolnického
programu ERASMUS+ u nás fungovali
2 zahraniční dobrovolníci. Bylo to
přínosné pro tým i pro klienty
a chceme v tom pokračovat.

Počet klientů v rámci školních programů
Počet klientů, kteří využili služby opakovaně
Počet kontaktů s klienty

123
69
2 013

Tým
Martin Klajn, DiS. — vedoucí, sociální pracovník
Mgr. Šárka Poláčková — režimová a volnočasová pracovnice
Mgr. Michal Pekárek — režimový a volnočasový pracovník (do 7. 8. 2014)
Bc. Pavla Dohnalová — režimová a volnočasová pracovnice, sociální pracovnice (od 5. 8. 2014)

Služby pro rodiny

Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT

Práce s rodinami se v Občanském sdružení PREVENT, z. s.
dlouho zaměřovala zejména na rodiny, které se potýkají

Označení na mapě: CPPR

s problematikou závislostí. Od roku 2013 jsme však rozšíři-

Stáří hvězdy: 2 roky
Objem v roce 2014: 749 819 Kč

li svoji činnost o zcela specifickou oblast podpory pěstounských rodin.

CPPR

Nabízíme

Poslání

Cíle

podporu pěstounským rodinám z Jihočeského
kraje. Centrum podpory pěstounských rodin
má svá sídla v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích, avšak nabízíme své terénní služby ve všech městech Jihočeského kraje.
Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT
je osobou pověřenou k sociálně právní ochraně
dětí a s pěstouny uzavírá dohody o výkonu
pěstounské péče.

Naším posláním je pomáhat pěstounským
rodinám vytvářet podmínky pro optimální zajištění náhradní rodinné
péče dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči.

— zvyšovat znalosti a dovednosti pěstounů v oblasti
výchovy dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči
— předcházet selhávání a předčasnému ukončení pěstounské péče prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné spolupráce, podpory a včasné pomoci
— podporovat identitu identity dítěte vyrůstajícího
v pěstounské péči
— zajistit bezpečný kontakt dítěte v pěstounské péči
s jeho biologickou rodinou

Cílová skupina

Pár slov od Anny Němcové, vedoucí centra

Třesky

Statistika 2014

Pěstounské rodiny z Jihočeského kraje, tj.:
— osoby pečující (tj. pěstouni, poručníci) a osoby v evidenci (tj. pěstouni
na přechodnou dobu)
— děti svěřené do pěstounské péče
— biologické děti pěstounů
— další osoby žijící s pěstouny ve společné domácnosti
— mimo naši hlavní činnost v rámci uzavřených dohod s pěstounskými rodinami poskytneme pomoc každému dítěti, které se na naše zařízení obrátí.

Rok 2014 byl pro CPPR druhým rokem života plným růstu, objevování, učení a poznávání. Tak jako to v životě bývá, bylo nutné rozvíjet se paralelně v mnoha ohledech najednou. Rozrůstal se tedy tým
pracovníků, rostl počet doprovázených pěstounských rodin, přibýval
počet našich aktivit, vzdělávacích kurzů a zároveň s tím jsme hodně pracovali na zkvalitňování nabízených služeb. Mám pocit, že zároveň s námi se také vyvíjí ,,naše“ pěstounské rodiny, které se často teprve učí, že nemusí být na všechny problémy sami, a že je v pořádku
využít nabízenou pomoc. Jsem nadšená z našeho pracovního týmu,
který je úžasně zabraný do své práce a má velkou chuť zlepšovat se
a pomáhat pěstounům v jejich poslání co nejlépe.

— Rozšiřujeme se o nabídku volnočasových aktivit pro pěstounské děti.
— Naše vzdělávání pěstounů jde dobře na odbyt. Letos jsme pořádali
14 jednodenních kurzů a 2 víkendové vzdělávací pobyty.
— Přibývají zájemci o naše služby – rozšiřujeme pracovní tým.
— Pokrok, jak má být. Ve srovnání s minulým rokem realizujeme
o 500 % (!) více intervencí.

Počet rodin v péči
— V nich podpořených dospělých
— V nich podpořených dětí
Počet osobních kontaktů a intervencí (á 30 min.)
Počet realizovaných vzdělávacích kurzů

Nabízené služby
Pěstounům, kteří s námi uzavřou dohodu o výkonu pěstounské péče, nabízíme
doprovázení, podporu, informace, konzultace s psychologem, poradenství a pomoc při navazování kontaktu s biologickou rodinou i vzdělávání. Naše služby
zahrnují také pomoc při zajištění osobní péče o dítě, nabídku volnočasových
aktivit pro dítě s vyškoleným dobrovolníkem a doučování.

Velký třesk
Během roku 2014 jsme navýšili
počet smluvních pěstounských
rodin z 8 na 30.

30
37
38
412
16

Tým
Mgr. Anna Němcová – vedoucí, klíčová pracovnice, lektorka
Mgr. Lenka Čadová – klíčová pracovnice, koordinátorka dobrovolníků
Mgr. Michaela Nenadálová – klíčová pracovnice
Mgr. et Mgr. Bc. Erika Jarošová – klíčová pracovnice (od října 2014)
Mgr. Martina Brožová – psycholožka, psychoterapeutka, lektorka (DPP)

Sekce vzdělávání
Občanské sdružení PREVENT, z. s. je vzdělávací institucí
Označení na mapě: EDU

akreditovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí.

EDU

Stáří mlhoviny: 16 let
Rozsah v roce 2014: 486 607 Kč

Vzdělávací aktivity

Kurzy akreditované MPSV

realizuje Občanské sdružení PREVENT, z. s. od roku
2000 a různě zaměřených kurzů bylo a je našimi
lektory každoročně zrealizováno několik. Jakékoliv kurzy a vzdělávací akce vždy pečlivě připravujeme tak, aby byly pro účastníky nejen prakticky využitelné, ale aby čas na nich strávený byl příjemným
zážitkem.

… v současné době nabízíme tři různé kurzy akreditované MPSV, které jsou určené sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Pořádáme
jak otevřené kurzy s vypsanými termíny, tak i kurzy
„na klíč“ pro uzavřené skupiny. Většina lektorů těchto kurzů jsou vedoucí pracovníci ostatních programů
naší organizace.

Vzdělávání pěstounů

VIII. Adiktologická konference Jihočeského kraje

Dobrovolnický program občanského sdružení PREVENT

Nabízíme na výběr z dvaceti zajímavých témat, o kterých pořádáme kurzy a semináře. Ty jsou určené nejen
pěstounům, kteří mají s námi uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, ale kurzy mohou navštívit i další pěstouni. Vzdělávání realizujeme rovněž na zakázku či
objednávku (např. pro OSPOD). Pořádáme také víkendové
vzdělávací pobyty. Většina lektorů těchto kurzů jsou vedoucí pracovníci ostatních programů naší organizace, vysokoškolsky vzdělaní a absolventi psychoterapeutických
výcviků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v práci s problematickou mládeží, závislými a problematickými rodinnými systémy.

I osmý ročník konference byl Krajským úřadem Jihočeského kraje svěřen do
našich rukou. A tak v hotelu Vltava v Červené nad Vltavou u Písku opět zaznělo
19 odborných příspěvků a proběhly 4 workshopy a 2 panelové diskuze ústy
adiktologů, lékařů, sociálních pracovníků, zástupců veřejné správy a dalších
odborníků na drogovou problematiku. Podobné profesní skladby bylo i plénum
posluchačů, které opět čítalo více než 130 hlav. Posluchači nejlépe hodnotili
příspěvek týkající se specifik práce s uživateli kokainu v podání Mgr. Aleše Kudy,
příspěvek o adiktologických službách v zemích Orientu Dr. Josefa Radimeckého
nebo panelovou diskuzi o terénní práci s uživateli konopí Bc. Kamila Podzimka
z pořádajícího PREVENTU.

Od července 2014 máme akreditovaný dobrovolnický program. V minulém roce jsme opakovaně využívali 8 dobrovolníků v různých programech a 40 dobrovolníků jednorázově na akci
Železný adiktolog. PREVENT spolupracoval s dobrovolníky i před akreditací, kdy administrativní
zázemí dobrovolníků zajišťovalo Jihlavské dobrovolnické centrum. S rozvojem Centra podpory
pěstounských rodin vznikl předpoklad intenzivnější a dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky,
proto jsme se rozhodli akreditovat vlastní dobrovolnický program.
Dobrovolníci pomáhají zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, umožňují rozšíření služeb pro
klienty (v CPPR např. volnočasové aktivity pro děti, bez dobrovolníků bychom to nemohli nabízet),
pracovníci mají díky dobrovolníkům víc času věnovat se odborné práci, zároveň dobrovolníci
přinášejí individuálnější, neformální přístup ke klientům a zprostředkovávají jim možnost smysluplného trávení volného času.

Přípravy IX. ročníku můžete sledovat na www.akjck.cz.

Celkem PREVENT přijal: 1 416 hodin dobrovolnické práce.
Tento obrovský objem práce zůstal za našimi 8 klíčovými dobrovolníky Lucií Kylbergerovou,
Evou Gruberovou, Lucií Kokešovou, Lucií Hájíčkovou, Tomášem Antoňů, Olgou Isabelou Sýkorovou, Alejandrem Maestre a Stefanem Venturiero (vyjma 200 hodin, odpracovaných anonymními pomocníky v rámci triatlonu Želený adiktolog).

Dobrovolnická práce
v jednotlivých zařízeních
a programech
Kontaktní centrum PT: 68,5 hodin
Doléčovací centrum ČB: 14 hodin
Jihočeský streetwork: 264 hodin
STATION 17 Blatná, CROSS Strakonice: celkem 715 hodin
Centrum podpory pěstounských rodin: 50,5 hodin
Železný adiktolog: 200 hodin

Železný adiktolog
Označení na mapě: ŽA
Stáří shluku: 3 roky
Rozsah v roce 2014: 123 553 Kč
… je název celostátní sportovně společenské
akce, jejímž středobodem je amatérský triatlon a tématem je „adiktologie“. Akce si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických
službách i závislostech obecně. Místem konání jsou malebné České Budějovice, konkrétně jejich Sokolský ostrov nedaleko centra města.
Jak již název napovídá, na startu triatlonu
lze očekávat zejména adiktology. Ano, je to

tak, ovšem do pojmu adiktolog si dovolujeme zahrnout všechny pracovníky v oboru
adiktologie, včetně těch, kteří tvoří zázemí našeho oboru ve vzdělávacích institucích, úřadech a podobně. Železný adiktolog je však otevřen i pro abstinující klienty
a v neposlední řadě pro širokou veřejnost.
V roce 2014 proběhl třetí ročník, kterého
se zúčastnilo 84 závodníků, a to 69 v individuálních disciplínách a 15 štafetářů.

Závodníci zdolávali 500 metrů v řece,
pak 20 km na kole a nakonec 5 km
běhu.
Kompletní výsledky ze 3. ročníku
a informace ke 4. ročníku naleznete
na www.zelezny-adiktolog.cz.

Účetní závěrka
výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014
(v celých tisících Kč)

A. Náklady
Spotřebované nákupy celkem

Rozvaha
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

B. Výnosy

Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. dlouhodobý majetek celkem

114

98

I. dlouhodobý nehmotný majetek

0

2

423

II. dlouhodobý hmotný majetek celkem

144

151

16 288

III. oprávky k dlouhodobému majetku celkem

31

55

2 320

2 227

I. zásoby celkem

10

7

II. pohledávky celkem

1 943

1 676

III. krátkodobý finanční majetek celkem

352

528

IV. jiná aktiva celkem

15

15

2 434

2 325

3 263

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

2 371

Služby celkem

3 055

Ostatní výnosy celkem

129

Osobní náklady celkem

12 576

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

21

Přijaté příspěvky celkem

Daně a poplatky celkem

23

Provozní dotace celkem

Ostatní náklady celkem

203

Výnosy celkem

19 232

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

55

Poskytnuté příspěvky celkem

16

Náklady celkem

19 163

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

96

D. Výsledek hospodaření po zdanění

69

B. krátkodobý majetek celkem

Aktiva celkem

Pasiva

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

A. vlastní zdroje celkem

539

598

I. jmění celkem

502

502

II. výsledek hospodaření celkem

37

69

1 895

1 727

III. krátkodobé závazky celkem

1 763

1 485

IV. jiná pasiva celkem

132

270

2 434

2 325

B. cizí zdroje celkem

Pasiva celkem

Adiktologická poradna PREVENT

Aktuální kontakty

—
—
—
—

Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice
Občanské sdružení PREVENT, z. s.
—
—
—
—
—
—
—
—

Heydukova 349, 386 01 Strakonice
T: 383 323 920, E: prevent@os-prevent.cz
— výkonný ředitel: Michal Němec
— — M: 602 716 904, E: nemec@os-prevent.cz
— odborný ředitel: Mgr. Tomáš Harant
— — M: 727 885 787, E: harant@os-prevent.cz
— ekonom, vedoucí administrativního odd.: Helena Platzerová
— — M: 607 814 542, E: platzerova@os-prevent.cz

—
—
—
—

vedoucí: Ing. Bc. Jan Šnokhous,
Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice
T: 387 201 738, M: 725 349 353
E: kacko.cb@os-prevent.cz

Jihočeský streetwork PREVENT
—
—
—
—

vedoucí: Bc. Kamil Podzimek
Lannova 117/63, 370 01 České Budějovice
M: 602 570 366
E: street@os-prevent.cz

Kontaktní centrum PREVENT Prachatice
—
—
—
—

vedoucí: Mgr. Daniel Randák
Primátorská 76, 383 01 Prachatice
T: 388 310 147
E: kacko.prachatice@os-prevent.cz

Kontaktní centrum PREVENT Strakonice
—
—
—
—

vedoucí: Mgr. Daniel Randák
Komenského 174, 386 01 Strakonice
T: 383 322 357
E: kacko@os-prevent.cz

Station 17 – NZDM PREVENT

vedoucí: Bc. Tomáš Brejcha
Františka Ondříčka 2, 370 11 České Budějovice
M: 725 708 078
E: poradna@os-prevent.cz

—
—
—
—

vedoucí: Martin Klajn, DiS.
Spálená 727, 388 01 Blatná
M: 725 581 884
E: station17@os-prevent.cz

CROSS – NZDM PREVENT
—
—
—
—

Substituční centrum PREVENT
—
—
—
—

vedoucí: Mgr. Lenka Moravcová
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice
T, F: 387 730 459, M: 727 885 788
E: metadon@os-prevent.cz

vedoucí: Martin Klajn, DiS.
Lidická 193, Strakonice
M: 725 581 884
E: cross@os-prevent.cz

Centrum podpory pěstounských rodin PREVENT
—
—
—
—
—
—

Doléčovací centrum PREVENT
—
—
—
—

vedoucí: Mgr. Jiří Koreš
Tylova 23, 370 01 České Budějovice
T: 386 350 380, M: 776 432 767
E: dcp@os-prevent.cz

Resocializační programy PREVENT
—
—
—
—
—

vedoucí: Mgr. Anna Němcová
Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice
Primátorská 76, 383 01 Prachatice
M: 607 770 655
E: nemcova@os-prevent.cz

vedoucí: Mgr. Dagmar Randáková
Tylova 23, 370 01 České Budějovice
Tř. 28. října 1312/16, 370 01 České Budějovice
M: 724 070 783
E: resocializace@os-prevent.cz

Spolupráce

Firmy a instituce — —

A.N.O. — APSS ČR — Azylový dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi Prachatice — Azylový dům sv. Petra pro muže — Centrum vzdělávání
a kultury Blatná — CPPT o. p. s. — ČČK Prachatice — Český červený kříž České Budějovice — Dětské centrum Jihočeského kraje — Diecézní charita České Budějovice — Euroškola
Strakonice — Farní charita Prachatice — Gymnázium Strakonice — Hepatální poradna Nemocnice Strakonice — Intervenční centrum České Budějovice — Jihočeská rozvojová o. p. s. —
KHS – Územní pracoviště Prachatice — KHS – Územní pracoviště Strakonice — KHS České Budějovice — Klinika Adiktologie VFN UK — Klub Mana Strakonice — Magdaléna o. p. s. —
Městská charita České Budějovice — Městské policie obcí Jihočeského kraje — Městský ústav sociálních služeb Strakonice — Mezi proudy o. p. s. — MŠ Holečkova Strakonice —
MŠ Lidická Strakonice — MŠ Spojařů Strakonice — Nemocnice České Budějovice — Nemocnice Prachatice — Nemocnice Strakonice – NMS — NZDM Bongo — o. s. Advaita —
o. s. Amalthea — o. s. Arkáda — o. s. Auritus — o. s. Do světa — o. s. Krebul — o. s. Laxus — o. s. Meta — o. s. Podané ruce — o. s. Portus Prachatice — o. s. Prev-centrum —
o. s. Proadis — o. s. Progressive Praha — o. s. Sananim — o. s. Semiramis — o. s. Theia — o. s. Ulice Plzeň — o. s. White light 1 — Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s. —
Oblastní charita Jihlava — Odbor sociálních věcí České Budějovice — Oddělení sociálně právní ochrany dětí Blatná — Oddělení sociálně právní ochrany dětí České Budějovice —
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Prachatice — Oddělení sociálně právní ochrany dětí Strakonice — Oddělení sociálně právní ochrany dětí Trhové Sviny — Oddělení sociálně
právní ochrany dětí Týn nad Vltavou — Oddělení sociálně právní ochrany dětí Vimperk — Oddělení sociálně právní ochrany dětí Vodňany — Partners Czech — Pedagogická fakulta JČU —
Pedagogicko psychologická poradna Prachatice — Pedagogicko psychologická poradna Strakonice — PL Červený Dvůr — PN Jihlava — Policie ČR — Poradna EVA České Budějovice —
Právní poradna A.N.O. — Probační a mediační služba České Budějovice — Probační a mediační služba Prachatice — Probační a mediační služba Strakonice — Psychiatrická ambulance PL Lnáře ve Strakonicích — Psychiatrická ambulance Prachatice — SOB – Svazek obcí Blatenska — SOŠ Blatná — SOU Blatná — Stáje Štětice – Jiří Svoboda — SVP Spirála
Prachatice — SVP Strakonice — Teologická fakulta JČU — TK Advaita — TK Karlov — TK Němčice — TK Nová Ves — TK Podcestný mlýn — TK White Light I — Úřad práce České Budějovice —
Úřad práce Prachatice — Úřad práce Strakonice — www.jobs.cz — www.prace.cz — Záchytná protialkoholní a protitoxikomanická stanice České Budějovice — Zdravotně sociální
fakulta JČU — Zdravotní ústav České Budějovice — ZŠ Dukelská Strakonice — ZŠ F.L. Čelakovského Strakonice — ZŠ Komenského Blatná — ZŠ Plánkova Strakonice — ZŠ Poděbradova Strakonice — ZŠ Povážská Strakonice — ZŠ T.G.M. Blatná — — Lidé — — MUDr. David Adameček — Marie Banáková — Mgr. Eva Bartošová — Dana Bedlánová — Mgr. Michaela Baslerová — Ing. Kamil Bjaček — Ing.Viktor Blaščák — Mgr. Bc. Pavel Bláha — Stanislav Bláha — Milada Brejchová — František Doktor — Bc. Štěpánka Candrová — MUDr. Martin
Čech — Mgr. Pavla Doubková — MUDr. Jiří Dvořáček — Mgr. Martina Eisenhammerová — Jan Ferenčík — Bc. Světluše Fialová — Věra Filipová — MUDr. Jaroslav Gutvirth — Zdeněk

Hadrava — Irena Hanousková — Mgr. Jan Hesoun — Mgr. Josef Hess — MUDr. Jitka Hlavničková — Ing. Jiří Horecký, MBA, PhD. — MUDr. Ivo Horný — Mgr. Vladimír Horváth —
JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová — Jan Hromada, DiS. — PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá — Josef Hruška — Lenka Chalupová — Klára Chovancová, Hotel VLTAVA — Jiří Janků —
MUDr. Marcela Kalná — Bc. Štěpánka Kardová — Mgr. Iva Karasová — Věra Kárová — Mgr. Helena Kavanová — MUDr. Zsolt Kecskeméthy — František Kněžínek — Mgr. Helena
Kocmanová — Mgr. Milan Kolář — Ing. Helena Kolmanová — Mgr. Noemi Komrsková — Věra Kontríková — Mgr. Věra Korčáková — Mgr. Šárka Kovárnová — Mgr. David Kostohryz —
MUDr. Marie Kotišová — Ing. Marie Kotrbová — MUDr. Ivana Krabatschová — Radka Krygarová — BcA. Milan Krištůfek — Mgr. Jan Látal — Bc. Jana Lhotáková — Iva Linhová —
Dagmar Lísková — Alejandro Maestre — Bc. Kateřina Malečková — Ing.Jaroslava Martanová — Roman Mezlík — prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. — Mgr. Johana Mertová —
Ing. Jana Moravcová — MUDr. Vladimír Muchl — Mgr. Marek Nerud — MUDr. Miroslav Norek — Ing. Tomáš Novák — Mgr. Michal Novotný — Hana Pecková — MUDr. Michal Pelíšek —
Bc. Dagmar Pilíková — Mgr. Pavel Plaček — Mgr. Ondřej Počarovský — Mgr. Petr Podhola — MUDr. Jana Požárková — PhDr. Dana Rabiňáková — PhDr. Josef Radimecký, MSc., Ph.D. —
JUDr. Hana Randáková — Hana Rabenhauptová — Mgr. Alexandra Roubalová — PhDr. Ivana Říhová — Mgr. Štefan Schwarc — Mgr. Lenka Sládková — Ing. Soňa Slepičková —
Bc. Marcela Slipková — Mgr. Ing. Jiří Staníček — Mgr. Ivana Stráská — Jiří Stříbrný — Mgr. Petr Studenovský — David Svoboda, DiS. — Mgr. Petr Sznapka — Mgr. Milan Šnorek —
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D — Petra a Tomáš Valovi — Stefano Venturiero — Mgr. Eva Vernerová — Mgr. Jaroslava Víznerová — Mgr. Hana Vojtěchová — Ing. Pavel Vondrys —
Mgr. Lenka Vysoká — Mgr. Lenka Vyternová — MUDr. Jiří Zdvořák

Finance a hmotné dary

Firmy a instituce — — APSS ČR — AH Hanzalík — ALZA.cz Praha — Bratři Zátkové a. s. — Cukrárna 7 — Česká spořitelna a. s. — ČEVAK a. s. — DECATHLON — Even s. r. o. —

Exbio Olomouc — GoMobil — GoPay — Hober s. r. o. — Hoch a synové 1899, s. r. o. — Irena Kadečková – TISKÁRNA STRAKONICE — Jiho Tech s. r. o. — Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích — Jihočeský kraj — KERAMAG — KOLO koupelny — Lanový park Libín — Lanový park Máj — Lesy ČR — Madeta a. s. — MediClinic a. s. — MEDIMAT CB, s. r. o. — Město Blatná —
Město Prachatice — Město Strakonice — Město Trhové Sviny — Město Týn nad Vltavou — Město Vimperk — Město Vodňany — Město Volary — Ministerstvo práce a sociálních věcí —
Ministerstvo zdravotnictví — Národní síť podpory zdraví, o. s. — Pellwood – bubenické paličky — PINTOS.cz — PRIMA, a. s. — Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky —
ROCK RADIO — SANITEC s. r. o. — Schubert CZ, s. r. o. — smart-filter.com s. r. o. — Sportovní zařízení města České Budějovice — SRNECZEKDESIGN — Statutární Město České Budějovice —
Stavoklima v.o. s. — TERMS a. s. — VZP — — Lidé — — Eva a Ivan Bartošovi — Veronika Beránková — Helena, Jiří a Tadeáš Bűrgerovi — Ivana Bláhová — Bc. Tomáš Brejcha —
Mgr. Martina Brožová — Ilona Bűrgerová — Bc. Petra Čenovská — Ludmila Drozdová — Martin Dvořák — Jiří Hirsch — PaedDr. Mgr. Dagmar Hrubá — Lucie Horová — RNDr. Jiří
Kaňa, Ph.D. — Martin Klajn, DiS. — Miroslav Klajn — Ing. Michal Kolda — Mgr. Jiří Koreš — Lucie Kylbergerová — Marie Maršálová — Mgr. Hana Míková — Lenka Moravcová —
Bronislav Neubauer — Anna a Michal Němcovi — Alena Petiková — Radek Platzer — Vojtěch Pysk — Dagmar a Daniel Randákovi — JUDr. Hana Randáková — Gabriela Strouhalová —
Mgr. Pavel Šafr — Vladimír Šavrda — Vladimír Šilhan — Ing, Bc. Jan Šnokhous — Michaela Trnková — Jiří Urbánek — Alena Váchová — Viktor a Váňa — Mgr. Pavlína Vrobelová —
Pavel Záviš — Dagmar Zelenková — Jana Zemanová — Milan Žíla — — Obce, které nás podporují v rámci Modelu spolufinancování adiktologickcýh
služeb Jihočeského kraje — — Bechyně — Borovany — Borovnice — Bošice — Čejkovice — Čepřovice — České Budějovice — Číčenice — Čkyně — Dolní Hořice — Doubravice —
Drahotěšice — Drahov — Dub — Hlavatce — Hluboká nad Vltavou — Homole — Horní Stropnice — Horní Vltavice — Hoštice — Chroboly — Jankov — Kalenice — Kamenný Újezd —
Katovice — Košice — Kubova Huť — Kvilda — Libějice — Libějovice — Lipovice — Mahouš — Mičovice — Mokrý Lom — Nedabyle — Němčice — Němčice — Němětice — Nemyšl —
Netolice — Nicov — Nišovice — Nová Ves — Nová Ves u Ml. Vožice — Nové Hrady — Nové Hutě — Novosedly — Prachatice — Radimovice u Želče — Radkov — Radošovice —
Řemíčov — Řípec — Sedlec — Skočice — Slapsko — Soběslav — Stádlec — Staré Hodějovice — Strakonice — Střelské Hoštice — Šebířov — Ševětín — Štěkeň — Šumavské Hoštice —
Trhové Sviny — Třebějice — Tvrzice — Týn nad Vltavou — Úlehle — Vacov — Veselí nad Lužnicí — Vimperk — Vlastiboř — Vodňany — Volary — Volenice — Volyně — Záboří —
Zhoř u Tábora — Zlukov — Zvěrotice — Želeč — Žernovice — — Prostřednictvím Svazku obcí Blatenska — — Bělčice — Bezdědovice — Blatná — Bratronice —
Březí — Buzice — Čečelovice — Doubravice — Hajany — Hlupín — Hornosín — Chlum — Chobot — Kadov — Kocelovice — Lažánky — Lažany — Lnáře — Lom — Mačkov — Mečichov —
Myštice — Předmíř — Radomyšl — Sedlice — Škvořetice — Tchořovice — Třebohostice — Uzenice — Uzeničky — Velká Turná — Záboří

Dyzajn s radostí vošéfoval pintos.cz.
Text sestavil Michal Němec.

