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Slovo úvodem 
Vážení, 
dovolte, abych vás p�ivítal p�i �tení výro�ní zprávy KC Spektrum za 
rok 2007. Už prostý fakt, že ji držíte v rukou, vnímáme jako zájem 
o naši práci, jako další d�kaz smyslu našeho snažení.  
Rok 2007 byl v KC Spektrum velmi živý a bohatý na zážitky: došlo 
ke t�em personálním zm�nám, absolvovali jsme certifikaci 
program� primární prevence, po dlouhé dob� �ekání jsme obdrželi 
certifikáty i pro Kontaktní centrum a Terénní program, realizovali 
jsme evropský projekt D-komplex. Sou�asn� jsme poskytovali 
služby 65 klient�m a zrealizovali programy primární prevence ve 46 
t�ídách. 
P�estože podmínky nebyly vždy p�íznivé, musím pochválit všechny 
pracovníky, že s drobnými nep�ízn�mi osudu bojovali state�n�. M�l 
jsem pocit, že v�domí smyslu jejich práce jim dodává jakousi 
zvláštní sílu, která jim pomáhá vyjít z �asto nep�íjemných situací 
nezran�ným a n�kdy dokonce s úsm�vem. Úsm�vem unaveným, 
ale š�astným. 
Práce s uživateli drog se �asto nesetkává s pochopením ve�ejnosti. 
Jedni mají za to, že je zbyte�ná, druzí poukazují na „zbyte�né 
plýtvání“ ve�ejnými financemi. My, kte�í význam této práce nejen 
chápeme, ale i vidíme, vnímáme ve�ejnou osv�tu jako sv�j další 
úkol. I proto jsme se v roce 2007 snažili jednáním s médii, ú�ady, 
ale i �adovými ob�any demytizovat drogovou problematiku a ukázat 
ji jako ryze odbornou, i když stále lidskou, sou�ást sv�ta, která se 
dotýká nás všech. 
Nezbývá než pod�kovat všem pracovník�m a spolupracovník�m za 
to, že byl rok 2007 tak úsp�šný a doufat, že naše práce alespo� 
trochu p�isp�la k tomu, že se žije lépe nejen našim klient�m, ale 
nám všem. 

Pavel Beneš 
vedoucí KC Spektrum 
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Kolpingovo dílo �eské republiky je demokratickým sdružením 
ob�an�, které si bere za základ život a dílo sociálního reformátora 
Adolpha Kolpinga a k�es�anskou sociální nauku. Vzniklo 21. �íjna 
1992 registrací na Ministerstvu vnitra. Hlásí se k odkazu 
Kolpingových dom� a k �innosti Jednot katolických tovaryš�. V roce 
1993 bylo p�ijato do Mezinárodního Kolpingova díla, které p�sobí 
ve více než padesáti zemích sv�ta. Sídlem organizace je m�sto 
Ž�ár nad Sázavou. V sou�asné dob� je registrováno 33 
Kolpingových rodin, které p�sobí na území celé �eské republiky. 
Kolpingovo dílo �R p�sobí v oblasti smysluplného využití volného 
�asu mladých (zájmové skupiny d�tí a mládeže) a vzd�lávání d�tí 
i dosp�lých (Biskupské gymnázium ve Ž�á�e nad Sázavou, SŠG 
Adolpha Kolpinga Ž�ár nad Sázavou, rekvalifika�ní kurzy a další 
vzd�lávací aktivity). Posláním Kolpingova díla je také pomáhat t�m 
nejpot�ebn�jším, podporovat lidskou d�stojnost a rozvoj osobnosti. 
Mezi sociální projekty pat�í Domov pro matky v tísni v Praze 8, 
Terapeutická komunita v Sej�ku a Kontaktní centrum Spektrum ve 
Ž�á�e nad Sázavou. 
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Nabízíme v regionu Ž�ár nad 
Sázavou pomoc lidem 
ohroženým užíváním návykových 
látek a tím p�ispíváme ke 
zmírn�ní dopad� sociáln� 
nežádoucích jev� na spole�nost 
i jednotlivce. 

Kontaktní centrum Spektrum (KC Spektrum) vzniklo v roce 1995 jako 
ú�elové za�ízení Kolpingova díla �R. Nejprve byla �innost zam��ena 
na práci s nezam�stnanými v JOB klubu, který vznikl ve spolupráci s 
Ú�adem práce ve Ž�á�e nad Sázavou. Po roce existence se 
pracovníci Spektra rozhodli rozší�it jejich �innost na oblast 
protidrogové problematiky a za�ali se specializovat na p�sobení 
v oblasti primární, sekundární a terciární prevence drogových 
závislostí. Projekt nízkoprahového kontaktního centra Klub Spektrum 
byl zahájen ješt� v tomtéž roce a s menšími zm�nami pokra�uje až do 
sou�asnosti. Kontaktní nízkoprahové centrum Spektrum klade od 
po�átku d�raz na kvalitu služeb a podporu etického p�ístupu a 
odbornosti zam�stnanc�.  
Užívání drog a závislost na nich je celospole�enským problémem, 
který se týká nás všech. Nevíme koneckonc�, kdy se drogový 
problém m�že dotknout našich blízkých nebo nás samých. Pro 
mladého �lov�ka je nesnadné zorientovat se v sou�asném sv�t� a 
rozeznat, co je pro n�j dobré a co ne. 
KC Spektrum se snaží doprovázet své klienty složitým obdobím 
�ešení drogového problému, kdy jsou jím bezprost�edn� ohroženi a 
nabízet jim p�ijatelná východiska, aby svým rizikovým zp�sobem 
života neublížili sob� ani svému okolí, aby jim omyly z minulosti 
nezni�ily budoucnost. KC Spektrum usiluje o navázání a udržení 
kontaktu s t�mito lidmi, a tím slouží jako most mezi nimi a v�tšinovou 
populací. 
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Co od nás m�žete �ekat? 

Dobrovolnost 

Klient rozhoduje, které z nabízených služeb 
a v jakém rozsahu využije. 

Bezplatnost 

Klient�m KC Spektrum poskytujeme služby bezplatn�. 

Individuální p�ístup 

Ke každému klientovi p�istupujeme jako k jedine�né bytosti 
s jedine�nými pot�ebami. 

Dostupnost 

Vycházíme vst�íc pot�ebám a možnostem klient� 
z hlediska místa, �asu a formy. 

Anonymita 

Klient má právo využívat služeb bez poskytnutí osobních údaj�. 

D�v�rnost 

Informace o klientech poskytujeme výhradn� se souhlasem klienta. 

Ochrana práv 

Respektujeme a chráníme práva klienta vyplývající z Listiny 
základních práv a svobod a právního �ádu �R. 
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O koho nám jde? 
 injek�ní uživatelé návykových látek 

 osoby závislé na návykových látkách 
 osoby experimentující s návykovými látkami 

 osoby ohrožené zneužíváním návykových látek 
 rodinní p�íslušníci a sociální okolí uživatel� 

 pedagogové a výchovní pracovníci 
 žáci ZŠ a studenti SŠ v rámci 

program� primární prevence 

Prioritn� je program zam��en na injek�ní uživatele návykových 
látek s rizikovými vzorci chování, kte�í dosud nejsou v kontaktu 

s odbornou institucí. 

O co nám jde? 

Princip Public health  
(ochrana ve�ejného zdraví) 

 ochrana v�tšinové populace p�ed ší�ením infek�ních chorob 
(HIV/AIDS, žloutenky…) 

 snižování trestné �innosti klient� 

 upevn�ní �i znovuvytvo�ení základních hygienických návyk� 

 zvyšování informovanosti rodi��, pedagog� 
a široké ve�ejnosti sm��ující ke zm�n� spole�enských postoj� 

a norem v oblasti zneužívání návykových látek 

 mapování tendencí na místní drogové scén�, 
 dokumentace a zpracování získaných dat s cílem 

vytvo�it ú�inné interven�ní postupy 

 realizace program� primární prevence v oblasti 
sociáln� nežádoucích jev� na ZŠ a SŠ 



7 

Princip Harm reduction 
(minimalizace rizik, spojených s užíváním drog) 

 zachycení skryté populace uživatel� drog 

 minimalizace zdravotních rizik  
spojených s jejich životním stylem 

 posilování motivace klienta k bezpe�n�jšímu užívání drog 

 psychická stabilizace klienta sm��ující 
k jeho vzr�stající spokojenosti s vlastním životem 

(nalezení vlastní identity bez ú�asti drog, 
 orientace v životních situacích a mezilidských vztazích, 

p�irozené alternativy �ešení problém�, 
p�ijetí odpov�dnosti za vlastní život…) 

 sociální stabilizace klienta 
(asistence p�i zajišt�ní bydlení, zam�stnání, 

sociálních dávek, pomoc p�i obnovení kontaktu s rodinou, 
 navazování p�átelských a partnerských vztah�, 

zprost�edkování následné pé�e…) 

 prevence relapsu 
(op�tovné užití drogy po delší dob� abstinence) 

 vytvo�ení bezpe�ného a akceptujícího prost�edí 
v kontaktu s odborníky, kte�í jsou ochotni naslouchat, 

p�edávat své zkušenosti a sd�lovat informace 
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Nabízíme ve Ž�á�e nad Sázavou 
uživatel�m drog a jejich 
sociálnímu okolí bezpe�ný 
prostor pro uv�dom�ní, 
pochopení a zvládnutí problém� 
spojených s užíváním drog. 

Pavel Beneš * Martina Hladíková 
Alena Pejchalová * Luboš Machek 
Lucie Brožová * Markéta Klímová 

Kontaktní centrum Spektrum je nízkoprahové za�ízení poskytující 
anonymní a bezplatné služby osobám ohroženým závislostí na 
návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních 
a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 
Služby jsou ur�eny zejména uživatel�m návykových látek 
a experimentátor�m, jejich rodi��m a blízkým a dále odborné 
i široké ve�ejnosti. 

Služby 

 kontaktní místnost – bezpe�ný prostor bez drog a p�edsudk� 
 vým�nný program – vým�na �istých st�íka�ek za použité 

 poradenství – obecné, strukturované, pro rodi�e 

 hygienický servis – sprcha, praní prádla 
 základní zdravotní ošet�ení 

 zprost�edkování lé�by 
 potravinový servis 

 testování – na p�ítomnost drog v mo�i, HIV 
 krizová intervence – psychosociální pomoc v akutní krizi 

 sociální práce – sociální a právní pomoc p�i spolupráci s ú�ady 
 individuální p�ípadová práce – systematické �ešení klientova 

konkrétního problému, motiva�ní práce 
 asistence – doprovod na ú�ady, instituce a zdravotnická za�ízení 
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 informa�ní servis – bezpe�n�jší braní, bezpe�n�jší sex, zdravotní a 

sociáln�-právní 

Vývoj programu 

Na po�átku roku 2007 jsme spustili nové služby Internet a Terapie 
v rámci ambulantního dolé�ování. Služba Internet se okamžit� 
uchytila a je využívána k hledání bydlení a zam�stnání, dále 
k vyhledávání jiných d�ležitých i zájmových informací. Pro v�tšinu 
klient� znamenala také první kontakt s mailovou komunikací a pro 
n�které dokonce po�átek práce s po�íta�em. 
Službu Terapie v rámci ambulantního dolé�ování využili pouze 3 
klienti, na jejichž žádost byla služba spušt�na, a pak byla v b�eznu 
2007 zrušena pro nezájem ostaních klient�. 
Nejvyužívan�jšími službami stabiln� z�stávají pobyt v kontaktní 
místnosti, potravinový a hygienický servis a vým�na injek�ního 
materiálu. Následuje individuální p�ípadová práce, strukturované 
poradenství, pomoc p�i komunikaci s ú�ady a motiva�ní práce. 
Podobn� jako v p�edešlých letech došlo v letních m�sících 
k poklesu kontakt� v KC Spektrum, k výraznému nár�stu naopak 
došlo na podzim a nejvíce p�ed váno�ními svátky, kdy byl velký 
zájem zejména o poradenství pro rodi�e. 
V roce 2007 pokra�oval externí i interní systém vzd�lávání, kdy 
pracovníci, kte�í absolvovali vzd�lávací kurz, �i se ú�astnili oborové 
konference, prezentovali získané v�domosti ostatním pracovník�m. 

Statistika 

Po�et klient� 62 
Pr�m�rný v�k klienta 26 
Po�et kontakt� s uživateli drog 721 
Po�et prvních kontakt� 39 
Po�et vým�n 126 
Po�et vydaných injek�ní st�íka�ek 2 904 
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V regionu Ž�ár nad Sázavou 
vyhledáváme a kontaktujeme 
uživatele drog, kterým nabízíme 
služby snižující rizika spojená 
s užíváním drog. 

Luboš Machek 
Pavel Beneš 

Terénní program je nejp�ístupn�jší formou pomoci uživatel�m drog, 
protože nabízí své služby v jejich p�irozeném prost�edí – na ulici, 
v hospod�, v parku… 
Hlavním cílem TP je navazování a udržování kontaktu 
s problémovými (nitrožilními) uživateli drog, kterým nabízíme 
vým�nu injek�ních set�, zdravotní materiál a v neposlední �ad� 
také informace pot�ebné pro bezpe�n�jší užívání. Dále nabízíme 
pomoc v krizi, asistenci a poradenství vedoucí ke zlepšení sociální 
situace klient� a také kontakty a odkazy na další odbornou pomoc a 
zprost�edkování lé�by. K náplni TP pat�í také sb�r pohozeného 
injek�ního materiálu a monitorování situace na drogové scén�. 
V roce 2007 byl TP realizován ve Ž�áru nad Sázavou a v Byst�ici 
nad Pernštejnem. 

Služby 

 poradenství – obecné, strukturované 
 vým�nný program – vým�na �istých st�íka�ek za použité 
 krizová intervence – psychosociální pomoc v akutní krizi 

 asistence – doprovod na ú�ady, instituce, zdravotnická za�ízení 
 informa�ní servis – bezpe�n�jší braní, bezpe�n�jší sex, zdravotní, 

sociáln�-právní 
 individuální p�ípadová práce – systematická pomoc s �ešením 

konkrétního problému, motiva�ní práce 
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Vývoj programu 

Od zá�í 2006, kdy odešel p�edchozí streetworker, probíhal terénní 
program velmi omezen�. S nástupem nového pracovníka na 
za�átku roku 2007 jsme tedy za�ínali tém�� od nuly.  
Snažili jsme se obnovit kontakt se skrytou drogovou scénou, 
zmapovat její aktuální zvyky a pot�eby a znovu vybudovat 
atmosféru d�v�ry a spolupráce. 
Po náro�ném a na výsledky chudém prvním �tvrtletí se dostavily 
první úsp�chy – v dubnu se postupn� zvýšil po�et kontakt� a velmi 
výrazn� také stoupl objem vym�n�ného inj. materiálu. V kv�tnu a 
v �ervnu jsme se zam��ili na ší�ení informací o služb� mezi mladé, 
kte�í sice zatím nemají problém s drogami, ale kte�í se pohybují 
v prost�edí, které experimet�m s návykovými látkami nahrává. 
Ve t�etím �tvrtletí roku jsme upravili rozvrh terénních služeb tak, aby 
lépe reflektoval chování a zvyky cílové populace. 
V roce 2007 pokra�ovala terénní práce v Byst�ici nad Pernštejnem. 
Protože je zde však dlouhodob� malá poptávka po drogových 
službách, byla po dohod� s M�Ú snížena frekvence terénní práce 
v Byst�ici na jeden výjezd m�sí�n�. 

Statistika 

Po�et klient� 36 
Pr�m�rný v�k klienta 27 
Po�et kontakt� celkem 171 
Po�et prvních kontakt� 28 
Po�et vým�n 84 
Po�et vydaných injek�ních st�íka�ek 1 322 
Po�et nalezených injek�ních st�íka�ek 60 

Kontakt 

777 616 722 
pond�lí – �tvrtek od 10 do 17 h, 

pátek od 10 do 16 h 
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Podporujeme p�ipravenost d�tí 
a mládeže z regionu Ž�ár nad 
Sázavou v zodpov�dném 
rozhodování, a tím jim 
pomáháme hledat východisko ze 
složitých životních situací. 

Martina Hladíková * Alena Pejchalová 
Lucie Brožová * Markéta Kampová 

Programem Primární prevence rozumíme setkávání s d�tmi a 
mladými lidmi ve školním prost�edí, kdy naším cílem není pouhé 
p�edávání informací, ale hlavn� formování kvality postoj� a pozitivní 
zm�ny v chování ú�astník� programu.  
B�hem programu se snažíme nastolit p�íjemnou, neformální 
atmosféru, která nám umož�uje s žáky otev�en� hovo�it o zvoleném 
tématu i problémech, které aktuáln� �eší. B�hem programu je pro 
nás d�ležitým �lenem skupiny také t�ídní u�itel.  
V roce 2007 jsme realizovali 4 typy program� primární prevence. 
Každý z nich je specificky zam��en na ur�ité téma (nap�. adaptace 
na t�ídní kolektiv, rozpoznání žádoucího a nežádoucího chování ze 
strany dosp�lých, základní lidská práva a povinnosti, závislosti, 
komunikace, atd.). P�i uskute��ování programu využíváme 
interak�ní techniky, hry, prvky zážitkové pedagogiky, 
sebepoznávací aktivity, �ízenou diskuzi, výklad, skupinovou kresbu 
apod. 

Služby 

 dlouhodobé programy primární prevence 
 individuální poradenství pro žáky a u�itele (v rámci programu) 

 e-mailová poradenská linka 
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Vývoj programu 

Ve druhém pololetí školního roku 2006/2007 jsme pokra�ovali 
v realizaci nov� vytvo�ených dlouhodobých program� primární 
prevence spušt�ných od zá�í 2006.  
Dále jsme pokra�ovali v p�íprav� na Certifikaci program� primární 
prevence. Tímto procesem zakon�eným místním šet�ením, které 
prob�hlo dne 17. 7. 2007, jsme prošli úsp�šn� a certifikát bez ztráty 
bodu získali. Certifikát je zárukou kvality program�, které 
poskytujeme a dále nám umož�uje žádat o státní dotace. 
P�ed zahájením realizace program� primární prevence ve školním 
roce 2007/2008 se kompletn� obm�nil tým pracovník� primární 
prevence. Z tohoto d�vodu jsme zachovali stávající programy 
primární prevence a provád�li je pouze s mírnými úpravami stejn� 
jako v p�edešlém školním roce.  
Nové pracovnice svou kvalifikaci prohlubovaly ú�astí na Konferenci 
primární prevence, kurzech a seminá�ích. Stejn� jako v roce 2006 
probíhaly odborné konzultace vedené PhDr. Lenkou Skácelovou, 
lekto�i pracovali pod supervizí.  

Statistika 

typ za�ízení 
po�et škol, 

za�ízení 
po�et t�íd 

po�et 
vyu�. hodin 

po�et 
oslovených 

ZŠ 11 34 107 812 

SŠ, SOU 3 3 9 106 

mimoškolní 
za�ízení 

3 9 27 118 

celkem 17 46 143 1 036 
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D-komplex  
Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou 
realizace program� pé�e 
Harmonogram projektu: 1. kv�ten 2006 – 30. duben 2008 
Projekt D-komplex je realizován Kolpingovým dílem �R 
v za�ízeních  Kontaktní centrum Spektrum a Terapeutická komunita 
Sej�ek. 
Projekt D-komplex je naší první zkušeností s �erpáním dotací 
z Evropského sociálního fondu. Naší hlavní motivací byla snaha 
o rozvoj služeb, napomáhajících klient�m za�ízení s návratem na 
trh práce, a tím i p�ispívajících k jejich návratu ze sociálního 
vylou�ení zp�t do v�tšinové spole�nosti. 
V KC Spektrum umožnila realizace projektu rozší�ení týmu o jeden 
pracovní úvazek (0,5 terénní pracovník / 0,5 kontaktní pracovník), 
což vede k v�tší kapacit� jednotlivých program�. V rámci projektu 
došlo a pr�b�žn� dochází k inovaci stávajících služeb (kontaktní 
práce, terénní práce) a k rozvoji nových služeb. Byla vytvo�ena 
komplexní metodika projektu a jsou realizovány služby. 
Dále byl do kontaktní místnosti instalován po�íta�, který pomáhá 
klient�m vyhledávat si zam�stnání nebo bydlení, p�ípadn� se zde 
u�í základní obsluze po�íta�e. 
Služby projektu D-komplex v roce 2007 využilo 69 klient�. 
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Cíle projektu 

 rozvoj terénní práce 
 rozvoj kontaktní práce 

 zavedení/inovace nových služeb: 
 testování 

 sociální servis 
 motiva�ní program 

 rodinné poradenství 
(poradenství pro rodi�e) 

 odkazování a p�edávání 
do sít� návazné pé�e 
 krizová intervence 

Programové cíle 

 rozší�ení realiza�ního týmu 
 vzd�lávání realiza�ního týmu 

 vytvo�ení efektivní sít� návazné pé�e 
 vytvo�ení metodiky služeb 

 posílení supervize 

Zdroje financování 

Strukturální fond EU 80 % 
státní rozpo�et �R 10 % 
Kraj Vyso�ina 10 % 
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Hospoda�ení 

Náklady (v tisících K�) 

nákup materiálu 161 
energie 45 
opravy 59 
cestovné 22 
ostatní služby 345 
osobní náklady 1 128 
ostatní náklady 84 
celkem 1 844 

ostatní 
služby
19%

cestovné
1%

opravy
3%

energie
2%

nákup 
materiálu

9%
ostatní 
náklady

5%

osobní 
náklady

61%
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Výnosy (v tisících K�) 

tržby 29 
RVKPP 478 
MPSV 393 
Kraj Vyso�ina 449 
M�sto Ž�ár nad Sázavou 100 
ESF – SROP 3.2 367 
dary 15 
celkem 1 831 

 

M�sto Ž�ár 
nad Sáz.

5%

Kraj Vyso�ina
25%

MPSV
21%

RVKPP
26%

tržby
2%

dary
1%

ESF - SROP 
3.2

20%
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Plány na rok 2008 
Na rok 2008 jsme si vymysleli t�i velké inovace, které by m�ly 
sm��ovat ke zvýšení kvality a kapacity našich služeb. 

Prostorové a personální odd�lení programu primární prevence 

Vzhledem k nár�stu požadavk� a �inností nutných ke kvalitní 
realizaci Programu primární prevence, výrazn� narostl objem práce 
tohoto programu. Za stávající situace by nebyl možný žádný další 
rozvoj služeb, rozvíjet t�i programy ve �ty�ech lidech je nemožné. 
Proto bychom cht�li v roce 2008 rozší�it personál programu 
primární prevence. S tím souvisí i nutnost samostatného pracovišt�, 
protože další pracovníci se do naší kancelá�e nevejdou. 

Zavád�ní standard� kvality MPSV 

Od roku 2006 platí nový zákon o sociálních službách (zákon �. 
108/2006 Sb.). Ten jsme p�ijali jako výzvu ke zkvalitn�ní našich 
služeb. Rok 2008 tedy chceme v�novat p�epracování a aktualizaci 
stávajících dokument�, zejména manuál� služeb tak, aby ješt� lépe 
napl�ovaly naše cíle a zásady. 

Rozvoj terénního programu 

Na konci roku 2007 jsme usoudili, že kvalita terénní práce ve Ž�áru 
nad Sázavou a Byst�ici nad Pernštejnem je již dosta�ující, proto 
bychom v roce 2008 rádi rozší�ili p�sobnost programu i do Nového 
M�sta na Morav�, p�ípadn� dalších lokalit (Svratka, Ždírec nad 
Doubravou, Jimramov, aj.) 
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Pod�kování 

D�kujeme poskytovatel�m dotací na provoz: 

Kolpingovo dílo �R 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Ministerstvo práce a sociálních v�cí 
Kraj Vyso�ina 

M�stský ú�ad Ž�ár nad Sázavou 
M�stský ú�ad Byst�ice nad Pernštejnem 

Evropský sociální fond 

D�kujeme také organizacím, které s námi spolupracovaly: 

Proba�ní a media�ní služba �R 
Pedagogicko-psychologická poradna Ž�ár nad Sázavou 

Ponorka – centrum prevence 
Nadosah – centrum prevence 

M�stská policie Ž�ár nad Sázavou 
Sociální odbor M�Ú Ž�ár nad Sázavou 

OS Je�mínek 
Sociální služby m�sta Ž�ár nad Sázavou 

TK Sej�ek 
Kulturní centrum Batyskaf 
�eská asociace streetwork 
Centrum adiktologie Praha 
Sdružení Podané ruce Brno 

Sananim Praha 
Trinet a.s. 

Poliklinika Ž�ár nad Sázavou 
Infek�ní ambulance (nemocnice N.M.n.M.) 

léka�i ž�árského regionu 
základní a st�ední školy ž�árského regionu 

V neposlední �ad� d�kujeme také všem zam�stnanc�m, stážist�m, 
dobrovolník�m a p�íznivc�m za ochotu, nasazení a profesionální p�ístup. 
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Kontakty

 

telefon 

566 620 098 

web 

www.spektrum.kolping.cz 

E-mail 

spektrum@kolping.cz 

adresa 

KC Spektrum 

Žižkova 8 
Ž�ár nad Sázavou 

591 01 
 

 

provozní doba kontaktní místnosti 

pond�lí, úterý, �tvrtek 12 – 17 h 
pátek 12 – 16 h 

vým�nný program, krizová intervence 
 a p�edem domluvené sch�zky  
pond�lí, úterý, �tvrtek 8 – 12 h 

st�eda 12 – 17 h 

 

terénní mobil 

777 616 722 

po – �t od 10 – 17 h 
pátek 10 – 16 h 

rozvrh TP 

pond�lí 14 – 17 h 
úterý 17 – 22 h 
�tvrtek 15 – 20 h 
pátek 9 – 11 h 

mobil primární prevence 

774 419 047



 



 

Kontaktní centrum Spektrum 

Žižkova 8 
Ž�ár nad Sázavou 

591 01 

Tel./fax: 566 620 098 
terénní mobil: 777 816 722 

E-mail: spektrum@kolping.cz 
web: www.spektrum.kolping.cz 

I�O: 43 37 97 29 
�.ú. 103839765/0300 


