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Úvodní slovo

Vážení ètenáøi,

milou skuteèností je, že právì držíte v rukou výroèní zprávu Spektra. Dovolte mi 
nabídnout Vám pár vìt o nás.

Hlavní zprávou roku 2011 je stabilnost fungování Centra primární prevence                      
i Kontaktního a poradenského centra pro drogové uživatele. Tedy žádné velké 
výkyvy, personální problémy èi zásadní finanèní propady. Prostì každodenní práce          
s  klienty. 

Centrum primární prevence Spektrum již druhým rokem aktivnì realizuje programy 
primární prevence v okrese Havlíèkùv Brod v rámci projektu OPVK, èímž došlo                     
k rozšíøení práce doposud realizované v okrese Žïár nad Sázavou. Základním 
nástrojem práce jsou samozøejmì programy pro tøídní kolektivy, centrum má však 
své významné postavení v koordinaèní, vzdìlávací, poradenské a metodické roli.

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky se po mnoha 
letech „velkého prostorového uskromnìní“ pøestìhovalo do vìtších                                    
a komfortnìjších prostor. Což pøivítali nejen samotní uživatelé, ale i rodièe a blízcí, 
kteøí mohou využít poradenských prostor. Terénní program se bìhem roku výraznì 
rozšíøil o nové lokality okresu Havlíèkùv Brod. Podaøilo se tak pokrýt službami velkou 
èást kraje, která byla dosud opomenuta.

V uplynulém roce jsme zapoèali tradici úèasti na hudebních festivalech                               
a prezentaèních akcích sociálních služeb. A tak se nejen touto výroèní zprávou, ale                    
i øadou dalších forem práce snažíme pøedat informace o nás a naší èinnosti co 
nejvíce lidem.

Pøeji Vám vše dobré.

Za oba programy Spektra
Mgr. Josef Soukal
vedoucí Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky
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Specifické aktivity a okamžiky Spektra v roce 2011

28.03.       zahájení provozu Kontaktního a poradenského centra v nových prostorách
05.05.       úèast na Festivalu sociálních služeb ve Žïáøe nad Sázavou
01.06.       úèast na Dni dìtí ve Žïáøe nad Sázavou
03.06.       zbourání starých prostor Kontaktního a poradenského centra
09.07.       úèast na festivalu Pod zelenou horou ve Žïáøe nad Sázavou
22. - 23.07.  úèast na festivalu Šatlava fest v Pøibyslavi (terénní práce a program pro dìti)
26.08.       akce Rozhodni se sám na námìstí Republiky ve Žïáøe nad Sázavou
08.09.       úèast na akci Bezpeèná Vysoèina 2011 na krajském úøadì v Jihlavì
14.09.       úèast na Veletrhu sociálních služeb v Havlíèkovì Brodì
12.10.       prezentace na Dni otevøených dveøí Spektra

Zøizovatel Spektra

Zøizovatelem Spektra – centra primární prevence a drogových služeb je Kolpingovo dílo 
Èeské republiky o.s.. Jedná se o obèanské sdružení, které si bere za základ život a dílo 
sociálního reformátora Adolpha Kolpinga a køes�anskou sociální nauku. Sídlem organizace je 
Žïár nad Sázavou. Kolpingovo dílo ÈR dále pùsobí v oblasti smysluplného využití volného 
èasu dìtí a mladých (Rodinné centrum Srdíèko, zájmové skupiny dìti a mládeže), vzdìlávání 
dìtí i dospìlých (Biskupské gymnázium ve Žïáøe n/S, SŠG Adolpha Kolpinga Žïár n/S)             
a sociálních služeb (Azylový dùm pro matky v Praze 8, Rodinné centrum Smeèno, 
Terapeutická komunita Sejøek atd.). Kolpingovo dílo ÈR má také 36 základních èlánkù, 
takzvaných Kolpingových rodin, které pùsobí v celkem 9 krajích.  

Struktura Spektra

Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb (dále Spektrum) pùsobí                 
v oblasti prevence a intervence u øady rizikových jevù. Jedná se o zaøízení zahrnující tøi 
programy:

Centrum primární prevence (dále CPP) je zamìøeno na pøedcházení a omezení rizikových 
jevù v kolektivech na školách a ve školských zaøízeních.

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky (dále KPC) poskytuje 
adiktologické, sociální a zdravotní služby uživatelùm nelegálních návykových látek a osobám 
bezprostøednì ohroženým jejich užíváním. Dále jsou poskytovány informaèní a poradenské 
služby rodièùm a všem, jejichž blízký se nìjakým zpùsobem k drogám, by� i lehkým, dostal. 

Terénní program (dále TP) je rozšíøením práce Kontaktního a poradenského centra, jehož 
hlavním cílem je aktivnì vyhledávat, kontaktovat a pracovat s uživateli drog v prostøedí, ve 
kterém se pøirozenì pohybují. A to na bezmála celém území okresù Žïár nad Sázavou                     
a Havlíèkùv Brod.
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Centrum primární prevence

Poslání
Posláním CPP je realizovat v regionu Žïár nad Sázavou a Havlíèkùv Brod dlouhodobé, 
návazné programy primární prevence, a tím pøispívat k pøipravenosti dìtí a mládeže                          
k zodpovìdnému rozhodování.

Hlavní cíl
Cílem programù je zamìøit se primárnì na vìkové skupiny 6-18 let, u kterých je 
nejefektivnìjší primární prevenci realizovat. Snahou je poskytnout škole kontinuální práci se 
tøídou bìhem celé docházky v základní i støední škole s cílem zamìøit se na co nejširší oblast 
problémù a témat, což se díky pìti propracovaným programùm s rùznými tématy daøí. Mezi 
sekundární cílovou skupinu patøí uèitelé, školní metodik prevence, rodièe a blízcí úèastníkù 
programu.

Dílèí cíle
- Cílová skupina má znalosti a sociální dovednosti, umožòující rozlišovat projevy rizikového 
   chování.
- Cílová skupina má znalosti a sociální dovednosti, umožòující v pøípadì potøeby vyhledat 
   úèinnou pomoc.
- Vhodná atmosféra v tøídním kolektivu minimalizuje možnost vzniku rizikového chování.
- Práce s tøídním uèitelem a školním metodikem prevence. 
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Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou žáci základních, støedních škol a mimo školních zaøízeních.

Nabízené programy pro základní a støední školy
Moje bezpeèí - 1. a 2. tøída ZŠ, zamìøení na prevenci zneužívání, týrání 

  a kontaktu s cizími lidmi
Kdo jsem a co smím - 3. a 4. tøída ZŠ, zamìøení na dìtská práva a povinnosti
Umím (se) rozhodnout - 5. a 6. tøída ZŠ, zamìøení na prevenci šikany a zdravých

  vztahù v kolektivu
Pouta (ne)závislosti - 7. až 9. tøída ZŠ, SŠ, prevence užívání návykových látek
Jak (si) neublížit - 7. až 9. tøída ZŠ, SŠ, vztahy, komunikace, partnerství, autority 

Zásady
Komplexnost - zamìøení jak na širokou škálu nežádoucích jevù, tak i na rozvoj

  sociálních dovedností, zdraví a životního stylu.
Kontinuita - realizace programù v rámci navazujícího systému, jež svoji

  dlouhodobostí a komplexností pøispívá k vysoké efektivitì programù.
Dynamiènost - využití interaktivních technik, pøi kterých se úèastníci aktivnì zapojují.
Flexibilita - zamìøení na aktuální potøeby cílové skupiny.
Odbornost - lektoøi mají odpovídající vzdìlání požadované standardy.

Co dìláme
Programy primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování 
jsou vytvoøeny na základì soudobých poznatkù o efektivitì preventivního pùsobení                         
s dùrazem na pøimìøenost dané vìkové skupinì dìtí. Reagují na potøeby škol a školských 
zaøízení v oblasti primární prevence v regionech Žïár nad Sázavou a Havlíèkùv Brod. 
Programy jsou vždy realizovány s jedním tøídním kolektivem, pracuje se v komunitním kruhu 
za úèasti tøídního uèitele, program probíhá dvì až tøi vyuèovací hodiny a to dvakrát                          
v prùbìhu školního roku. Programy jsou prùbìžnì upravovány, inovovány a aktualizovány 
dle konkrétních potøeb cílové skupiny. 

Ohlédnutí za rokem 2011
V roce 2011 Spektrum – Centrum primární prevence existovalo jako samostatný program se 
zamìøením na realizaci komplexního programu primární prevence užívání návykových látek 
a dalších forem rizikového chování v okresech Žïár nad Sázavou a Havlíèkùv Brod. 

V roce 2011 bylo Spektrum – Centrum primární prevence i nadále zapojeno do projektu 
Kraje Vysoèina „Podpora systému primární prevence sociálnì patologických jevù“, který je 
podpoøen v rámci OPVK pod reg.è. CZ.1.07/1.2.00/14.0126. V rámci tohoto projektu jsou 
programy realizovány jak v okrese Žïár nad Sázavou, tak v okrese Havlíèkùv Brod.

Bìhem realizace programù primární prevence v roce 2011 bylo zjištìno, že mezi nejèetnìjší 
rizikové chování u dìtí a mládeže v okresech Žïár nad Sázavou a Havlíèkùv Brod patøí 



užívání legálních návykových látek, neznalost sankcí ve školním prostøedí, záškoláctví, hrubé 
chování ve vztazích mezi spolužáky, vyèlenìní žáka z tøídního kolektivu, pití energetických 
nápojù, problémové vztahy s autoritou, užívání konopných drog u žákù støedních škol, hraní 
na výherních automatech u nezletilých žákù, neopatrnost žákù prvního stupnì pøi kontaktu  
s cizími lidmi. Další rizikovou skuteèností je nedostateèná informovanost v oblasti užívání 
internetu a zásady komunikace na sociálních sítích.

Statistika

Meziroènì se podaøilo udržet vysoké množství realizovaných blokù. Druhým rokem tak již 
není výjimkou, že se dva bloky realizují ve stejnou chvíli. Což je možné díky externím 
spolupracovníkùm, kteøí rozšíøili tým CPP. Nižší poèet hodin a kontaktù je dán vìtším 
objemem práce na prvním stupni, kde jsou kratší programy a také se snižujícím se poètem 
žákù ve tøídách. Konstantnì však meziroènì stále spolupracujeme  s 21 školami.

Personální zajištìní 

Mgr. Petra Nováèková, vedoucí Centra primární prevence, lektorka
„Dìti a teenageøi jsou naše budoucnost a pøi programech mì pøesvìdèují, že bude skvìlá.“
Alena Pejchalová, lektorka programù primární prevence
„Už u dìtí lze spoustì problémùm pøedejít, záleží jen na nás, jak k nim budeme 
pøistupovat.“
Aneta Dvoøáková, DiS., lektorka programù primární prevence
„Ráda pracuji s dìtmi a mladými lidmi. Myslím, že prevence je dùležitá a užiteèná vìc, i 
když si jedno dítì z deseti øekne, že se bude chovat lépe, jinak, nebo že na drogy kašle, i to 
je pro mì úspìch.“
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Martina Hladíková, DiS., externí lektorka programù primární prevence
„Vìøím smyslu svojí práce. Tomu, že doprovázet bloudícího èlovìka a naslouchat mu se 
vyplácí.“
Bc. Radim Kubík, externí lektor programù primární prevence
„Baví mne práce s mladými lidmi a protože vím, že to co dìláme má cenu. O tom se 
ostatnì pøesvìdèuji na každém dalším programu.“

Odborná zakotvení

Metodické vedení
PhDr. Lenka Skácelová, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti Brno 

Supervize
Ing. Radovan Voøíšek, vedoucí Centra prevence Sdružení Podané ruce Brno
PhDr. Vlastimil Sojka, klinický psycholog, Havlíèkùv brod

Èlenství v organizaci
Pracovní skupina prevence rizikového chování v regionu Žïár nad Sázavou

Jak nás vidí ...

... žáci
„Byly to super hodiny, tìším se na další hodiny, díky moc (7. tøída); Získala jsem spoustu 
nových informací a zkušeností, za to dìkuji; Bylo to dobrý, mohli jsme alespoò zjistit, jak 
málo jsme pøi sobì jako tøída (8. tøída); Vtipný, bavilo mì to, nauèný, hezký, byly tu pìkné hry, 
bylo to jako kroužek, byla tu pravidla, hodnì se mi líbil, chtìla bych aby byl pøíští rok                     
(3. tøída);Líbil se  mi celý program, bavit se o právech, znát svá práva (4. tøída); Byl to strašnì 
zábavný program, malovali jsme baráky a na lednièku jsme si psali krásné vzkazy, doufám, že  
zase pøijdou k nám (6. tøída); Byla skvìlá atmosféra, líbilo se mi, že jsme se museli zamyslet 
nad svými spolužáky, pro mì to bylo fajn (9. tøída); Super, velice mì bavily hry, líbilo se mi to 
jak jsme si povídali o škole (5. tøída); Myslím, že i tøída se víc sblížila, bylo to super (tercie); 
Líbilo se mi to, bylo to príma, vím co po mì tøída oèekává a budu se snažit, díky (1. roèník); 
Dobøe jsme si popovídali, zjistila jsem nìjaký vìci o sobì (7. tøída); Nejdùležitìjší pro mì bylo 
to povídání, i ty hry byly super; Jak se mám chovat ke kamarádùm (5. tøída); Mám o moc lepší 
náladu, super, mám ráda tøídní diskuzi (3. roèník); Pøíštì bych ráda probírala téma drogy, 
protože mì to zajímá a potøebovala bych poradit. Urèitì jsem se pouèila (9. tøída); Spektrum 
je dobrý program, není to nudné, mohl jsem øíct kamarádovi co si o nìm myslím              a 
dozvìdìl jsem se nové vìci (6. tøída); Super, pomohlo mì to vyøešit problémy, které jsem 
nevìdìla jak vyøešit, myslím, že si tøída bude víc rozumìt (sekunda); Dozvìdìla jsem se 
názory ostatních a pobavila jsem se, nejdùležitìjší pro mì byly nové poznatky a informace                   
o závislosti (2. roèník).“
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Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky

Poslání
Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím nelegální 
návykové látky a tìm, kteøí jsou ve vyšší míøe ohrožení jejich užíváním. Dále poskytujeme 
poradenství a informace rodièùm a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými 
látkami. Pùsobíme jako lokální centrum pro poskytování informací a doporuèení v oblasti 
závislostí. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou v okresech Žïár nad Sázavou                       
a  Havlíèkùv Brod.

Cíle
- minimalizovaná zdravotní, sociální a právní rizika spojená s užíváním drog
- zodpovìdnìjší pøístup uživatelù drog  vzhledem k šíøení vážných infekèních chorob 
- dobøe informovaný a podporovaný klient k ménì rizikovému zpùsobu chování
- klient motivovaný k sociální a zdravotní stabilizaci
- obnovené nebo vyjasnìné rodinné èi partnerské vztahy zasažené drogovým problémem
- navázání a udržení kontaktù se skrytou populací uživatelù drog
- širší veøejnost, pøedevším mladí lidé, mají základní informace o službách zaøízení
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... pedagogové
„Práce se žáky byla dobrá, techniky žáky zaujaly (2.roèník SŠ); Výborný pøístup k žákùm, 
zajímavé aktivity (3. roèník SŠ); Pøíjemná atmosféra, vstøícné a pøátelské jednání (3. roèník 
SŠ); Velmi hezký vztah ke studentùm, problémy se otevøenì øešily, velmi pìkné (2.roèník SŠ); 
Pìkné, pøíjemná práce s dìtmi, pohodová atmosféra, vhodnì zvolené pomùcky, velmi pìkný 
pøístup k dìtem (2.tøída ZŠ); Líbil se nám pøístup lektorù k dìtem, pozitivnì hodnotíme                    
i možnost zapojit aktuální problémy v jednotlivých tøídách do programu zvoleného lektory
(2.tøída ZŠ); Velmi hezké a pøíjemné vystupování lektorù, dìti èinnost bavila (3.tøída ZŠ); Byla 
jsem velmi spokojená, odhalili jsme nìkteré nešvary ve tøídì, o kterých jsem nevìdìla, dìti 
spolupracovaly (3.tøída ZŠ); Tento preventivní program pro žáky 1.tøídy byl pøínosem pro 
další moji práci v této tøídì, která má velké problémy s chováním (1.tøída ZŠ); Práce lektorek                           
s žáky se mi jevila jako dobøe pøipravená i vedená, žáci jsou rovnomìrnì zapojováni, pøeji 
hodnì úspìchù v další práci (6.tøída ZŠ); Program zamìøený hlavnì na komunikaci, dìti mìly 
možnost se vyjádøit a více se poznat. Myslím si, že by mohl pøispìt k zlepšení klimatu ve tøídì. 
Škoda, že v našem školství není na podobné techniky myšleno èastìji. Urèitì by bylo 
výborné, kdyby dìti mìly možnost pracovat podobnì èastìji a pravidelnì (7.tøída ZŠ); Práce 
lektorek je pøimìøená, dokáží žáky zapojit a vtáhnout do problematiky. Téma je vhodnì 
zvolené pro daný vìk. Pøeji hodnì úspìchù v další práci (9.tøída ZŠ).“



sociální dávky, se zkušenostmi s nelegální èinností (krádeže, distribuce NL, aj.), užívající 
aktuálnì dostupné návykové látky (pervitin, marihuana, cigarety a alkohol v kombinaci, 
nárazovì plus medikamenty, lysohlávky a opium).

Èinnost v programu
Projekt Kontaktního a poradenského centra byl v roce 2011 na velmi dobré úrovni. A to i pøes 
øadu negativních skuteèností jako napøíklad personální podstav, finanèní problémy èi do jisté 
míry nevyhovující prostory Kontaktního centra.

Jak již bylo zmínìno, KPC se pøestìhovalo do vìtších a (více) vyhovujících prostor. Po letech je 
tak v objektu mimo kanceláø a kontaktní místnost i vhodný prostor na výmìnu a dvì 
poradenské místnosti, což pøispìlo k rozvoji individuální práce s klienty. 

Pracovníci vypracovali a èásteènì realizovali strategii kontaktování se s uživateli drog, kteøí 
dosud služeb KPC nevyužívali. To v posledním kvartále vedlo k navýšení poètu uživatelù                     
a podobný trend je i na zaèátku roku 2012.

Pøi práci v roce 2011 jsme usilovali o rozvoj individuální práce s klienty. Snahou je podporovat 
klienty v aktivizaci a posunu smìrem k pøevzetí vìtší odpovìdnosti za svùj život. 

Prezentace centra probíhala v rámci hudebních festivalù a festivalù sociálních služeb. 
Probíhalo pravidelné rozesílání novinek z webových stránek zaøízení a úèastnili jsme se 
propagaèních akcí. Všemi tìmito zpùsoby jsme usilovali o seznamování veøejnosti s naší prací.

V roce 2012 došlo k pøejmenování zaøízení na Kontaktní a poradenské centrum v oblasti 
drogových závislostí, což lépe vystihuje šíøi služeb zaøízení.

Statistika 

Na uvedených datech je zøetelný nárùst v základních ukazatelích, které se sledují                              
u drogových služeb. Dùležité je, že program je rok od roku v kontaktu s vìtším poètem

Cílová skupina
Primárnì jde o osoby užívající nelegální návykové látky èi osoby ve vyšší míøe ohrožené jejich 
užíváním. Další skupinou jsou rodièe, partneøi, známí èi blízcí tìch, kterým drogy zasáhly do 
života.

Zásady
Anonymita - klient má právo využívat služeb KPC bez poskytnutí osobních údajù
Bezplatnost - služby klientùm (mimo polévky a praní) poskytujeme bezplatnì
Dùvìrnost - informace o klientech neposkytujeme bez jejich souhlasu
Dobrovolnost - klient sám volí jaké služby bude využívat, v jakém rozsahu a jak dlouho
Individuální pøístup   -  v každém klientovi respektujeme jedineèného èlovìka se

     specifickými  potøebami
Ochrana dùstojnosti a práv   - respektujeme a chráníme práva klienta vyplívající z Listiny

    základních práv a svobod a právního øádu ÈR

Co dìláme
Zamìøujeme se na pøímou práci s uživateli nelegálních návykových látek. Klientùm 
poskytujeme výmìnný program, zdravotní materiál, potravinový a hygienický servis, praní 
prádla, zdravotní ošetøení, asistenci, informace, zprostøedkování èi provedení testù na HIV               
a HCV, odkazujeme je do dalších institucí, zamìøujeme se na individuální a partnerské 
poradenství. Pracujeme s motivací klientù ke zmìnám. Pomocí tohoto spektra služeb 
pøispíváme k minimalizaci škod, které v dobì užívání drog pùsobí sobì i svému okolí. 
Usilujeme o jejich zdravotní i sociální stabilizaci, udržování zdravých vztahù s lidmi v okolí. 

Poskytujeme poradenství a informace rodièùm. Jde o situace, kdy napøíklad jejich dítì 
experimentuje s drogami èi rodièe u dítìte „nìco“ najdou. Poradenství a informace 
poskytujeme i partnerùm èi blízkým lidem užívající drogy. Vše s možností anonymity                     
a bezplatnì.             

Ohlédnutí za rokem 2011

Situace na drogové scénì
Cílová populace KPC Spektrum je složena z široké skupiny uživatelù nelegálních návykových 
látek od experimentátorù po problémové uživatele s rùzným stupnìm závislosti. Výraznou 
skupinou jsou i klienti, které užívání NL omezují, èi se pokouší o abstinenci.

Nejvíce rozšíøenou nelegální drogou mezi uživateli v okresech Žïár nad Sázavou a Havlíèkùv 
Brod je setrvale pervitin (nepoèítaje marihuanu) ve spojení s pravidelným užíváním alkoholu 
a pøevážnì nárazovým užíváním medikamentù. Situace se však liší dle lokalit. V nìkterých 
mìstech èi oblastech je užívání pervitinu na nízké úrovni, v nìkterých mìstech pøevládá 
užívání pervitinu šòupáním, jinde je na vzestupu užívání nitrožilní. Sezónnì se užívají 
lysohlávky a opium. V roce 2011 bylo v rámci cílové skupiny zaznamenáno èastìjší užívání 
heroinu. Celkovì byla zaznamenána øada nových uživatelù ve vìku okolo dvaceti let. 

Typického klienta programu lze popsat jako mladého muže ve vìku 25 – 30 let s tìmito 
charakteristikami: bez trvalého bydlištì, s neuspokojivými rodinnými vztahy, pobírající
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 uživatelù (navýšení z 81 na 110) a dochází k navyšování poètu kontaktù. Zvýšil se i objem 
poradenství pro rodièe a jejich blízké.  Poèet vydaných injekèní setù se oproti loòskému roku 
zdvojnásobil. Výrazný nárùst v oblasti pøedávaných informací je dán zamìøením se na 
informování týkající se rizik pøi nitrožilním užívání, otázek týkajících se bezpeèného sexu, 
problematiky dluhù atd. 

Personální zajištìní 

Mgr. Josef Soukal, vedoucí KC a TP, kontaktní a terénní pracovník
“Každý èlovìk má obrovskou hodnotu a proto vnímám za dùležité být nablízku tìm, kdo se 
aktuálnì se svým životem hodnì perou…”
Barbora Hynková, DiS. , terénní a kontaktní pracovník 
“Každý èlovìk má právo na dùstojný život, lidské zacházení a pomoc v tíživé životní situaci. 
Mrzí mì, když se setkávám s jejich odsouzením a pohrdáním kvùli tomu, že si zvolili právì 
tuto cestu.”
Bc. Markéta Kristlová, DiS. , kontaktní a terénní pracovník 
“Práce ve Spektru mì uèí a to je to, co dostávám já. Vìøím, že spousta z nás potøebuje nejvíc 
podanou ruku ve chvíli, kdy se chováme tak, že nás nikdo mít rád ani nemùže. A to je to, co 
chci dát lidem se kterými pracuji. To má pro mì smysl.”

Odborné zakotvení

Supervize 
PhDr. Vlastimil Sojka, klinický psycholog, Havlíèkùv Brod

Èlenství v organizacích
Èeská asociace streetwork
Sekce harm reduction Asociace nestátních organizací
Pracovní skupina pro øešení sociálnì patologických jevù místostarosty mìsta Žïár nad S. 
Pracovní skupina krajského protidrogového koordinátora
Fórum terénní práce
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Terénní program

Co dìláme
Terénní program spadá pod KPC Spektrum. I tento program 
zajiš�uje poskytování služeb osobám užívající nelegální 
návykové látky a jejich blízkým. 
Jde o nejpøístupnìjší formu pomoci uživatelùm drog proto,                  
že nabízí své služby v jejich pøirozeném prostøedí – na ulici,                   
v parcích, v restauraèních zaøízeních, v barech, nebo dle 
individuální domluvy na místech, která jsou pro klienty 
bezpeèná. 
Osloveným lidem pøedáváme informace o nabídce služeb, èímž 
zvyšujeme také povìdomost veøejnosti o tomto zaøízení. Náplní 
práce je mimo uvedené i vyhledávání a sbìr pohozeného 
injekèního materiálu s jeho následnou bezpeènou likvidací,                  
s cílem ochrany obèanù pøed nakažením infekèními chorobami. 

Ohlédnutí za rokem 2011
V roce 2011 došlo k jednáním, která mìla za cíl pøerozdìlit území 
kraje Vysoèina mezi tøi stávající kontaktní centra a terénní 
programy tak, aby bylo pokryto nízkoprahovými drogovými 
službami celé území kraje. Náš návrh na vedení kraje spoèívá v 
tom, že se rozdìlí kraj Vysoèina rovnomìrnì mezi terénní 
programy, aby všude byly služby dostupné. Jednání by se mìla 
uzavøít v roce 2012.
Terénní program byl realizován v daleko širší oblasti než                       
v loòském období. Konkrétnì se jednalo o tato vìtší mìsta: Žïár 
nad Sázavou, Bystøice nad Pernštejnem, Nové Mìstì na Moravì, 
Ždírec nad Doubravou, Pøibyslav, Chotìboø, Svìtlá nad Sázavou, 
Ledeè nad Sázavou. Místem s nejvìtší frekvencí Terénního 
programu byl Žïár nad Sázavou, kde se program realizoval 
vícekrát týdnì. S rozšíøením terénního programu je také spojen 
výrazný nárùst poskytnutých služeb.
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Náklady (v tis. Kè)

Výnosy (v tis. Kè)

Náklady (v tis. Kè)

Výnosy (v tis. Kè)

Spektrum - Centrum primární prevence

Spektrum - Kontaktní centrum a Terénní program

HospodaøeníStatistika 

V Terénním programu je rok od roku více oslovených mladých lidí, kteøí jsou seznamováni                
s poskytovanými službami (postupný meziroèní nárùst 2009: 242, 2010: 537, 2011: 1079). 
Narùstá tak i celkový poèet kontaktù, jak je patrné z grafu. Velký nárùst je i v množství výmìn, 
nejmarkantnìjší rozdíl je však meziroènì u vydaných injekèních setù (meziroèní nárùst                    
o 500%). 

Tržby - Kraj Vysoèina individuální projekt

Tržby - ostatní

Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy

CELKEM

Ostatní výnosy

Pøijaté dary

1 131

873

154

24

7

73

Spotøeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

Poskytnuté pøíspìvky

CELKEM

Opravy

Náklady na reprezentaci

Spotøeba energie

Ostatní náklady

144

1 511

124

96

21

3

166

942

13

2

Ostatní výnosy

Úøad vlády ÈR (RVKPP)

CELKEM

MPSV

Kraj Vysoèina

Mìsto Žïár nad Sázavou

Pøijaté dary

1 511

31

261

685

333

150

51

Spotøeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

CELKEM

Opravy a udržování

Náklady na reprezentaci

Spotøeba energie

Ostatní náklady

1 131

57

9

2

18

3

71

937

33
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Podìkování

Dìkujeme donátorùm za poskytnutí finanèních prostøedkù na provoz.

Kraj Vysoèina, Mìsto Žïár nad Sázavou, Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Úøad vlády 
ÈR (RVKPP), Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy

Dìkujeme všem dárcùm, kteøí podpoøili naši èinnost.
Pøedevším dìkujeme spoleènostem VHS Bohemia a.s., TRINET a.s.

Dále dìkujeme všem, kdo jakýmkoliv zpùsobem podpoøili naši èinnost a úzce s námi 
spolupracovali. Velmi si toho vážíme!
Jmenovitì dìkujeme Oblastní charitì Žïár nad Sázavou, Probaèní a mediaèní službì, 
nízkoprahovým klubùm a sociálním odborùm v naší spádové oblasti.

18

Kontakty a provozní doba

Centrum primární prevence
námìstí Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sázavou
spektrum.prevence@kolping.cz
566 585 027, 774 419 047
FB: SPEKTRUM-Centrum primární prevence

Provozní doba: pondìlí až pátek 8 - 16 h
Realizace programù: pondìlí až pátek 8 - 14 h

Kontaktní a poradenské centrum
Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou
spektrum@kolping.cz
566 620 098, 608 816 721

Provozní doba: pondìlí až pátek 8 - 16 h
(poradenství, výmìnný program, krizová intervence, testování a pøedem domluvené 
schùzky)
Provozní doba kontaktní místnosti: pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek 11 - 16 h

Terénní program
Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou
Terénní mobil: 777 816 722

Provozní doba dle aktuálního plánu na www.spektrum.kolping.cz 
Místo kontaktu je možné domluvit v pondìlí až pátek 8 - 16 h
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