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Úvodní slovo
Vážení přátelé,
Dříve než Vás seznámíme s výsledky činnosti občanského sdružení Prostor za rok
2004, dovolte mi říci několik slov na úvod.
Výroční zpráva, kterou Vám tímto předkládáme, je vůbec první v historii sdružení. Na
rozdíl od roku 2003, jsme poskytovali naše služby celoročně. Podařilo se nám obhájit
existenci zařízení, vybudovat důvěru klientů, spolupracujících zařízení i donátorů. Tato
skutečnost je jistě povzbuzující a zaslouží velké díky jak všem mým spolupracovníkům,
kterým se podařilo překonat náročné období vyhledávání klientely, tak poskytovatelům dotací
a podpory bez nichž bychom asi takový kus cesty neušli.
Nerad bych v této, již druhé verzi úvodního slova, opět sklouzl k mnoha emocionálně
laděným slovům, která se ve mně při vzpomínce na uplynulý rok automaticky vynořují a je
těžké se jím ubránit. Přesto dovolte, abych stručně vyjádřil radost nad našimi úspěchy a
výsledky. Ještě jednou velice děkuji za důvěru donátorů a sponzorů projektu, kterým
věnujeme opravdu zasloužený prostor na straně 21.

Všem Vám přeji mnoho energie pro další společnou práci

Petr Steklý
Předseda Správní rady

Historie občanského sdružení Prostor
Po slově úvodním nahlédněme nyní krátce do příběhu sdružení od jeho založení, který
se datuje ke dni 4. 6. 2002. Tomuto kroku předcházelo samostatné působení členů sdružení
v sociální oblasti, kde získali základní zkušenosti se znevýhodněnou klientelou, projektovou
činností a kontaktem s místním prostředím.
K založení sdružení Prostor, dal impuls neslavný konec a dlouhodobá neprofesionalita
střídajících se provozovatelů K-centra Kolín. Sdružení tedy hned od počátku svého vzniku
muselo překonávat nedůvěru úřadů, donátorů a při počátku realizace projektu K-centra i
samotných klientů. Jediným motorem byla vize a nadšení pro ni.
Prvním počinem sdružení se stal projekt „Ruku v ruce“ který produkuje dětský
časopis Expreso. Činnost je zaměřena především na prohlubování vzájemné komunikace,
porozumění a formování osobnosti dětí z Dětského domova v Býchorech a okolí.
Vytrvalá systematická snaha sdružení vyústila v důvěru Úřadu Středočeského kraje a
Města Kolín, kteří finančně podpořili provoz K-centra Kolín s terénním programem pod křídli
sdružení Prostor. Stalo se tak 5. 5. 2003, tedy téměř po roce jednání a úsilí, kdy historicky
první terénní pracovníci vyšli do ulic Kolína. Ostatní donátoři se rozhodli ještě vyčkat až jak
se nám povede. Obecné cíle projektu a následnou historii si již popíšeme bodově:
Našim cílem je:
§ Poskytovat kvalitní a profesionální služby uživatelům drog, jejich blízkému okolí,
sexuálním partnerům a rodičům. Poskytované služby co nejpřesněji kopírují potřeby
cílových skupin a vedou k mírnění rizik užívání a ochraně veřejného zdraví.
§ Rozvíjet spolupráci okolních organizací zapojených v sociální, zdravotní a školské
síti tak aby celá sít byla schopna pružně a efektivně reagovat na vzniklou situaci či
problém.
§ Zkvalitňovat a profesionalizovat tým pracovníků tak aby dokázal co nejlépe pracovat
s klientem a vést ho k řešení jeho problémů, zdravému životnímu stylu, vyšší kvalitě
života i abstinenci.
§ Efektivní a ekonomické poskytování služeb – poskytovat služby ve vysoké kvalitě za
nízkou cenu a mírnit tím náklady společnosti.

Rok 2003 - rozjezd
ü Květen 2003 – podpora projektu K-centra s terénním programem od Úřadu
středočeského Kraje a Města Kolín ve výši 245 000Kč
ü 5. 5. 2003 – počátek realizace terénního programu v Kolíně (2 placení TP
pracovníci)
ü 16. 6. 2003 – otevření služeb K-centra v budově Kutnohorská 17, Kolín 2 (3
pracovníci, 2,5 placeného úvazku)
ü 24. 6. 2003 – sdružení Prostor se stalo členem pracovní skupiny Harm
Reduction při Středočeském kraji.
ü Červenec 2003 – počátek pravidelných informačních kampaní (projekt započal
s pravidelným výlepem letáků o službách projektu po terénních trasách)
ü Září 2003 – sdružení Prostor započalo s čtvrtletním setkáváním pracovníků
z okolních sociálních a školských i zdravotnických organizací, zástupců MÚ
Kolín a podnikatelské sféry. Započalo tak s objasňováním poslání služby široké
odborné i laické veřejnosti a položilo tak základ budoucímu komunitnímu
plánování včetně mezioborové spolupráce s místními organizacemi v sociální a
zdravotní sféře.
ü 26. 9. 2003 – sdružení Prostor započalo s realizací terénního programu
v Českém Brodě za podpory městského úřadu Český Brod.
ü 25. 11. 2003 – sdružení Prostor započalo s realizací terénního programu
v Pečkách za podpory městského úřadu Pečky.
ü 31. 12. 2003 – projekt od počátku realizace (květen 03) posloužil 50 klientům,
přijal 650ks. injekčních stříkaček a hlavně provedl počáteční mapování
prostředí drogové scény na okrese Kolín. V průběhu prvního roku byla fluktuace
pracovníků 45%, která byla dána rozjezdovou fází formování týmu. Stabilní
podoba týmu vznikla v říjnu 2003. Po personální stabilizaci se započalo se
systémovým vzděláváním prostřednictvím stáží a školení, což se začalo odrážet jak
na kvalitě služeb tak počtu klientů. (více ke stažení v závěrečné zprávě 2003 na
www.os-prostor.cz )

Rok 2004 – cesta k profesionalizaci
ü Leden 2004 - Projekt K-centra a terénních programů započal
s „představováním“ v 8- 9 ročnících ZŠ a dále na SŠ, SOU, OU. Cílem těchto
představení bylo seznámit s projektem, jeho službami a kontakty kam se obrátit.
Představení napomohla informovanosti o projektu mezi cílovou skupinou.
ü Únor 2004 - Sdružení sestavilo vzdělávací blok, o službách KC a TP, filozofii
služeb Harm reduction a dalších tématech protidrogové politiky, pro pracovníky
v sociální oblasti, školství a zdravotnictví. Tímto blokem průběžně prochází
pracovníci ze zmiňovaných oblastí na okrese Kolín a Kutná Hora.
ü Březen 2004 - Projekt získal důvěru a finanční podporu většího počtu donátorů
protidrogové politiky (viz. str. 11) a zabezpečil podporu pracovního týmu
navýšením mzdových prostředků i pokračováním ve vzdělávání. Zlepšené
materiální podmínky rozšířili paletu služeb o testy HEP, HIV, gravidita, a
potravinový servis.
ü Srpen 2004 - Sdružení započalo s realizací prvních dvou bloků specifické
primární prevence. Bloky jsou určeny pro žáky SŠ, SOU, a 9 ročníky ZŠ.
ü Září 2004 - Sdružení Prostor započalo s realizací terénního programu v Kutné
Hoře za podpory MÚ Kutná Hora.
ü Říjen 2004 - K-centrum Kolín s terénními programy se účastnilo projektu
posuzování kvality drogových služeb ve Středočeském kraji – náš projekt byl
v průběhu dvou dnů posuzován odborníky dle standard kvality služeb A. N. O.
(Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových
závislostí). Projekt byl velkým přínosem pro naše sebevědomí při poskytování
služeb a ujistil zařízení v správnosti směru kterým se vydalo.
ü Listopad 2004 - Sdružení Prostor se již podruhé účastnilo krajské konference
v Měříme, které je zaměřena na zařízení zabývající se prevencí a léčbou
drogových závislostí. Projekt vystoupil na konferenci s příspěvkem o metodách
realizace drogové prevence na Kolínsku. V rámci konference byli oceněny tři
pracovníci za teoretický a praktický přínos do oblasti adiktologie (drogové
problematiky) , mezi nimi byl i Petr Steklý za rychlí a kvalitní rozvoj
kontaktního centra o.s. Prostor v Kolíně.

ü 31. prosince 2004 – projekt v průběhu roku 2004 posloužil 222 osobám z nichž
bylo 173 uživatelů drog a z toho 145 injekčních. Pracovníci dále vyměnil 5 629
injekčních stříkaček a provedli 49 testů na HEP, graviditu či HIV. Fluktuace
pracovníků byla zastavena na 0%, projekt systematicky získává důvěru klientů,
donátorů i partnerských a spolupracujících organizací. Pracovní tým opět
navýšil svoje vzdělání a schopnosti práce s klientelou prostřednictvím převážně
krátkodobých kurzů. (více ke stažení v závěrečné zprávě 2004 na www.osprostor.cz )

Na co jsme hrdí – co se nám povedlo:
§ Získání důvěry donátorů, kteří financují náš projekt
§ Získání důvěry klientely – znalost prostředí drogové scény, poskytování služeb
vycházejících z potřeb klientely
§ Zvětšující se okruh spolupracujících organizací z řad sociální, zdravotní i školské
sféry
§ Vybudovat stabilní tým, který se systematicky vzdělává a směruje k profesionalizaci

Kontaktní centrum a terénní programy
Základní charakteristika
Nízkoprahové zařízení K-centrum Kolín je zařízení terciální a sekundární prevence.
Tedy zařízení mající za cíl snižování rizik, která jsou spojená s užíváním omamných a
psychotropních látek (OPL). Svým přístupem ke klientům dává prostor pro práci i s těmi
uživateli drog, kteří aktuálně abstinovat nemohou či nechtějí.
Cíle
·
·
·
·
·

minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog (UD)
prevence výskytu infekčních chorob – hepatitid a HIV/AIDS
bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu
propagace programů Harm Reduction (snižování rizik)
vyhledávání skryté populace uživatelů drog

Základní formy práce
·
·
·
·
·
·
·
·

mapování drogové scény ve všech lokalitách, kde působí naše programy
navazování kontaktů se skrytou populací problémových UD
poskytování služeb Harm Reduction (HR)
sociální práce
základní poradenství
zprostředkování léčby
budování návazné sociální a zdravotní sítě
informování široké veřejnosti o HR službách

Cílové skupiny
Primární skupina:
· problémový UD, závislý a jejich blízcí
Sekundární skupiny:
· experimentátoři s OPL
· sexuální partneři UD
· mládež
· široká veřejnost

Přehled nabízených služeb
1. zmapování drogové scény - počet uživatelů drog, počet experimentátorů s drogou,
druhy užívaných drog a způsoby aplikace, cílová skupina užívající drogy, lokality
s nejčastějším výskytem drog
2. výměnný program - u uživatelů s injekční aplikací se provádí výměna injekčního
materiálu včetně poradenství o možnostech snížení rizika infekce HIV či HEP pro
okolí i uživatele
3. zdravotnický a hygienický servis - injekčním uživatelům je poskytováno poradenství
o důkladnější ochraně svého zdraví a zdraví okolí, dále je v případě potřeby
poskytnuto zdravotní ošetření, náplasti, desinfekční tampony, injekční voda, vitamíny,
kyselina askorbová, masti na žíly
4. poradenství v krizi, zprostředkování léčby, informace o kontaktech - uživatelům,
rodičům i okolí poskytujeme poradenský servis o možnostech léčby, vhodných
postupech, dodáváme kontakty, případně sami zařizuje následnou péči
5. kontaktní místnost – prostor pro delší kontakt s klientem s možností využití sprchy,
holení a základního potravinového servisu (čaj, káva, polévka)
6. testy – screeningové testy na přítomnost virů HIV, HEP B a HEP C, těhotenské testy a
dále orientační testy na přítomnost drog v moči
7. sběr injekčního materiálu - v rámci mapování drogové scény a města provádíme
sběr odhozeného injekčního materiálu, dále informujeme o správné likvidaci či
postupu při nálezu injekčního materiálu jak klientelu, tak širokou veřejnost
8. informační servis - v rámci projektu přispíváme každý měsíc do městského
zpravodaje s informačním článkem o drogách, přístupech a řešeních drogové
problematiky, dále přispíváme do regionálních denníků
9. tvorba strategie protidrogové politiky a sociálně patologických jevů - v případě
zájmu stmelujeme a spolupracujeme s odborníky, učiteli a lékaři na drogovou
problematiku i sociálně patologické jevy (šikana, drobné krádeže, vandalství) na
místní úrovni. Výsledkem je strategie – projekt, který stanovuje harmonogram pro
minimalizaci těchto jevů a jejich prevenci
10. primární prevence, realizace preventivních programů na školách, zajištění besed
pro děti či rodiče - zajišťujeme jednorázové 1 – 2h besedy o drogové problematice
pro školu či rodiče.

Průběh programu
Nízkoprahové zařízení K-centrum Kolín v roce 2004 aktivně pokračovalo v naplnění
idey projektu vycházející ze základních principů poskytování nízkoprahových služeb pro
uživatele OPL - Harm reduction (strategie snižování rizik) a Public Health (ochrana veřejného
zdraví). Služby realizované prostřednictvím nízkoprahového zařízení a terénních programů
jsou poskytovány co nejširší skupině uživatelů a experimentátorů s OPL a jejich blízkým.
Naším cílem je zajistit maximální dostupnost služeb v průběhu celého týdne. Od září roku
2004 jsme rozšířili terénní program KC Kolín o další lokalitu. Terénní pracovníci tedy působí
nejen v Kolíně, Pečkách a Českém Brodě, ale nově i v Kutné Hoře.
V tomto roce se nabídka poskytovaných služeb zvýšila o možnost provedení
screeningových testů na přítomnost protilátek HIV a HEP B a C v krvi. K 31.12. 2004
využilo této služby 45 klientů. Nejvíc změn však zaznamenala služba výměnného
programu. Nedílnou součástí výměny je distribuce materiálu pro snižování škod.
Alkoholové tampony, filtry a vody určené pro nitrožilní aplikaci byly v průběhu roku
obohaceny o multivitamínové tablety, jejichž distribuce má za cíl zajistit přísun
základních vitamínů a stabilizovat zdravotní stav našich klientů. Jako prevenci
poškození žilního systému jsou klientům k dispozici masti.
Terénní pracovníci rovněž zajišťují sběr odhozeného injekčního materiálu, výlep
informačních letáků a periodickou distribuci informačních letáků a balíčků s HR materiálem
do lékáren, s cílem přesměrovat zákazníky z řad UD na terénní program či K-centrum.
V rámci informační kampaně rozesíláme tiskové zprávy o vývoji projektu místním
médiím, vytváříme informační články pro tisk, produkujeme a šíříme letáky o službách
zařízení (výlepové plochy, trasy terénního programu, lékaři, zdravotnická a sociální zařízení,
úřady). Dále pak distribuujeme materiály o infekčních chorobách a rizikách spjatých
s užíváním drog. Vedoucí projektu poskytuje rozhovory pro rozhlas a novináře.
Z hlediska primárně preventivních aktivit pracovníci KC začali v průběhu roku 2004
zajišťovat jednorázové besedy pro žáky základních a středních škol. Terénní pracovníci
rovněž navazují kontakt s žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty středních škol v městech, kde
probíhá terénní program. Cílem těchto setkání, která informují o principech HR, je navázání
důvěry potencionálních experimentátorů s OPL.
Spolu s nárůstem klientely bylo nutno přistoupit k rozšíření zaměstnanecké
základny. V září tohoto roku byl přijat terénní pracovník na celý úvazek. Povedlo se
nám tak docílit optimálního stavu, kdy jsou jak v zařízení, tak v terénních programech
přítomni vždy dva pracovníci (smyslem je poskytovat služby efektivně a zároveň zajistit
bezpečí pracovníků). V tuto chvíli pracují v zařízení 2 terénní pracovníci a 2 kontaktní
pracovníci. Všichni zaměstnanci si průběžně zvyšují kvalifikaci prostřednictvím
odborných kurzů a školení.
Vzhledem k nutnosti budování sociální a zdravotní sítě kontaktujeme jednotlivé
instituce (SVP, PPP, Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, DDM, sociální
odbor MÚ, ÚP, OHS, TSMK, VZP, ubytovny pro sociálně slabé, MP, psychoterapeutická
zařízení atd.) lékaře, radní a zastupitele. Během osobního setkání jsou představeny služby KC
Kolín a realizované terénní programy, rovněž je prodiskutována možnost vzájemné
spolupráce. Hlavní důraz byl kladen na lékaře se specializací na psychiatrii. Zaznamenali
jsme však absenci psychiatrické a psychoterapeutické péče specializované na problematiku
AT.

Kontaktní centrum Kolín
Rok 2004 znamenal pro nízkoprahové zařízení zejména rozšíření a stabilizaci
jednotlivých služeb. Po prvních měsících roku 2004 došlo k prudkému nárůstu klientely.
Kromě prvokontaktů se navýšil i počet klientů, kteří začali služeb K-centra využívat
pravidelně. Naše zařízení v reakci na poptávku rozšířilo standardní služby typu
výměnný program, hygienický a potravinový servis o některé další složky.
Potravinový servis, který původně zahrnoval pouze kávu a čaj, byl rozšířen o
čínské polévky. Ty byli klientům poskytovány za jejich finanční spoluúčasti.
Hygienický servis byl rozšířen o možnost oholení. Oba typy služeb využívají v hojné
míře zejména klienti, kteří jsou aktuálně či dlouhodobě bez domova. Dále se snažíme
mezi klienty, kteří velmi často žijí promiskuitně, rozšiřovat kondomy a předcházet tak
nechtěnému těhotenství a šíření virových onemocnění.
Velkými změnami prošla i kontaktní místnost, kde mohou klienti strávit jednu
hodinu a při tom využívat dalších námi nabízených služeb. Díky sponzorským darům se
nám kontaktní místnost podařilo zútulnit a vytvořit tak atraktivní prostor pro únik od
drogového stereotypu.
Zázemí pracovníků, které zároveň slouží jako poradenská místnost pro rodiče se
v průběhu roku díky sponzorům podařilo dovybavit tak, že splňuje požadavky na něj
kladené. Do budoucna bychom však rádi kancelářské prostory zcela oddělili od
poradenské místnosti.
Terénní program Kolín
Specifičnost terénního programu Kolín spočívá v jeho vyhledávací funkci, neboť pro
většinu klientů oslovených na ulici je atraktivnější navštěvovat nízkoprahové zařízení KC
Kolín v místě jejich bydliště, kde je nabízená paleta služeb rozšířená. Tato forma terénního
programu je pro obce, v nichž funguje stacionární zařízení realizující služby Harm Reduction,
obvyklá. Existují však i klienti, kteří se zdráhají KC z jakýchkoli důvodů navštívit (nejčastější
překážkou bývá obava ze stigmatizace), a proto využívají terénní program garantující
maximální anonymitu, neboť klient si po osobní či telefonické domluvě může sám stanovit
místo, které je pro něj v době kontaktu s terénním pracovníkem bezpečné. V tomto případě
však terénní pracovníci dbají i na svou bezpečnost. Klientela se však také prolíná. Terénní
pracovníci osoby využívající služeb zejména v KC znají, a v případě zájmu je s nabídkou
služeb oslovují i v rámci terénního programu.
V tomto období bylo distribuováno přibližně 600 plakátů a cca 1200 letáčků s odkazy
na poskytované služby. Z počtu 341 oslovených, převážně mladých lidí ve věku 15 – 30 let,
se během roku 2004 vykrystalizovalo celkem 14 uživatelů drog. Tito klienti si drogy aplikují
intravenózně.
Terénní pracovníci provedli 66 výměn, při nichž bylo vydáno 255 ks injekčních
stříkaček.

Terénní program Český Brod
V rámci mapování sociální sítě jsme oslovili všechny lékaře v Českém Brodě a okolí,
seznámili jsme je s činností terénního programu Č.B. a KC Kolín a dále jim byla nastíněna
možnost vzájemné spolupráce. S Technickými službami jsme spolupracovali na koordinaci
sběru odhozeného injekčního materiálu.
Jedna ze stěžejních vstupních informací, které jsme sbírali, byli pravidelné sondy
v lékárnách. Zajímalo nás kolik se zde prodá inj. stříkaček a kolik sami lékárníci(ce) odhadují
pravidelných kupujících. Zároveň jsme s vybranými lékárnami spolupracovali na distribuci
„Bezpečných balíčků“. V rámci prodeje inj. stříkaček lékárny distribuovali balíčky se
zdravotnickým materiálem, který se používá pro bezpečnější injekční aplikaci drog, uvnitř
balíčků byli též informace o správném používání jednotlivého materiálu a informace o
nabídce služeb terénních programů a K-centra.
Další naší činností byla osvěta a propagace Harm Reduction služeb. V Radničním
zpravodaji jsme otiskovali seriál o drogách. Pak jsme oslovili všechny základní a střední
školy s nabídkou krátkých představení našich programů.
Po fázi z první poloviny roku, tz. „čekání na klientelu“ se v průběhu druhé poloviny
roku podařilo prolomit bariéry nedůvěry a navázat pravidelný kontakt s několika uživateli
drog, kteří byli pro rozvoj terénního programu důležitý, především v tom, že dokázali navázat
další uživatele na náš program nebo jim alespoň zprostředkovat sekundární výměnný
program. Celkově se nám podařilo oslovit 19 uživatelů, kteří využili, některou z nabízených
služeb a s těmito uživateli proběhlo 63 kontaktů. V dalších 265 kontaktech jsme informovali
mladé lidi na ulicích o existenci a smyslu terénních programů v oblasti Českého Brodu.
Terénní program Pečky
V průběhu roku 2004 byla lokalita patřičně zmapována. Terénní pracovníci trvale
rozšiřují povědomí obyvatel Peček o existenci terénního programu probíhajícího v jejich obci,
a to zejména přímým kontaktováním na ulici či formou výlepu letáků informujících o
službách. Terénní pracovníci pravidelně navštěvují místa s výskytem odhozeného injekčního
materiálu a zajišťují jeho bezpečnou likvidaci.
S lékárnou byla domluvena distribuce HR balíčků. Tato krátkodobá akce spočívá v
bezplatném vydávání sterilního materiálu pro bezpečnější intravenózní aplikaci ke
stříkačkám zakoupeným našimi potenciálními klienty. Cílem je touto formou reklamní
kampaně nasměrovat tyto zákazníky na terénní programy.
Od března 2004 mají klienti terénního programu možnost využít služby v místnosti na
zdravotním středisku. Služby nabízené v terénu, zejména individuální poradenství, krizová
intervence a odkazování do sítě sociálních a zdravotnických zařízení, se tímto staly
kvalitnějšími. Paleta služeb je však tímto obohacena také o službu testování HIV, VHB a
VHC. V této místnosti mohou po telefonické domluvě probíhat poradenství pro rodiče a
blízké osoby uživatelů drog. Klientům je k dispozici rovněž pravidelně aktualizovaný registr
volných pracovních míst kolínského ÚP
V tomto období bylo distribuováno přibližně 350 plakátů a cca 700 letáčků s odkazy na
poskytované služby.
Terénní pracovníci provedli 115 výměn, při nichž bylo vydáno 1076 ks injekčních
stříkaček. Mezi klienty programu patří rovněž rodiče, kteří využívají služby drogového

poradenství, a sexuální partneři uživatelů, pro které je atraktivní služba testování na infekční
choroby.

Terénní program Kutná Hora
Terénní program K-centra Kolín v Kutné Hoře navazuje na aktivity nízkoprahového
Kontaktního centra v Kolíně. V první fázi (cca prvních 3 měsíců) jsme se zaměřili především
na mapování drogové scény a na mapování sociální sítě služeb pro uživatele drog.
Kromě lékařů jsme se též zkontaktovali s Charitou Kutná Hora, Linkou důvěry a
Rodinnou poradnou, s kterými jsme si vyjasnili naše pozice a kompetence na poli drogové
problematiky. Dále jsme spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou poradnou, kde jsme
mimo jiné vystoupili se svým příspěvkem na přednášce určené metodikům základních škol.
S Městskou policií jsme začali spolupracovat na koordinaci sběru odhozeného injekčního
materiálu.
Další naší činností byla osvěta a propagace Harm Reduction služeb. V Radničním
zpravodaji jsme začali otiskovat seriál o drogách. Dva rozhovory jsme poskytli
Kutnohorskému deníku a dva regionálním rádiím. Pak jsme oslovili všechny základní a
střední školy s nabídkou krátkých představením našich programů. Za dobu fungování
terénního programu K.H. jsme též uspořádali tři besedy, a to pro deváté třídy ZŠ Kamenná
stezka, SOU Oděvní a jednu pro veřejnost v prostorách hudebního klubu Česká 1.
Při samotné přímé terénní práci jsme vylepili na 350 kusů letáků A4 s nabídkou našich
služeb a rozdali kolem 500 malých letáčků. V průběhu programu jsme systematicky prošli
celé město, kde jsme vytipovali rizikové lokality, na které jsme se v druhé fázi (cca1 měsíc)
zaměřili. Při tomto procházení jsme nenašli jediný kus injekčních stříkaček či jehel, ani obal
od nich či dalšího zdravotnického materiálu. Tuto skutečnost nám též potvrdili zaměstnanci
veřejných záchodků a úklidu parků. Bohužel jinak už to vypadalo s nálezem prázdných
plechovek od Toluenu a plynu do zapalovačů. Tyto jsme lokalizovali na čtyřech místech,
přičemž největší a nejčastější nález byl na sídlišti v okolí ul. Třebišovská. Se skupinami
čichačů rozpouštědel se nám bohužel nepovedlo dostat do kontaktu, ale v příštím roce se
chceme na tyto skupiny zvláště zaměřit.

Statistická data
Statistický přehled za jednotlivé programy
Počet
- oslovených osob
- uživatelů drog, kteří alespoň jednou
využili služeb
- kontaktů s uživateli drog
- využití služby výměnného programu
- přijatých stříkaček
- vydaných stříkaček
- nález inj. stříkaček
- vylepených plakátů
- rozdaných letáčků

K-centrum

TP Kolín

141

341

TP Český
Brod
328

419

TP Kutná
Hora
226

100

30

19

44

4

686
375
3722
3921
cca 250

66
63
188
255
21
cca 600
cca 1200

63
43
361
393
82
cca 350
cca 500

115
105
981
1076
81
cca 350
cca 700

4
4
1
9
0
cca 350
cca 500

Statistický přehled celkem (za všechny programy)
Počet klientů

TP Pečky

222

(počet jednotlivých osob, které využily v daném období alespoň jednou služeb programu)

- z toho uživatelů drog
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho mužů
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně
- z toho se základní látkou Subutex legálně
- z toho se základní látkou metadon nelegálně
- z toho se základní látkou metadon legálně
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu*)
Počet kontaktů celkem
-z toho s uživateli drog
Počet prvních kontaktů
- z toho s uživateli drog
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby
*)

173
145
150
50
79
14
11
8
55
25
23
999
899
202
155
45

Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

Statistický přehled poskytovaných služeb a výkonů
Služba
Kontaktní místnost
Počet výměn ve výměnném
programu
Vydané injekční jehly
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření
Individuální poradenství

Počet osob, které
danou službu
využily
95
135
xxxxxx
36
78
9
29

Počet výkonů1)
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
431
579

Počet návštěv
Počet výkonů výměn 2)

5629
138
315
9
46

Počet ks vydaných inj. jehel
Počet využití sprchy, pračky
Počet
Počet ošetření
Počet sezení/délka trvání jednoho
sezení

Skupinové poradenství
Krizová intervence
Reference do K-center
Reference do léčby
Reference do programů substituce
Asistenční služba
Testy HIV
Testy VHC
Těhotenské testy
Jiné testy, jaké? VHB
Poradenské telefonáty
První pomoc
1)

2)

-

-

11
47
30
13
1
9
29
2
7
xxxxxx

13
51
49
14
2
9
29
4
7
17

sezení
Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny
Počet intervencí
Počet referencí
Počet referencí
Počet referencí
Počet intervencí
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet telefonátů
Počet intervencí

Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet provedených ošetření, počet individuálních sezení, skupin atd.).
Výměna: kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel.

Využití služeb
0% 1%

0%

1%

3% 3% 1%

2%
0%

Kontaktní místnost
Výměnný program
25%

3%

Hygienický servis
Potravinový servis

1%

Zdravotní ošetření
Individuální poradenství
19%

Skupinové poradenství
Krizová intervence
Reference do K-center
Reference do léčby
Reference do programů substituce
Asistenční služba
8%

Testy HIV
33%

Testy VHC
Těhotenské testy

Uživatelé dle primární drogy
subutex legálně
subutex nelegálně 5%
7%
THC
9%

heroin
31%

pervitin
48%

Rozložení inj. uživatelů dle programů
7%

3%

21%

51%
18%
K-centrum

TP Kolín

TP Český Brod

TP Kutná Hora

TP Pečky

Interpretace statistických dat
Oproti loňskému roku se počet uživatelů drog, kteří využívají služeb KC a terénních
programů, trojnásobně navýšil. Tuto vzestupnou tendenci připisujeme rozšíření nabídky,
zkvalitňováním služeb, které jsou pro klienty atraktivní, zavádění nových služeb (možnost
testování, vitamínový servis), rozsáhlé informační kampani a vybudování důvěry klientely
v realizovaný program. Spokojení klienti naše služby doporučují i příslušníkům své drogové
komunity, kteří s naším zařízením nejsou doposud v kontaktu.
V letošním roce začali služeb programu ve větší míře využívat také rodinní příslušníci
a blízké osoby uživatelů drog (celkem 23 osob). Ti využívají zejména možnost poradenství a
informačního servisu, mnozí také využijí odkazy na rodinné a právní poradny či psychiatrické
a psychologické služby. Sexuální partneři rovněž vítají možnost provedení rychlého testu na
zjištění přítomnosti protilátek HIV a HEP B a C v krvi.
Byla zaznamenána velká poptávka po hygienickém servisu (v roce 2004 této služby
využilo 36 klientů, což je 12x více než v roce 2003). Klienti také v daleko větší míře využívají
možnosti pobýt na kontaktní místnosti (v porovnání s rokem 2003 počet výkonů stoupl více
než 10x), důvodem je samotný nárůst klientské základny, důvěra v pracovníky zařízení a
rozšíření potravinového servisu o polévku. Kontakt se zařízením a terénními pracovníky i
pouhé povědomí o existenci KC vyvolalo u 43 osob zájem o ústavní, ambulantní či
substituční léčbu.
Z celkového počtu uživatelů OPL tvoří nitrožilní uživatelé více jak 80 % klientely. Mužská
klientela drtivě převažuje nad ženskou. Narůstá počet klientů, kteří využívají služby
pravidelně, nikoli pouze jednorázově.
Výhledy pro rok 2005
§

Zvýšit odbornost práce s klientem, plynulost, návaznost, udržení důvěry, předcházení
zvratům ve vztahu s klientem

§

Zvýšit počet individuálních výkonů – poradenství, info (bezpečné braní, sex,
zdravotní, sociálně právní), služby (in-come, KI, asistence, kontaktní místnost, testy)

§

Zvýšit informovanost klientely o rizicích a službách

§

Zkvalitnit monitoring drogové scény – pohyb klientů, četnost návštěv programu,
trendy

§

Propracovat systém evidence

§

Ohraničovat cílové skupiny, jejich potřeby a služby

§

Zkvalitnit dokumentaci o klientele s možností využití ve službě

§

Navýšit bezpečnost, anonymitu a důvěru

Spolupráce se zařízeními v soc. síti
V průběhu roku 2004 se naše zařízení aktivně podílelo na tvorbě sociální sítě na
okrese Kolín. Pomáhající zařízení naši pracovníci individuálně navštívili, aby představili
paletu našich služeb a zároveň získali podobné informace od daného zařízení. V oblasti
spolupráce se nejlépe rozvinul vztah se Středočeským krajem, odborem sociálních věcí na
MÚ Kolín, odborem sociálních věcí Český Brod, Střediskem výchovné péče Kolín,
Zdravotním ústavem, Probační a mediační službou. Dobře se rozvinula spolupráce s PPP
v Kutné Hoře, která zprostředkovala setkání se školními metodiky prevence kutnohorského
okresu, s PPP v Kolíně se však navázání úspěšné spolupráce nedaří. Kromě těchto zařízení se
daří spolupráce s lékárnou Helios, VZP a o.s. Semiramis.
Nedostatkem kolínského okresu je řídká síť zařízení, která zajišťují psychiatrickou a
psychologickou péči pro drogově závislé, rovněž dostupnost ambulantních léčebných
programů je nízká. Z tohoto důvodu jsme nuceni referovat do pražských zařízení.
Personální obsazení
Na provozu K-centra a terénních programů se během roku podílelo 5 osob:
Jméno
Petr Steklý
Jana Jirsíková DIS.
Tereza Slavíčková

funkce
Ředitel +(kont. a ter.pr.)
kontaktní pracovník
terénní pracovník

Marie Vlčková

terénní a kontaktní
pracovník
terénní pracovník

Tomáš Žák

úvazek
1,0 (neplacený)
1,0
0,5
1,0
0,5

Od – Do
1.1.2004 – 31.12.2004
1.1.2004 – 31.12.2004
1.1.2004 – 31.8.2004
1.9.2004 – 31.12.2004
1.1.2004 – 31.12.2004

1,0

1.9.2004 – 31.12.2004

Pracovní tým roku 2004 byl trvale pod supervizí. Dále se účastnil vzdělávacích kurzů a
seminářů dle vzdělávacích plánů organizace. Pozitivem je pokračování či započetí studia na
Vysokých školách.
Jednotliví pracovníci ukončili v roce 2004 následující kurzy a výcviky:
§ Krizová intervence
§ Práce s rodiči uživatele
§ Motivace klienta ke změně chování
§ Sociální právní vědomí pro práci s uživateli drog
§ Zdravotní minimum a testování hepatitid

Výtah z účetní závěrky
Přehled zdrojů financování projektu za rok 2004
Rok 2004

přidělené
prostředky (v Kč):

podíl zdroje na
financování
projektu (v %):

MPSV

151 000

15%

MU Kolín

150 000

15%

MZ

25 000

2%

MU Kutná Hora

26 033

3%

MU Český Brod

10 000

1%

Mezirezortní rady vlády - RVKPP

120 000

12%

Středočeský kraj

390 000

39%

5 000

0%

Úřady práce

87 844

9%

Fondy zdrav. pojišťoven

10 000

1%

Sponzorské dary

19 000

2%

8 066

1%

MU Pečky

Příjmy z vlastní činnosti (přednášky,
besedy)
Celkem

1 001 943

100%

Přehled čerpání finančních prostředků za rok 2004
Celkem neinvestičních finančních prostředků
Celkem neinvestičních finančních prostředků náklady (výdaje)
Z toho: a)

mzdové celkem:

456001

odvody celkem:

156951

provozní celkem:
v tom:

388991
materiálové
energie
služby
cestovní náklady
opravy a údržba

zůstatek

1001943
612952

hrubé mzdy:

b)

1001943

186134
29500
127326
37348
8683
0

V následujícím přehledu je možno shlédnout přehled štědrých materiálních dárců a
finančních donátorů z řád státních, krajských či městských institucí. Všem patří velký
DÍK za podporu v roce 2004.

NÁŠ ÚSPĚCH JE I VÁŠÍM ÚSPĚCHEM

Materiální partneři

BOOM TISK spol.s.r.o.

PAVYKO

Krčma U Rytíře

Finanční partneři

Krajský úřad středočeského kraje

Město Kolín

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Městský úřad Český Brod

Městský úřad Pečky

Městský úřad Kutná hora

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontakty
o.s. Prostor
Želivského 805
280 02 Kolín
web: www.os-prostor.cz
email: prostor.kolin@seznam.cz
IČO: 265 94 633
DIČ: 034- 265 94 633
Číslo účtu: 27-628 7000 207/0100
Předseda správní rady: Petr Steklý – 608 12 30 13
K-centrum Kolín
Kutnohorská 17
280 02 Kolín
tel.: 321 715 004
mobil: 777 847 071
Terénní programy
Kolín, Pečky, Český Brod, Kutná Hora
mobil: 777 650 030

