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Úvodní slovo ředitele
Jak bys zhodnotil uplynulý rok? Konaly se nějaké výrazné 
změny, rozšířila organizace své služby? 
Mám z celého roku dobrý pocit, protože v organizaci pracují skuteční 
profesionálové ve svém oboru a mají dostatek teoretických znalostí, 
které dokáží aplikovat v praxi naprosto přirozeně. Nerozdělují 
klienty na takzvaně perspektivní a neperspektivní, všechny berou 
stejně vážně a přistupují k nim lidsky. Umějí vzít za práci a většinou 
mají dobrou náladu. Dokáží společně řešit konflikty a vzájemně 

se povzbuzovat. Zní to jako 
zprávy z „Úžasňákova“, ale 
je to skutečnost. Jsem rád, že 
můžu být v takovém týmu.
V průběhu roku jsme zdárně 
prošli certifikací Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky 
(RVKPP) pro službu Střediska 
následné péče. Mám radost - 
certifikát platí na 4 roky. 
Naše organizace se také 
zapojila do několika projektů a 
realizovala informační kampaň.
Ve spolupráci s Magistrátem 
města Plzně, Odborem 
bezpečnosti a prevence 

kriminality a Probační a mediační službou se nám podařilo 
zorganizovat projekt „Prevence protiprávního jednání“. Přestože 
se jednalo o pilotní projekt, zaznamenali jsme velký zájem o tento 
projekt ze strany škol. Také kladně hodnotím velkou kampaň s 
názvem „Léky a fentanylové náplasti do odpadu nepatří“, kterou 
jsme mohli realizovat společně s Magistrátem města Plzně, 
společností Čistá Plzeň a FN Plzeň. Kampaň se zaměřovala 
především na vhodnou likvidaci léčiv. 
V roce 2016 jsme se zúčastnili jako spolupořadatelé 9. 
Adiktologické konference v Plzeňském kraji, která se konala na 
Zámeckém statku Býkov. 

Point 14 provozuje čtyři programy služeb. Mohl bys nějak 
shrnout, co se v jednotlivých programech událo? 
V první řadě se nám podařilo udržení všech poskytovaných služeb. 
V kontaktním centru došlo k velké změně nabízených služeb – 
začali jsme s výměnnou injekčního materiálu. 
Díky financím, které jsme obdrželi od zahraniční organizace 
EBDAC, jsme mohli realizovat projekt rozvoje gramotnosti klientů 
na našem Středisku následné péče. Jednalo se například o 
rekvalifikační kurzy anglického jazyka, zacházení s počítačem, 
hospodaření s penězi, zajímavý byl i seminář „Jak si udržet 
zaměstnání“.                
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 Zhodnocení roku:
Primárně preventivních programů využívaly jak základní, tak střední 
školy ve městě Plzni a dvě základní školy sídlící mimo Plzeň. Školy 
využívají spíše programu o třech setkáních, jako téma třetího bloku 
si žáci základních škol volí ve většině téma komunikace a asertivity. 
Převážná část škol preferuje realizaci programu v jejich prostorách. 
Je kladen důraz na osobní komunikaci s metodiky a třídními učiteli, 
kteří se programů účastní.

Kromě programů primární prevence žáci využili exkurze do našeho 
zařízení, individuálního poradenství a byl realizován vzdělávací 
seminář zaměřený na informace z oblasti závislostí pro pěstounské 
rodiče. Ve městě Nýrsku proběhl seminář v Nízkoprahovém klubu 
pro děti a mládež taktéž zaměřený na oblast závislostí, příčiny a 
souvislosti.

Organizace se účastnila setkání Koordinační skupiny Plzeňského 
kraje v oblasti primární prevence a setkání Týmu pro mládež pro 
Plzeň-město.

Páteční klub byl zrušen, žáci mohou využívat individuální 
poradenství po předchozí domluvě 
v jakémkoliv termínu otevírací 
doby organizace, tj. 8:00 - 16:00.

Organizace je zapojena do 
projektu s Odborem bezpečnosti 
a prevence kriminality Magistrátu 
města Plzně a Probační a 
mediační službou, se kterou 
realizuje programy pro žáky 8. tříd. 
Program je zaměřen na informace 
z oblasti protiprávního jednání.

V roce 2016 jsme spolupracovali 
se 7 školami, zájem škol o program 
se oproti loňsku snížil (v roce 2015 
jsme spolupracovali s 10 školami), 
ale zároveň bylo osloveno více 
žáků, než v loňském roce (počet 
se zvýšil z 701 žáků a studentů 
na 734). Bylo realizováno 89 

bloků primární prevence všeobecné a 1 blok prevence selektivní 
(v nízkoprahovém klubu). Poměr počtu SŠ a ZŠ, které služby 
využívají, je vyvážený (4 ZŠ a 3 SŠ). Jedna ze základních škol sídlí 
mimo Plzeň.

Realizován byl také vzdělávací seminář pro pěstounské rodiny 
a několik setkání se školními metodiky prevence, řediteli škol a 
jinými odborníky z oblasti primární prevenci, kteří byli seznámeni 
s průběhem programů Point 14 a zásadami efektivní primární 
prevence.

V současnosti jsou realizovány dva programy všeobecné primární 
prevence:
PrograM „Snižování naPětí“ pro 9. ročníky ZŠ a kvarty 
víceletých gymnázií.

Cílem programu je předcházení nebo oddálení prvního užití 
návykové látky, předcházení jinému rizikovému chování a 
zamezení jeho rozvoje poskytováním vyvážených informací z 
oblasti problematiky závislosti na návykových látkách a jiného 
rizikového chování, podpořením a zachováním negativního postoje 
žáků k návykovým látkám, osvojením dovedností podporujících 
zdravý životní styl a jejich využití nejen v průběhu programu, ale 
i v budoucnosti. 

 PoPiS PrograMu: 
Čtyři na sebe navazující setkání, která jsou tématicky zaměřená na 
drogovou závislost, jiné formy rizikového chování a komunikační 
dovednosti. Setkání probíhají interaktivní formou, využívají 
aktivizační techniky a pracují se skupinovou dynamikou. Nejedná 
se pouze o úroveň informační, ale též se působí na schopnosti, 
dovednosti a postoje žáků k rizikovému chování, příčiny vzniku a 
možnosti řešení tíživých situací, ve 
kterých se člověk během života 
může ocitnout.

Program Specifické primární 
prevence pro 1. ročníky SŠ a SOU
Cílem projektu je posílení a ukotvení 
protidrogového postoje a možné 
zamezení rozvoje závislosti na 
návykových látkách propojením a 
zastřešením souvislostí, posílením 
schopnosti argumentovat svůj 
názor a tím odolávat tlaku 
vrstevníků, podporou způsobilosti 
identifikovat příčiny vzniku 
závislosti a předcházení jim 
aplikací zdravého životního stylu. 

Popis programu: Tři na sebe 
navazující setkání, která jsou 
zaměřená na problematiku drogové závislosti. Setkání probíhají 
interaktivní formou, využívají aktivizační techniky a pracují se 
skupinovou dynamikou. Zahrnují nejen rovinu informační, ale pracují 
též s postoji, schopnostmi a dovednostmi. Podstatné je hledání 
souvislostí mezi příčinami vzniku závislosti, vhodnými možnostmi 
jejich řešení a získávání dovedností pro udržení vlastního názoru v 
případě tlaku vrstevníků.
V rámci služby také probíhají Vzdělávací semináře pro pedagogy, 
poradenství pro rodiče a poradenství pro žáky, které probíhá 

zejména na osobní nebo elektronické úrovni.

Specifická primární prevence
Posláním primární prevence je poskytnout mladým lidem objektivní  informace o závislosti nejen na drogách 
a jejích možných příčinách,  vytvořit prostor pro vyjádření vlastních emocí a názorů, posilovat komunikační 
dovednosti a učit se zvládat tlak vrstevníků ve skupině a tím předcházet vzniku a rozvoji závislostí.
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Realizací tohoto projektu organizace poskytovala komplexní systém 
služeb primární prevence nejen mladistvým, ale také blízkým a 
důležitým osobám (rodiče a pedagogové). Projekt spolupracoval 
zejména se školami z Plzně města a to z důvodu návaznosti dalších 
služeb pro mladistvé (klub, poradenství).

85 % žáků hodnotí program jako zajímavý a přínosný, skoro 70 % 
žáků by se na lektory obrátilo v případě, že by se ocitli v nepříjemné 
situaci a 16 % by nad touto variantou uvažovalo.

Přínosem je poskytnutí objektivních informací z oblastí rizikového 
chování cílové skupině. Projekt se nezaměřuje jen na poskytování 
informací; cílem projektu je ovlivňování postojů mladistvých 
směrem k bezdrogovému způsobu života a to nejen v průběhu 
realizace programu, ale také v budoucnosti, po absolvování 
programu. Přínosem projektu je také nabídka konstruktivního 
řešení problémových situací mladistvých. Celkově projekt směřuje 
k zamezení či oddálení vzniku a rozvoje závislosti.

Žáci a studenti stále využívají individuálního poradenství po 
programech (18 kontaktů s žáky, pedagogy a rodiči zejména na 
téma vztahů v kolektivu, 9 žáků se individuálně zajímalo o účinky 
některých drog a možnosti pomoci) a s pracovníky komunikují také 
prostřednictvím Facebooku či emailu. Počet bloků i dalších výkonů 
zůstává ve srovnání s předchozím obdobím obdobný. 

Během roku 2016 jsme nadále dbali na prohlubování spolupráce 
se školami na osobní úrovni – je dbáno na vymezení podmínek a 
cílů služby pro konkrétní třídu, užší kontakt se školními metodiky 
prevence, třídními učiteli, ale také vedením školy. Point 14 realizoval 
několik společných setkání pro diskusi nad situacemi ve třídách a 
lektoři navázali vztah s vyšším počtem pedagogů než v předešlém 
roce. 

S ohledem na velikost týmu (a velikost úvazku lektorů) primární 
prevence a s ohledem na provozní dobu primární prevence se 
jedná o ideální naplnění kapacity služby.

StatiStika:

“ Pracovnice: 
„ty jsi dnes nějak v 
ráži, co se ti stalo?“

“ Klient:  
„Cítím se jako dveře – 
čekám, kdy mě zavřou“

Mgr. Denisa Holá, Mgr. Michaela Hlavová, Veronika kuhnová DiS.
PaedDr. et Mgr. Vladimír Blažek, Karel Nyerges, Gabriela Petrová                   
Blanka Šimková, Ing. Jaromír Beneš - byl s námi od září do půlky 
října                                      průměrný roční úvazek: 1,66    

   kdo přišel            a odešel

 Počet Celkový Počet Počet Počet  Počet Počet 
 výkonů čas institucí tříd ostatních osob dětí kontaktů
  (h) /školy/  /pedagog rodič, atd./
blok všeobecné PP 90 156 10 28 38 701 2006
telefonická konzultace 22 4 8  10  22
e-mailová konzultace 152 25,5 13  13 2 152
situační intervence 38 31,5 6  5 11 41
poskytnutí informace osobně 39 18 10  45  45
blok selektivní PP 6 16,5 5 5 6 82 99
celkem 346 250 12 30 47 796 2365

Skupina typ programu Počet oslovených (kontaktů) Počet vyuč. hodin
Pedagogové Edukativní seminář  8 2
Jiná 3x Seminář na téma efektivní prevence, 
 představení programu PP – pro pedagogy 65 2
celkem  73 4
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umožňuje kontaktovat novou cílovou skupinu experimentátorů, kteří 
nejsou v kontaktu s žádnou odbornou institucí. 

Terénní program probíhal na území města Plzně a také v regionálních 
městech – Sušici (1x za 2 týdny) a Nýrsku (1x za 2 týdny), kde 
má z důvodu absence adiktologických služeb nezastupitelnou 
roli. Uživatelé návykových látek zde nemají možnost využít jiných 
odborných služeb.

Zhodnocení roku 
za Plzeň-město:
v roce 2016 vzrostl počet uživatelů návykových látek, kteří 
využili služeb terénního programu (z 474 na 558 osob). 
Důvodem (dle našeho mínění) je obměna pracovního týmu a 
tím zkvalitnění služby díky profesionalitě a aktivnímu přístupu 
nových pracovníků. 

Zvýšil se počet vydaného injekčního materiálu (z 5 408 ks na  
9 772 ks) a výkonů testování na HIV, HCV, HBV a syfilis (z 33 na 91 
u každé nemoci), což pozitivně přispívá ke snižování rizika šíření 
infekčních chorob. Zvýšil se počet výkonů zdravotního ošetření  
(z 33 na 76) a krizové intervence (z 40 na 50).
K dalším výkonům dané služby patří například ještě informační 
servis (679 výkonů - bezpečné užívání, bezpečný sex, informace 
z oblasti sociálně-právní, zdravotní apod.). Informační servis jako 
základní sociální poradenství je poskytováno i osobám, které nejsou 
primární cílovou skupinou služby, ale potřebují informace, jaké 
jsou způsoby řešení jejich situace a odkazy do jiných odborných 
zařízení sociální prevence či péče.
Projekt obohatil cílovou skupinu o potřebné informace, pomoc 
a podporu v jejím přirozeném prostředí (nejen střed města, kde 
si uživatelé návykových látek vyskytují, ale také okrajové části 
(squaty, ubytovny).

terénní program
Posláním terénního programu je vyhledávání uživatelů nelegálních látek v jejich přirozeném prostředí, 
minimalizování rizik spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním a informování uživatelů nelegální 
látek i veřejnosti o rizicích spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním.

Cíle PrograMu
m	 	navázání kontaktu s klienty, kteří se vyskytují na 

drogové scéně
m	 	Motivace klienta k návštěvě odborného zařízení 

(K-centra), ke komunitní či jiné léčbě
m	 	Motivace k integraci, popř. reintegraci do společnosti, 

řešení problémů dle individuálních potřeb klienta
m	 	Minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním 

drog
m	 	Stabilizace sociálních podmínek klienta pro jeho 

následnou abstinenci, (v ideálním případě) např. v 
oblasti bydlení, zaměstnání, rodinné zázemí, apod.

m	 	Změna rizikového chování uživatelů drog směrem k 
méně rizikovému

m	 	Minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho 
odstranění či redukce

m	 	Podpora vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální 
situace

Cílová skupina
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Popis služby:
Pracovníci kontaktovali klienty na otevřené (veřejná místa 
ve městě – parky, nádraží, prostory před obchodními domy) 
a uzavřené drogové scéně (squaty a ubytovny). Zejména na 
uzavřené drogové scéně pracovali s klienty, kteří nejsou v 
kontaktu s žádnou odbornou institucí. 

U těchto klientů je důležité, aby v rámci profesionálního kontaktu s 
pracovníkem získali důvěru k nabízeným službám a začali čerpat 
standardní služby terénního programu a byli motivováni k návštěvě 
kontaktního centra. V rámci terénního programu klienti mohli využít 
například služeb Harm reduction, individuálního poradenství, 
zdravotního ošetření či krizové intervence.
Součástí byl projekt „Čistý podchod“, který spočívá v dobrovolném 
úklidu podchodu u autobusového nádraží klienty. Projekt byl 
realizován ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence 
kriminality města Plzně a probíhal vždy 1x týdně.  Cílem „Čistého 
podchodu“ je aktivizace klientů k zájmu o prostředí a o okolí, 
ve kterém žijí. Aktivní účast na tomto projektu klienty učí větší 
odpovědnosti a pracovním návykům. Souběžně je cílem také 
vytvoření možnosti pro změnu názoru většinové společnosti na 
uživatele návykových látek žijících na okraji společnosti.

V roce 2016 byl nově realizován projekt „Be Safe“ 
– Intervence v prostředí noční zábavy. Projekt 

Mgr. Denisa Holá                           
Jan Růžička                 
Petra Krumposová, DiS. 
– nastoupila v lednu                    
Bc. Šárka Sedláčková, DiS. 
– nastoupila v červenci    
Bc. aneta Rothová
– nastoupila v lednu
Kateřina Valešová, DiS. 
– odešla v březnu

Ing. Jiří Návrat 
– odešel v červnu 
Karel Nyerges
Gabriela Petrová                    
Blanka Šimková 
Ing. Jaromír Beneš - byl s 
námi od září do půlky října                                                  
 
průměrný roční 
úvazek: 3,59                                           

   kdo přišel            a odešel
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Pro mnoho klientů je z různých důvodů neakceptovatelné využít 
služeb v kontaktním centru. Vzhledem k tomu, že nejsou v kontaktu 
s žádnou organizací, se stávají velmi rizikovými. Terénní program 
a jeho služby (např. výměna injekčního materiálu či testování na 
pohlavně přenosné choroby) výrazně přispívají nejen ke snižování 
rizik dopadu užívání návykových látek pro cílovou skupinu, ale také 
k ochraně veřejného zdraví.

Projekt obohacuje cílovou skupinu nejen o poskytování služeb 
Harm reduction. Projekt, svou službou „Čistý podchod“, podporuje 
klienty k vybudování základních pracovních návyků a činí je tak do 
budoucna (v případě jejich resocializace) schopnějšími k začlenění 
se na trh práce. Během tohoto roku se do projektu zapojilo 78 osob 
v 307 kontaktech.
Program Be Safe (intervence v prostředí noční zábavy) umožňuje 
kontaktovat novou skupinu uživatelů – experimentátorů, kteří se 
pohybují na taneční scéně a nejsou v kontaktu s žádnou odbornou 
institucí. Informačním servisem se u těchto osob snižují rizika 
spojená s experimentováním návykových látek na taneční scéně, 
je možné jim poskytnout individuální poradenství či testování na 
pohlavně přenosné choroby. Na open-air akci „Freeday 2016“ bylo 
kontaktováno a služby využilo 28 osob. V druhé polovině roku byla 
prohloubena spolupráce s klubem Darkside, kde proběhly další 
čtyři intervence. Celkem bylo v rámci Be Safe kontaktováno 71 

osob, které využily zejména informačního servisu z oblasti Harm 
reduction.

Ve městě Nýrsku probíhá dvakrát do měsíce zejména monitoring 
drogové scény a je navazován kontakt s uživateli marihuany, jsou 
distribuovány informační materiály do barů a klubů, v nízkoprahovém 
klubu Alfa proběhl seminář zaměřený na oblast závislostí. Se 
starostou města bylo domluveno vyvěšení informačních letáků o 
organizaci s kontakty na veřejných místech.

Ve městě Sušici byli pracovníci v kontaktu s uživateli žijícími na 
ubytovnách a bytech, v letních měsících kontaktovali některé 
uživatele i na ulici. Pravidelně dochází na squat a monitorují 
drogovou scénu. Lékárnám jsou poskytnuty balíčky s HR 
materiálem.

StatiStika:“ Klient:  
„Dáte mi, 

prosím, jednu 
střílečku?“

Počet Klientů –  uživatelů nealKoholovýCh Drog 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili 
v daném období alespoň jednou služeb programu)   558 
 – z toho mužů 450
 – z toho injekčních uživatelů drog 297
 – z toho se základní drogou heroin 2 
 – z toho se základní drogou pervitin 233
 – z toho se základní drogou kokain/crack 0
 – z toho se základní drogou kanabinoidy 22
 – z toho se základní drogou buprenorfin nelegálně 1
 – z toho se základní drogou těkavé látky 5
Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových drog 32
POČET KLIENTů – UŽIVATELů ALKOHOLU 25

Služba Počet osob Počet výkonů
Kontakt s uživateli nealkoholových drog 558  2289 Počet  kontaktů
 – z toho prvních kontaktů 151 151 Počet  kontaktů
Výměnný program 239 1239 Počet výměn
 – vydané injekční jehly  9772 Počet jehel
Potravinový servis 78 307 Počet vydaného potravin. Serv.
Zdravotní ošetření 35 76 Počet ošetření
Individuální poradenství 131 241 Počet sezení
Krizová intervence 25 35 Počet intervencí
Reference do K-center   493 Počet referencí 
Reference do léčby 4 4 Počet referencí
Reference do programů substituce  0  0 Počet referencí
Asistenční služba 3  5 Počet intervencí
Testy HIV 77 91 Počet provedených testů
Testy HCV 77 91 Počet provedených testů
Testy HBV 77 91 Počet provedených testů
Těhotenské testy  6 6 Počet provedených testů
Intervence po telefonu, internetu   11 11 Počet intervencí
První pomoc 2 2 Včetně přivolání RZS
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Cíle PrograMu
m		 Minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním 

drog
m		  Stabilizace sociálních podmínek uživatele služby pro 

jeho následnou abstinenci, (v ideálním případě) např. v 
oblasti bydlení, zaměstnání, rodinné zázemí, apod.

m		 Změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně 
rizikovému

m		  Minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho 
odstranění či redukce

m		  Podpora vlastní aktivity a motivace uživatele služby  
k řešení jeho sociální situace

Cílová skupina:
PriMární
m	 	 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách
m	 	 osoby, které vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy

SeKunDární
m	 	Děti a mládež ve věku 15-26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy, 
m	oběti domácího násilí, 
m	 	oběti trestné činnosti, 
m	 	osoby bez přístřeší,  
m	 	osoby v krizi, 
m	 	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
m	 	osoby, které vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, 
m	 	etnické menšiny

PoPiS Služby:
Kontaktní centrum bylo otevřeno vždy v čase od 8:00 do 
16:00 hodin. v tomto čase mohli klienti využít zejména krizové 
intervence, poradenství, asistenční služby, zdravotního 
ošetření, zprostředkování nástupu do léčby či testování 
na přítomnost metabolitů drog v moči. Potravinového či 
hygienického servisu mohli klienti využít v rámci otevíracích 
hodin kontaktní místnosti, což bylo vždy Po-čt 10:00-13:00 a 
14:00-15:30 hodin. 

Každou středu mohli klienti využít testování na HIV, HBV, HCV a 
syfilis prováděné zdravotnicí a to v čase mezi 11:00-
12:00 hodin.

V rámci kontaktního centra vždy v PO 13:30-16:00 hodin probíhal 
Dámský klub. Klientkám nabízel prostor mluvit v ženském prostředí 
o typicky ženských tématech, které nesdílí v klasickém Kontaktním 
centru, zejména před muži. V rámci specifických aktivit klubu 
zaměřených na ryze ženské otázky mohly klientky znovuobjevit 
vlastní ženskost, kterou ztrácejí v mužském světě “na ulici”. 
Tato skutečnost jim může pomoci při návratu k životu v běžné 
společnosti. Dámský klub také nabízel více času na hygienu a na 
péči o sebe, klientky byly motivovány k pozitivnímu vztahu k sobě. 

Testování na přítomnost metabolitů v moči je služba pro rodiny 
s dětmi. Na základě dohody o spolupráci s OSPODy probíhalo 
testování rodičů či nezletilých vždy po dobu dvou měsíců 
v pravidelných intervalech. V rámci služby bylo realizováno 
skupinové či individuální poradenství, které je podmínkou pro 
absolvování programu.

Zhodnocení roku:
V roce 2016 se zvýšil počet uživatelů služby a celkových 
realizovaných výkonů o cca 50 %! Klienti využívali zejména 
potravinového a hygienického servisu, proto výrazně vzrostl počet 
těchto výkonů. Vzhledem k objemu klientů byla služba z finančních 
důvodů nedostatečně personálně zajištěna, proto je zřejmý pokles 
v jiných výkonech. Pro příští rok je třeba naplnit úvazky služby dle 
„Pověření“, aby byla služba efektivně zajištěna. 

Rozdíl v realizovaných výkonech oproti loňskému roku je způsoben 
také tím, že došlo ke sjednocení, zjednodušení a zpřehlednění 
výkaznictví a evidování konkrétních výkonů dle Seznamu definic 
a výkonů RVKPP. Odlišují se výkony informačního servisu od 
individuálního poradenství. S 288 uživateli služby bylo realizováno 

KontaKtní CentruM
Posláním kontaktního centra je navázat kontakt se zájemci o služby a nabídnout jim poradenství, základní 
potravinový, hygienický a zdravotní servis a podpořit je v zapojení do systému sociálních a zdravotnických 
služeb pro celkové zlepšení jejich situace.

“ Klient:

„Dal jsem si čaj 
a zjistil jsem, že 
střízlivím!“



rok 2016                       STrANA 7

1 228 výkonů informačního servisu zaměřeného na bezpečnější 
užívání, bezpečný sex, zdravotně-sociální informace apod.

Organizace v rámci svých služeb poskytuje základní poradenství 
i osobám, které nejsou závislé na nealkoholových drogách, ale 
mohou být samy nebo jejich okolí závislostí či jiným rizikovým 
chováním ohroženi. 229 těchto osob využilo zejména informačního 
servisu v 199 výkonech a základního individuálního poradenství v 
18 výkonech. 
Nově probíhá spolupráce s MUDr. Lubošem Janů Ph.D, který 
zajišťuje odbornou psychiatrickou péči pro klienty, kteří mají o tuto 
péči zájem a vnímají ji jako potřebnou.
Začátkem roku byla zrušena služba automatu na výdej injekčního 
materiálu, obnovení je závislé na výběru vhodného umístění, což je 
momentálně v jednání s Magistrátem města Plzně. Z tohoto důvodu 
se zvyšuje zájem o výměnný program, který byl však v kontaktním 
centru zaveden až v druhé polovině roku. Do té doby byli klienti 
odkazováni do Terénního programu. 

“ Slovenský klient:

„Prosím Vás, 
nemáte nějaké 
nohavice?“

StatiStika: “ Pracovník:

„nohavice 
nemáme, ale 
klidně vám dáme 
celé kalhoty.“

naKuPuJte SrDCeM a PoDPořte náS! 
najděte na givt.CZ internetový obchod, na kterém chcete nakoupit. Zvolte si jako organizaci, kterou chcete 
podpořit, Point 14. na stránkách obchodu nakupujte, jak jste zvyklí, za nenavýšené ceny.  My dostaneme 
část peněz z vašeho nákupu. Děkujeme!!!

Počet Klientů – uživatelů nealKoholovýCh Drog 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období 
alespoň jednou služeb programu)   446
 – z toho mužů 326
 – z toho injekčních uživatelů drog 167
 – z toho se základní drogou heroin 27 (z toho 14 jiné opiáty)
 – z toho se základní drogou pervitin 236
 – z toho se základní drogou kanabinoidy 100
 – z toho se základní drogou těkavé látky 6
 – z toho se základní látkou metadon legálně 1
 – z toho se základní látkou léky způsobující závislost 3
Průměrný věk klientů – uživatelů nealkoholových drog 31
Počet Klientů – uživatelů alKoholu 38
Počet Klientů – neuživatelů Drog, kteří využili 
alespoň jednou služeb programu (rodinní příslušníci, 
jiné osoby blízké, NC klienti – no code klienti, zůstávající 
v anonymitě nebo odkazování do dalších služeb) 229 NC

  Počet osob Počet výkonů
Kontakt s uživateli nealkoholových drog 446 9114 Počet  kontaktů
 – z toho prvních kontaktů 134 134 Počet  kontaktů
Vydané injekční jehly  121 Počet jehel
Hygienický servis 198 1441 Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis 308 3546 Počet polévek, vitamínů
Zdravotní ošetření 60 134 Počet ošetření
Individuální poradenství 97 189/50 Počet sezení/délka trvání jednoho
Skupinové poradenství 11 25/60 Počet skupin/délka trvání jedné
Krizová intervence 14 15 Počet intervencí
Reference do K-center 58 99 Počet referencí 
Reference do léčby 71 79 Počet referencí
Reference do substituce 6 9 Počet referencí
Asistenční služba 8 8 Počet intervencí
Intervence po telefonu, internetu   541 Počet intervencí
První pomoc 7 8 Počet intervencí
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organizace každoročně pořádá několik společenských akcí. 
Konaly se nějaké výstavy, setkání, apod.? 
Jsme velmi rádi, že můžeme pořádat pěkné společenské akce, jako 
je například Sousedská večeře, která se koná v rámci Evropského 
dne sousedů. Je to akce pro místní komunitu v Plzni na Božkově, 
kde sídlí naše Středisko následné péče. V roce 2016 jsme večeři 
připravovali již potřetí, stává se z toho příjemná tradice. Je příjemné 
vidět, že lidé, kteří nepracují v sociální sféře, mají kladný vztah  
k našim službám. 
Další akcí, kterou pořádáme, je každoroční Den otevřených 
dveří Střediska následné péče. Vždy se ho účastní mnoho 
spolupracujících subjektů, například sociální pracovníci OSPOD, 
někteří kolegové z Magistrátu města Plzně nebo Krajského úřadu 
Plzeňského kraje. Vždy společně strávíme příjemné a užitečné 
odpoledne. 

na závěr roku jsme uspořádali výstavu fotografií s názvem  
„i žít je statečným činem“. Fotky zachycovaly život ve 
Středisku následné péče. Při vernisáži jsme přivítali několik 
vzácných hostů, například pana místostarostu Mo3, pana 
radoslava Škardu, manažerku prevence kriminality a městskou 
protidrogovou koordinátorku, Mgr. andreu gregorovou. 
 

Interview připravila a upravila: Evina Kalousová

Článek ze strany 1.
nyní se zaměřím na specifické akce terénního programu a 
Kontaktního centra. Jsou to be Safe, čistý podchod a Dámský 
klub. 
Projekt Be Safe poskytuje intervence v prostředí noční zábavy  
a je zacílen na pravidelné nebo víkendové uživatele, prvouživatele  
a experimentátory s návykovými látkami. Tato práce je velice 
důležitá v oblasti prevence, protože podle statistik nejčastěji 
dochází k prvnímu užití návykových látek právě na akcích tanečního 
typu a v klubech. 
Čistý podchod je realizován v rámci terénního programu již čtvrtým 
rokem. Jeho cílem je pozitivní dopad na naší cílovou skupinu, která 
přijde do kontaktu s odbornou organizací většinou pouze v rámci 
terénního programu naší organizace. Projekt napomáhá klientům, 
aby se odtrhli z každodenního stereotypu, umožňuje jim vnímat 
jinak sebe i okolí. Další pozitivum vidím v tom, že klienti musí 
přijít v takovém stavu, aby byli schopni vykonávat fyzickou práci. 
Musí přijít v určený čas na určené místo, dostanou své pracovní 
pomůcky a musí být na nich vidět, že tyto pomůcky používali. Díky 
tomu by se  postupně měli učit pracovním návykům. Odměnou za 
odvedenou práci je bageta a minerálka. 
Dámský klub je aktivitou Kontaktního centra. Klade si za cíl znovu 
oživit v závislých ženách, které žijí na ulici nebo ve squatu, jejich 
ženství. Projekt už funguje pět let. 

Mgr. Denisa Holá 
Soňa Černá, DiS.                        
Mgr. Vojtěch Marcín 
– odešel v dubnu
Bc. David Charvát 
– nastoupil v květnu                
Veronika kuhnová, DiS.      
Alena Kašparová             
Petra Krumposová, DiS. 
– nastoupila v lednu 

Mgr. Ondřej Ostrovský
Mgr. Markéta Uxová

Karel Nyerges
Gabriela Petrová              
Blanka Šimková    
Ing. Jaromír Beneš – byl s 
námi od září do půlky října  
průměrný roční 
úvazek: 3,89                                         

   kdo přišel            a odešel

fakultativní činnost kontaktního centra
1) Program pro rodiny s dětmi – dvouměsíční program pravidelného testování na přítomnost metabolitů drog v moči. Součástí 
programu je i individuální poradenství či párová terapie pro podporu abstinence nejen při docházení do programu, ale i v budoucnosti.

 2016
Počet Klientů – uživatelů nealKoholovýCh Drog  56
 – z toho mužů 21
 – z toho se základní drogou pervitin 42
 – z toho se základní drogou kanabinoidy 14
Průměrný věk klientů 28

Služba  Počet osob Počet výkonů 
Individuální poradenství 27 52/50m. Počet sezení/délka trvání jednoho
Párová terapie 8 19/60m. Počet skupin/délka trvání jedné
Reference do léčby 13 19 Počet referencí
Testy na přítomnost drog 56 346 Počet provedených testů
Intervence po telefonu, internetu  56 506 Počet intervencí

2) testování na infekční choroby realizované jednou týdně 
zdravotní sestrou

  Počet oSob Počet teStů
Testy HIV 22 23
Testy HCV 22 23
Testy HBV 22 23
Testy na syfilis 22 23

fakultativní činnosti v roce 2016 podpořili:
 
Úřad městského obvodu Plzeň 1, Úřad městského obvodu Plzeň 2, 
Úřad městského obvodu Plzeň 3, Úřad městského obvodu Plzeň 4, 
Evangelická církev metodistická, Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky, Magistrát města Plzně.
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Cílová SKuPina
Cílovou skupinu Střediska následné péče (dále jen SNP) tvoří muži 
a ženy od 18 do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální 
látky, alkohol, patologické hráčství), abstinují alespoň tři měsíce 
a jsou motivovaní k dalšímu životu bez návykových látek. Služby 
jsou poskytované i rodičům s dítětem/dětmi. Služby nabízíme také 
rodinným příslušníkům a osobám blízkým závislých. 

Poslání Střediska následné péče
Posláním SNP je pomoc a podpora bývalým uživatelům návykových 
látek po léčbě v osamostatnění, odpovědnosti, abstinenci a v 
návratu do života ve společnosti prostřednictvím poradenství, 
individuální, skupinové a rodinné terapie a socioterapeutických 
aktivit.

Cíle PrograMu
Z výše uvedeného poslání vycházejí také cíle služby. Mezi 
základní patří:

m		 Stabilizace sociální situace klienta (vzdělání, zaměstnání, 
finanční závazky)

m		 Stabilizace psychického a somatického stavu klienta
m		 Podpora sociálních vazeb klienta
m		 Stabilizace v abstinenci a zvládání relapsu
m		 uvědomování si odpovědnosti a její aplikace v životě 

klienta, nejen po dobu trvání programu, ale i po jeho 
ukončení

Principy poskytování služeb
Při dosahování těchto cílů se zároveň řídíme nepřestupitelnými 
principy jejich dosahování.

m	 	Dobrovolnost – uživatel služby se dobrovolně rozhoduje 
pro poskytované služby

m	 	rovný přístup – služby jsou poskytovány bez ohledu 
na pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, 
náboženství, právní či společenské postavení, příslušnost 
k národnosti nebo etnické menšině, psychický či fyzický 
stav, socioekonomické možnosti a také bez ohledu na typ 
závislosti, užívané látky a způsobu její aplikace

m	 	Proaktivnost – pracovníci SnP dbají o to, aby měli pacienti 
v léčebných programech i jejich blízcí povědomí a aktuální 
informace o zde poskytovaných službách

m	 	Mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana osobních 
a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci chrání právo 
uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení

m	 	individuální přístup – pracovníci berou ohled na aktuální 
životní situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby

m	 	odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím 
vzděláním a praxí

PoPiS Služby
Jak už napovídá poslání služby, Středisko následné péče existuje 
pro osoby, které jsou motivováni ke změně svého dosavadního 
životního stylu, ale nemají pro ni po ukončení léčby vhodné 
podmínky. Obvykle se nemají kam vrátit, návrat do jejich původního 
prostředí by byl pro ně vysoce rizikový, mají nevyřešené finanční 
závazky, nedisponují základními pracovními návyky, mají narušené 
vztahy s blízkými a přátele pouze mezi uživateli návykových látek. 
Potřebují si osvojit návyky z léčby či terapeutické komunity, začít 
se učit hospodařit s financemi tak, aby zajistili své potřeby a hradili 
své závazky, učit se navazovat vztahy i s „bezdrogovou populací“ 
a obnovovat vztahy s blízkými. K tomu, aby se vše uvedené dařilo, 
je uzpůsoben program a cíle Střediska následné péče.

Mezi služby, které mohou naši klienti čerpat, jsou individuální 
(terapeutický) rozhovor, psychoterapeutická skupina, skupina 
prevence relapsu, komunita, rodinná terapie a rodinné poradenství, 
párová terapie, sociální práce, pracovní terapie, základní 
poradenství, krizová intervence, socioterapeutické aktivity (v 
rámci a mimo SNP), nácviky pro rodiče s dětmi zaměřené na péči 
o dítě a jeho rozvoj, vydávání Antabusu, testování na přítomnost 
metabolitů drog v moči a dechová zkouška na alkohol a testování 
na přítomnost definovaných nemocí.
Středisko následné péče poskytovalo doléčování a následnou 
péči formou jak pobytovou, tak ambulantní. Pobytový doléčovací 
program v SNP trvá obvykle 6 měsíců (pro rodiče s dítětem rok) a je 
rozdělen do 2 fází – mohli bychom je nazvat adaptační a přípravou 
k osamostatnění. Uživatel služby hradí „nájem“ - příspěvek na 
ubytování. Ambulantní klienti pak dostávají obdobné služby, vyjma 
bydlení, a obvyklá doba jejich účasti na programu je až rok (u 
klientů po pobytové službě 6 měsíců). Pak už je vše na nich, když 
je však potřeba, podporujeme je i nadále.

Středisko následné péče

Mgr. Ondřej Ostrovský
Jan Růžička        
Petra Krumposová, DiS.
- nastoupila v lednu                                            
Soňa Černá, DiS.
Mgr. Petra Trpáková
Vladimír Náprstek 

Karel Nyerges
Gabriela Petrová                    
Blanka Šimková
Ing. Jaromír Beneš - byl s 
námi od září do půlky října  
průměrný roční 
úvazek: 2,62                                           

   kdo přišel            a odešel
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“

Zhodnocení 
roku 2016 
              zdary i nezdary
Komu služby poskytujeme, k čemu těmto lidem jsme, jaké máme 
společné cíle, jakými principy se řídíme při jejich dosahování i 
prostřednictvím čeho se jich snažíme dosáhnout, už bylo popsáno.
Nic není stejné jako předtím a nic růžové ani černé. Rok 2016 nebyl 
výjimkou. Někteří klienti program nedokončili, jiní se k nám s díky 
vracejí v rámci různých akcí, které pravidelně pořádáme (např. 
Sousedská večeře, Den otevřených dveří či vernisáž fotografií 
ze života na SNP), abychom udržovali dobré vztahy s okolím, 
zprostředkovali kontakt se sousedy i klientům, ale i abychom viděli 
právě je – znovu zjišťovali, že naše práce má smysl. Tento popis 
však může působit poměrně staticky a tak se ho pokusíme trochu 
oživit.

Klienti měli možnost se během pobytu naučit nejen kvalitně trávit 
volný čas, najít si zájmy, více poznat sami sebe a rozvíjet se nebo 
prožít smysluplně vybrané svátky, včetně Vánoc. Díky grantu ze 
zahraničí jsme ve spolupráci se vzdělávací agenturou poskytli 
klientům širokou škálu seminářů (v oblasti sociálních otázek), 
kurzy AJ a možnost absolvovat Kurz počítačové gramotnosti. Z 
těchto programů dostali klienti osvědčení, která mohli uplatnit při 
hledání zaměstnání. Zároveň získali nové informace a schopnosti. 
Pracovali jsme také společně také na vztazích s původní rodinou, 
budovali vztahy se svými dětmi, nacházeli nová přátelství a někteří 
klienti si našli i nový partnerský vztah. Dále klienti posilovali sociální 
dovednosti zaměřené na hospodaření s financemi, splácení dluhů 
a schopnosti nalézt a udržet si zaměstnání a následně i bydlení.

Pro klienty SNP jsme v roce 2016 pořádali každý měsíc rozličné 
socioterapeutické aktivity zaměřené rovněž na kvalitní trávení 
volného času. Dovolím si jmenovat celodenní výlety krásnou 
tuzemskou přírodou, nízkonákladový zátěžový výlet do Alp, 
divadlo, výtvarnou dílni v Západočeské galerii města Plzně, 
táborák, fotbal (aktivně – porazili jsme klienty z CPPT 13:4, i pasivně 
díky FC Viktorii Plzeň). Socioterapii, lidsky řečeno trávení volného 
času jsme podpořili také novými aktivitami – filmovým klubem, 
biblioterapií a kutilským klubem. Specifickou cílovou skupinu SNP 
tvoří matky s dětmi v pobytové službě. Spolu s maminkami a dětmi 
jsme navštívili v roce 2016 několikrát plavecký areál, Zoologickou 
zahradu, nebo výstavu Jiřího Trnky.

Změnu přinesl rok 2016 pro tým SNP – ze mě (Ondřej Ostrovský) 
se stal vedoucí programu (cítím se však jen jako kolega s větší 
zodpovědností), z kolegyně Soni koordinátorka programu a do 
týmu přibyla další Péťa. Opět na miniúvazek, ale opět posila. A 
abychom nezlenivěli a nezakrněli, neustále se vzděláváme, aktivně 
jsme se účastnili AT konference v Plzeňském kraji a pravidelně 
jsme v kontaktu s kolegy v oboru díky účastem na sekcích následné 
péče, ale i výjezdům do komunit a léčeb.

Mnoho se toho v roce 2016 povedlo, něco až tak ne, ale to je zas 
dobré jako poučení pro příště.

StatiStika:

Klientka s velice vážným výrazem: 

„nemáte tu kontakt 
na nějakou nelegální 
činnost?“

Pobytová Služba SnP 2016
Kapacita programu 9
Délka programu 6 měsíců
Počet lůžkodnů 2719
Počet klientů  23
Muži x ženy 14x9
Uživatelů opiátů 1
Uživatelů pervitinu 16
Uživatelů kokainu 0
Uživatelů kanabinoidů 0
Uživatelů alkoholu 6
Klienti, kteří program úspěšně ukončili 9
Vyloučení klienti 8

aMbulantní Služba SnP
Počet klientů 11
Uživatelů benzodiazepinů 1
Uživatelů pervitinu 8
Uživatelů extáze 0
Uživatelů kanabinoidů 1
Uživatelů alkoholu 1

Služby a výKony Pobytová Služba
   Počet osob  Počet výkonů 
Skupinová terapie 23 98
Individuální terapie 23 236
Sociální práce 23 146
Krizová intervence 6 7
Párová terapie 1 2
Výdej antabusu 3 56
Testy na přítomnost met. drog v moči 23 42
Socioterapeutické aktivity 23 19
Socioterapeutické aktivity pro matky 3 5
Nácviky pro matky s dětmi 4 14
Rodinná terapie     0 0

Služby a výKony aMbulantní Služba
   Počet osob  Počet výkonů 
Skupinová terapie 11 98
Individuální terapie 11 70
Sociální práce 11 26
Krizová intervence 1 2
Párová terapie 2 7
Socioterapeutické aktivity 2 3
Rodinná terapie     1 6
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eKonoMiKa
výnosy (hlavní činnost)
 Příjmy 2016 PP KC tP SnP  
 MPSV  760 700,00 250 000,00 680 000,00  
 RVkPP   194 000,00   
 MŠMt 135 270,00     
 KÚ protidrogové  232 870,00 247 000,00 283 042,00  
 KÚ - školský odbor 90 000,00     
 MMP BEZP 163 000,00 250 000,00 300 000,00 303 000,00  
 MMP komise PP, Pk 25 000,00  20 000,00   
 MMP Be Safe   100 000,00   
 MMP projekt 20 800,00     
 ÚMO 1   20 000,00   
 ÚMO 3 63 000,00 90 000,00 90 000,00   
 ÚMO 4   21 000,00   
 ECM ČR 91 213,00 127 112,00 124 381,00   
 Finanční dar USA First Decateur 7 267,00 10 000,00    
 ČEPS 10 000,00     
 MÚ Sušice   75 000,00   
 MÚ Nýrsko   54 000,00   
 Příjmy od klientů    239 776,00  
 Příjmy z přednášek PP 52 710,00     
 Ostatní příjmy (sbírky, dary, úroky, přefakt. apod.) 2 382,81  171,75   
 CelKeM 660 642,81 1 470 682,00 1 495 552,75 1 505 818,00 

náklady (hlavní činnost)
 
 nákladová položka PP KC tP SnP  
 Provozní náklady celkem 63 597,80 315 258,58 268 846,49 444 103,39  
 Materiálové náklady celkem 6 398,00 47 779,00 54 537,48 56 230,00  
 Nemateriálové náklady celkem 56 059,79 267 479,58 208 625,37 354 022,57  
 Energie 5 849,08 78 061,08 14 337,02 158 555,00  
 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 2 192,00  
 Cestovné 2 840,00 1 552,00 29 510,00 10 119,00  
 Ostatní služby 47 370,71 187 866,50 164 778,35 183 156,57  
 Jiné provozní náklady 1 140,01 0,00 5 683,64 33 850,82  
 Osobní náklady celkem 604 659,00 1 162 213,00 1 229 324,00 1 084 843,00  
 Mzdové náklady 464 160,00 868 142,00 926 677,00 829 100,00  
 z toho:      
  - hrubé mzdy 388 733,00 814 057,00 820 713,00 696 664,00  
  - OON na DPČ 24 521,00 50 841,00 37 519,00 41 119,00  
  - OON na DPP 50 150,00 1 200,00 16 451,00 73 273,00  
  - ostatní mzdové náklady 756,00 2 044,00 51 994,00 18 044,00  
 Odvody sociální a zdravotní pojištění 140 499,00 294 071,00 302 647,00 255 743,00  
 Ostatní sociální náklady 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Celkové náklady na realizaci projektu 668 256,80 1 477 471,58 1 498 170,49 1 528 946,39  
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Point 14, z.ú.
Středisko pro prevenci, konzultaci, léčbu a 
následnou péči drogově závislých

StřeDiSKo Pro PrevenCi a KonZultaCi se sídlem: 
 husova 14 husova 14, Plzeň.
  Provozující tyto služby:
 • Všeobecná primární prevence
 • Kontaktní centrum (KC) 

a) terénní PrograM (tP) se sídlem: 
 Poděbradova 12, Plzeň)
 Provozující tyto služby:
 • Terénní program ve městě Plzeň
 • Regionální terénní program

b) StřeDiSKo Pro náSleDnou Péči se sídlem: 
 Sušická 75, Plzeň
 (Středisko následné péče)
 Provozující tyto služby:
 • Pobytová následná péče (status -chráněné bydlení)
 • Ambulantní následná péče

kontakty

PoDPoruJí náS

DěKuJeMe těMto DonátorůM, 
SPonZorůM a DárCůM:

ČEPS a.s., ECM ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Magistrát města 
Plzně (Odbor bezpečnosti a prevence kriminality – BEZP, Komise 
protidrogová a prevence kriminality), město Nýrsko, městský 
úřad Nýřany, Metodistkirkens Biskopkontor, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, Nadační fond j&t , Přemysl Rzounek, Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, UMC European Board of drug and 
alkohol Concerns, UMC North Texas USA, Úřady městských obvodů 
Plzně (ÚMO 1, ÚMO 2, ÚMO 3, ÚMO 4), B. Braun Medical s.r.o,  
KUSTOD s.r.o.,  DEPO2015, FC Viktoria Plzeň, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy,  Ministerstvo zdravotnictví.

DěKuJeMe taKé těMto 
SPoluPraCuJíCíM SubJeKtůM:

CPPT o.p.s., Ulice agentura sociální práce, SKP Plzeň,  Progressive 
o.p.s., Psychiatrická klinika, FN Plzeň Lochotín – detoxifikační 
jednotka a odd. B, OSPOD, Psychiatrická nemocnice Dobřany, 
Psychiatrická léčebna Červený dvůr, Magistrát města Plzně, 
Městský úřad Nýrsko, Městský úřad Horažďovice, Městský úřad 
Sušice, Dobrovolnická regionální agentura DORA, TOTEM – RDC, 
Terapeutická komunita Karlov, Naše město, Český západ o.p.s., 
Gynekologie MUDr. Eva Dřímalová – Pláničková, Západočeská 
galerie v Plzni, ČSAD autobusy Plzeň a.s., Envic o.s., Plzeň 2015, 
mateřské centrum Duha, MUDr. Luboš Janů Ph.D., Probační  
a mediační služba Plzeň. 


