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Vážení a milí kolegové,  
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Kontaktního centra v Litoměřicích za rok 2005. Mám tu čest po třech 
letech opět psát úvodník výroční zprávy. V loňském roce jsme se částečně rozloučili se Štěpánem 
Kratochvílem. Rozloučili jsme se s ním jako s vedoucím a máme radost, že nadále spolupracujeme v oblasti 
zajištění zdravotních služeb našeho zařízení.   
Výroční zprávou bych chtěla poděkovat všem, kteří podpořili naši činnost finančně, svou pomocí či slovem 
uznání. Touto cestou vás chci  informovat, jak jsme s vašimi dary naložili. Žijeme již v době, kdy se celkem 
daří mluvit o drogách a lidech závislých otevřeně a s lidskostí. Potkávám stále více lidí i z laické veřejnosti, 
kteří pochopili, že odsouzením a netolerancí se nic nevyřeší a mladé lidi to zpět z odbočky cesty nevrátí.   
     
Pokračovat budu úryvky z písně, kterou napsal jeden z našich klientů. Přesně vystihuje, co bych vám chtěla 
předat a rozhodně bych to nenapsala lépe. 
 
„… Vůbec nevím kudy dál, přesto stále utíkám, stačí se jen pootočit a všechno může špatně skončit. Utíkám, 
utíkám před „fetem“. Unikám, unikám před „světem“. Bojím se, bojím se sám „sebe“, už nemám nic kromě 
„tebe“… 
… Jsem vůbec ještě lidská bytost? Či jen bezduchý a pozůstalý vrak? Stále se ptám sám sebe, kam že tahle 
cesta vede?… 
…S pocitem viny a hubou plnou hlíny voláš o pomoc. Měl jsi začít žít, dokud byl ještě čas, nyní je již pozdě, 
sám zlomil jsi si svůj vaz…. 
…Pokud víš co chceš, tak sám si svou cestu za včasu vybereš.“  
         (klienta lze kontaktovat přes KC) 
 
Těším se na další spolupráci a nové možnosti nejen v oblasti prevence drogových závislostí… 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                    Bc. Kateřina Stibalová



Kdo jsme?  
V roce 2005 tomu bylo 9 let, co ve městě Litoměřice vznikla služba pro uživatele nealkoholových drog pod 
názvem Kontaktní centrum (KC) Litoměřice, jehož zřizovatelem a současně provozovatelem je  Oblastní 
spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) v Litoměřicích. Kontaktní centrum je nízkoprahovým zařízením, 
které se zabývá sekundární a terciární prevencí zneužívání omamně psychotropních látek. Nízkoprahovost 
centra je dána především možností příchodu klientů bez doporučení a doprovodu, starších 15-ti let s 
neomezenou horní věkovou hranicí. Při práci s klienty klademe důraz na anonymitu osobních údajů a získané 
informace neposkytujeme nikomu bez klientova souhlasu. Veškeré služby jsou poskytovány klientům 
bezplatně, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, politického a náboženského přesvědčení, sexuální orientace apod. 
 
Našimi klienty jsou lidé: 

� experimentují s nealkoholovými drogami   
� problémoví uživatelé drog    
� drogově závislí   
� rodinní příslušníci a blízcí drogově závislých osob    
� pedagogové 
� další osoby, které se na nás obracejí ohledně poskytnutí informací o drogách a závislostech nebo chtějí 

řešit konkrétní záležitosti týkající se drogové problematiky. 
 
Jaké jsou naše dlouhodobé a krátkodobé cíle? 

� Navázání kontaktu s uživateli drog, nabídka bezpečného a důvěryhodného vztahu s pracovníky KC. 
� Prohloubení kontaktu s cílem motivovat klienta ke změně rizikového chování, změně vztahu k droze 

minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek (zaměřeno na 
redukci HIV infekce, infekční žloutenky). 

� Zabezpečení základního hygienického, zdravotního a sociálního servisu. 
� Vzdělávání klientů (zvýšení informovanosti). 
� Ochrana veřejného zdraví (sběr použitých injekčních stříkaček). 
� Vzdělávání laické veřejnosti (zvýšení informovanosti). 

 



Shrnutí událostí za rok 2005 
 
Projekt Kontaktní centrum Litoměřice návazně pokračuje ve své činnosti dle vytýčených každoročních cílů. 
Daří se nám navazovat kontakty s uživateli drog a tyto kontakty prohlubovat, přestože jsme na menším městě, 
kde je anonymita člověka hůř zachovatelná. Program nabízí klientům služby standardním způsobem. Rozšíření 
služeb ve větším měřítku by bylo možné pouze za předpokladu získání větších prostor, na čemž neustále 
pracujeme. Komplexní hodnocení kvality i kvantity provádíme každoročně.  
 
Jedním z větších cílů pro uplynulý rok bylo zbudování odběrové místnosti a zajištění provozu služby krevního 
testování na protilátky proti viru HIV, zjištění závažných pohlavně přenosných chorob (lues) a hepatitid. Tento 
cíl jsme úspěšně splnili a první odběry krve proběhly v polovině roku.  
 
Nabídku služeb klientům jsme v roce 2005 rozšířily ještě o hygienický servis, který je důležitý pro zachování 
lidské důstojnosti klientů a vyhnutí se stigmatizaci na veřejných místech. 
 
V uplynulém roce jsme se zaměřili též na obnovu spolupráce s probační a mediační službou (PMS). Z těchto 
setkání vzešlo zapojení našeho zařízení do možnosti odpracování alternativního trestu. V prosinci jsme 
podepsali dohodu spolupráce s PMS a oslovil nás první klient se zájmem o zaměstnání pro splnění 
alternativního trestu v našem zařízení. 
 
V loňském roce jsme navázali kontakt se zástupci Vazební věznice Litoměřice a prozatím uskutečnili 2 
přednášky. Nyní na jejich zakázku zpracováváme informační materiály širšího rozsahu a definujeme naši 
možnou další spolupráci. 

 
V rámci odborných setkávání jsme se 6x sešli na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Při těchto schůzkách 
vznikal „Akční plán protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2005 – 2009“, dále jsme se zúčastnili 
projektu „Zdravý kraj – Ústecký kraj, oblast snižování škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem“. 
Podíleli jsme se na spolupráci s MUDr. Jakubem Minaříkem na mapování drogové scény v Ústeckém kraji. 
Pravidelně jsme se účastnili schůzek sekce Harm Reduction A.N.O. 



Komunitní plánování  
Komunitního plánování se účastní poskytovatelé sociálních služeb státních i nestátních organizací a je 
zaměřeno na informovanost, efektivnější komunikaci a rozvoj služeb. Naše zařízení se pravidelně účastní a to 
pracovní skupiny pro osoby v krizi, drogy a etnické menšiny. Účast zajišťuje lepší spolupráci organizací a také 
podporu města při získávání financí.  
KC se v r. 2005 zúčastnilo komunitního plánování v rozsahu: 
4x v Litoměřicích  
4x v Lovosicích  
2x v Roudnici nad Labem 
 
Public relations  
V uplynulém roce jsme se věnovali informovanosti o drogách především na místní úrovni. Snažili jsme se 
oslovit širokou veřejnost nejrůznějšími způsoby. Během roku 2005 jsme také uskutečnili 2 přednášky pro 
rodiče. Ty se však nesetkaly s větším ohlasem. Poskytovali jsme rozhovory pro místní denní tisk České noviny, 
Deník Litoměřicka a Mladá fronta dnes. Poskytli jsem rozhovor též českému rozhlasu. Zúčastnili jsme se 
jednorázových akcí v rámci „Měsíce neziskových organizací v Kulturním domě Litoměřice“, „Dne zdraví – 
projekt Zdravé město Litoměřice a „Severního větru“. 
Každoročně dopracováváme informační a propagační materiály, tak aby oslovili cílovou skupinu. Tyto 
materiály rozšiřujeme při přednáškách a při terénním programu.        
 
Stáže, praxe 
Škola Rozsah Student 
Střední zdravotní školy a vyšší zdravotní školy z Ústí nad Labem 5 dní 3 
Pražská vysoká škola psychosociálních studií 2 dny 1 
SOŠ, SOU, OU a  U Roudnice nad Labem 14 dní 3 
SOŠ a VOŠ Perspektiva, Dubí; obor – sociální práce 32 dní 1 
Vysoké školy aplikovaného práva, obor - sociálně-právní činnost a zaměstnanost 4 dny 1 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor soc. politika a soc. práce 14 dní 1 



Zaměstnanci 
V roce 2005 jsme do týmu Kontaktního centra přivítali nové kolegy: Adama Vomáčku, Moniku Černekovou, 
Jaroslava Papeže, Kateřinu Stibalovou. A tito kolegové ukončili pracovní poměr v týmu kontaktního centra: 
Adam Vomáčka, Martin Krch, Štěpán Kratochvíl ukončil hlavní pracovní poměr a zůstal na částečný úvazek.  
 
Vzdělávání 
Pracovníci KC se zúčastňují stáží, seminářů a konferencí na různá témata, aby získali nové informace. V roce 
2005 to bylo: 
Martin Krch se zúčastnil projektu „Flexibilní pracoviště“ v Mostě, pod vedením Mgr. Petra Penišky, na téma 
„sociální práce a praxe“ a  absolvoval stáž v Kontaktním centru Drug out klub v Ústí nad Labem. 
Štěpán Kratochvíl se zúčastnil 11. celostátní konference SNN ČLS JEP. 
Milena Řezáčová absolvovala kurz Základní krizové intervence, který poskytuje REMEDIUM a zúčastnila se 
semináře „O práci na skryté a uzavřené drogové scéně“, který pořádala Česká asociace streetwork. 
Monika Černeková absolvovala kurz Základní krizové intervence, který poskytuje REMEDIUM. 
Bc. Jaroslav Papež absolvoval kurz pro terénní a sociální pracovníky v rámci projektu „Via“ v Ústí nad 
Labem a zúčastnila se semináře „O práci na skryté a uzavřené drogové scéně“, který pořádala Česká 
asociace streetwork. 
Bc. Kateřina Stibalová účast v sebezkušenostním výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii 
(dynamicky a daseinsanalyticky orientovaném). 
 
Supervize 
Supervize je definovaným požadavkem standardů kvality sociálních služeb (MPSV). Jde  při ní o profesní 
rozvoj pracovníků a pracovního týmu. Zajišťuje podporu od nezávislého kvalifikovaného odborníka za účelem 
řešení problémů, jež jednotlivý pracovníci nebo pracovní týmy zažívají v pracovních situacích. V KC se 
provádí především formou skupinové supervize a to týmové vedené MUDr. Zorou Bártovou a případové 
vedené MUDr. Marií Štětinovou.V uplynulém roce tým absolvoval 15 hodin týmové supervize v 10 setkáních a 
13,5 hodiny případové v 9 setkáních. 
 



Služby v roce 2005: 
 
Služby KC vychází z principů harm reduction, kdy se zaměřujeme především na snižování zdravotních a 
sociálních rizik u klientů ohrožených drogou. Tímto chráníme nejen samotné uživatele, ale i „nefetující“ 
společnost, a to především před přenosem infekčních chorob.  
 
 
Kontaktní centrum nabízí tyto služby: 
 
1. Kontaktní práce 
2. Základní sociální servis 
3. Základní zdravotní servis 
4. Potravinový a vitamínový program  
5. Výměnný program 
6. Case management 
7. Krizová intervence 
8. Motivační trénink, zprostředkování 

detoxifikace a léčby 
9. Poradenství 
10. Telefonické poradenství 
11. Poradenství pro rodiče 
12. Přednášková činnost 
13. Probační a mediační služba 
14. Hygienický servis 
15.        Terénní program 

pořadí základní droga počet procenta
1. pervitin 172 61,87
2. marihuana 53 19,06
3. heroin, subutex 22 7,91
4. LSD 4 1,44
5. extáze 3 1,08
6. medikamenty 2 0,72
7. toluen 2 0,72
8. alkohol, gambling 6 2,16
9. abstinence, léčba 14 5,04

celkem 278 100  

pořadí podružná droga počet procenta
1. marihuana 85 26,32
2. heroin 32 9,91
3. LSD a opiáty 32 9,91
4. alkohol 32 9,91
5. pervitin 19 5,88
6. extáze a kokain 18 5,57
7. neznámo 105 32,51

celkem 323 100  



 
 
1.   Kontaktní práce 
 
Kontaktní práce a poradenství je základní službou KC. Práce v kontaktní místnosti vychází z principů 
programu Harm Reduction jako snahy o co největší omezení rizik spojených s užíváním drog u klientů, kteří 
nejsou motivováni k abstinenci. Cílem není okamžitá abstinence klienta, ale perspektiva možné abstinence.    
Od počátku roku byla otevřená kontaktní místnost pro klienty od 13-ti hodin.  
 

Nejvíce užívané služby kontaktní místnosti
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Od 1. 1. do 31. 12. 2005 evidujeme v kontaktní 
místnosti 2 455 kontaktů. Celkem je v KC 
registrováno 278 klientů, v roce 2005 navštívilo 
naše zařízení celkem 197 osob. 

V roce 2005 měl počet kontaktů v jednotlivých 
čtvrtletích narůstající tendenci. Oproti předchozím 
letům byla nejvyšší návštěvnost v posledním 
kvartálu. Podle našich informací je to 
celospolečenský jev.  



 
2.   Základní sociální servis, sociální práce 
 
Klientům, kteří potřebují a chtějí pomoci při řešení své neuspokojivé sociální situace, nabízíme službu 
sociálního servisu. Ta se týká zejména pomoci při  

� zařizování a hledání zaměstnání (např. kontakt se zaměstnavatelem, s Úřadem práce, rekvalifikace aj.), 
� pomoci při hledání a zajištění bydlení (krátkodobé, dlouhodobé),  
� pomoci při jednání s úřady a zařizování dokladů, pojištění, sociálních dávek apod.  

Klient může využít i nabízené asistenční služby.  
Dále můžeme klientovi poskytovat informace o léčebných zařízeních v celé síti ČR a následně po jeho 
rozhodnutí vybrané léčení sjednat.  
V rámci sociálního servisu využíváme sociální síť, kde máme zmapovány nejrůznější pomáhající instituce a 
úřady (zvláště v litoměřickém okresu). V roce 2005 jsme tuto sociální síť průběžně aktualizovali a doplňovali.  
V průběhu roku jsme zaznamenali vyšší zájem ze strany klientů o asistenční službu.  
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zobrazeny data nezaregistrovaných 
klientů.   
 



3.   Základní zdravotní servis 
 
Službu základního zdravotního servisu mohou využít klienti, kteří mají drobná poranění. Těmto poskytujeme 
náplast, obvaz a dezinfekční prostředky. Dále nitrožilním uživatelům nabízíme masti určené k regeneraci žil po 
vpichu (prevence tvorby abcesů a flegmóny, atd.). Mají-li klienti závažnější poranění a jiné zdravotní 
problémy, referujeme je do specializovaného zdravotnického zařízení, kam mohou být pracovníkem KC 
doprovázeni. 
 
Vzhledem k tomu, že klienti zneužívající drogy jsou velmi rizikovou skupinou a mohli by se stát nositeli viru 
HIV a hepatitidy, zajišťujeme ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem slinné testy HIV.  
V roce 2005 jsme zhotovili 5x slinný test.  
 
Od května 2004 je navázána spolupráce s MUDr. Jílkovou z poradny pro HIV infekci ze Zdravotního ústavu – 
oddělení epidemiologie v Ústí nad Labem v rámci projektu „Aktivní vyhledávání zdrojů HIV, závažných 
pohlavně přenosných chorob (lues) a HCV* ve skupinách osob s rizikovým chováním“. V prvním pololetí roku 
2005 se připravovaly podmínky pro možnost odběrů krve a následném testování v rámci prostor Kontaktního 
centra. Bylo nutné vybudovat jak prostorové a materiální zázemí, tak zpracovat manuály a provozní řád. První 
odběry krve proběhli v červnu 2005. V průběhu 6 měsíců jsme odebrali krev 12x. 
V průběhu roku 2005 bylo provedeno 67x zdravotní ošetření 16-ti klientům, zdravotní materiál jsme poskytli 
107x  a zprostředkovali jsme kontakt se zdravotnickým zařízením 21x. Zdravotní informace jsme klientům 
poskytli celkem 132x. 
*syfilis, žloutenka C  

 
4.   Potravinový a vitamínový program 
 
Každému příchozímu klientovi do kontaktní místnosti je nabízen čaj, šťáva a pečivo, které dostáváme 
sponzorským darem. Současně jsou klientům podávány vitamínové přípravky. Tato služba byla v roce 2005 
využita celkem 987x. 
 



5.   Výměnný program 
 
Výměnný program je jednou z klíčových aktivit zaměřených na prevenci šíření infekcí (HIV, žloutenek), která 
je vždy méně nákladná než následná léčba nebo represe. Výměnný program injekčních stříkaček probíhal 
každý všední den od 8:30 do 18:30 hodin a je určen výhradně nitrožilním toxikomanům. Příchozím klientům 
měníme špinavé injekční stříkačky za čisté, sterilní a dále jim poskytujeme příslušenství, vody, kondomy a 
informační letáky. Likvidace injekčních stříkaček je zajištěna ve spolupráci s Městskou nemocnicí v 
Litoměřicích. 
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                                      Způsob zneužívání drog           

pohlaví injekční kouření sniffing perorální čichání gambling abstinence celkem
muži 127 34 17 11 2 1 5 197
ženy 36 19 14 3 0 0 9 81

celkem 163 53 31 14 2 1 14 278  
 
Z tabulky je patrné, že většina docházejících klientů si aplikuje drogu nitrožilně, což je nejrizikovější aplikace 
drog z hlediska infekčních a jiných onemocnění. V této tabulce sledujeme způsob aplikace u drogy základní.   

Za rok 2005 bylo vyměněno 
26 988 injekčních stříkaček 
714x příchozím osobám. Ve 
srovnání s výměnou jehel v 
letech předcházejících je 
zřejmé, že v roce 2005 došlo 
k markantnímu nárůstu 
vyměněných jehel. 
 



6.   Případová práce  
 
Případová práce se zabývá řešením takových problémů, které klienta spoutávají a omezují optimální využívání 
jeho možností vnitřních i vnějších. Velmi často je nejdůležitějším úkolem sociálního pracovníka dovést klienta 
k přijetí nějaké služby. Zjišťuje potřeby klienta, odpovídající služby vyhledává a plánuje jejich využití. Je to 
způsob, jak věnovat soustředěnou pozornost tomu člověku, který sociální službu potřebuje. Jako nezbytné se 
ukázalo vycházet z těch možností, které klient k dispozici má. Tyto jeho možnosti a schopnosti je nutné 
rozpoznávat a aktivizovat, podporovat jeho vlastní sílu a především spolu s ním nalézat jeho potenciál k řešení 
problémové situace, v níž se ocitl.  
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8.   Motivační trénink, zprostředkování detoxifikace a léčby 
 
Jedná se o plánovaný a strukturovaný proces terapeutické intervence zaměřený na postupné zvyšování 
motivace klienta pro žádoucí změnu chování. Posilování motivace je důležitou součástí služby zprostředkování 
detoxifikace a léčby, kdy klient čeká na přijetí do léčebného procesu. S klientem vybíráme léčebnu vhodného 
typu. Léčbu zařizujeme pro klienty, kteří do KC docházejí pravidelně před nástupem do léčby na motivační 
trénink. Klient je seznamován s léčbou (podmínky a režim léčby), pracuje se na motivačních prvcích a zjišťuje 
se, popřípadě zařizuje sociální zabezpečení klienta.  

7.   Krizová intervence 
 
Služba krizové intervence je k dispozici lidem, kteří se 
ocitli v určité krizové situaci. Obvykle se jedná o klienty, 
kteří vykazují sebepoškozování, či sebevražedné chování. 
Krizová intervence spočívá v nabídce patřičné pomoci s 
cílem usnadnit komunikaci, umožnit správný odhad 
problému, pomoci při vyjadřování emocí, navrátit 
sebedůvěru, mobilizovat podporu, podpořit účelné řešení 
problému (řešení je časově vymezeno), zabránit 
sebevraždě. V roce 2005 byla využita celkem 10x. 



 
9.   Poradenství 
 
Poradenství poskytujeme v oblasti drog, drogové závislosti, bezpečnějšího sexu a bezpečnějšího užívání drog. 
Dále nabízíme klientovi na jeho požádání poradenství při řešení osobních problémů. Tato služba byla v roce 
2005 využita celkem 214x. 
 
 
Věková struktura živých klientů 2005         Věková struktura klientů při prvním kontaktu 
věková skupina muži % ženy % % celkem

15 - 16 2,82 1,41 4,23
17 - 18 0 4,23 4,23
19 - 20 14,08 5,63 19,72
21 - 24 15,49 2,82 18,31
25 - 30 23,94 1,41 25,35
31 - 39 11,27 1,41 12,68

40 a více 15,49 0 15,49
% celkem 83,10 16,90 100  

věková skupina muži % ženy % % celkem
15 - 16 5,40 5,40 10,79
17 - 18 12,59 10,43 23,02
19 - 20 11,87 9,71 21,58
21 - 24 17,99 1,44 19,42
25 - 30 11,15 1,80 12,95
31 - 39 7,91 0,72 8,63

40 a více 3,60 0 3,60
% celkem 70,50 29,50 100  

 
 

 

Klienti KC  Litoměřice  
spadají věkem  nejvíce  
do  skupiny   mezi 21 -  
24 rokem. Věk klientů se 
zvyšuje pouze opticky, 
jelikož klienti 
zaregistrovaní 
v uplynulých letech 
spadají do věkově vyšší 
kategorie.  Klienti 
přicházející poprvé jsou 
mnohem mladšího věku. 
 

10.   Telefonické poradenství 
  
Služby využívají klienti KC, jejich rodinní příslušníci, 
jakož i lidé, kteří dosud KC nenavštívili. Pracovníci jim 
poskytují odborné informace a dle závažnosti jim mohou 
nabídnout osobní kontakt na území Kontaktního centra. 
Služba je k dispozici každý všední den po celou otvírací 
dobu KC. Tato služba byla v roce 2005 využita celkem 
112x. 

11.   Poradenství pro rodiče 
  
KC poskytuje jednorázové poradenství v 
oblasti drogové závislosti, ale i 
dlouhodobou případovou práci pro rodiče 
a blízké osoby drogových uživatelů. Tato 
služba byla v roce 2005 využita celkem 
49x.  



12.   Přednášková činnost 
  
přednášková činnost celkem

počet žáků ZŠ 439
počet žáků SŠ 536

vazební věznice 43
počet přednášek 60

celkem lidí 1018  
 

 
13. Probační a mediační služba 
 
S PMS Litoměřice jsme uzavřeli ústní dohodu o spolupráci, kdy úředník PMS může po předchozí telefonické 
dohodě poskytnout poradenství pro klienta na území KC. Současně odesíláme klienty, kteří mají zájem, přímo 
do PMS Litoměřice. V měsíci říjnu 2005 jsme opětovně navázali kontakt se zástupcem PMS a začali 
vyjednávat podmínky pro možnost zaměstnání pro splnění alternativního trestu v našem zařízení. V prosinci 
jsme uzavřeli dohody a přihlásil se první klient na splnění alternativního trestu.  
 
14. Hygienický servis 
 
Služba hygienického servisu se sprchou a praním prádla vznikla v roce 2005, kdy v roce 2004 byla vybudována 
sprcha a v prosinci 2004 byla zakoupena pračka. Této služby využívají klienti bez domova, ať už z důvodů 
dlouholeté závislosti, či experimentátoři a problémoví uživatelé u kterých se to právě rodiče dozvěděli a řešili 
situaci vyhazovem z domova. Je to jedna ze služeb k zachování lidské důstojnosti klienta, ale také 
neobtěžování širší veřejnosti. Tato služba byla využívána s postupně zvyšující se frekvencí od průměru 20x 
měsíčně v počátku roku až k průměru 60x v současné době. Celkem byla využita 805x.    
 
 

Přednášková činnost je aktivitou v oblasti primární prevence a není tedy 
klasickou náplní práce našeho zařízení. Přednášková činnost nám 
umožňuje oslovit a nenásilně podchytit experimentátory, což je velice 
důležité a v praxi přínosné. Tato služba je určena středním školám a 
rodičům studentů. V případě základních škol jsou určeny žákům 8. a 9. 
tříd. V přednáškách reagujeme na zakázku školy, tzn. že jsou vždy 
tématicky zaměřené. 



15.   Terénní program 
  

Terénní program je metodou šíření zdravotní osvěty a podpora zdravého chování, neboť užívání drog 
neohrožuje pouze jedince, ale celou společnost. Nutnost terénních prací vidíme hlavně v tom, že cílové skupiny 
populace se nedaří účelně oslovit existujícími způsoby. Za cílovou populaci jsou považováni lidé, kteří tráví 
většinu volného času na ulici a jsou členy určité skupiny, jejíž chování se vyznačuje sociálně patologickými 
rysy, dále jsou to experimentátoři s návykovými látkami, uživatelé návykových látek a uživatelé drog s rizikem 
získání infekce HIV/AIDS, hepatitid (žloutenek). Všechny tyto skupiny lze považovat za rizikové a tradičními 
metodami těžko zachytitelné a ovlivnitelné, proto se staly ohniskem zájmu terénní práce.  
 
Oblast působnosti terénního programu Kontaktního centra Litoměřice  
pondělí Roudnice nad Labem 
úterý Lovosice 
středa Štětí 
čtvrtek Libochovice, monitoring  zbývajících měst a obcí jako jsou 

Třebenice, Budyně nad Ohří, Hoštka, Terezín 
pátek Litoměřice 

 
Hlavní náplní činnosti terénního programu je  

� vyhledávání použitého injekčního materiálu odhozeného na veřejném prostranství 
� výměna použitého injekčního materiálu v uzavřených prostorách 
� šíření zdravotní osvěty, která se zaměřuje hlavně na informovanost jak uživatelů, tak i široké veřejnosti  
� doporučení do příslušných zdravotnických a sociálních zařízení, nízkoprahových kontaktních center nebo 

k jiným poskytovatelům odborných služeb 
� asistenci při řešení sociálních a zdravotních 

problémů doprovázené s motivačním tréninkem 
s cílem změnit rizikové chování klienta a 
motivovat jej k léčbě  

Kontakty  Letáky Nálezy Výměna IN/OUT 

431 3615 75 6220/6795 



Monitoring terénu  je zaměřen na poznání charakteru lokality z hlediska 
architektonického, institucionální sítě pomáhajících zařízení, možnosti trávení 
volného času a míst pro nezákonnou nebo společností neakceptovanou činnost.  

 
 
Terénní program se též zaměřuje na informovanost odborné veřejnosti jako je obecní, městská a 

státní policie, zastupitelé měst a obcí, pracovníci sociálních odborů městských úřadů nebo pracovníci probační 
a mediační služby a získávání informací o sociálních ubytovnách, holobytech a místech, kde je možné 
kontaktovat klientelu. V této službě je zahrnuta i diskuse se školami o možnostech přednášek pro studenty a 
předávání informací pro rodiče.  
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Průměrný věk uživatelů 
Muži 26,56 
Ženy 29,58 

Celkem 28,07 

V roce 2005 jsme v rámci TP kontaktovali celkem 
120 osob z toho 80 mužů, 18 žen a 22 osob z odborné 
veřejnosti. Mezi uživateli návykových látek převažují 
přibližně z poloviny kuřáci, asi čtvrtina užívá 
injekčně a ostatní klienti jsou zaměřeni na užívání 
návykových látek ústní formou. Průměrný věk 
uživatelů je u mužů 26,56 a u žen 29,58. Celkový 
věkový průměr klientů je 28,07. 

Cílem terénního programu  
 
� Navázání prvního kontaktu 
� Předcházení nitrožilnímu užívání drog 
� Podporování uživatelů k ukončení nitrožilnímu užívání 
� Minimalizace rizik spojených s užíváním drog  
� Nasměrování uživatelů do institucí poskytujících léčení a 

podpůrné služby 
� Monitorování drogové scény v okrese Litoměřice 
 



Přehled příjmů v roce 2005                  VŠEM VELMI DĚKUJEME! 
     RVKPP                  MPSV              Ústecký kraj         Úřad práce          Litoměřice   Roudnice nad Labem        

 
 
 
 
 

450 000,- Kč          311 200,- Kč           230 000,- Kč         96 000,- Kč       151 000,- Kč           35 000,- Kč            
 
   Lovosice                Štětí                  Terezín            Libochovice      Mšené-Lázně      Vězeňská služba 

                      
 
 
 

   
30 000,- Kč           20 000,- Kč            2 000,- Kč               4 000,- Kč             1 000,- Kč                3 000,- Kč 
 
        Chlop s.r.o.                            Klient                           Studentská praxe         ZŠ a MŠ Liběchov 
                                            prostřednictvím OK Soudu 

                5 000,- Kč                               716,- Kč                        530,- Kč 
        3 000,- Kč 
 

 Dar na účet              Vlastní prostředky            Pekařství Kodys a Hamele             Příjmy celkem        
 
   500,- Kč                     41 216,-  Kč                          věcné dary                             1 384 162,- Kč 
 



 
 
 
 
 
Kontaktní centrum Litom ěřice 
Novobranská 15, 412 01 Litoměřice 
Telefon: 416 737 182 
Mobil: 728 262 683 
E-mail: kclitomerice@tiscali.cz 
http://:ccklitomerice.novinka.cz  
Číslo účtu: 1002298319/0800 VS: 55 
Česká spořitelna a.s Litoměřice  
        
 
 
 
 
 
Kontaktní centrum 
může navštívit každý,  a to i bez doprovodu nebo doporučení 
veškeré poskytované služby jsou bezplatné 
zajišťuje anonymitu (nemusíte udávat své jméno ani adresu) 
 

Provozní doba: 
Pondělí  8:30 – 18:30 
Úterý  8:30 – 18:30 
Středa   8:30 – 18:30 
Čtvrtek  8:30 – 18:30 
Pátek    8:30 – 17:00 
 

Zřizovatel a provozovatel 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice                                        
Tylova 16, 412 57 Litoměřice 
Telefon, fax: 416 735 694 
Číslo účtu: 1002298319/0800 
 


