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KC-LTM
(Kontaktní centrum Litoměřice)
Adresa:                                                      Zřizovatel:
Litoměřice, Lidická 57                              Oblastní spolek Českého červeného kříže
 tel: 416 737 182, 728 262 683                  Litoměřice, Tylova 16
terénní program tel: 606 229 979              tel/fax: 416 735 694 
e-mail: kclitomerice@tiscali.cz                 e-mail: info@ccklitomerice.cz,     
                                           www.ccklitomerice.cz

číslo účtu: 1002298319/0800 VS:55
Česká spořitelna a.s. Litoměřice

Provozní doba:
Pondělí – čtvrtek  830 – 1830 hod.
Pátek 830 – 1700 hod.

Během pracovní  doby probíhá výměnný program,  telefonické  poradenství  a krizová intervence. 
Vždy do 1300 hod. přijímá KC objednané klienty, realizuje přednášky a poradenství. Od 1300 do 1800 

hod. je otevřena kontaktní místnost a přicházejí náhodní klienti.
Terénní  program probíhá  v následujícím režimu v pondělí  jsme  v Roudnici  nad  Labem,  v úterý 
jsme v Lovosicích,  ve středu ve Štětí,  v pátek v Litoměřicích a ve čtvrtek probíhá ,,monitoring“ 
v menších městech a větších obcích bývalého okresu Litoměřice ( v roce 2007 jsme byli v těchto 
obcích Libochovice, Terezín, Třebenice, Budyně nad Ohří, Hoštka, Malé Žernoseky a Úštěk).    

http://www.ccklitomerice.cz/
mailto:info@ccklitomerice.cz
mailto:kclitomerice@tiscali.cz


Kontaktní centrum Litoměřice… 

… je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nealkoholových drogách. Dále osobám 
ohroženým drogami,  experimentátorům, občasným uživatelům drog a také rodinným příslušníkům, 
blízkým osobám uživatelů  a osoby (nejčastěji  pedagogové),  které  požadují  informace nebo pomoc 
týkající  se  drogové  problematiky.  Do  patnáctého  věku  poskytujeme  všechny  služby  pouze 
v doprovodu zákonného zástupce, bez zástupce poskytujeme pouze osvětu.    

Hlavním cílem Kontaktního centra Litoměřice je pomáhat na poli závislostí.

Prostředky kontaktního centra k dosažení cílů…
… kontaktní práce, sociální servis, sociální práce, základní zdravotní servis, testování na pohlavně 
přenosné  nemoci,  toxikologická  vyšetření,  potravinový  a  vitamínový  servis,  výměnný  program, 
případová  práce,  krizová  intervence,  motivační  program,  poradenství,  telefonické  poradenství, 
poradenství  pro rodinné  příslušníky,  přednášková činnost,  probační  a  mediační  služba,  hygienický 
servis a praní prádla, zprostředkování detoxifikace a léčby, následná péče.

Prostředky terénního programu k dosažení cílů… 
… navazování kontaktů s uživateli drog, získání důvěry těchto osob, předcházení nitrožilnímu užívání 
drog  a  podporování  uživatelů  k ukončení  nitrožilního  užívání,  minimalizace  rizik  spojených 
s užíváním drog, krizová intervence,  nasměrování a doporučení uživatelů do institucí poskytujících 
léčení a podpůrné služby, asistence při řešení sociálních a zdravotních problémů, výměna použitého 
infekčního materiálu, testy na zjištění protilátek proti viru HIV ze slin, monitorování drogové scény 
v okrese Litoměřice, šíření zdravotní osvěty, která se zaměřuje na informovanost jak uživatelů, tak i 
široké veřejnosti, vyhledávání použitého injekčního materiálu odhozeného na veřejném prostranství,
dokumentace, zpracování administrativy a statistických údajů.



C E N T R U M

párpár  slov kslov k  roku 2007…roku 2007…
… Kdybych to chtěl zjednodušit tak ,,díky osude za další rok přežití našeho… Kdybych to chtěl zjednodušit tak ,,díky osude za další rok přežití našeho   
zařízení a udržení standardu kvality námi poskytovaných služeb“. zařízení a udržení standardu kvality námi poskytovaných služeb“. 
Rok 2007 byl vzhledem kRok 2007 byl vzhledem k  čerpání služeb klienty velice různorodý dá se řícičerpání služeb klienty velice různorodý dá se říci   
velkou část  roku jsme se potýkali  svelkou část  roku jsme se potýkali  s  poklesem poptávky to  se  nám poslednípoklesem poptávky to  se  nám poslední   
kvartál roku podařilo zvrátit. kvartál roku podařilo zvrátit. 
I  nadále udržujeme kvalitní standart  našich služeb a udržujeme spolupráciI nadále udržujeme kvalitní standart  našich služeb a udržujeme spolupráci   
ss  lidmi a institucemi, kteří  chtějí  na poli závislostí  být ku prospěchu lidem,lidmi a institucemi, kteří  chtějí  na poli závislostí  být ku prospěchu lidem,   
kteří skteří s  tímto jevem přišli do styku. tímto jevem přišli do styku. 
Minulý rok se nám podařilo po dlouhém hledání najít nové prostory, které jakMinulý rok se nám podařilo po dlouhém hledání najít nové prostory, které jak   
doufáme  budou  přínosem  pro  kvalitu  naších  služeb.  Při  hledání  se  námdoufáme  budou  přínosem  pro  kvalitu  naších  služeb.  Při  hledání  se  nám   
potvrdilo,  že  pro  naší  společnost  je  ,,závislost“potvrdilo,  že  pro  naší  společnost  je  ,,závislost“  stále  nepřekonatelné  tabu.stále  nepřekonatelné  tabu.   
Vícekrát  jsme  slyšeli  ,,feťáci  to  ne“.  A  přesto,  že  nové  prostory  nejsouVícekrát  jsme  slyšeli  ,,feťáci  to  ne“.  A  přesto,  že  nové  prostory  nejsou   
,,ideální“ jsme za ně rádi a doufáme, že po dvanácti letech v,,ideální“ jsme za ně rádi a doufáme, že po dvanácti letech v  NovobranskéNovobranské   
ulici přinesou prostory vulici přinesou prostory v  Lidické ulici nové impulsy pro naše zařízeníLidické ulici nové impulsy pro naše zařízení……



…… chtěl bych na tomto místě poděkovat této budově za azyl, který nám po dvanáct let poskytovala. chtěl bych na tomto místě poděkovat této budově za azyl, který nám po dvanáct let poskytovala.
                                                                                                                Jaroslav Papež                                                                                                                Jaroslav Papež



Tým
V roce  2007  jsme  do  týmu  Kontaktního  centra  Litoměřice  přivítali  nové  kolegy:  Erika 
Dobrovolného, Zdeňku Chaloupkovou a Jaroslavu Martínkovou. Naše řady opustili Petra Macková 
a Štěpán Kratochvíl.
Bc. Jaroslav Papež (vedoucí pracovník)
Monika Černeková (sociální pracovník)
Milena Řezáčová (kontaktní pracovník)
Erik Dobrovolný (terénní pracovník)
Zdeňka Chaloupková (terénní pracovník)
Jaroslava Martínková (zdravotník)

Štěpán Kratochvíl (zdravotník) – odchod v únoru 2007
Petra Macková (terénní pracovník) – odchod v březnu 2007
  
Vzdělávání 
Pracovníci  si  po  celý  rok  zvyšují  svoji  kvalitu  a  to  pomocí  stáží,  kurzů,  výcviků  a  supervizí. 
I minulý rok nám supervize zajišťovali MUDr. Zora Bártová (týmová supervize) a MUDr. Marie 
Štětinová (případová supervize). Oběma bych touto cestou rád poděkoval za pomoc a především za 
přístup s jakým k nám přistupují.  





Fakta o naší práci 2007
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Přehled zneužívaných drog
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Způsob zneužívání drog
pohlaví injekční kouření sniffing perorální foukání abstinence celkem

muži 125 26 7 6 0 7 171
% 53,2 11,1 3,0 2,6 0 3,0 72,8

ženy 46 5 8 1 1 3 64
% 19,6 2,1 3,4 0,4 0,4 1,3 27,2

celkem 171 31 15 7 1 10 235
% celkem 72,8 13,2 6,4 3,0 0,4 4,3 100

Věková struktura klientů
věková kupina muži % ženy % celkem % celkem

12- 14 0 0 1 0,4 1 0,4
15 - 16 0 0 3 1,3 3 1,3
17 - 18 6 2,6 7 3,0 13 5,5
19 - 20 17 7,2 12 5,1 29 12,3
21 - 24 59 25,1 21 8,9 80 34,0
25 - 30 49 20,9 10 4,3 59 25,1
31 - 39 26 11,1 5 2,1 31 13,2

40 a více 14 6,0 5 2,1 19 8,1
% celkem 171 72,8 64 27,2 235 100
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Statistika služeb / výkonů

Služby
Počet osob,  

Počet výkonůkteré danou 
službu využili

asistenční služba 23 91
hygienický servis 22 328
info o bezpečném braní 129 1140
info o bezpečném sexu 31 35
info sociální 55 81
info zdravotní 53 88
kontaktní místnost 74 715
krizová intervence 8 10
močové testy na drogy 12 25
motivační trénink 8 12
počet výměn ve výměnném programu 175 1150
poradenství individuální 30 55/45 min
poradenství pro rodiče 21 23/45 min
potravinový servis 47 481
praní prádla 12 367
reference na léčebná zařízení 48 56
reference na sociální zařízení 12 15
reference na zdravotní zařízení 11 15
testy HIV/AIDS 17 18
testy lues 17 18
testy VHB 17 18
testy VHC 17 18



zdravotní ošetření 8 17
zdravotní materiál: vitamíny, mastičky, 138 1599



Přehled získaných prostředků v roce 2007. V roce 2007 jsme získali na zajištění našich služeb  
1 910 481,- Kč. 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky … … 823 000,- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí … … 450 000,- Kč
Krajský úřad Ústeckého kraje … … 200 000,- Kč
Město Litoměřice … … 180 000,- Kč
Město Roudnice nad Labem … …40 000 ,- Kč
Město Lovosice … … 30 000,- Kč
Město Štětí … … 35 000,- Kč
Město Terezín … … 3 000,- Kč
Město Budyně nad Ohří … … 3 000,- Kč
Město Libochovice … … 4 000,- Kč
Obec Mšené Lázně … … 1 000,- Kč
Úřad práce v Litoměřicích … … 63 000,- Kč
přednášky, testy, praxe … … 4110,-Kč
dary … … 7 550,- Kč (Chládek a Tintěra a.s. a  KBO s.r.o.)
Pekárna Kodys a Hamele … … potraviny pro potravinový servis 
Vlastní prostředky (Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích)… … 66 821,-
Kč



Velký dík patří organizacím a lidem, kteří nás podporují finančně nebo věcnými dary.
Jsou to Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Krajský  úřad  Ústeckého  kraje,  Oblastní  spolek  Českého  červeného  kříže  v Litoměřicích, 
Města  Litoměřice,  Roudnice  nad  Labem,  Lovosice,  Štětí, Terezín,  Budyně  nad  Ohří 
Libochovice,  Obec  Mšené Lázně,  Úřad práce v Litoměřicích,  pekárna Kodys a Hamele – 
Litoměřice, Chládek a Tintěra a.s. a KBO s.r.o. .  

Děkujeme.

Všem lidem přejeme hodně štěstí do dalších dnů.



Ve výroční zprávě byly použity údaje a materiály Kontaktního centra Litoměřice a fotografie Jindřicha Štreita.
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