
Kontaktní centrum Litom ěřice…  
… je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nealkoholových drogách. Dále 
osobám ohrožených drogami, experimentátorům, občasným uživatelům drog a také rodinným 
příslušníkům, blízkým osobám uživatelů a osoby (nejčastěji pedagogové a úředníci), kteří 
požadují informace nebo pomoc týkající se drogové problematiky. Kontaktní centrum se 
profiluje jako nízkoprahové zařízení. K jeho principům patří dostupnost pro uživatele a 
anonymita jak pro klienty, tak pro rodinné příslušníky, přátele a partnery. Poskytnutí služeb 
lidem bez rozdílu vyznání, rasy, pohlaví, věku, sexuální orientace… 
Kontaktní centrum Litoměřice pokrývá svými službami celý bývalý okres Litoměřice. 
Přibližný počet obyvatel v tomto bývalém okrese je cca 130 000.  Kontaktní centrum sídlí od 
března 2008 v nových prostorech a to v Litoměřicích a ostatní lokality bývalého okresu 
pokrývá svojí podprahovou službou (Terénní program Kontaktního centra Litoměřice). 
 
… pár slov na úvod … 
… přemýšlel jsem, co napsat o roku 2008 a musím konstatovat, že to byl rok, od kterého jsme 
si hodně slibovali a nakonec jsme byli rádi, že je za námi. Především jsme se v březnu 
přestěhovali do nových prostorů a to o dvě ulice blíže k pivovaru. Nové prostory nejsou sice 
,,ideální“, ale domníváme se, že jsou přínosem pro kvalitu námi nabízených služeb. Než jsme 
se stačili zabydlet a pochlubit se klientům novými prostory, byli naši klienti vystaveni 
masivní represi Policie ČR. Přestože chápeme funkci represe, musíme říci, že nám tato 
kampaň policie výrazně ztížila práci a zvrátila nám naše pracně budované postavení na 
drogové scéně, kdy jsme se snažili býti blíže a tím i dříve ku pomoci uživatelům. Tato 
nepříznivá skutečnost se po zbytek roku nezměnila a my jsme byli schopni ji jen mírnit. 
Doufám, že se v roce 2009 tento trend zvrátí do námi požadovaného smysluplnějšího směru. 
Já osobně bych si přál, aby nám ,,nové“ prostory v Lidické ulici poskytly zázemí tak dlouho 
jak bude Kontaktní centrum Litoměřice potřebovat a to třeba na dalších dvanáct let. Takže 
,,HURÁ“ na rok 2009. 
                                                                    Jaroslav     
 
 
 
 
Na počátku roku 2008 se s námi rozloučili tito pracovníci Zde a Erik Dobrovolný, kteří u nás 
pracovali jako terénní pracovníci. Místo nich přišli Jitka Drbalová a Jan Mýtina. Na konci 
roku nás opustila zdravotnice Jaroslava Martínková  místo ní nastoupila Bronislava 
Škeříková.  Supervize nám zajišťovali MUDr. Marie Štětinová (případová supervize) a 
MUDr. Zora Bártová (týmová supervize), těšíme se na spolupráci i v roce 2009. Našimi 
dlouholetými pracovníky zůstali Milena Řezáčová-Nováková, Monika Černeková a Jaroslav 
Papež.     
 
 
 
 

Kontaktní centrum Litoměřice 
 
 
Znaky: 
 
 
 



 
 
 
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 kontaktního centra: 
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).  V Roudnici nad Labem, Lovosicích a ve Štětí máme místem a časem 
dané stanoviště kam, kde nás můžou zájemci kontaktovat terénní pracovníky.    
 
 
 
Velký dík patří organizacím a lidem, kteří nás finančně podporují. Bez jejich účasti by 
existence Kontaktního centra Litoměřice nebyla možná. 
 
Přehled získaných prostředků v roce 2008.  
 
Celkem jsme získali na zajištění našich služeb  1 810 794,- Kč. 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí …… 692 000,- Kč 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ... … 520 000, - Kč  
Krajský úřad Ústeckého kraje …… 200 000,- Kč 
Město Litoměřice … … 190 000,- Kč 
Úřad práce v Litoměřicích … … 54 831,- Kč 
Město Roudnice nad Labem … … 40 000,- Kč 
Město Štětí … … 26 500,- Kč 
Město Lovosice … … 20 000,- Kč 
Město Terezín … … 5 000,- Kč 
Město Libochovice … … 4 000,- Kč 
Zelená Hvězda, Žatec (Libuše Kovačíková) … … 3 300,- Kč 
Obec Mšené-lázně … … 1 000,- Kč 
finance od institucí za přednášky … … 810,- Kč 



Pekárna Kodys a Hamele … …. pečivo pro potravinový servis 
vlastní prostředky (Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích) … … 53 353,- 
Kč 
 
Děkujeme. 
 


