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Slovo ředitelky 

V roce 2013 jsme poskytovali odborné adiktologické, sociální a vzdělávací 
služby již 16. rokem. I v tomto roce jsme se potýkali s �inančními problémy. 
S potěšením lze konstatovat, že u �inancování ze státního rozpočtu došlo 
k nárůstu poskytnutých �inančních prostředků – zejména u RVKPP a MPSV 
díky 2. kolům dotačního řízení. Navýšení dotačních prostředků došlo i na MZ 
ČR. Výrazné problémy nám však činí každoročně se snižující prostředky 
z rozpočtu Ústeckého kraje (z loňských 1 180 000 Kč na 780 000,-Kč) a nulová 
�inanční podpora Magistrátu Města Teplice. Z tohoto důvodu hrozí nesplnění 
30% spoluúčasti k �inančním prostředkům ze státního rozpočtu u některých 
služeb OS WHITE LIGHT I.
Věříme, že stejně jako se v posledních letech stabilizovala situace �inancování 
na úrovni státního rozpočtu, dojde k témuž i na regionální úrovni. 
Na závěr bych ráda poděkovala všem  pracovníkům námi poskytovaných 
služeb, kteří v nelehkých podmínkách odvádějí velmi  kvalitní práci a přála 
bych jim i našim klientům lepší zítřky.
Děkuji i všem, kdo nás v naší nelehké práci podpořili �inančně, ale i morálně.   

Mgr. Ivana Radimecká, ředitelka sdružení
Association Director



POSLÁNÍ
Poskytovat na území Ústeckého kraje kvalitní, efektivní a „na míru 
ušité“ zdravotní, sociální a/nebo vzdělávací služby osobám v tíživé 
životní situaci a jejich blízkým, ohroženým sociálním vyloučením 
a vzdělávací služby pracovníkům ve školství a v pomáhajících 
profesích.

MISSION
To provide good quality, ef�icient and tailor-made health, social and 
education services for people in dif�icult situations of their lives and 
members of their families threatened by social exclusion as well as 
to train professionals working in supporting services in Ustecky 
region.

CÍLE
Pomáhat lidem v těžkých životních situacích, aby se mohli 
plnohodnotně a smysluplně zapojit do života společnosti a/nebo 
minimalizovat možné nepříznivé důsledky různých forem jejich 
rizikového či problémového chování pro ně samotné, pro jejich 
rodiny a pro společnost.

AIMS
To help people in dif�icult situation of their lives, and to enable them 
healthy and meaningful re-integration into society and/or to 
minimize potential adverse consequences of various forms of their 
risky or problem behaviour for themselves, their families and 
society.

Externí supervize pracovních týmů
External supervision of working teams

Mgr. Ondřej Počarovský
PhDr. Jan Šikl, Ph.D.
Mgr. Aleš Kuda

Odborná spolupráce
Professional cooperation

WHITE LIGHT I., z. s. je klinickým pracovištěm pro oblast vzdělávání 
a výzkumu Centra Adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

WHITE LIGHT I., c.a. serves as a clinical facility in areas of education 
and research of the Centre for Addictology, 1st Medical Faculty, Charles 
University in Prague. 

WHITE LIGHT I., z. s. je členem svazu PROADIS (Propojené Adiktologické 
Služby), který tvoří 6 občanských sdružení, jež pracují v 7 krajích ČR a ročně 
poskytnou odborné podpůrné služby více než 20 000 osobám v obtížné 
životní situaci.

WHITE LIGHT I., c.a.  is a member of PROADIS (Cooperating Addictological 
Services), in which 6 NGOs closely cooperate in provision of professional 
supporting services in 7 out of 14 Czech regions to more than 20 000 
people in dif�icult situations of their lives annually.



1996 založení občanského sdružení (OS) WHITE LIGHT I (WL I.)   
 establishment of c.a. 
1997 zahájení provozu terapeutické komunity (TK) WL I ve Verneřicích   
 launch of TC for addicts
1998 přestěhování TK do Mukařova, odchod zakladatele do RVKPP 
 a nástup dosavadní ředitelky OS Mgr. Ivany Radimecké
 change in management and move of TC into its own building
1999 zahájen ucelený model práce s rodinnými příslušníky klientů TK
 první tzv. rodičovský víkend
 involvement of close persons in treatment of drug addicts in TC
 new model in a country 
 organizace sportovní olympiády terapeutických komunit ČR s účastí 
 pracovníků i klientů dalších 9 zařízení z celé republiky
 organization of national sport games of Czech TCs 
2001 model práce s rodinnými příslušníky představen na celostátní odborné   
 konferenci Společnosti pro návykové nemoci J. E. Purkyně a publikován 
 v odborném časopise pro psychoterapii - Konfrontace
 postupně byl v různých modi�ikacích převzat dalšími zařízeními
 publication about model of involvement of close persons in treatment 
 of drug addicts – journal for psychotherapy - Konfrontace 
2002 za podpory CBC Phare vznikla Sociálně právní agentura WL I. (SPA), která  
 postupně vytvořila spektrum služeb pro uživatele návykových látek i pro  
 další skupiny lidí ohrožených rizikem sociálního vyloučení
 establishment of counselling agency for at risk population in Ústí nad Labem
 odkoupen objekt TK v Mukařově - snížení provozních nákladů o položku 
 na nájemné
 house of TC bought – decrease in running costs
 za �inanční podpory Spojených holandských katolických nadací a sdružení  
 Civilia jsme zrekonstruovali půdní prostory objektu terapeutické   
 komunity, vznikly 3 pokoje pro klienty, 1 hostinský pokoj pro jejich 
 rodiče a místnost pro skupinovou práci s klienty
 reconstruction of TC loft – 3 new rooms for residents, 1 room for their 
 parents and room for group meetings
2003 rozšíření dosud ambulantních služeb SPA o službu chráněného 
 bydlení pro absolventy léčby závislého chování
 extension of SPA out-patient services – sheltered housing for after-care clients
2005 převzali jsme provozování nízkoprahového kontaktního a poradenského  
 centra s terénním programem pro uživatele návykových látek v Teplicích
 low-threshold centre with out-reach exchange service for drug users in Teplice 

2005 díky dotaci z evropského programu RLZ Phare zahájila SPA 
 program rekvali�ikací a certi�ikací v Ústí n. L. a Teplicích
 SPA – new service of  retraining for dif�icult to employ young people
 přestěhovali jsme sídlo sdružení WL I. a SPA do pronajatého 
 objektu v Drážďanské ulici v Ústí n. L. - Krásném Březně
 move of the seat of civil association 
2006 převzali jsme provozování nízkoprahového kontaktního a poradenského 
 centra s terénním programem pro uživatele návykových látek v Rumburku
 low-threshold centre with out-reach exchange service for drug users in Rumburk 
 SPA zahájila realizaci probačního programu pro mladé lidi v kon�liktu se zákonem
 SPA – new probation programme for young people in con�lict with law 
2007 SPA zahájila projekt RE-STARTUJEME 07, který nabízí rekvali�ikaci a podporu    
 mladým, dlouhodobě nezaměstnaným lidem, ohroženým sociálním vyloučením
 new project of retraining and support for young long term unemployed people 
 at risk of social exclusion
2008 za �inanční podpory ESF programu OPVK jsme zahájili projekt RELIéF - poradenské   
 a vzdělávací centrum prevence rizikového chování v Ústí nad Labem, s pobočkou v TP
 new project RELIeF – counselling and training centre for prevention of risky behaviour 
 s 5 partnery ze 7 krajů jsme založili PROADIS (svaz propojených adiktologických   
 služeb) s cílem ve vzájemné spolupráci zvyšovat kvalitu a efektivitu námi    
 poskytovaných služeb
 Establishment of PROADIS – 6 cooperating drug services providers from 7 out of 14    
 Czech regions
2009 RELIéF zahájil 2 dvouleté kurzy vzdělávání pro 50 školských metodiků prevence 
 s podporou Ústeckého kraje jsme provedli částečnou rekonstrukci TK (okna, 
 sociální zařízení pro klienty).
 Launch of training courses for 50 school prevention coordinators, reconstruction of TC 
2010 odborný ředitel sdružení získal Cenu adiktologie za přínos rozvoji oboru
 Manager for services awarded with Price of Addictology for contribution to development 
 of addictology in Czech Republic
 ve spolupráci s partnery z PROADIS jsme vládě ČR adresovali tzv. 2. memorandum, 
 v němž jsme upozornili na krátkozrakost plánovaného plošného krácení dotací na   
 činnost námi provozovaných služeb – k plánovanému dramatickému krácení dotací   
 nedošlo
 PROADIS addressed 2nd Memorandum to government to avoid planned cuts in funding of 
 drug services in the country and succeeded
2011 pokračující krácení dotací na provoz námi poskytovaných služeb – služby 
 na personální hranici
 continuing cuts in fundings from public sources – staff of services are at the edge of their   
 existence
2012 změna sídla sdružení a SPA do nových prostor v Ústí n.L. – Vaňově
 move of the seat of c.a.

Milníky historie WHITE LIGHT I. 
Milestones in WHITE LIGHT I history
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KONTAKT A STRUKTURA SDRUŽENÍ 
CONTACT DETAILS AND STRUCTURE
Občanské sdružení WHITE LIGHT I.
Registrace u MV ČR – II/s-OS/1-30785/96-R 
ze dne 3. 10. 1996
IČO – 64676803

Bankovní spojení 
88 55 82 369/0800
  
Sídlo sdružení
Pražská 47, 400 01 Ústí nad Labem
Tel +420 475 531 178
mob +420 602 188 113
e-mail: os@wl1.cz
www.wl1.cz
www.irelief.cz

VALNÁ HROMADA
MANAGEMENT BOARD

Ředitelka sdružení
Executive director

Odborný ředitel
Services manager

EXTERNÍ SUPERVIZOŘI
SUPERVISORS

REVIZOR ÚČTU
AUDITOR

Sociálně právní agentura 
Ústí n. L. - následná péče 
pro uživatele drog po léčbě
                 
After-care with sheltered housing 
and counselling agency

Kontaktní a poradenské 
centrum s terénním 
programem pro uživatele 
drog Rumburk a Varnsdorf

Low-threshold centre with out-reach 
needles and syringes exchange 
programme

Kontaktní a poradenské 
centrum s terénním 
programem pro uživatele 
drog Teplice a Dubí

Low-threshold centre with 
out-reach needles and syringes 
exchange programme

Terapeutická komunita 
pro léčbu a resocializaci 
uživatelů drog se závislým 
chováním Mukařov

Therapeutic community for 
treatment of people with drug 
dependency

RELIéF – poradenské a 
vzdělávací centrum prevence 
rizikového chování Ústí n. L. 
a Teplice

Centre for counselling and education in 
primary prevention of risky behaviour



VEDENÍ/MANAGEMENT

Mgr. Ivana Radimecká
Ředitelka sdružení/Executive Director
+420 602 188 113; radimecka@wl1.cz

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
Odborný ředitel/Services Manager
+420 724 240 778; radimecky@wl1.cz

Bc. Jakub Solčány
Vedoucí/Manager
RELIéF – poradenské a vzdělávací 
centrum/Centre for counselling 
and education
Pražská 166/47, 400 01 Ústí n.L. 
Doubravská 122/5, 415 01 Teplice 
+420 602 378 309
solcany@wl1.cz

Mgr. Oto Kovanda                                              
Vedoucí/Manager
Kontaktní centrum s terénním 
programem/Low-threshold centre 
with out-reach programme
Doubravská 122/5, 415 01 Teplice 
+420 417 530 788
+420 602 414 911
kovanda@wl1.cz

Bc. Vít Jelínek                                                    
Vedoucí/Manager
Kontaktní centrum s terénním 
programem/Low-threshold centre 
with out-reach programme
Tř. 9. května 1127/25, Rumburk 
+420 412 331 017
+420 602 195 104
jelinek@wl1.cz

Mgr. Kamila
Kubelková Rychlá
Vedoucí/Manager
Sociálně právní agentura
Social and legal counselling agency
Pražská 166/47, 400 01 Ústí n.L. 
Doubravská 122/5, Teplice 
+420 724 041 331
+420 602 378 312
kubelkovarychla@wl1.cz

PhDr. Josef 
Radimecký, Ph.D., MSc.
Vedoucí/Manager
Terapeutická komunita
Therapeutic community 
for drug addicts
Mukařov 53, 411 45 Úštěk
+420 416 797 069
+420 724 240 778
radimecky@wl1.cz



Ohlédnutí za rokem 2013
V roce 2013 jsme poskytovali služby celkem 41 klientům – uživatelům se 
závislostí na užívání návykových látek a 126 členům jejich rodin či jiným blízkým 
osobám. Průměrný věk klientů v roce 2013 byl 26 let, což je mírné zvýšení oproti 
minulému roku (25,8 let v r. 2012). Kapacita terapeutické komunity byla v r. 2013 
využita na 98 %, oproti předešlému roku došlo k nárůstu (93,7%). Klienty TK 
jsou problémoví a/nebo injekční uživatele převážně pervitinu (90 % klientů) 
často s kombinovanými problémy např. patologického hráčství či problémovým 
užíváním alkoholu, 10 % klientů udávalo primárně problémy s opioidy (závislosti 
na užívání heroinu či Subutexu). 
Jednorázová kapacita služby je 15 klientů, poměr mužů a žen byl 3:2. Služeb 
terapeutické komunity – dle místa bydliště využívali v r. 2013 klienti takto: 
11 klientů z Ústeckého kraje, 9 z Prahy, 9 ze Středočeského, 3 z Libereckého, 
2 z Karlovarského a po 1 z krajů Jihočeského, Plzeňského, Moravskoslezského, 
Zlínského, Pardubického, Jihomoravského a Vysočiny. Pouze 3 klienti byli 
mladší 18 let. 
I přes nízký věk  mají naši klienti  za sebou několikaletou drogovou kariéru, velmi 
často jsou  trestně stíháni,  mají  podmíněné či alternativní tresty. Pokračovali 
jsme v intenzivní poradenské práci s rodinnými příslušníky klientů (1x měsíčně 
formou tzv. rodičovských skupin a 4x za rok tzv. rodičovských víkendů). Díky 
sponzorskému daru se nám podařilo vyměnit topná tělesa v obytné budově 
a zlepšit tak prostředí pro klienty v zimních měsících. 

Práce s klienty
Službu pobytové léčby jsme poskytli 41 uživatelům návykových látek 
s diagnostikovanou závislostí, což je oproti roku 2012 nárůst o 4 klienty 
(tj. o 10 % ve srovnání s r. 2012), s nímž souvisel i počet členů jejich rodin, 
jimž jsme poskytovali služby. Tento mírný nárůst koresponduje se zvýšením 
úspěšnosti služby při udržení klientů v léčbě (počet předčasných ukončení 
léčby byl v roce 2013 9 klientů, výrazně se nelišil oproti r. 2012,  kdy předčasně 
ukončilo pobyt 8 klientů, prodloužení doby průměrné délky léčby 1 klienta ze 
195 na 200 dní). Navíc se nám v roce 2013 podařilo udržet trend stoupajícího 
počtu klientů, kteří léčbu úspěšně dokončili. V r. 2013 léčbu úspěšně ukončilo 
18 klientů, tj. > 44 % klientů ze všech 41, kterým jsme v r. 2013 poskytovali 
služby, přičemž 14 klientů, kteří nastoupili do léčby v r. 2013, v ní ještě pokračuje 
i na počátku r. 2014. Takže z 27 klientů léčbu úspěšně ukončilo 18 klientů, což je 
cca 66,6 %, neboli 2 ze 3 klientů. Tento stoupající trend úspěšnosti se nám daří 
držet již několik let – viz tabulka níže. 

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
THERAPEUTIC COMMUNITY 
V roce 2013 jsme poskytli službu střednědobé léčby a resocializace 41 uživatelům 
drog a rodinné poradenství 126 členům jejich rodin.
In 2013 we provided a mid-term treatment and rehabilitation services to 41 drug users 
and family counselling to 126 of their families’ members. 

Poslání
Poskytovat v Mukařově služby pobytové léčby a sociální prevence uživatelům návykových 
látek s diagnostikovanou závislostí, jejichž chaotický životní styl představuje vážné riziko 
zdravotních komplikací a sociálního vyloučení pro ně i pro jejich blízké osoby. 

Cíle
Podpořit osobnostní růst klientů a přispět k dosažení celkové změny jejich chování ve vztahu 
k užívání návykových látek, orientované na změny postojů a hodnot a osvojení nových, 
pracovních a sociálních dovedností a tím jim pomoci se plnohodnotně a smysluplně znovu 
zapojit do života společnosti. 

Cílová skupina
Muži i ženy s diagnostikovanou závislostí na užívání návykových látek od 15 let věku z celé 
České republiky po absolvování detoxi�ikace ve specializovaném zdravotnickém zařízení.

Specifika programu
Služba nabízí bezdrogové prostředí, které podporuje dosažení pozitivních změn;
klienti mohou do programu nastoupit bez zbytečných průtahů ihned po detoxi�ikaci;
ač je program kratší (6 – 8 měs.), než v jiných komunitách, v práci s klienty dosahujeme 
srovnatelné výsledky; součástí programu je ucelený model práce s rodinnými příslušníky 
klientů. 

Cena služby
Klienti se podíleli na �inancování služby částkou 95,- Kč/1 den za stravovací služby a částkou 
4 500,- Kč/měsíc za služby ubytovací. Zbylá část provozních nákladů je hrazena z dotací 
získávaných od institucí veřejné správy, ze sponzorských darů či vlastních příjmů služby. 



Výhled na rok 2014
Naším prvořadým cílem je udržet službu jako takovou – vzhledem k pokračujícímu 
snižování dotací ze státních zdrojů - kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. 
Pokud se nám podaří získat �inanční prostředky, chceme pokračovat ve zlepšování 
prostředí a zázemí pro klienty. 

Pracovní tým/Staff: 
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. - vedoucí TK, terapeut
Martin Zahálka – zástupce vedoucího TK, terapeut
Mgr. Františka Lukáčová – psycholog-terapeut 
Bc. Pavel Hrbáč – terapeut 
Mgr. Ivana Radimecká – terapeutka
Martin Zim – terapeut (na obrázku chybí)
Bc. Jakub Solčány - terapeut
Jaroslav Kukeně – pracovní terapeut
Marie Kukeňová – hospodářka, pracovní terapeutka 
(celý rok v pracovní neschopnosti)

Tab. 1 – statistika terapeutické komunity

ukazatel

Kapacita programu
Délka programu (v týdnech)
Počet uživatelů drog, kteří prošli programem
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili
Počet členů rodin klientů v rodinném poradenství
Počet „lůžkodnů“/využití lůžkové kapacity (%) 

2011  
15
24-32
47
14
141
5329/97,3%

rok
2012
15
24-32
37
16
123
5127/93,7 %

2013
15
24-32
41
18
126
5366/98 %



Kontaktní a poradenská centra s terénními programy pro uživatele drog
Low-threshold centres with out-reach exchange programmes

V roce 2013 jsme v kontaktních centrech a terénních programech na Teplicku, Rumbursku a Varnsdorfsku vybrali 
a vyměnili 804 klientům – injekčním uživatelům drog při 9 430 kontaktech 234 848 ks použitých injekčních stříkaček 
a poskytli odborné poradenství 836 experimentátorům s drogami, blízkým uživatelům drog a dalším zájemcům.

In 2013 we exchanged and collected from 804 intravenous drug users in Teplice, Rumburk and Varnsdorf regions 234 848 used syringes 
and needles at 9 430 occasions and provided counselling services to further 836 experimentators, relatives of drug users and others. 

Poslání 
Poskytovat na Teplicku, Rumbursku a Varnsdorfsku nízkoprahové kontaktní, poradenské a terénní služby výměny použitého injekčního náčiní 
s doprovodnou nabídkou zdravotnického materiálu, poradenství a primární zdravotní péče pro uživatele návykových látek, jejichž životní styl 
pro ně představuje vážné riziko sociálního vyloučení a pro společnost ohrožení kvality veřejného zdraví.  

Cíle
Prostřednictvím poskytovaných kontaktních, poradenských a terénních služeb usilujících o snižování zdravotních a sociálních rizik souvisejících 
s užíváním návykových látek přispívat ke zvyšování kvality života a zdraví uživatelů návykových látek i společnosti. 

Cílová skupina
Dlouhodobí a/nebo injekční uživatelé návykových látek ohrožení svým životním stylem a jejich rodinní příslušníci.

Specifika programu
• služby jsou klientům dostupné bez potřeby předchozího objednání a/nebo 
 doporučení odborníka v provozní době, uzpůsobené jejich potřebám
• služby jsou poskytovány anonymně, pokud jsou osobní údaje pro spolupráci 
 nutné, musí dát klient k jejich poskytnutí poučený písemný souhlas
• služby jsou komplexní a mezioborové, tj. jsou poskytovány dle individuálních 
 biologických, psychologických a/nebo sociálních potřeb klientů. 

Cena služby
Služby jsou poskytovány bezplatně. Provozní náklady 
jsou hrazeny z dotací získávaných z veřejných zdrojů. 



Kontaktní a poradenské centrum v Teplicích 
s terénním programem v Teplicích a Dubí
V roce 2013 v rámci kontaktního centra a terénního programu jsme 452 klientům (uživatelům drog) při více než 7 975 
výměnách vyměnili 174 848 injekčních setů a poskytli odborné poradenství 748 uživatelům drog, osobám blízkým 
uživatelům drog a osobám z řad veřejnosti.
 
Specifika programu
Kontaktní centrum WHITE LIGHT I. Teplice působí v Ústeckém kraji, který patří k oblastem České republiky, které jsou užíváním 
návykových látek nejvíce postiženy. Teplice byli v minulosti speci�ické vysokým počtem uživatelů heroinu, což se poslední dobou mění, 
ačkoliv je stále ještě 25% narkomanů uživateli opiátů. Klienty služby jsou téměř z poloviny uživatelé drog z romské komunity obzvláště 
z Teplic, Dubí a Krupky. V Teplicích žije relativně hodně klientů tzv. „na ulici“, protože ve městě chybí jakékoliv zařízení pro lidi bez 
domova typu noclehárny, azylového domu, krizového centra apod.

Tab. 2  – Kontaktní a poradenské služby: služby/výkony

Služba

Kontakt s uživateli nealkoholových drog
– z toho prvních kontaktů
Výměnný program
– vydané injekční jehly
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření
Individuální poradenství
Skupinové poradenství
Rodinné poradenství
Krizová intervence
Testy na přítomnost drog
Intervence po telefonu, internetu 
Kontaktní místnost
Sociální práce

Počet osob, které 
službu využily
2012
312
69
242
× × ×
73
59
77
241
18
29
4
72
× × ×
154
N

2013
357
244
279
× × ×
104
98
54
201
4
137
3
70
× × ×
219
163

Počet výkonů
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
2012
5 883
69
5 060
103 420
312
173
144
384/1h
2
104/1,5h
13
150
333
510
N

2013
10 478
244
6 769
150 476
565
621
113
513/1h
1
212/1,5h
6
180
304
N
282

Počet  kontaktů2) 
Počet kontaktů
Počet výměn3)
Počet
Počet využití sprchy, pračky
Počet
Počet ošetření
Počet sezení/délka trvání jednoho
Počet skupin/délka trvání jedné
Počet skupin/délka trvání jedné
Počet intervencí
Počet provedených testů
Počet intervencí
Počet intervencí
Počet intervencí



Pracovní tým

Mgr. Oto Kovanda 
vedoucí programů, sociální pracovník
Daniel Městka 
kontaktní a terénní pracovník
Bc. Michaela Jurková
kontaktní pracovnice od 1. 4. 
Hana Kněžíčková 
kontaktní a terénní pracovnice od 1. 3.
Petra Buchtová DiS. 
kontaktní a terénní pracovnice do 31. 5.
Petra Kubíková 
kontaktní a terénní pracovnice do 28. 2. 

Služba

Kontakt s uživateli nealkoholových drog
Výměnný program
– vydané injekční jehly
Nález injekčního materiálu
Základní zdravotní ošetření
Sociální práce
Poradenství

Počet osob, které danou 
službu využily
2012
73
65
× × ×

0
N
20

2013
95
89
× × ×

30
7
33

Počet výkonů1)
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
2012
557
487
11 420
714
0
N
30

2013
1 307
1 206
24 372
600
41
18
283

Počet  kontaktů2) 
Počet výměn3)
Počet
Počet stříkaček
Počet
Počet intervencí
Počet intervencí

Ohlédnutí za rokem 2013

Kontaktní centrum
Oproti roku 2012 došlo k  nárůstu klientů -  uživatelů drog využívajících služby KC a s tím spojený nárůst 
většiny ze sledovaných služeb. Důvodem bylo zlepšení personální situace a na rozdíl od r. 2012 opětovný 
výdej kvalitnějších stříkaček BRAUN. Službu zajišťovali 4 pracovníci s úvazkem 2,9. Titíž pracovníci zajišťují 
i terénní program na 1,1 úvazku. 
V r. 2013 došlo k razantnímu nárůstu počtu kontaktů, ale např. i počtu výměn a zvláště vyměněného injekčního 
materiálu. Dále došlo ke zvýšení počtu hygienického a potravinového servisu, individuálního a rodinného 
poradenství. 
Z uvedeného je patrné, jak službu ovlivňuje personální a �inanční situace programu, která je ovšem vzhledem 
jednoroční dotační politice státu nejistá. 
Proto je naším cílem pro rok 2014 udržet, příp. rozšířit tým pracovníků vzhledem k udržení, příp. navýšení 
počtu kontaktů a kvality poskytovaných služeb při vizi rozšiřování terénního programu časově i lokálně.

Terénní program 
V roce 2013 jsme terénní program poskytovali ve městech Teplice, Dubí a Krupka. Ve městě Teplice je drogový problém 
dlouhodobý. V Dubí a Krupce se začíná rozšiřovat, proto jsme v r. 2012 po počátečním monitoringu situace začali TP opět 
provádět i v těchto lokalitách. Od r. 2013 na základě plánování s Agenturou pro sociální začleňování v Dubí a Krupce 
a vzhledem k zájmu zastupitelstva dotyčných měst plánujeme časové rozšíření služby.
Oproti minulému roku došlo k nárůstu počtu uživatelů služby a razantně také k počtu kontaktů, počtu vyměněných 
injekčních stříkaček i počtu poradenství, což je zapříčiněno lepší �inanční a personální situací projektů KC a TP 
v r. 2013 i přes �inanční nepodporu terénního programu ze strany RVKPP.

Tab. 3 – statistika terénního programu Teplice



Služba

Kontakt s uživateli nealkoholových drog
Kontakt s neuživateli (osoby blízké uživatelům drog)
– z toho prvních kontaktů
Výměnný program
– vydané injekční jehly
Hygienický servis
Potravinový servis
Zdravotní ošetření
Individuální poradenství
Reference do léčby
Asistenční služba
Testy HIV
Testy HVA, B, C
Testy na syfilis
Těhotenské testy
Testy na přítomnost drog
Intervence po telefonu, internetu 

Počet osob, které danou 
službu využily
2012
209
47
72
53
xxx
33
59
4
25
10
1
42
42
42
0
77
× × ×

2013
222
88
60
98
xxx
29
59
2
39
8
1
48
48
48
48
82
× × ×

Počet výkonů1)
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
2012
2 813
Xxx
72
545
35 355
400
1 683
5
63
10
1
42
42
42
0
159
12

2013
2 704
xxx
60
803
43 525
230
1 695
2
49
8
1
49
49
49
49
158
4

Počet  kontaktů2) 
Počet  kontaktů
Počet  kontaktů
Počet výměn3)
Počet
Počet využití sprchy, pračky
Počet
Počet ošetření
Počet sezení/délka trvání jednoho
Počet referencí
Počet intervencí
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet intervencí

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I. Rumburk 
s terénním programem v Rumburku a Varnsdorfu 
V roce 2013 v rámci kontaktního centra a terénního programu jsme 352 klientům (uživatelům drog) při více než 1455 
výměnách vyměnili cca 60 000 injekčních setů a poskytli odborné poradenství 88 osobám blízkých uživatelů drog.

Ohlédnutí za rokem 2013
Kontaktní centrum
V roce 2013 jsme se vrátili ke kvalitním a žádaným injekčním stříkačkám zn. Braun, což se pozitivně projevilo ve statistikách. Sice mírně klesl počet 
kontaktů s uživateli drog, ale počet výměn meziročně vzrostl o 258 a počet vyměněných injekčních stříkaček dokonce o 8 170 kusů. Počet rodičů 
a dalších blízkých osob uživatelů, kteří využili služeb odborného poradenství se téměř zdvojnásobil. Využití služeb jako je potravinový servis, 
individuální poradenství, testování na infekční nemoci a na přítomnost drog zůstalo přibližně na stejné úrovni jako v roce 2012 (podrobněji viz 
tabulka níže).

Tabulka 4 - Kontaktní a poradenské centrum Rumburk: služby/výkony



Terénní program

V roce 2013 se nám opět nepodařilo získat dotaci od RVKPP, ale díky projektu p. o. Kostka Krásná 
Lípa jsme mohli po celý rok zaměstnat dvě terénní pracovnice a dokonce terénní program rozšířit 
do dalšího města regionu, Krásné Lípy.
Díky tomu a skutečnosti, že se terénním pracovnicím podařilo proniknout i do sociálně 
vyloučených lokalit a mezi tzv. nepřizpůsobivé vzrostly statistiky terénního programu. 
Počet výměn vzrostl  480 a počet vyměněných stříkaček o 11 185 kusů (viz. tabulka níže).

Tab. 5 – terénní program Rumburk a Varnsdorf: služby/výkony

Výhled na rok 2014

Naše programy jsou jediné, které poskytují nízkoprahové služby uživatelům drog a jejich blízkým 
v regionu Šluknovského výběžku. Drogová scéna v oblasti regionu stále mírně roste a zůstává 
jedním z klíčových problémů regionu. Domníváme se proto, že je nezbytné programy kontaktního 
centra i terénu nadále udržet. 
Vzhledem k ukončení projektu p.s. Kostka a nedostatečnému �inancování pro rozvoj služeb ze 
státního a krajského rozpočtu bude jedním z hlavních cílů udržet služby alespoň ve stávajícím 
rozsahu a kvalitě. Budeme i nadále usilovat o vytváření co nejbezpečnějšího prostředí pro naše 
spoluobčany, snižovat zdravotní i sociální rizika spojená s užíváním drog a zvyšovat právní 
povědomí občanů o výrobě, distribuci a užívání drog na Šluknovsku.

Služba

Kontakt s uživateli nealkoholových drog
– z toho prvních kontaktů
Výměnný program
– vydané injekční jehly

Počet osob, které danou 
službu využily
2012
116
62
65
xxx

2013
130
38
103
× × ×

Počet výkonů
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
2012
600
62
172
5 224

2013
707
38
652
16 409

Počet  kontaktů 
Počet  kontaktů
Počet výměn
Počet

Pracovní tým 

Bc. Vít Jelínek 
vedoucí programu, sociální pracovník
Pavlína Hornychová 
kontaktní a terénní pracovník 
Marcela Růžičková - terénní pracovnice 
Jana Krejčiříková - terénní pracovnice 

Externisté:
MUDr. Petr Vondráček 
Claudia Labuťová - zdravotní sestra



Sociálně právní agentura v Ústí nad Labem
V roce 2013 jsme poskytovali odborné služby celkem 150 lidem 
ohroženým závislostním chováním a jejich rodinným příslušníkům.

Program následné péče o ex-uživatele 
drog s podporovaným bydlením
V roce 2013 jsme poskytovali v následné péči odborné služby celkem 77 mladým lidem 
ohroženým závislostním chováním a jejich rodinným příslušníkům. Z celkového počtu 
klientů - 77 klientů úspěšně (řádně) ukončilo program následné péče k 31. 12. 2013 - 52 
klientů, 4 klienti byli vyloučeni z programu pro porušení základních pravidel a 8 ukončilo 
program na vlastní žádost. Ostatních 13 klientů v programu pokračuje nadále.
Program následné péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením

Poslání 
Posláním programu Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením 
je podpora osob po absolvované léčbě závislostí (drogy, alkohol, gambling) v jejich 
abstinenci a aktivním začleňování do života společnosti.
Sociální služba následné péče je poskytována formou ambulantní a pobytovou 
dle § 64 Zákona č. 108/2006 Sb. v provozovnách na adresách: 
Teplice: Sociálně právní agentura
Doubravská 122/5, Teplice - Trnovany,  PSČ 415 01 – pouze do 31 .3. 2013 
Ústí nad Labem: Sociálně právní agentura
Pražská 166/47, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

Cíle
Podporovat klienty a pomáhat jim při udržení abstinence osvojování a/nebo 
upevňování návyků a dovedností potřebných pro vedení samostatného života, 
jejich zapojování do pracovního procesu, hledání vlastního bydlení a navazování 
nových bezdrogových sociálních vztahů a tím přispívat k jejich plnohodnotnému 
a smysluplnému znovu zapojení do života společnost. 

Cílová skupina
Ambulantní forma programu je určena všem osobám: starším 15-ti let po 
absolvování léčby závislosti (alkohol, drogy, gambling) v rozsahu minimálně 
3 měsíců, či prokazatelně po tuto dobu abstinujícím od návykových látek, 
alkoholu či hazardních her. Pobytová forma je určena všem osobám: starším 
18-ti let po absolvování léčby závislosti (alkohol, drogy, gambling) v rozsahu 
minimálně 3 měsíců .
Služba není určena:
Osobám se závažným zdravotním, mentálním či smyslovým postižením (chybí 
bezbariérový přístup, personál není dostatečně kvali�ikován pro práci s osobami 
s diagnostikovanou mentální poruchou, není vzdělán v alternativní komunikaci).

Specifika programu
Služba nabízí bezdrogové prostředí, které podporuje dosažení pozitivních změn;
rozsahem „malá" služba následné péče podporuje individuální přístup ke 
klientům; služba nabízí ambulantní a pobytovou formu následné péče podle 
individuální situace a potřeb klientů.

Cena služby
Ambulantní forma následné péče je poskytována bezplatně. V pobytové formě se  
klienti se podílí na �inancování služby podporovaného bydlení částkou 80,- Kč/1 
lůžko na den. Zbylá část provozních nákladů je hrazena z dotací získávaných od 
institucí veřejné správy a ESF OP LZZ.



Ohlédnutí za rokem 2013
Ústí nad Labem
V roce 2013 bylo v programu 33 klientů, z toho 20 mužů. Ambulantní formu využívalo 20 osob, z nichž 8 byly ženy. Podporované bydlení využívalo 13 osob 
z toho 8 mužů. Program využívají především bývalí uživatelé pervitinu, alkoholu dále THC a heroinu obvykle v kombinaci s jinou primární drogou. Alkohol 
je častým problémem i u jiných typů závislostí, většina klientů uvádí alkohol jako sekundární drogu, proto se zvýšil počet klientů užívající antabus.

Průměrný věk klienta v programu v roce 2013 byl 33,3 let, došlo tedy k mírnému snížení průměrného věku oproti minulému roku. 

Rok 2013 pokračoval ve znamení  zvýšeného  zájmu  o podporované bydlení 1448 lůžkodnů tzn. 99,18% obložnost – tím jsme překonali rekord 
z minulého roku a historicky jsme tak zaznamenali nejvyšší obložnost za trvání projektu. (Pro srovnání lůžkodny v 2010 – 1037 lůžkodnů (71%), 
2011 – 1052 lůžkodnů (72,1%) 2012 – 1322 lůžkodnů (91%)).
Rovněž enormně stoupá počet klientů v ambulantní části programu.
Tento fakt přisuzujeme užší spolupráci s PL Horní Beřkovice.

V roce 2013 v červenci došlo k záplavám a celý prostor podporovaného bydlení byl zhruba do výše jednoho metru zaplaven. Téměř veškeré vybavení bylo 
zničeno. Poskytování služby nebylo nijak omezeno, byly pořízeny náhradní prostory, po opravách  se podporovaný byt přesunul ve stejné budově o patro 
výš (z důvodu možného opakování záplav) a to od 1.11.2013. Dle našich �inančních možností jsme pořídili nejzákladnější vybavení tzn. postele, skříně, 
kuchyňský stůl a židle, noční stolky, kuchyňskou linku 15.000,- Kč. Tímto vybavené prostory byly však „holobytem“. Velmi nám pomohla nezisková 
organizaci arche noVa e.V. z Drážďan.Díky její �inanční podpoře jsme mohli znovu dovybavit a zútulnit byt podporovaného bydlení programu Následné 
péče. Ještě jednou touto cestou DĚKUJEME.

Teplice 
Poskytování služby v Teplicích bylo zahájeno v květnu 2010 v rámci projektu Následná péče o ex-uživatele drog v Ústeckém kraji (reg. číslo 
CZ.1.04/3.1.02/43.00024) a v březnu 2013 bylo ukončeno. Přímá práce s klientem v rámci projektu probíhala pouze do měsíce února 2013 
i přesto bylo dosaženo velmi pěkných výsledků.  V roce 2013 jsme ve strukturovaném programu PL Horní Beřkovice uspokojili požadavky 
39 klientů, v následné péči 5 klientů (3 muži, 2 ženy).

Výkony 2013: 

Individuální poradenství    809
Informační servis     150 
Telefonický kontakt - podpora v rizikové situaci 14
Orientační test z moči     41
Pracovní poradenství     230
Skupinové poradenství     111
Sociální práce      110

Telefonické, písemné a internetové poradenství - anonymní 1 
Telefonické, písemné a internetové poradenství - přímé  106 
Vstupní zhodnocení stavu klienta    59
Socioterapie       2
Korespondenční práce      24
Kontroly na podporovaném bydlení    100

CELKEM: 1757



Program Poradenství pro osoby s nelátkovými závislostmi

V roce 2013 jsme poskytovali v poradenství odborné služby celkem 75 lidem ohroženým závislostním 
chováním a jejich rodinným příslušníkům. Z celkového počtu klientů - 75 klientů úspěšně (řádně) 
ukončilo program k 31. 12. 2013 - 65 klientů, ostatních 10 klientů v programu pokračuje nadále.

Cíle
Rozšířit stávající nabídku služeb pro uživatele návykových látek na území Ústeckého kraje - zejména 
v regionech Ústecko, Teplicko a Šluknovský výběžek, o služby poradenství pro osoby s nelátkovými 
závislostmi, pomoci jim při řešení problémů souvisejících a/nebo plynoucích z jejich životního stylu 
a při jejich úspěšné re-/integraci do života společnosti.

Cílová skupina
Osoby starší 15-ti let, které se potýkají s osobními, vztahovými, sociálními a/nebo zdravotními problémy 
souvisejícími s a/nebo způsobenými jejich životním stylem – zejména s patologickým hráčstvím, problémy 
s užíváním počítačů, internetu, případně dalších forem závislostního nelátkového chování - které 
nepříznivě ovlivňuje kvalitu jejich života a brání jejich úspěšné integraci do života společnosti.

Specifika programu
Projekt byl  realizován na třech místech, ve stávajících službách sdružení:
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I, Doubravská 122/5, 415 01 Teplice
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I, Třída 9.května 1127/25, 408 01 Rumburk
Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením Ústí nad Labem, Pražská 166/47

Cena služby
Služba byla poskytována zcela zdarma.



Ohlédnutí za rokem 2013
TEPLICE Podařilo se oslovit a poskytnout služby klientům, kteří by jinak pravděpodobně byli mimo dosah všech sociálních služeb. Během 
  3  měsíců pracovník služby poskytl sociální služby 17 klientů se závislostí na hraní herních automatů či na sázení v sázkových    
  kancelářích a 10 jejich rodičům. 
RUMBURK Podařilo se nám oslovit a poskytnout služby klientům, kteří by jinak byli mimo dosah všech sociálních služeb. Během tří měsíců jsme 
  v provozovně v Rumburku poskytli sociální služby 17 klientům (z toho 5 neidenti�ikovaných) se závislostí na hraní výherních automatů 
  a 6 rodinným příslušníkům. 
ÚSTÍ N. L. Poskytované služby využilo celkem 25 klientů, z nichž 9 požadovalo pouze jednorázové anonymní poradenství týkající se ve většině   
  případů dětí či partnera s rizikovým chováním. 16 klientů (z nichž 3 požadovali částečnou anonymitu) využívalo poskytovaných služeb   
  formou opakovaných setkání či účastí na skupinách a 10 z nich bude pravděpodobně v programu pokračovat i v roce 2014.

Výhled na rok 2014
V následujících letech bychom rádi udrželi stávající služby a zvýšili kapacitu podporovaného bydlení ze 4 na 5 lůžek. 
Od ledna 2014 zřídit novou adiktologickou službu – Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním, která by byla 
pokračováním mimořádného projektu �inancovaného RVKPP od září do konce roku 2013- „Poradenství pro osoby s nelátkovými závislostmi“.  

Pracovní tým
Mgr. Kamila Kubelková Rychlá - vedoucí programu 
Tým Následné péče Teplice 
Mgr. Petra Trbolová - pedagogický pracovník (1,0 úvazku) do 31.3.2013 
Bc. Richard Hnízdil - sociální pracovník, terapeut (0,5 úvazku) do 31.3.2013
Bc. Jakub Solčány (0,5 úvazku) – do 31.3.2013
Tým Následné péče Ústí nad Labem
Bc. Andrea Fárková - sociální pracovník, terapeut v současné době na MD
Bc. Jakub Solčány – sociální pracovník, terapeut (0,9 úvazku pouze leden + únor 2013) 
Mgr. Kamila Kubelková Rychlá – soc. pracovník + vedoucí  (0,7 úvazku od 1.4.2013)
Bc. Richard Hnízdil - sociální pracovník, terapeut (0,5 úvazku) od 1.4.2013

Tým Poradenství pro osoby s nelátkovými závislostmi
Mgr. Kamila Kubelková Rychlá (0,3 úvazku říjen – prosinec 2013)
Mgr. Oto Kovanda (0,3 úvazku říjen – prosinec 2013)
Bc. Vít Jelínek (0,3 úvazku říjen – prosinec 2013)



Poradenské a vzdělávací centrum RELIéF

Projekt vznikl za �inanční podpory z Evropského sociálního fondu Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR. 
Centrum poskytuje služby v Ústí nad Labem a v Teplicích. 

V roce 2013 jsme poskytli služby poradenství 222 osobám 
ohroženým rizikovým chováním (žákům ZŠ/SŠ a jejich rodičům). 

Poslání a cíle
Poskytovat v Ústí nad Labem a v Teplicích žákům ZŠ a SŠ, jejich rodičům 
a pracovníkům ve školství z území Ústeckého kraje služby poradenství při řešení 
obtížných životních situací a dalšího vzdělávání pro pracovníky ve školství v oblasti 
primární prevence rizikového Realizací uvedených aktivit přispívat k předcházení 
výskytu rizikového chování žáků a studentů škol v Ústeckém kraji a minimalizovat 
riziko jejich možného sociálního vyloučení.

Cílová skupina
Služby poradenství jsou poskytovány žákům/studentům ZŠ/SŠ v Ústeckém kraji 
a jejich rodinám, ohroženým v důsledku různých forem rizikového chování sociálním 
vyloučením. Vzdělávací služby jsou poskytovány pracovníkům ve školství a/nebo 
pomáhajících profesí, do jejichž kompetence patří mj. i primární prevence rizikového 
chování žáků škol v kraji. 

Specifika služeb
• jedná se o ojedinělou poradenskou službu pro dané cílové skupiny v kraji
• poradenství staví na individuálním přístupu a zapojování rodinných 
 příslušníků klientů
• vzdělávací služby pro pracovníky ve školství jsou jedinými svého druhu 
 v kraji a staví na interaktivním přístupu

Cena služeb
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Ohlédnutí za rokem 2013 
Po celý rok jsme i nadále poskytovali poradenské služby žákům ZŠ/SŠ a/nebo jejich 
rodičům v případech, kdy se ocitli v obtížných životních situacích. Námi poskytované 
služby využilo celkem 222 žáků ZŠ/SŠ a/nebo jejich rodičů. Z důvodů nedostatku 
�inančních zdrojů se nám nepodařilo zrealizovat vzdělávací kurz pro pedagogické 
pracovníky.

Výhled na rok 2014
V roce 2013 plánujeme pokračovat jak v nabídce a poskytování služeb poradenství 
pro žáky ZŠ a SŠ ohrožené různými formami rizikového chování a jejich rodiny, tak 
i v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků ve školství a pracovníků pomáhajících 
profesí na území kraje. 

Pracovní tým
Bc. Jakub Solčány 
vedoucí poradenského a vzdělávacího centra RELIéF 
Mgr. Světla Nová 
poradenská pracovnice (pobočka Teplice, na mateřské dovolené)



VÝDAJE 2013

Osobní náklady celkem

z toho:  mzdové 
  soc. a zdrav. pojištění
   zákon.soc.náklady

Provozní náklady

z toho:  materiál
  energie
  oprava, údržba
  cestovné
  ostatní služby
  ostaní náklady

CELKEM
  
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

8 362 289,00 Kč

6 230 860,00 Kč
2 007 309,00 Kč
124 120,00 Kč

5 316 645,71 Kč

1 750 376,42 Kč
593 888,69 Kč
588 716,66 Kč
124  491,00 Kč
1 555 996,62 Kč
703 176,32 Kč

13 678 934,71 Kč
 
-40 138,53 Kč

JAK JSME V ROCE 2013 HOSPODAŘILI?
PŘÍJMY 2013

Ministerstvo zdravotnictví
Úřad vlády
Ministerstvo práce a soc.věcí
OPLZZ - Následná péče
Krajský úřad 
město Ústí nad Labem
město Rumburk
město Bílina
město Varnsdorf
Kostka Krásná Lípa
Soledpro Ústí nad Labem
YMCA Ústí nad Labem
Obec Doubice
Obec V.Šenov
Obec Jiříkov
Obec Jiřetín 
Svazek obcí
Přijaté  příspěvky
Tržby z prodeje služeb
Ostatní
celkem

180 000,00 Kč
4 237 000 ,00Kč
3 103 000 ,00Kč
596 249,82 Kč
780 000,00 Kč
520 000 ,00 Kč
300 000,00 Kč
210 000,00 Kč
147 718,40 Kč
340 391,00 Kč
132 600,00 Kč
17 817,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
554 585,00 Kč
1 548 304,00 Kč
941 130,96 Kč
13 638 796,18 Kč



DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁS PODPOŘILI A POMOHLI NÁM 
POMÁHAT TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ústecký kraj
Magistrát města Ústí nad Labem
Město Rumburk
Město Varnsdorf
Město Velký Šenov
Obec Jiřetín pod Jedlovou
Obec Doubice
Dobrovolný svazek obcí - SEVER
arche noVa e.V.

EVROPSKÁ PODPORA
Evropský sociální fond - Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost

ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI DĚKUJEME I NAŠIM KOLEGŮM A PARTNERŮM
MUDr. David Adameček, PhDr. Jiří Broža, Martin Kraus, Eva Krausová, Mgr. Dagmar Krutilová, Mgr. Aleš Kuda, 
PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Michal Němec, Bc. Pavel Plaček, DiS., Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Alexandra 
Roubalová, Mgr., Ing. Jiří Staníček, PhDr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., PhDr. Jan Šikl, Ph.D., PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., 
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Bc. Miroslav Zavadil, DiS., Advaita, o.s., Klinika adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze, 
Advaita, o.s., Laxus, o.s., Magdaléna, o.p.s., Prev-centrum, o.s., Prevent, o.s., Semiramis, o.s., PROADIS, o.s.,  
a mnoha dalším. 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM NAŠIM PRACOVNÍKŮM, KLIENTŮM, JEJICH 
RODINNÝM PŘÍSLUŠNÍKŮM A ČLENŮM KLUBU PŘÁTEL WHITE LIGHT I.



WHITE LIGHT I.


