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Slovo ředitelky 

Milý čtenáři,  

za 19 let existence naší organizace ( 1996) jsme zřídili a/nebo převzali 8 
typů služeb pro osoby se závislostmi a/nebo závislostmi ohrožené, 
realizovali řadu projektů a v důsledku změn vyplývajících z aktuálního 
Občanského zákoníku vystřídali 3 různé formy právní subjektivity. Hlavní 
mezníky vývoje naší organizace a námi provozovaných služeb shrnuje 
následující přehled:  

1996 – založili jsme občanské sdružení – WHITE LIGHT I, o.s.  

1997 – zahájili jsme provoz služby terapeutické komunity pro pobytovou léčbu klientů se závislostmi.  

2002 – otevřeli jsme službu ambulantní následné péče v Ústí n. L., za rok ji doplnili o službu bydlení. 

2005 - převzali jsme kontaktní a poradenské centrum s terénním programem v Teplicích.  

2006 - převzali jsme kontaktní a poradenské centrum s terénním programem v Rumburku.  

2008 – zřídili jsme poradenské a vzdělávací centrum prevence rizikového chování RELIéF v Ústí n. L. 

2014 – stali jsme se – v důsledku změn plynoucích z OZ – spolkem a spustili jsme ambulantní léčbu a 

poradenství pro závislé v Ústí n. L. – Vaňově. 

2016 – od 1. ledna 2016 jsme se transformovali v zapsaný ústav – WHITE LIGHT I, z.ú.

Když jsme začínali s provozem terapeutické komunity, shodli jsme se, že pokud pomůžeme překonat 
závislost alespoň jednomu člověku, bude mít naše práce smysl. V současné době poskytneme 
pomocnou ruku více než tisícovce našich klientů a členům jejich rodin ročně. Aneb podívejte se na 
naši organizaci řečí několika vybraných čísel. 

8 – služeb pro osoby se závislostmi/závislostmi ohrožené provozujeme: 1 službu primární prevence, 2 

kontaktní a poradenská centra, 2 terénní programy, 1 ambulantní léčbu a poradenství, 1 pobytovou 
léčbu v terapeutické komunitě, 1 ambulantní i pobytovou službu následné péče (doléčování).  

19 – let poskytujeme pobytovou léčbu klientům se závislostmi v terapeutické komunitě v Mukařově.    

25 – kvalifikovaných odborných pracovníků pracuje v naší organizaci.  

32 – studentům oboru adiktologie na 1. LF UK v Praze jsme v r. 2015 poskytli týdenní odbornou praxi.  

40 – klientům se v průměru během roku věnuje 1 náš pracovník.    

149 – preventivním pracovníkům ve školství jsme loni poskytli různé formy vzdělávání.    

179 – rodinným příslušníkům osob se závislostmi jsme v r. 2015 poskytli odborné poradenství. 

620 – klientům jsme od r. 1997 poskytli služby pobytové léčby v terapeutické komunitě v Mukařově.    

1.018 – klientům jsme v r. 2015 poskytovali odborné služby ve všech našich provozovnách. 

1.388 – členům rodin klientů komunity jsme od r. 1997 poskytli rodinnou terapii a poradenství. 

4.544 – žákům ZŠ či studentům SŠ jsme za dobu naší existence poskytli služby primární prevence. 

18.455 – klientům/pracovníkům pomáhajících profesí jsme dosud poskytli odborné služby. 

1.982.229 – injekčních setů jsme vyměnili v našich kontaktních a poradenských centrech s terénními 

programy v Teplicích (od r. 2005) a v Rumburku (od r. 2006) aktivním uživatelům návykových látek.  

To vše bychom ale nezvládli bez pomoci těch, kdo pomáhají nám - viz závěrečné poděkování.   

Mgr. Ivana Radimecká, ředitelka WHITE LIGHT I, z.ú. 
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Kdo jsme  

Poslání 

Poskytovat v Ústeckém kraji kvalitní, efektivní a „na míru ušité“ zdravotní, sociální a/nebo 
vzdělávací služby osobám v tíživé životní situaci a jejich blízkým, ohroženým sociálním 
vyloučením a vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí. 

 

Naše cíle  

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

 

Naše služby 

Pro osoby se závislostmi a/nebo závislostmi ohrožené provozujeme ucelené spektrum 
služeb: primární prevenci rizikového chování, terénní služby, kontaktní a poradenská centra, 
ambulantní léčbu a poradenství, pobytovou léčbu v terapeutické komunitě, ambulantní a 
pobytovou formu následné péče (doléčování) a vzdělávání pracovníků v pomáhajících 
profesích. Naše služby splňují standardy a mají certifikáty odborné způsobilosti Rady vlády 
pro koordinaci protidrogové politik (RVKPP) Úřadu vlády ČR. 

  

Odborná spolupráce 

Jsme klinické pracoviště Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze pro vzdělávání a 
výzkum. 

Jsme členem PROADIS (PROpojené ADIktologické Služby), spolku 6 nestátních neziskových 
organizací ze 7 krajů ČR, které ročně poskytnou odborné služby více než 20.000 klientům. 

Jsme členem Asociace nestátních organizací (A.N.O.) poskytujících sociální a adiktologické 
služby a Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) ČR.  

Externí supervizi poskytují našim týmům PhDr. David Cichák a Mgr. Aleš Kuda.  

 

 

Kontaktní a identifikační údaje 

WHITE LIGHT I, z.ú.  IČ - 64676803 
Bankovní spojení:  č.ú. 88 55 82 369/0800   
Sídlo:    Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem, www.wl1.cz    

 

 

 

 

 

http://www.wl1.cz/
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Struktura organizace 

S platností od 1. ledna 2016, jsme se, v souladu s požadavky Občanského zákoníku, 
transformovali v zapsaný ústav – WHITE LIGHT I, z.ú. Pro to jsme v průběhu roku 2015 byli 
nuceni absolvovat řadu procesních a administrativních úkonů. Aktuální podoba naší 
organizace vypadá takto:  

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení organizace v roce 2015 

Mgr. Ivana Radimecká – ředitelka 

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. – odborný ředitel a vedoucí terapeutické komunity (TK) 

Mgr. Kamila Kubelková-Rychlá – vedoucí ambulantní léčby a následné péče (AL & NP) – 
ukončila pracovní poměr k 31. 12. 2015 

Mgr. Ota Kovanda – vedoucí kontaktního centra Teplice a terénního programu Teplicko 
(KC&TP) 

Bc. Vít Jelínek - vedoucí kontaktního centra Rumburk a terénního programu Šluknovsko 
(KC&TP)  

Bc. Jakub Solčány – vedoucí poradenského a vzdělávacího centra primární prevence 
rizikového chování RELIÉF 

 

Ředitel 

 
Odborný ředitel 

 Vedoucí   NP 
& AL 

 

Externí supervizor 

 

   

Vedoucí KC 
Rumburk a TP 

Šluknovsko 

 
Vedoucí TK 

 

Vedoucí KC 
Teplice a TP 

Teplicko 

 
Tým KC & TP 

 

 
Tým KC & TP 

 

 
Tým TK 

 

Tým NP & 
AL 

 

Vedoucí centra 
RELIÉF 

Tým centra 

RELIÉF 

       

Správní rada 
 

 

Zakladatelé ústavu 
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Naše služby v roce 2015 

V této části představujeme jednotlivé, námi poskytované, odborné služby v abecedním 
pořadí s hlavními informacemi a statistickými přehledy o jejich činnosti v roce 2015 a 
výhledem na rok 2016.  

 

Ambulantní léčba a poradenství 

Motto: Nabízíme všech 5 P: porozumění, podporu, pomoc, prevenci a/nebo poradenství pro 
děti, dospívající, dospělé, partnery i rodiny ohrožené škodlivou závislostí.  
 
Poslání 
Posláním služby je poskytovat v Ústí nad Labem kvalitní a efektivní služby ambulantní léčby a 
poradenství pro osoby se závislostmi a/nebo závislostmi ohrožené v souladu s potřebami 
cílové populace  a s platnými zákony a dalšími předpisy (např. standardy) platnými v ČR.  
 
Cíl 
Hlavním cílem služby je podpora a motivace klientů ke změně jejich 
životního stylu, která vede k jejich stabilizaci, osobnostnímu růstu, 
zvýšení jejich osobní spokojenosti i spokojenosti členů jejich 
rodin/dalších blízkých osob a k jejich úspěšné reintegraci do 
podmínek běžného života bez škodlivých závislostí. 
 
Cílová skupina 
Osoby starší 15-ti let ohrožené závislostním chováním (škodlivé 
užívání alkoholu, nealkoholových drog,  léků, hazardní hraní). Služba 
je určena i pro rodiče a blízké těchto osob. 
 
Služba není určena 
Osobám, které nepatří do cílové skupiny služby a dále osobám se závažným zdravotním, 
mentálním či smyslovým postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není dostatečně 
kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, není vzdělán 
v alternativní komunikaci). Dále – kvůli jazykové bariéře – 
neposkytujeme služby osobám, které nemluví česky, případně 
slovensky. 
 
Specifika služby 

 individuální přístup ke klientům 
 příjemné prostředí 

 anonymita 
 
Cena služby 
Služba byla poskytována zcela zdarma. Náklady na tuto službu 
jsou hrazeny z dotací získávaných od institucí veřejné správy. 
 
Ohlédnutí za rokem 2015  
Služba vznikla v r. 2014 a až do poloviny r. 2015 ji, vzhledem 
k omezeným finančním prostředkům poskytovali pracovníci na malý úvazek v omezené 
provozní době. Až od září 2015, díky dodatečným dotacím poskytovali službu 4 pracovníci 
v přepočtu na 1,4 úvazku, což umožnilo rozšíření provozní doby na každý den v týdnu. 
Vzhledem k tomu jsme v roce 2015 poskytovali služby ambulantní léčby a odborného 
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poradenství celkem 62 lidem 
ohroženým závislostním chováním 
a/nebo jejich rodinným příslušníkům, 
v 16 případech šlo o ženy. Služby 
korespondenčního poradenství jsme 
poskytovali dalším 25 klientům ve 
výkonu trestu odnětí svobody. Přehled 
výkonů uvádí tabulka níže.  
Hrozba závislosti/závislost se u 3 osob 

týkala užívání kombinace pervitinu a marihuany, u 22 osob pervitinu, u 18 osob alkoholu, u 3 
heroinu, u dalších 3 kombinace pervitinu, heroinu a alkoholu a 19 osob řešilo problémy 
spojené s hazardním hraním a/nebo sázením. 
Průměrný věk klientů v roce 2015 byl 34,5 let, oproti průměrnému věku 36,4 let v r. 2014.  
Většina klientů měla trvalý pobyt v Ústí nad Labem, menší část byla z okolních měst Teplice, 
Děčín, Litoměřice. 
 
Tab 1 – Přehled výkonů přímé práce s klienty služby ambulantní léčby a poradenství v r. 2015 

Typ výkonu Počet výkonů 

Individuální poradenství 610 

Skupinové poradenství 48 

Individuální psychoterapie 3 

Krizová intervence 2 

Orientační test z moči 21 

Pracovní poradenství 6 

Sociální práce 16 

Práce s rodinou 6 

Telefonické, písemné a internetové poradenství  94 

Korespondenční práce 138 

Vstupní zhodnocení stavu klienta 48 

Adiktologická terapie individuální 6 

Informační servis 4 

Celkem 1.002 

 
Co nás čeká v roce 2016  

 certifikace služby „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 
chováním“ 

 zahájení provozu Adiktologické ambulance – nestátního zdravotnického zařízení 

 doplnění multidisciplinárního týmu 
 
Složení pracovního týmu k 31. 12. 2015 

Tým ambulantní léčby a poradenství  

Mgr. Kamila Kubelková Rychlá – vedoucí, soc. pracovník (0,2 úvazku) 

Bc. Richard Hnízdil - sociální pracovník, terapeut (0,2 úvazku) 
Mgr. Barbora Vladyková – sociální pracovník, terapeut (0,8 úvazku) 
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. – adiktolog (0,2 úvazku) 
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Kontaktní a poradenská centra s terénními programy 

Motto: Měnit injekční stříkačky uživatelům drog nestačí. Snažíme se je motivovat k zásadní 
změně jejich závislostního životního stylu – tj. do léčby závislostí.  
 
Poslání 
Poskytovat uživatelům návykových látek a osobám jim blízkým v regionech Teplicko a 
Šluknovsko kvalitní a státem garantované odborné služby, které přispívají k jejich sociálnímu 
začleňování a zároveň směřují k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik a nepříznivých 
důsledků vznikajících v důsledku užívání návykových látek a tím přispívat k ochraně 
veřejného zdraví. 
 
Cíl 
Cílem práce nízkoprahových služeb je snižovat rizika spojená s užíváním návykových látek 
pro uživatele i pro veřejnost. Dalšími cíli je motivovat cílovou populaci k dosahování změn 
v jejich rizikovém chování, které vede ke zlepšování jejich zdraví a kvality jejich života ve 
společnosti, ať již formou snížení užívání drog, ovlivňování způsobu jejich užívání anebo při 
cílené trvalé abstinenci. Důležitými cíli ochrany veřejného zdraví jsou bezpečná likvidace 
použitého injekčního materiálu a předcházení výskytu hepatitid (žloutenek) a/nebo HIV/AIDS 
a jejich šíření do populace občanů, kteří drogy neužívají. 
 
Cílová skupina 
Cílovou skupinu tvoří osoby ohrožené užíváním návykových látek, s návykovými látkami 
experimentující a/nebo závislé na užívání návykových látek, dále blízké osoby uživatelů 
návykových látek (rodiče, rodina, partneři) a veřejnost (ochrana veřejného zdraví).  
 
Služba není určena 
Osobám, které nepatří do cílové skupiny služby a dále osobám se závažným zdravotním, 
mentálním či smyslovým postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není dostatečně 
kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, není vzdělán 
v alternativní komunikaci). Dále – kvůli jazykové bariéře – neposkytujeme služby osobám, 
které nemluví česky, případně slovensky. 
 
Specifika služby 

 individuální, neodsuzující přístup ke klientům 
 podpůrné prostředí 
 hygienický servis pro klienty „z ulice“ 
 anonymita 
 
Cena služby 
Služba byla poskytována zdarma. Náklady na tuto službu jsou hrazeny z dotací získávaných 
od institucí veřejné správy. 
 
Ohlédnutí za rokem 2015 

Kontaktní centrum v Teplicích s terénním programem v regionu Teplicko 

V roce 2015 jsme v kontaktním centru a terénním programu vyměnili 594 klientům 
(uživatelům drog) při více než 12.922 výměnách 175.325 injekčních setů a poskytli odborné 
poradenství 844 uživatelům drog a/nebo jejich blízkým. 
 
Kontaktní centrum WHITE LIGHT I Teplice působí v Ústeckém kraji, který je v ČR užíváním 
návykových látek nejvíce postižen. Teplice byly v minulosti specifické vysokým počtem 
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uživatelů heroinu, což se poslední dobou mění, ačkoliv je stále ještě min. 25 % klientů 
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. 
 

Kontaktní centrum 
Počet klientů se za sledované období oproti r. 2014 opět jako každoročně mírně zvýšil, což je 
navýšení během tří let téměř o 50%. Již několik let platí hrubý poměr 2:1 mezi muži a 
ženami. Setrvává dlouhodobý trend snižování počtu uživatelů opiátů, oproti nárůstu počtu 
uživatelů pervitinu. Počet kontaktů zůstává ve srovnání s minulým rokem na stejně vysoké 
úrovni, zvýšil se počet výměn a vyměněných injekčních stříkaček.  

Oproti loňskému roku jsme opět zaznamenali nárůst ve výkonech obzvláště v kontaktní 
místnosti, potravinovém servisu, hygienickém servisu, v počtu rodinných poradenství, 
informačním servisu, zdravotním ošetření a v počtu poradenských telefonátů.  

Pro další období je nutné udržet stávající počet pracovníků programu a zvyšovat kvalitu 
nabízených služeb s ohledem na zvyšující se počty výkonů 

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

Služba 

Počet osob, 

které službu 

využily 

Počet výkonů
1)

 

(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2014 2015 2014 2015  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 457 472 N N Počet  kontaktů 

Počet všech osob celkově, počet všech 

kontaktů 
560 575 15 503 15 469 Počet osob/kontaktů 

– z toho prvních kontaktů 213 158 213 158 Počet  kontaktů 

Výměnný program 364 375 11 038 11 673 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly × × × × × × 139 482 149 547 Počet 

Hygienický servis 109 124 733 1 042 
Počet využití sprchy, 

pračky 

Potravinový servis 75 95 390 724 Počet 

Zdravotní ošetření 111 101 329 352 Počet ošetření 

Individuální poradenství 279 298 590/1h. 576/1 h. 
Počet sezení/délka trvání 

jednoho 

Skupinové poradenství 4 9 1 2 
Počet skupin/délka trvání 

jedné 

Rodinné poradenství 99 103 87/1,5h 108/1,5h 
Počet skupin/délka trvání 

jedné 

Krizová intervence 7 7 13 14 Počet intervencí 

Testy na přítomnost drog 90 60 217 161 Počet provedených testů 

Intervence po telefonu, internetu  × × × × × × 242 269 Počet intervencí 

Kontaktní místnost 279 290 778 906 Počet intervencí 

Sociální práce 58 74 124 164 Počet intervencí 

 

Terénní program  

V roce 2015 jsme terénní program poskytovali ve městech Teplice, Dubí a Krupka, ve druhé 
polovině roku i v Bílině. Z finančních důvodů se nám nepodařilo rozšířit TP do dalších obcí 
regionu. Ve městě Teplice je drogový problém dlouhodobý. Ve městě Dubí se rozšiřuje, 
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proto jsme v r. 2012, po počátečním monitoringu situace, začali TP opět provádět i v této 
lokalitě.  

Počet klientů služby se ve srovnání s  r. 2014 snížil, dílem i proto, že klienti začali ve větší 
míře využívat služeb KC, čímž se snížil i počet kontaktů. Snížil se počet nalezených injekčních 
stříkaček, což je ovšem při stejném objemu provozní doby TP pozitivní zpráva směrem 
k ochraně veřejného zdraví. Zdá se, že se v ulicích měst nachází daleko méně pohozených 
použitých injekčních stříkaček, než v minulosti. 

Zvýšil se počet neuživatelů a oslovených osob (z 12 na 147), což jsou většinou mladiství 
vulnerabilní jedinci, se kterými pracujeme na prevenci užívání THC. I přes nižší počet klientů 
se mírně zvýšil počet vyměněných injekčních stříkaček. Oproti r. 2014 se zvýšil i počet 
výkonů zdravotního ošetření a informačního servisu, což je důležitá součást terénní práce 
včetně práce s mladistvými experimentátory a uživateli THC. Roli hraje i informační kampaň 
TP v oblasti bezpečného užívání a u prostituujících osob v oblasti bezpečného sexu a rizika 
infekčních onemocnění. Stále platí hrubý poměr 2:1 mezi muži a ženami.  

Pro další období je nutné udržet stávající tým terénních pracovníků a zamezit častým 
změnám způsobeným finančními problémy. 
 
Tab. 3 – statistika terénního programu Teplice 

Služba 
Počet osob,  
které službu 

využily 

Počet výkonů
1)

 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2014 2015 2014 2015  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 156 122 1 827 1 397 Počet  kontaktů
2)

  

– z toho prvních kontaktů 43 24 43 24 Počet  kontaktů 

Výměnný program 147 121 1 373 1 249 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly × × × × × × 24 375 25 778 Počet 

Nález injekčního materiálu   963 478 Počet stříkaček 

Základní zdravotní ošetření 22 N 40 84 Počet 

Informační servis 90 N 482 1 684 Počet 

Sociální práce 2 N 2 463 Počet intervencí 

 

Pracovní tým v roce 2015 

Mgr. Oto Kovanda - vedoucí programů, sociální pracovník 
Bc. Michaela Jurková - kontaktní pracovnice, sociální pracovnice  
Daniel Městka - kontaktní a terénní pracovník 
Mgr. Lenka Chourová - kontaktní pracovnice, sociální pracovnice  
Monika Kvasnicová. – terénní pracovnice  
Bc. Miluše Vítová DiS. – asistentka vedoucího  

 

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I. Rumburk s terénním programem   

V roce 2015 v kontaktním centru a terénním programu vyměnili 327 klientům (uživatelům 
drog) při více než 1.201 výměně 73.119 injekčních setů a poskytli odborné poradenství 60 
blízkým uživatelům drog. 
 

Kontaktní centrum WHITE LIGHT I v Rumburku působí ve Šluknovském výběžku, tj. v 
nejsevernější části ČR, sousedící se SRN. Nachází se zde několik měst, jež jsou označována 
jako „sociálně vyloučené lokality“ a možná i to je důvod, proč je zde drogová scéna poměrně 
rozšířená. Nejčastěji užívanými drogami jsou pervitin a marihuana. V posledních letech 
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přibývá klientů (uživatelů drog) z řad romské komunity, výjimkou nejsou ani klienti mladší 18 
let. 
 
Kontaktní centrum 

I v roce 2015 tvořili nejpočetnější skupinu klientů kontaktního centra injekční uživatelé 
pervitinu. Počet klientů zůstává meziročně přibližně stejný, zvyšuje se však počet kontaktů 
s nimi a počet vyměněného injekčního materiálu. Od roku 2014 cena zde distribuovaného 
pervitinu výrazně klesla (jde o tzv. vietnamský pervitin) a je proto snáze dostupný i 
mladistvým experimentátorům. 

 

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

Služba 
Počet osob,  
které službu 

využily 

Počet výkonů
1)

 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2014 2015 2014 2015  

Kontakt s uživateli nealkoholových 
drog 

210 201 2 751 3 463 Počet  kontaktů
2)

  

Kontakt s neuživateli (osoby blízké 
uživatelům drog) 

73 60 xxx 150 Počet  kontaktů 

– z toho prvních kontaktů 73 92 73 92 Počet  kontaktů 

Výměnný program 172 182 844 768 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly xxx xxx 46 465 52 246 Počet 

Hygienický servis 28 33 306 279 
Počet využití sprchy, 
pračky 

Potravinový servis 63 79 1 508 1 370 Počet 

Zdravotní ošetření 2 9 2 10 Počet ošetření 

Individuální poradenství 54 113 59 187 
Počet sezení/délka trvání 
jednoho 

Reference do léčby 18 38 18 43 Počet referencí 

Asistenční služba 2 3 2 3 Počet intervencí 

Testy HIV 32 31 37 36 Počet provedených testů 

Testy HVA, B, C 32 31 37 36 Počet provedených testů 

Testy na syfilis 32 31 37 36 Počet provedených testů 

Těhotenské testy 1 0 2 0 Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog 76 88 104 98 Počet provedených testů 

Intervence po telefonu, internetu  × × × × × × 13  Počet intervencí 

 

Terénní program 

Terénní program probíhal nadále v Rumburku, Varnsdorfu a Šluknově. V únoru 2015 
ukončila jedna terénní pracovnice pracovní poměr. Podařilo se nám však najít adekvátní 
náhradu a díky tomu jsme udrželi kontakty se stávajícími klienty a pomalu začali pronikat i 
k těžko přístupné klientele v sociálně vyloučených lokalitách. 

 

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

Služba 
Počet osob,  

které danou službu 
využily 

Počet výkonů
1)

 
(v jednotkách uvedených v pravém 

sloupci) 

 2014 2015 2014 2015  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 118 126 628 605 Počet  kontaktů
2)

  

– z toho prvních kontaktů 49 78 49 78 Počet  kontaktů 

Výměnný program 111 126 611 433 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly xxx × × × 18 527 20 873 Počet 
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Co nás čeká v roce 2016 

Naše programy jsou jediné nízkoprahové služby pro uživatele drog a jejich blízké ve 

Šluknovském výběžku, jehož drogová scéna je, stejně jako v celém Ústeckém kraji, početná a 

zůstává jedním z klíčových místních problémů. Naší činností usilujeme o vytváření co 

nejbezpečnějšího prostředí pro naše spoluobčany a o snižování zdravotních a sociálních rizik 

spojených s užíváním drog. Pro rok 2016 je naší prioritou rozšířit působnost terénního 

programu i do dalších obcí našeho regionu. 
 

Pracovní tým v roce 2015  

Bc. Vít Jelínek - vedoucí programů, sociální pracovník 
Pavlína Hornychová – kontaktní a terénní pracovník 
Karolína Meždějová- terénní pracovnice 
Marcela Růžičková – terénní pracovnice (do 28. 2. 2015) 
Gabriela Reichertová – terénní pracovnice( od. 2. 5. 2015)  
Externisté 
MUDr. Petr Vondráček  
Claudia Labuťová, zdravotní sestra 

 
 
Následná péče o ex-uživatele drog (a osoby s dalšími závislostmi) 

Poslání  
Posláním služby je poskytovat osobám po absolvované léčbě závislostí (drogy, alkohol, 
gambling) a/nebo po 3 měsících abstinence v Ústí nad Labem odbornou pomoc a podporu v 
procesu jejich zdravého a aktivního začleňování do života společnosti. 
 

Cíle 
Podporovat klienty a pomáhat jim při udržení a/nebo osvojování zdravých návyků a 
dovedností potřebných pro vedení samostatného života, při jejich zapojování do pracovního 
procesu, při hledání vlastního bydlení a navazování nových sociálních vztahů nezatížených 
závislostní minulostí a tím přispívat k jejich plnohodnotnému a smysluplnému znovuzapojení 
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, které nepatří do cílové skupiny služby a dále 
osobám se závažným zdravotním, mentálním či smyslovým 
postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není 
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dostatečně kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, není 
vzdělán v alternativní komunikaci). Dále – kvůli jazykové bariéře – neposkytujeme služby 
osobám, které nemluví česky, případně slovensky. 
 
Specifika služby 

 individuální přístup ke klientům 

 „rodinné“ prostředí 
 příjemné bezdrogové prostředí 
 
Cena služby 
Ambulantní forma následné péče je poskytována bezplatně. V pobytové formě se  klienti se 
podílí na financování služby podporovaného bydlení částkou 95,- Kč/1 lůžko a den. Zbylá část 
provozních nákladů je hrazena z dotací získávaných od institucí veřejné správy. 
 
Tab 6 – výkony přímé práce s klienty 

Výkony  

Individuální poradenství 1057 

Informační servis 45 

Orientační test z moči 29 

Pracovní poradenství 128 

Skupinové poradenství 52 

Sociální práce 108 

Telefonické, písemné a internetové poradenství - přímé 145 

Vstupní zhodnocení stavu klienta 49 

Kontroly na podporovaném bydlení 125 

Celkem 1.738 

 
V roce 2015 bylo v programu následné péče 39 klientů, z toho 30 mužů a 9 žen. Ambulantní 
formu využívalo 25 osob z toho 7 žen. Podporované bydlení využívalo 14 osob z toho 2 ženy.  
Službu využívají především bývalí uživatelé pervitinu, alkoholu dále THC a heroinu obvykle v 
kombinaci s jinou sekundární drogou. Alkohol je častým problémem, většina klientů jej uvádí 
jako svoji sekundární drogu. Přibližně třetina klientů má problém s hazardním hraním. 
Průměrný věk klienta v programu v roce 2015 byl 36,8 let, došlo tedy ke zvýšení průměrného 
věku oproti minulému roku.  
Kapacita podporovaného bydlení byla v roce 2015 5 lůžek. Rok 2015 pokračoval ve znamení  
zvyšujícího se  zájmu  o službu podporovaného bydlení, což ilustruje obložnost 1.614 
lůžkodnů, t.j. využití lůžkové kapacity na 93, 03%. S ohledem na rostoucí poptávku jsme 
naplánovali rozšíření lůžkové kapacity od ledna 2016 na 7 lůžek.  
 
Ohlédnutí za rokem 2015 
V roce 2015 jsme poskytovali v programu „Následná péče o ex-uživatele drog 
s podporovaným bydlením“ odborné služby celkem 39 klientům ohroženým závislostním 
chováním a jejich rodinným příslušníkům. Z celkového počtu ukončilo program následné 
péče k 31. 12. 2015 úspěšně(řádně) 12 klientů, 3 klienti byli vyloučeni z programu pro 
porušení základních pravidel a 3 klienti ukončili program na vlastní žádost, 1 klient byl 
referován do léčby, 4 klientům byla ukončena účast z důvodu nedocházení do programu. 16 
klientů v programu pokračuje nadále. 
 

Co nás čeká v roce 2016 
 certifikace služby „Následná péče pro ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ 
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 navýšení kapacity pobytové části služby z 5 na 7 lůžek 

 obměna a doplnění multidisciplinárního týmu 
 

Tým služby v roce 2015  
Mgr. Kamila Kubelková Rychlá – vedoucí, soc. pracovník (0,8 úvazku) – ukončila pracovní 
poměr k 31. 12. 2015 
Bc. Richard Hnízdil - sociální pracovník, terapeut (0,8 úvazku)  

 

Poradenské a vzdělávací centrum RELIÉF 

V roce 2015 jsme poskytli služby poradenství 51 osobám ohroženým rizikovým chováním 

(žákům ZŠ/SŠ a jejich rodičům) a vzdělávací služby 149 pracovníkům ve školství z celého Ústeckého 
kraje.  

 
Služba vznikla za finanční podpory z Evropského sociálního fondu Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR a poskytuje služby v Ústí nad 
Labem. 
 

Poslání  
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.  
 

Cíle 

Realizací poradenských a vzdělávacích 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 v 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 2015 
V roce 2015 jsme poskytli služby poradenství 51 osobám ohroženým rizikovým chováním 

(žákům ZŠ/SŠ a jejich rodičům). Uspořádali jsme odbornou konferenci pro 59 pedagogických 
pracovníků v Ústeckém kraji. Na základě dotazníkového šetření mezi preventivními pracovníky ve 

školství jsme – s ohledem na jimi identifikované potřeby uspořádali tematicky zaměřené vzdělávací 

semináře (témata: tvorba minimálního preventivního programu; rasismus a xenofobie; šikana; 
agresivní chování; poruchy příjmu potravy; kyberšikana). Seminářů se zúčastnilo celkem 90 
preventivních pracovníků ve školství (6 mužů a 84 žen). 
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Co nás čeká v roce 2016 
V roce 2016 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. V případě 

získání finančních prostředků bychom rádi rozšířili pracovní tým a nabídku o služby primární prevence 
realizované pro žáky a studenty škol v Ústí nad Labem.  
 

Pracovní tým 
Bc. Jakub Solčány 

 

Terapeutická komunita 

Jde o naši historicky nejstarší službu, jež přivítala první 
klienty v listopadu 1997. Od té doby jsme poskytli 
pobytovou léčbu 620 klientům s různými typy závislostí 
a služby rodinného poradenství 1.388 členům rodin 
a/nebo dalším blízkým osobám našich klientů z celé 
ČR.  
 
Poslání 
Poskytovat v Mukařově služby nepřetržité pobytové léčby a rehabilitace v délce 6 – 8 měsíců 
osobám s diagnostikovanou závislostí z celé ČR a tím jim pomáhat k jejich zdravému 
začleňování do podmínek běžného života společnosti.  
 
Cíl 
Hlavním cílem služby je podporovat klienty v jejich osobnostním růstu klientů a 
prostřednictvím terapeutických nástrojů přispívat k dosažení celkové změny jejich chování 
ve vztahu k závislostnímu chování, orientované na změny postojů, hodnot a  jednání a 
přispět tak k jejich postupnému, úspěšnému a zdravému návratu do života společnosti. 
 
Cílová skupina 
Osoby starší 15-ti let s diagnostikovanou závislostí (na užívání alkoholu, nealkoholových 
drog,  léků, hazardní hraní), kteří jsou v sociální debaklové situaci a nejsou schopni úzdravy 
v podmínkách jejich přirozeného sociálního prostředí. Služba je určena i pro rodiče a blízké 
těchto osob. 
 
Služba není určena 
Osobám, které nepatří do cílové skupiny služby a dále osobám se závažným zdravotním, 
mentálním či smyslovým postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není kvalifikován 
pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, není vzdělán v alternativní 
komunikaci). Dále – kvůli jazykové bariéře – neposkytujeme služby osobám, které nemluví 
česky, případně slovensky. 
 
Specifika služby 

 individuální, neodsuzující a netrestající přístup ke klientům 
 příjemné prostředí a „rodinná“ atmosféra 
 intenzívní zapojování rodinných příslušníků a/nebo blízkých osob klientů do procesu jejich 

léčby 
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Cena služby 
Klienti se podílejí na spolufinancování služby poplatkem 95,- Kč stravného na 1 den a částku 
4.500,- Kč za ubytovací služby. Ostatní náklady na provoz služby jsou hrazeny z dotací 
získávaných od institucí veřejné správy. 
 
Ohlédnutí za rokem 2015  
V roce 2015 absolvovalo v komunitě svoji léčbu celkem 46 klientů, rodinné terapie se během 
roku zúčastnilo celkem 101 jejich rodinných příslušníků. 
Léčbu úspěšně ukončilo 18 z celkem 32 klientů, kteří svoji léčbu ukončili v r. 2015 (v r. 2013 
celkem 18 z 27 klientů, v r. 2014 18 z 30 klientů). Takže i v loňském roce se nám podařilo 
udržet trend, kdy cca 2/3 klientů, kteří svoji léčbu v TK ukončili, ji ukončili řádně, podle 
plánu. 14 klientů odešlo z léčby předčasně, převážně z vlastního rozhodnutí. Kromě toho do 
komunity nastoupilo dalších 14 klientů, kteří v léčbě pokračovali do roku 2016. 
V závěru roku jsme absolvovali kontrolní šetření v rámci certifikací odborné způsobilosti 
služeb pro osoby se závislostmi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu 
vlády ČR. Externí certifikátoři ověřovali, nakolik naše služba naplňuje vládou ČR schválené 
standardy odborné péče. Požadavky standardů jsme naplnili na 100 %, tj. bez ztráty jediného 
bodu a obdrželi jsme certifikát odborné způsobilosti na další 4 roky.  
 
Co nás čeká v roce 2016  
V roce 2016 nás snad žádné dramatické změny nečekají, záleží na finanční situaci, tedy na 
výši finančních prostředků, které se nám podaří na provoz služby získat. Tým pracovníků je 
naštěstí dlouhodobě stabilní. Rádi bychom pokračovali v postupném zvelebování objektu, 
plánujeme podat žádost do ESF na zlepšení vybavení pro pracovní terapii a ubytování 
klientů.  
 
Složení týmu k 31. 12. 2015 
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. – vedoucí TK, adiktolog, terapeut (0,7 úv.) 
Martin Zahálka – zástupce vedoucího TK, terapeut (1 úv.) 
Bc. Lenka Mikšovská – sociální pracovnice, terapeutka (1 úv.) 
Mgr. Ivana Radimecká – adiktolog, terapeut (0,2 úv.) 
Mgr. Martin Zim – adiktolog, terapeut (1 úv.) 
Bc. Pavel Hrbáč – adiktolog, terapeut (1 úv.) 
Bc. Jakub Solčány – sociální pracovník, terapeut (0,8 úv.) 
Jaroslav Kukeně – pracovní terapeut (1 úv.) 
Marie Kukeňová – kuchařka, hospodářka (0,5 úv.) 
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Jak jsme hospodařili 

 

PŘÍJMY 2015 v tis VÝDAJE 2015 v tis 

Ministerstvo zdravotnictví 287 Osobní náklady celkem 10 822 

Úřad vlády 4 530 z toho: hrubé mzdy 8 121 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 906 soc. a zdr. pojištění 2 595 

OPVK - PROJEKT VYNSPI 2 780 zák. a ost. soc. náklady 106 

Krajský úřad 620 Provozní náklady celkem 5 333 

Magistrát města Ústí nad Labem 490 z toho: materiál 1 985 

Město Bílina 50 Energie 548 

Město Rumburk 300 oprava údržba 506 

Město Teplice 30 Cestovné 123 

Úřad práce 554 Reprezentace 26 

drobná města celkem 45 ostatní služby 1 687 

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE 250 ostatní náklady 458 

firma START 34   

firma Kovali 165   

Přijaté příspěvky do KPWL 6   

Přijaté členské příspěvky 2   

Ostatní dárci 514 
  

město Varnsdorf-příspěvek 150 
  

Příjmy za hlavní činnost, 
aktivace,ostatní 

   

výnosy, změna stavu 2 344 
  

CELKEM 16 
057 

CELKEM 16 155 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 

  

-98 
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Poděkování 

Děkujeme všem, kdo nás finančně podpořili 

Ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad vlády ČR – Rada vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, Úřad práce ČR, Ústecký kraj, Města Ústí nad Labem, 
Rumburk, Varnsdorf, Šluknov, Krupka, Bílina, Obec Dubí, Potravinová banka Ústeckého kraje, 
ResAd, s.r.o., Ondřej Kulich a Bára Michlová. 
 

Evropský sociální fond - Operační programy lidské zdroje  a zaměstnanost (OPLZZ) a 
vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 
 

Za podporu a spolupráci děkujeme našim kolegyním a kolegům a dalším lidem 

MUDr. David Adameček, PhDr. Jiří Broža, PhDr. David Cichák, Martin Kraus, Eva Krausová, 
Mgr. Dagmar Krutilová, Mgr. Aleš Kuda, Bc. Olga Merglová, prof. PhDr. Michal Miovský, 
Ph.D., Michal Němec, Mgr. Pavel Plaček, DiS., Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Alexandra 
Roubalová, Ph.D., PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika 
adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze, Advaita Liberec, Laxus Hradec Králové, Prev-centrum 
Praha, Prevent České Budějovice, Semiramis Nymburk, PROADIS, a mnoha dalším, kteří nás 
podpořili morálně a/nebo inspirovali.  
 

Zvláště děkujeme našim spolupracovníkům, ale i klientům a jejich rodinným příslušníkům.  

 

 
 

 

 
 

 

světlo na cestě ze závislosti 
 

 

 

 

 

 

 

 


