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SLOVO ŘEDITELKY 

Milá čtenářko, milý čtenáři,  

v roce 2016 jsme si připomněli 20 LET života naší organizace, jež si v r. 1996 
dala do vínku pomáhat lidem, k nimž se většinová společnost i jejich blízcí 
často otáčejí zády. Naší – jak se dnes říká – cílovou skupinou tedy byli lidé, 
„démony“ závislostí ohrožení a/nebo ti, kteří se s nimi potýkali a jedinou 
pro ně tehdy dostupnou „pomocí“ byla psychiatrická péče.  Ta byla 
historicky postavena na odsuzování lidí se závislostmi i jejich rodin, protože 
prý selhali jen svou vinou. Z toho se odvíjel i tvrdý a trestající psychiatrický 
přístup, jenž staví na doktríně absolutní abstinence jako jediné možnosti 
„léčby“.  

My to chtěli dělat jinak, nabídnout ZMĚNU. Odtud i étos našich služeb. Ten 
staví na neodsuzování klientů a jejich rodin, na respektu k nim a na snaze 
pomoci jim porozumět individuálně odlišnému spektru faktorů, jež mohly ke vzniku jejich závislosti 
přispívat. A ty postupně, společně s našimi klienty, začít MĚNIT. Nenařizujeme našim klientům, JAK 
ŽÍT. Společně s nimi, jako s partnery, hledáme možnosti, jak jejich životy restartovat a dát jim nový, 
zdravý smysl a směr. Závislost nevnímáme jako nevyléčitelnou nemoc, ale jako dočasnou etapu života 
člověka, který se vlivem řady okolností, jež často mají původ v rodině nebo ve vztazích s dalšími lidmi, 
nechal zahnat do kouta, odkud pro něj zdánlivě není úniku. Po 20 letech zkušeností víme, že 
ZÁVISLOSTI SE LZE ZBAVIT. Nestačí ale jen pomoc odborníků, nutná je i ochota lidí se závislostmi 
nastolit v jejich dosavadním životním stylu zásadní ZMĚNY. Pokud k tomu najdou s naší pomocí 
motivaci a odvahu, dokážou závislost porazit. Neumíme ale pomoci těm, kteří o pomoc nestojí. 
Takových klientů máme však naštěstí spíše méně.  

Když jsme přemýšleli, jak si 20. VÝROČÍ připomenout, rozhodli jsme se rovněž pro ZMĚNU. Byť jen pro 
změnu loga a „corporate identity“. Ptáte se proč? Říkali jsme si, že když motivujeme ke změnám 
klienty, neměli bychom se jí bát ani my. Tak jsme si vybrali nové logo a vytvořili i řadu nových 
materiálů – od letáků, přes roll-upy, plakáty, trička, vizitky až po propisky, bloky a zapalovače s naším 
logem a sloganem „PŘESTAŇ UŽ PROHRÁVAT SVŮJ ŽIVOT“. To je i náš vzkaz společnosti a jedincům. 

Navíc jsme si nadělili dárek v podobě zřízení nové služby. Tou je CENTRUM 
PRIMÁRNÍ PREVENCE rizikového chování v Ústí n. L. s nabídkou našeho 
autorského preventivního programu „Všeho (jenom) s Mírou“ pro žáky 2. 
stupně základních škol. Tím jsme naše spektrum služeb pro lidi ohrožené 

závislostmi a/nebo se závislostmi uzavřeli do uceleného, provázaného celku (viz Naše služby). I díky 
„novorozenci“ jsme v roce 2016 poskytli odborné služby 1731 lidem všech věkových kategorií, 
„démonem“ různých forem závislostí ohroženým nebo s ním zápasícím. 

Máme za sebou 20 ne vždy jednoduchých, ale přesto krásných, 
protože smysluplných let, za něž chci poděkovat těm, bez nichž by to 
nešlo. Děkuji proto našim donorům, tj. orgánům veřejné správy a 
obzvláště pak soukromým dárcům (viz Poděkování), kteří k nám byli v r. 2016 skutečně štědří. Děkuji 
všem svým kolegyním a kolegům za jejich odbornou erudici, vytrvalost a lidský přístup ke klientům a 
jejich rodinám. A děkuji i klientům a členům jejich rodin – i když to tak nevypadá, stále se od nich 
máme co učit, abychom mohli naše služby co nejvíce (ale ne více) vylepšovat. 

A prosím nezapomeňte: ZMĚNA JE ŽIVOT   

        Mgr. Ivana Radimecká  

                 ředitelka WHITE LIGHT I, z.ú. 

 

 

 

 

 

 

POMÁHÁME 20 LET  

ZALOŽILI JSME 
CENTRUM PRIMÁRNÍ 

PREVENCE 

ODBORNÉ SLUŽBY JSME 
POSKYTLI 1731 KLIENTOVI 
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PERLIČKY Z NAŠEHO ARCHIVU  

 
 

       

 

 

JAK SE VYVÍJELO NAŠE LOGO 

                 
 

Jedna z prvních “fotografií” 
týmu naší terapeutické 
komunity pro léčbu osob se 
závislostmi. Pochází z roku 
1998 a její autorkou byla 
naše bývalá klientka M. K., 
která dnes žije se svou 
rodinou v klidu, bez 
závislosti. Tým se na první 
pohled zdá být složený 
převážně z žen, ale nebylo 
tomu tak. Někteří kolegové 
jen tehdy nosili dlouhé 
vlasy.  

Takto stejná autorka pojednala 
informační tabuli komunity. 

A tak zvěčnila sebe i ostatní členy skupiny klientů. 

1999 2001 2017 

1999 - první verzi jsme vytvořili vlastními silami.  Odkazovala k naší první službě – terapeutické komunitě. 
Její filozofií je komplexní proces léčby v náhradní „rodině“ lidí s podobnými problémy a zkušenostmi, kteří 
si navzájem pomáhají při úzdravě ze závislosti. Domeček, v němž tato skupina lidí žila, nám přišel jako 
výstižné logo. 2001 – rozvolněná verze loga, opět z naší dílny, pravděpodobně zrcadlila i postupné 
upouštění od přísného režimu léčby klientů v komunitě, kterým v procesu sbírání zkušeností a odborného 
růstu procházel jak náš terapeutický tým, tak i obor léčby osob se závislostmi v celé ČR. 2017 – logo od 
profesionálního výtvarníka, zjednodušené, ale výrazné, nepřehlédnutelné. Původní motiv střechy 
domečku v něm však i nadále zůstává. Je ale pravda, že k nám někdy klienti přicházejí a mají své životy či 
„střechy“ vzhůru nohama. Společně se je pak snažíme vrátit tam, kam a jak se patří.  
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KDO JSME  

V Ústeckém kraji provozujeme ucelené spektrum odborných a certifikovaných služeb pro 
osoby ohrožené závislostmi a/nebo se závislostmi, jimž pomáháme k úzdravě a návratu do 
života bez škodlivých závislostí.  
 

NAŠE SLUŽBY 

 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA v Mukařově (od r. 1996)* 

 CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE v Ústí n. L. (od r. 2002)* 

 KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM v Teplicích (od r. 2005)* 

 TERÉNNÍ PROGRAM Teplicko (od r. 2005)* 

 KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM v Rumburku (od r. 2006)* 

 TERÉNNÍ PROGRAM Šluknovsko (od r. 2006)* 

 ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE v Ústí n. L. (od r. 2014)** 

 CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE v Ústí n. L. (od r. 2016)*** 

 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE 

Jsme klinické pracoviště Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty VFN a 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 našim týmům poskytují 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 

Od 1. 1. 2016, jsme zapsaný ústav – WHITE LIGHT I, z.ú. Zde je struktura naší organizace:  
 
  zakladatelé 

 
správní rada 

 
 
 

  

      
       ředitelka 

 
externí supervizoři 

      
  odborný ředitel   

      
vedoucí CPP vedoucí AL vedoucí KC 

Rumburk a TP 
Šluknovsko 

vedoucí KC  
Teplice a TP  

Teplicko 

vedoucí TK vedoucí CNP 

tým CPP tým AL tým KC & TP tým KC & TP tým TK tým CNP 

 

VEDENÍ ORGANIZACE  

Mgr. Ivana Radimecká – ředitelka 

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

adiktologické ambulance (AL) 

Bc. Bronislava Marko - vedoucí centra následné péče (CNP) a centra primární prevence (CPP) 

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)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zleva: Bronislava Marko, Josef Radimecký, Ivana Radimecká, Ota Kovanda, Vít Jelínek 
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NAŠE SLUŽBY V ROCE 2016 

Zde najdete informace o námi poskytovaných, odborných službách v abecedním pořadí.  

AMBULANTNÍ LÉČBA A PORADENSTVÍ 

Služba se sídlem v Ústí nad Labem a pobočkami v Teplicích a v Rumburku, kterou jsme zřídili 
v r. 2014, je registrována jako sociální služba a současně akreditována jako nestátní 
zdravotnické zařízení. 8. února 2016 jsme úspěšně absolvovali certifikaci odborné 
způsobilosti služby podle standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  

Služba je určena pro osoby starší 15 let ohrožené závislostním chováním (škodlivé užívání 
alkoholu, nealkoholových drog,  léků, hazardní hraní) a/nebo pro jejich rodiče a další blízké. 
Klientům poskytujeme služby v několika základních formách: a) individuální poradenství, b) 
rodinné poradenství nebo c) skupinové poradenství.  

Hlavním cílem při práci s klienty je zmapování jejich aktuální situace a potřeb, jejich podpora 
a motivace ke změně současného životního stylu, jež vede k jejich stabilizaci, osobnostnímu 
růstu, zvyšování jejich osobní spokojenosti i spokojenosti členů jejich rodin/dalších blízkých 
osob a k jejich úspěšné reintegraci do podmínek běžného života bez škodlivých závislostí. 

Služba je specifická individuálním přístupem ke klientům, založeném na neodsuzování a 
respektu, poradenská práce probíhá v příjemném prostředí a v případě potřeby ji klientům 
poskytujeme anonymně. Klienti za poskytované služby neplatí, náklady na jejich provoz jsou 
hrazeny z dotací získávaných od institucí veřejné správy. 
 
Ohlédnutí za rokem 2016  
Od r. 2014 jsme vzhledem k nízkým finančním prostředkům poskytovali službu jen 
v omezené provozní době. Od září 2015, po navýšení dotací, poskytovali službu 4 pracovníci 
na 1,4 úvazku, což umožnilo rozšíření provozní doby na každý den v týdnu. V r. 2016 jsme 
službu akreditovali i jako nestátní zdravotnické zařízení – tj. adiktologickou ambulanci – a 
díky dotační podpoře RVKPP jsme položili základní kameny vzniku Krajského centra 
ambulantní léčby nelátkových závislostí v Ústí n.L., s pobočkami v Teplicích a Rumburku.  

Služby ambulantní léčby a poradenství jsme poskytovali 172 osobám se závislostmi a/nebo 
závislostním chováním ohroženým. 30 z nich byly blízké osoby klientů, nejčastěji členové 
jejich rodin, partneři/partnerky. Ze  142 klientů se závislostmi se 47 potýkalo s různými typy 
látkových závislostí (pervitin, alkohol či léky). V Ústí n. L. jsme pak poskytovali služby celkem 
68 klientům s tzv. nelátkovými závislostmi (gambling, sázení, internet apod.), v Teplicích 19 a 
v Rumburku 8 klientům z této cílové skupiny.  
 
Co nás čeká v roce 2017 
V následujícím roce chceme službu dále stabilizovat pro všechny skupiny klientů se 
závislostmi a/nebo pro členy jejich rodin či další blízké osoby a očekáváme postupný, mírný 
nárůst počtu klientů tak, jak se povědomí o námi poskytované službě zvyšuje.   
 
Tým služby 

PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc – vedoucí, adiktolog (0,45 úv.) 
Mgr. Barbora Vladyková – sociální pracovník, terapeut (0,6 úv.) 
Bc. Bronislava Marko – pedagogický  pracovník (0,4 úv.) 
Mgr. Ivana Radimecká – adiktolog (0,2 úv.) 
Bc. Barbora Šťastná – adiktolog (0,9 úv.) 
Bc. Matěj Černý – adiktolog (0,2 úv.) 
Mgr. Oto Kovanda – sociální pracovník, terapeut (0,15 úv.) – pobočka v Teplicích 
Bc. Vít Jelínek – adiktolog, terapeut (0,1 úv.) – pobočka v Rumburku 
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Část týmu služby ambulantní léčby a poradenství a centra následné péče. Zleva Matěj Černý, Bronislava Marko, 

Barbora Vladyková, Hana Frenzlová a Barbora Šťastná. 

 

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE  

Služba následné péče pro klienty se závislostmi, kteří před vstupem do ní absolvovali léčbu 
v různých formách (ambulantní či pobytovou) a/nebo délce, je klíčová v procesu návratu 
klientů z chráněného prostředí pobytové léčby do podmínek běžného života, stejně jako 
v procesu jejich úzdravy ze závislosti, která léčbou zdaleka nekončí. Výzkumné zahraniční 
studie uvádějí, že následná péče až o 80 % zvyšuje udržení pozitivních změn, kterých klienti 
v programech léčby závislého chování dosáhli.   

Služba sídlí v Ústí nad Labem - Vaňově, je registrována jako sociální služba. V březnu 2016 
jsme úspěšně absolvovali inspekci služby podle standardů MPSV a 30. června 2016 certifikaci 
odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  

V ambulantní formě je služba určena pro osoby od 15 let, pobytová forma pro osoby od 18 
let věku  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. 

Klientům poskytujeme služby ve dvou základních formách: a) individuální nebo b) skupinové 
poradenství. Hlavním cílem při práci s nimi je snaha zmapovat jejich aktuální situaci a 
potřeby, podporovat jejich motivaci k udržení a fixaci pozitivních změn v postojích a chování, 
jež si osvojili v procesu léčby, pomáhat jim při jejich pracovním uplatnění a smysluplném 
využívání volného času a tím přispívat k jejich úspěšné reintegraci do podmínek běžného 
života bez škodlivých závislostí. 

Služba je specifická individuálním přístupem ke klientům v „rodinném“ prostředí, které je 
chráněno před drogami či jinými návykovými látkami. Pracovníci přistupují ke klientům bez 
předsudků jako k rovnocenným partnerům při plánování procesu jejich následné péče. 
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Klienti za služby s výjimkou služeb za ubytování neplatí, ostatní náklady na provoz služby jsou 
hrazeny z dotací získávaných od institucí veřejné správy. 
 
Ohlédnutí za rokem 2016 
Na počátku roku 2016 došlo ke dvěma významným změnám: 1) k personální obměně 
pracovníků služby a 2) k navýšení lůžkové kapacity z 5 na 7 míst. Multidisciplinární tým v 
novém složení dne 30. 6. 2016 úspěšně absolvoval certifikací odborné způsobilosti dle 
Standardů RVKPP. 

V roce 2016 poskytovala služba odbornou pomoc 45 klientům. Z nich 25 užívalo 
nealkoholové drogy (průměrný věk 31 let), 16 užívalo alkohol (průměrný věk 45 let). Další 4 
osoby byly členové rodin klientů. Ambulantní formu využívalo 25 klientů, následnou péči s 
podporovaným bydlením 16 klientů. Poměr mezi muži a ženami byl 71 : 29 %.  

V roce 2016 jsme upravili prostory podporovaného bydlení. Klienti bydlí v 5 jednolůžkových 
a v 1 dvoulůžkovém pokoji. Tím se zvýšila kvalita jejich osobního života. Ve 2. pololetí jsme 
rozšířili nabídku skupin pro klienty na 2 týdně, 1 skupina je zaměřena na prevenci relapsu. 

Počet klientů s primární drogou alkohol se v r. 2016 zvýšil. Část klientů má problémy i s 
hazardním hraním. Více než 50 % klientů je psychiatricky medikováno, tento trend 
pozorujeme dlouhodobě. S tím souvisí i jejich větší potřeba následné péče u psychiatra. 
Mírně se zvýšil průměrný věk klientů na 37,39 let (v r. 2015 to bylo 36,8 let). Počet výkonů 
vzrostl na 1965, tj. o 227 výkonů více než v r. 2015 (1738). Výrazné navýšení výkonů jsme 
zaznamenali u individuálního poradenství a informačního servisu. Obložnost pobytové části 
služby byla 89,42 %. Počet lůžkodnů vzrostl na 2291 (2015 - 5 lůžek/1614 lůžkodnů).  
 

Co nás čeká v roce 2017 
Chceme dále pokračovat v rozvoji služby a stabilizaci nového týmu. Vzhledem k vysoké 
poptávce o pobytovou formu služby zvažujeme její rozšíření o další dvě lůžka na 9 lůžek. 

 

Tým služby  
Bc. Bronislava Marko – vedoucí, pedagogický pracovník (0,6 úv.) 
Bc. Richard Hnízdil – sociální pracovník, terapeut (0,8 úv.) – do 29. 2. 2016 
Mgr. Hana Frenzlová – sociální pracovník (1,0 úv.) – od 1. 3. 2016 
Mgr. Barbora Vladyková – sociální pracovník, terapeut (0,2 úv.) – od 1. 6.  2016 
Bc. Matěj Černý – adiktolog (0,2 úv.) – od 1. 7. 2016 

 

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE  

Službu jsme otevřeli v r. 2016 díky finanční podpoře RVKPP, navazuje na naše preventivní 
aktivity v projektu Reliéf, který jsme za finanční podpory z Evropského sociálního fondu 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR 

realizovali od r. 2008. V loňském roce jsme druhý zmíněný projekt ukončili.  

Centrum primární prevence vzniklo s cílem poskytovat služby specifické primární prevence 
žákům ZŠ a ve spolupráci se školami v Ústeckém kraji tak přispívat k předcházení výskytu 
jejich rizikového chování a minimalizovat riziko jejich možného sociálního vyloučení. Proto 
jsme vytvořili interaktivní autorský preventivní program „Všeho (jenom) s (M)írou“, který je 
zaměřen na předcházení vzniku a rozvoje různých forem závislostního chování (alkohol, 
kouření, gambling, sázení, internet apod.).  
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Snímky přibližují atmosféru námi realizovaného preventivního programu ve školách 
 

Služby specifické primární prevence jsou poskytovány zejména žákům 5. - 8. tříd ZŠ v 
Ústeckém kraji. Kromě nabídky efektivních preventivních aktivit pro žáky jim nabízíme i  
možnosti individuálních konzultací a dále realizujeme vzdělávací  semináře pro školní 
metodiky prevence. V roce 2016 jsme poskytovali služby bezplatně, provozní náklady byly 
hrazeny z dotace poskytnuté RVKPP. 

 

Ohlédnutí za rokem 2016 
V roce 2016 jsme vytvořili interaktivní autorský preventivní program „Všeho (jenom) 
s (M)írou“, který jsme pilotně ověřili na 4 ZŠ v Ústeckém kraji. Celkem jsme poskytli služby 
specifické primární prevence 345 žákům 5. – 8. ročníků základních škol. Realizovali jsme 
celkem 164 preventivních bloků. Do programu se zapojilo 21 učitelů. Preventivní program 
byl, s velkým úspěchem, prezentován na konferenci PPRCH v říjnu 2016. Obdrželi jsme 
kladné ohlasy a žádosti o možnou spolupráci. 
 

Co nás čeká v roce 2017 
V roce 2017 plánujeme pokračovat v rozšiřování nabídky programu primární prevence do 
škol v Ústeckém kraji s ohledem na získané dotace na jeho realizaci. Připravujeme certifikaci 
vytvořeného programu, zaškolení a rozšíření týmu lektorů primární prevence. Kromě toho 
připravujeme semináře pro metodiky prevence ZŠ. 
 

Tým služby 
Bc. Bronislava Marko – vedoucí CPP 
Bc. Barbora Šťastná – lektor PP a spolutvůrce programu 
Bc. Matěj Černý – lektor PP a spolutvůrce programu 
Anna Radimecká – lektor PP a spolutvůrce programu 
PhDr. Josef Radimecký PhD., MSc. – supervizor programu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 hlavní hrdinové našeho preventivního programu „Všeho (jenom) s (M)írou“. Autorkou kreseb je naše nedávná 

klientka B. H., které držíme palce. 
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KONTAKTNÍ A PORADENSKÁ CENTRA S TERÉNNÍMI PROGRAMY 

Námi provozované tzv. nízkoprahové služby sídlí v Teplicích a v Rumburku, terénní programy 
působí v regionech Teplicko a Šluknovsko. Jde o registrované sociální služby, které od r. 2015 
opakovaně – v intervalu cca každé 4 roky - úspěšně absolvují certifikace odborné 
způsobilosti služby podle standardů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  

Služby jsou určené pro osoby od 15 let věku, které jsou ohrožené užíváním návykových látek, 
s návykovými látkami experimentující a/nebo závislé na jejich užívání či s jinými formami 
závislostí (např. gambling), dále pro blízké osoby uživatelů návykových látek (rodiče, rodina, 
partneři) a veřejnost (ochrana veřejného zdraví).  

Cílem práce s klienty 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, ať již formou snížení 
užívání drog, ovlivňování způsobu jejich užívání anebo při cílené trvalé abstinenci. 
Významným cílem je ochrana veřejného zdraví prostřednictvím bezpečné likvidace 
použitého injekčního materiálu a předcházení výskytu hepatitid (žloutenek) a/nebo HIV/AIDS 
a jejich šíření do populace občanů, kteří drogy neužívají. 

Služby jsou specifické individuálním, neodsuzujícím přístupem ke klientům, nabídkou 
podpůrného prostředí, poskytováním hygienického servisu pro klienty „z ulice“, klientům 
zaručují anonymitu. Služby jsou poskytovány zdarma. Náklady na ně hradíme z dotací 
získávaných od institucí veřejné správy. 
 
Ohlédnutí za rokem 2016 

Kontaktní a poradenské centrum Rumburk s terénním programem   

V roce 2016 jsme v kontaktním centru a terénním programu vyměnili 362 klientům 
(uživatelům drog) v rámci 1359 výměn celkem 79565 injekčních setů a poskytli službu 
odborného poradenství 87 blízkým osobám uživatelům drog. 

Služba působí ve Šluknovském výběžku, tj. v nejsevernější části ČR, sousedící se SRN. 
V regionu je několik měst, označovaných 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 přibývá klientů (uživatelů drog) z řad romské 
komunity, výjimkou nejsou ani klienti mladší 18 let. 
 
Kontaktní centrum 

I v roce 2016 tvořili nejpočetnější skupinu klientů kontaktního centra injekční uživatelé 
pervitinu. Počet klientů i kontaktů sice oproti roku 2015 klesl, ale vzrostl počet výměn i 
vyměněného injekčního materiálu. Cena distribuovaného pervitinu je nízká a je proto snáze 
dostupný i mladistvým experimentátorům. 

Tabulka 1 - Kontaktní a poradenské centrum Rumburk: služby/výkony 

Služba 
Počet osob,  
které službu 

využily 

Počet výkonů
1)

 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2015 2016 2015 2016  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 201 176 3 463 2 753 Počet  kontaktů
2)

  

Kontakt s neuživateli (osoby blízké 
uživatelům drog) 

60 67 150 159 Počet  kontaktů 

– z toho prvních kontaktů 92 105 92 105 Počet  kontaktů 

Výměnný program 182 165 768 832 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly xxx xxx 52 246 54 456 Počet 
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Hygienický servis 33 40 279 317 Počet využití sprchy, pračky 

Potravinový servis 79 52 1 370 1 194 Počet 

Zdravotní ošetření 9 4 10 4 Počet ošetření 

Individuální poradenství 113 87 187 114 
Počet sezení/délka trvání 
jednoho 

Reference do léčby 38 35 43 39 Počet referencí 

Asistenční služba 3  3  Počet intervencí 

Testy HIV 31 41 36 43 Počet provedených testů 

Testy HVA, B, C 31 41 36 43 Počet provedených testů 

Testy na syfilis 31 41 36 43 Počet provedených testů 

Těhotenské testy 0 0 0 0 Počet provedených testů 

Testy na přítomnost drog 88 39 98 80 Počet provedených testů 

Intervence po telefonu, internetu  × × × × × × 16 15 Počet intervencí 

 

Terénní program 

Terénní program probíhal nadále v Rumburku, Varnsdorfu a Šluknově. V srpnu 2016 ukončila 
jedna terénní pracovnice pracovní poměr. Podařilo se nám rychle najít adekvátní náhradu a 
udržet kontakty se stávajícími klienty.  

Tab 2 – terénní program Rumburk a Varnsdorf: služby/výkony 

Služba 
Počet osob,  

které danou službu 
využily 

Počet výkonů
1)

 
(v jednotkách uvedených v pravém 

sloupci) 
 2015 2016 2015 2016  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 126 186 605 783 Počet  kontaktů
2)

  

– z toho prvních kontaktů 78 92 78 92 Počet  kontaktů 

Výměnný program 126 172 433 527 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly xxx × × × 20 873 25 109 Počet 

 

Co nás čeká v roce 2017  
Provozujeme 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 2017 je naší prioritou rozšířit působnost terénního 
programu i do dalších obcí regionu a to o Krásnou Lípu, Jiříkov, Velký Šenov a Mikulášovice. 
 

Tým služby 

Bc. Vít Jelínek - vedoucí služby, sociální pracovník 
Pavlína Hornychová – kontaktní a terénní pracovník 
Karolína Meždejová- terénní pracovnice (do srpna 2016) 
Gabriela Reichertová – terénní pracovnice 
Lucie Remešová – terénní pracovnice (od září 2016)  

Externisté 

MUDr. Petr Vondráček  
Claudia Labuťová, zdravotní sestra 
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Kontaktní centrum v Teplicích s terénním programem v regionu Teplicko 

V roce 2016 jsme v kontaktním centru a terénním programu vyměnili 590 klientům 
(uživatelům drog) při více než 13894 výměnách 213860 injekčních setů a poskytli odborné 
poradenství 1.062 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 
uživatelů heroinu, což se poslední dobou mění, ačkoliv je stále ještě min. 20 % 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 letošní rok poprvé meziročně nezvýšil, přesto se za posledních 5 let 
navýšil 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.  
 
Oproti loňskému roku se opět zvýšil počet výkonů v kontaktní místnosti, potravinovém 
servisu díky využívání nabídky potravin z Potravinové banky, počet výměn a vyměněných 
injekčních stříkaček, stejně tak jako výkonů sociální práce. Ostatní služby a výkony jsou 
srovnatelné s rokem 2015. 
 
Během roku 2016 došlo ke stabilizaci týmu a pro další období je nutné udržet stávající počet 
členů týmu a zvyšovat kvalitu nabízených služeb s ohledem na zvyšující se počty výkonů. 

Tab. 3  – Kontaktní a poradenské služby: služby/výkony 

Služba 

Počet osob, 

které službu 

využily 

Počet výkonů
1)

 

(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2015 2016 2015 2016  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 472 461 N N Počet  kontaktů 

Počet všech osob celkově, počet všech 

kontaktů 
575 575 15 469 15 965 Počet osob/kontaktů 

– z toho prvních kontaktů 158 132 158 132 Počet  kontaktů 

Výměnný program 375 398 11 673 12 764 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly × × × × × × 149 547 187 215 Počet 

Hygienický servis 124 139 1 042 1 051 Počet využití sprchy, pračky 

Potravinový servis 95 149 724 1 543 Počet 

Zdravotní ošetření 101 96 352 258 Počet ošetření 

Individuální poradenství 298 260 576/1 h 529/1 h 
Počet sezení/délka trvání 

jednoho 

Skupinové poradenství 9 7 2 2 
Počet skupin/délka trvání 

jedné 

Rodinné poradenství 103 109 108/1,5h 93/1,5 h 
Počet skupin/délka trvání 

jedné 

Krizová intervence 7 10 14 14 Počet intervencí 

Testy na přítomnost drog 60 51 161 100 Počet provedených testů 

Intervence po telefonu, internetu  × × × × × × 269 264 Počet intervencí 

Kontaktní místnost 290 275 906 1 754 Počet intervencí 

Sociální práce 74 105  164 218 Počet intervencí 
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Terénní program  

V roce 2016 jsme terénní program poskytovali ve městech Teplice, Dubí, a Krupka, ve druhé 
polovině roku i v Trmicích. Z finančních důvodů se nám nepodařilo rozšířit TP do dalších obcí 
regionu. Ve městě Teplice a Dubí je drogový problém dlouhodobý. Ve městě Krupka se 
rozšiřuje, proto jsme po počátečním monitoringu situace, začali TP opět provádět i v této 
lokalitě.  

Počet klientů služby se ve srovnání s  r. 2015 mírně navýšil, stejně tak 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. Snížil se počet 
informačního servisu vzhledem k informační kampani TP z r. 2015 v oblasti bezpečného sexu 
a rizik infekčních onemocnění u prostituujících osob. 

Zvýšil se počet neuživatelů a oslovených osob (ze 147 na 358), což jsou většinou mladiství 
zranitelní jedinci, se kterými pracujeme na prevenci užívání THC. 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. 4 – statistika terénního programu Teplice 

Služba 
Počet osob,  
které službu 

využily 

Počet výkonů
1)

 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

 2015 2016 2015 2016  

Kontakt s uživateli nealkoholových drog 122 129 1 397 1 629 Počet  kontaktů
2)

  

– z toho prvních kontaktů 24 4 24 4 Počet  kontaktů 

Výměnný program 121 124 1 249 1 130 Počet výměn
3)

 

– vydané injekční jehly × × × × × × 25 778 26 645 Počet 

Nález injekčního materiálu   478 152 Počet stříkaček 

Základní zdravotní ošetření N 34 84 72 Počet 

Informační servis N 104 1 684 568 Počet 

Sociální práce N 27 463 52 Počet intervencí 

 

Tým služby 

Mgr. Oto Kovanda - vedoucí programů, sociální pracovník 
Petra Buchtová DiS. – zdravotní sestra, kontaktní pracovnice 
Petr Moravec – kontaktní pracovník 
Daniel Městka - terénní pracovník 
Monika Kvasnicová – terénní pracovnice  
Hana Kněžíčková – terénní pracovnice 
Bc. Miluše Vítová DiS. – asistentka vedoucího  
 

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA 

Za dobu existence služby jsme poskytli pobytovou léčbu 665 klientům s různými typy 
závislostí a služby rodinného poradenství 1539 členům rodin a/nebo dalším blízkým osobám 
našich klientů z celé ČR. V roce 2016 šlo o celkem 45 klientů a 151 členů jejich rodin.  

Služba se sídlem v Mukařově v objektu bývalého statku je naše historicky nejstarší, první 
klienti do ní nastoupili v listopadu 1997. Je registrována jako sociální služba a nepřetržitě, od 
roku 2015 je držitelem certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.  
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Služba je určena pro osoby od 15 let věku 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. 

Program léčby je koncipován na 6 – 8 měsíců (podle individuální situace a potřeb klientů je 
možné ji i prodloužit či zkrátit. Komplexní pobytová léčba v terapeutické komunitě sestává 
zejména ze skupinové, individuální a/nebo rodinné formy poradenství/terapie s klienty a 
členy jejich rodin, z pracovní terapie, edukačních, sportovních, zážitkových a zátěžových 
aktivit.  

Hlavním cílem při práci s klienty je zmapování jejich aktuální situace a potřeb, jejich podpora 
směrem k jejich osobnostnímu růstu 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. 

Služba je specifická individuálním přístupem ke klientům, založeném na neodsuzování a 
respektu, poradenská práce probíhá v příjemném prostředí a v případě potřeby ji klientům 
poskytujeme anonymně. Klienti za poskytované služby platí stravné a náklady na ubytování, 
další náklady na provoz jsou hrazeny z dotací získávaných od institucí veřejné správy. 

Služba je specifická individuálním, neodsuzujícím a netrestajícím přístupem ke klientům, 
aktivním zapojením klientů jako partnerů do procesu jejich úzdravy, příjemným prostředím a 
„rodinnou“ atmosférou malé skupiny 15 klientů a intenzívním zapojováním jejich rodinných 

příslušníků a/nebo blízkých osob do procesu jejich léčby. Klienti se podílejí na 
spolufinancování služby poplatkem 95,- Kč stravného na 1 den a částku 4.500,- Kč za 
ubytovací služby, jež hradí zpravidla z dávek v hmotné nouzi. Ostatní náklady na provoz 
služby jsou hrazeny z dotací získávaných od institucí veřejné správy. 
 
Ohlédnutí za rokem 2016  
V roce 2016 absolvovalo v komunitě svoji léčbu celkem 45 klientů, rodinné terapie se během 
roku zúčastnilo celkem 151 jejich rodinných příslušníků. 

I v roce 2016 se podařilo udržet relativně vysokou úspěšnost v počtu klientů, kteří program 
léčby úspěšně ukončili (tj. řádně, plánovaně a se zajištěnou následnou péčí zpravidla v jiném 
městě, než odkud pocházejí – šlo o 13 klientů z celkového počtu 31 klientů, kteří ze služby 
v daném roce odešli. Dalších 17 klientů ukončilo program léčby předčasně, v převážné 
většině se jednalo o útěk těch, kteří pobyt v komunitě z různých důvodů nezvládali. 
Nejčastěji šlo o klienty s duálními psychiatrickými diagnózami a/nebo o mladistvé klienty. 

Díky nebývalé štědrosti individuálních dárců se nám v loňském roce po 20 letech podařilo 
vyměnit sporák v komunitní kuchyni, sedací soupravy v kulturní místnosti a postele pro naše 
klienty, což přispělo ke zvýšení kvality námi poskytovaných pobytových služeb. Našim 
sponzorům za to moc děkujeme.  
 
Co nás čeká v roce 2017  
V roce 2017 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, 
ale záleží na dotačních možnostech zejména z evropských fondů.  
 
Složení týmu 
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. – vedoucí TK, adiktolog, terapeut (0,7 úv.) 
Martin Zahálka – zástupce vedoucího TK, terapeut (1 úv.) 
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Bc. Lenka Mikšovská – sociální pracovnice, terapeutka (1 úv.) 
Mgr. Ivana Radimecká – adiktolog, terapeut (0,5 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.) 
 

 
Vzácná fotografie, celý tým terapeutické komunity pohromadě. V první řadě zleva Josef Radimecký, pes Mike, 
Ivana Radimecká, Marie Kukeňová, Lenka Mikšovská, Jaroslav Kukeně. V zadní řadě zleva: Jakub Solčány, Martin 
Zahálka, Pavel Hrbáč a Martin Zim.  
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JAK JSME HOSPODAŘILI 

PŘÍJMY 2016       v tis Kč VÝDAJE 2016     v tis Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 352    Osobní náklady celkem 10 268    

Úřad vlády 
 

5 391    Spotřebované nákupy a služby 5 120    

Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 900    Daně a poplatky 
 

9    

Krajský úřad - velká dotace 1 987    Ostatní náklady 
 

543    

Krajský úřad - malá dotace 876    Odpisy 
  

188    

Krajský úřad - 5.dotační titul 542    Poskytnuté příspěvky 
 

20    

Krajský úřad - FUK 
 

100    Daň z příjmu 
 

9    

Magistrát města Ústí nad Labem 450    
   

  

Město Trmice 
 

140    
   

  

Město Rumburk 
 

300    
   

  

Město Teplice 
 

130    
   

  

Město Varnsdorf 
 

75    
   

  

Město Šluknov 
 

20    
 

  

Dotace ESF OPZ 
 

604    
  

  
  

Dotace od Úřadu práce 394    
  

  

Příspěvky z klubu přátel WL 2    
   

  

Ostatní dárci 
 

698    
   

  
Příjmy za hlavní činnost, 
aktivace,ostatní výnosy,změna 
stavu 1 762    

   
  

   
  

CELKEM 15 723    CELKEM 16 157    

   
 

    
Zpracovala: Jana Křížová, WHITE LIGHT I 
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PUBLIC RELATIONS 

VIDEA O SLUŽBÁCH 

V roce 2016 jsme se zaměřili na posílení PR námi poskytovaných služeb. Ve spolupráci 
s Ústeckým krajem jsme se podíleli na natáčení informačních spotů o jednotlivých typech 
sociálních služeb pro osoby se závislostmi a/nebo závislostmi ohrožené, které je možné 
zhlédnout na adrese: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/protidrogova-prevence/ 

Naši pracovníci se přímo podíleli na natáčení spotů z těchto služeb: terapeutické komunity 
(celý díl je výhradně o naší službě), služby následné péče a terénní programy (část videí je i o 
našich službách). Ve spotech o dalších dvou typech služeb, tj. odborné sociální poradenství a 
kontaktní centra, se divák může seznámit s příběhy klientů z naší komunity.   

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

V průběhu loňského roku jsme ve spolupráci s výtvarníkem Petrem Mičkou a za finanční 
podpory donorů (viz Poděkování) vytvořili nové letáky o námi poskytovaných službách, 
reklamní propisovací tužky a zapalovače, ale např. i trička s potiskem propagujícím naši 
organizaci či služby.  

 
 

  
 
 

 

Nové letáky služeb: Terapeutická komunita, 
Ambulantní léčba a poradenství, Centrum 
primární prevence, Centrum následné péče a 
leták zaměřený na novou cílovou skupinu 
osob ohrožených patologickým hráčstvím.   

Potisk trička pro pracovníky Centra primární 
prevence rizikového chování s názvem 
vytvořeného preventivního programu.  

Reklamní zapalovače a propisovací tužky 
zaměřené na cílovou skupinu osob ohrožených 
patologickým hráčstvím.  

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/protidrogova-prevence/
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2016 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, Teplice, Trmice a 
Potravinová banka Ústeckého kraje.  

Zvlášť děkujeme našim individuálním sponzorům s velkým 
srdcem – zejména Ondřeji Kulichovi a Báře Michlové, Ivě 
Niemcové a Tomáši Havlíkovi – moc si Vaší podpory 
vážíme 
 

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

MUDr. David Adameček, PhDr. David Cichák, Petr Grunt, Markéta Kordová, Mgr. Dagmar 
Krutilová, Mgr. Aleš Kuda, Bc. Olga Merglová, Mgr. Petr Mička, prof. PhDr. Michal Miovský, 
Ph.D., Michal Němec, Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Alexandra Roubalová, Ph.D., PhDr. 
Matúš Šucha, 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. Za spolupráci ve prospěch 
klientů našich služeb děkujeme i jejich dalším poskytovatelům, od nichž klienty přijímáme 
a/nebo jimž klienty referujeme do služeb následné péče z celé ČR.  
 

Zvláště děkujeme našim spolupracovníkům, ale i klientům a jejich rodinným příslušníkům 
za to, že se od nich můžeme stále učit  
 

 
 

 

světlo na cestě ze závislosti 
 

 

20 let 
 

 
 


