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Úvod
Slovo úvodem
P edkládáme výro ní zprávu o innosti Krizového a kontaktního centra Pod slune níkem
za rok 2012, jen byl 18.rokem fungování organizace.
P es nemalé finan ní obtí e se nám poda ilo udr et rozsah poskytovaných slu eb
na stejné úrovni, zejména díky výrazné podpo e ze strany Magistrátu m sta Opavy
a dofinancování slu by Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
St ejním úkolem i cílem v uplynulém roce pro celý tým byla p íprava a následn
absolvování navazujícího certifika ního et ení RVKPP, zam eného na odbornost poskytovaných
kontaktních a poradenských slu eb. Výsledkem bylo získání certifikátu na dal í 4 roky. Krom toho
prob hly v organizaci monitoringy slu by, které provedli zástupci Magistrátu m sta a Krajského
ú adu.
I nadále jsme vycházeli vst íc student m V a VO studujícím obory zam ené na sociální
práci i sociální patologii a prevenci a umo nili jim vykonat v na em za ízení odbornou praxi.
Rovn jsme se nadále aktivn ú astnili procesu komunitního plánování sociálních slu eb
ve m st v rámci dvou pracovních skupin; ú astnili jsme se i setkávání interdisciplinárního týmu
zabývajícím se pomocí lidem s problematikou domácího násilí.
Cht la bych na tomto míst velmi pod kovat svým koleg m i na im externím
spolupracovník m za jejich práci, kterou vykonávají zodpov dn , profesionáln , s nad ením
a empatickým p ístupem.

Bc.Pavlína Havlí ková
editelka KKC
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Informace o organizaci
1.1

Název organizace:
Krizové a kontaktní centrum Pod slune níkem

1.2

Realizátor programu:
nestátní zdravotnické za ízení Krizové a kontaktní centrum Pod slune níkem

1.3

Statut:
ob anské sdru ení

1.4

Registrace:
MV 1. 2. 1994 jako Centrum krizové pomoci íslo registrace II/s-os/1-23366/94-R
19. 3. 1999 - p ejmenováno na Kontaktní a poradenské centrum "Pod slune níkem
21. 1. 2003 vzalo MV R na v domí zm nu názvu na Krizové a kontaktní centrum
"Pod slune níkem". Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Krajského ú adu
Moravskoslezského kraje vydal rozhodnutí o p ijetí zm ny názvu tohoto nestátního
zdravotnického za ízení k 12. 5. 2003

1.5

Datum vzniku programu:
MV 1. 2. 1994 jako Centrum krizové pomoci, p ejmenováno jako Kontaktní
a poradenské centrum pro prevenci závislostí a lidi v krizi Pod slune níkem
19.3.1999,pozd ji zm n no na Krizové a kontaktní centrum Pod slune níkem"
12. 5. 2003

1.6

Adresa, telefon, email, www:
Hradecká 16, Opava, 74601
553 718 487
k.centrum@seznam.cz
www.podslunecnikem.cz

1.7

Bankovní spojení a íslo ú tu:
SOB Opava, . ú. 2923896/0300

1.8

Statutární zástupce organizace:
Bc. Pavlína Havlí ková, Bc. Antonín Dan k

1.9

Vedoucí organizace:
Bc. Pavlína Havlí ková

1.10 Osoba odpov dná za hospoda ení s p id lenými finan ními prost edky:
Bc. Pavlína Havlí ková, Bc.Antonín Dan k
Externí ú etní - Ing. Annamária Plesníková
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Kontaktní centrum
2.1

Poslání
Posláním Kontaktního centra Pod slune níkem v Opav je nabízet a poskytovat
v opavském regionu ambulantní a terénní sociální slu by, jimi usiluje o sni ování rizik
u osob ohro ených návykovým chováním. Spektrum nabízených sociálních slu eb sm uje
k aktivizaci a postupné motivaci ke zm n (sebe)destruktivního ivotního stylu
a postupnému p ijetí obecn platných spole enských norem a závazk , d le itých
pro znovuzapojení se do b ného ivota. Slu by odrá ejí respekt k celistvosti lov ka v jeho
bio-psycho-sociáln -spirituálních pot ebách. Poslání za ízení je napl ováno postupnými
cíli, které vycházejí z individuální práce s jednotlivými u ivateli slu by. Jednotlivé cíle v dy
reagují na konkrétní situaci u ivatele slu by a jejich napln ním dochází k posunu u ivatele
v e ení problému, který byl jím formulován v individuálním plánu. Napl ování cíl není
asov omezeno a pomalý postup u ivatele i jeho aktuální neschopnost naplnit (jím)
stanovený cíl není d vodem k stigmatizaci i ukon ení kontraktu ze strany pracovník .

2.2

Cíle
Napl ování cíl sm uje ke sni ování rizik spojených se zneu íváním návykových
látek a zlep ení kvality ivota u ivatel slu eb po stránce psychické, zdravotní i sociální.
Hlavním cílem je zlep ení kvality ivota klient umo ující jejich smysluplné
znovuzapojení do spole nosti.
1. Ve keré slu by jsou poskytovány v souladu s pat i nými zákony R.
2. Pracovníci za ízení mají informace o aktuálním stavu místní drogové scény na základ
monitorování, slu ba doká e pru n reagovat na p ípadné zm ny.
3. Nov kontaktovaný u ivatel získá d v ru v za ízení a projeví ochotu uzav ít dohodu
o poskytování sociálních slu eb.
4. U ivatel slu by má p ístup k pravdivým a nezkresleným informacím o návykových
látkách a d sledcích jejich u ívání a je schopen je vyu ít v b ném ivot . Ka dý
u ivatel slu by obdr í informace vedoucí k omezení rizik, plynoucích z jeho zp sobu
aplikace drog.
5. U ivatel je opakovan seznamován s mo nostmi vyu ití místní sociální sít
a motivován ke kontaktu s nimi (registrace na ÚP, sociální dávky, bydlení, rekvalifikace
i dopln ní vzd lání a získání práce) i s mo nostmi p ípadné ambulantní i pobytové
lé by.
6. U ivatel slu by má p ístup i je opakovan obeznámen s informacemi týkající
se zdravotní problematiky. U ivatel drog zejména nitro ilní je opakovan informován
o rizicích spojených s infek ními nemocemi (HIV,AIDS, VHC a VHB, aj.) a o mo nostech
p edcházení.

2.3

Zásady poskytované sociální slu by
Slu ba je plánovaná a realizována na základ t chto zásad:
- Harm Reduction
- Nízkoprahovost, anonymita a bezplatnost
- Ve ejná p ístupnost ke slu b
- Model Public Health (Ochrana ve ejného zdraví)
- Bio-psycho-socio-spirituální model
- Individuální p ístup k u ivateli slu eb
- Respektování volby a svobodné v le u ivatele slu by
- Dodr ování práv u ivatele slu eb
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2.4

Cílová skupina
Do cílové skupiny spadají klienti od 15 let pat ící do následujících skupin:
- problémoví u ivatelé nealkoholových drog (Jako problémový u ivatel
je definován ten, který u ívá drogy dlouhodob pravideln i intravenózn , není motivován
k abstinenci a neakceptuje jinou, ú inn j í formu lé ebné pé e)
- p íle itostní u ivatelé nealkoholových drog a experimentáto i
- abstinující u ivatelé
- rodi e a blízcí vý e uvedených
- studenti, odborná a laická ve ejnost

2.5

Základní poskytované slu by
Vým na injek ního materiálu, distribuce zdravotnického materiálu (dezinfekce,
sterilní voda, filtry, tampony, kyselina askorbová), distribuce kondom , základní zdravotní
o et ení, hygienický servis (sprcha, praní prádla), informa ní servis, JOB servis pomoc p i
hledání práce, orientaci na trhu práce a sestavování ivotopis , potravinový servis, testy
formou odb ru kr ve na zji t ní hepatitid a viru HIV, poradenství,krizová
intervence,motiva ní trénink, asisten ní slu ba (pomoc p i jednání s ú ady),
zprost edkování kontakt na dal í instituce.
Kontaktní centrum poskytovalo slu by klient m denn (mimo st edu) od 10 do 13
hod. a od 14 do 17 hod. Ve st edu klienti mohou vyu ít slu eb poradenství a v dob od 14 do
16 hod. vým nný program.

2.6

Odborná zp sobilost
Kontaktní centrum Pod slune níkem úsp n absolvovalo Inspekce kvality
poskytování sociálních slu eb (2009) a op tovn získalo Certifikát odborné zp sobilosti
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (naposledy 2012 s platností na ty i roky).

2.7

Terénní slu by
Terénní program byl realizován formou: distribuce vým nného a zdravotnického
materiálu (injek ní st íka ky, dezinfekce, injek ní voda ad.), informa ního servisu
(bezpe né braní, bezpe ný sex, zdravotní a sociáln -právní informace), krizové intervence,
odkaz do dal ích za ízení.
V praxi fungovala provázanost a návaznost slu eb: Oslovená cílová skupina skryté
populace obdr ela odkazy na slu by Kontaktního centra ; t chto slu eb následn
ást
oslovené populace vyu ila. D sledkem je pak nár st po tu náv t vník i po tu vyu itých
slu eb v Kontaktním centru.
Terénní slu by jsou realizovány ve spolupráci s o.s. Open House. Terénní pracovník
KKC vykonává terénní slu by na polovi ní úvazek. Terénní slu by byly realizovány v pond lí
od 17 do 20, ve st edu od 16 19 a v pátek od 17 do 21, p i em ka dý m síc jsou vytipovány
tane ní, klubové i jiné akce, kterých se terénní pracovník ú astní.
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2.8

Hodnocení a výsledky
Statistické údaje jsou zpracovány do databáze evidence klient a slu eb FreeBase,
sledujeme po et kontakt , klient , vyu ití jednotlivých slu eb Harm-Reduction.

2.9 Statistika

Tabulka 1.: Po et klient a kontakt -kontaktní místnost
po et klient (po et jednotlivých u ivatel drog,
kte í vyu ili v daném období alespo jednou slu eb programu)

194

z toho injek ních u itel drog

165

z toho mu

159

z toho se základní drogou pervitin

184

pr m rný v k klienta

27,28

po et kontakt s u ivateli drog

7492

po et prvních kontakt

45

Tabulka 2.: Slu by/výkon-kontaktní místnost
po et osob,

po et výkon (v jednotkách

slu by

které danou
slu bu vyu ili

uvedených v pravém sloupci)

po et vým n ve
vým nném programu

124

578

po et výkon vým n

vydané injek ní jehly

xxx

22 519

ks. vydaných jehel

hygienický servis

58

1183

vyu ití pra ky a sprchy

zdravotní o et ení

34

164

po et o et ení

individuální poradenství

100

584

po et sezení

krizová intervence

15

15

po et intervencí

reference do lé by

15

15

po et referencí

testy HIV

28

30

po et test

testy HCV

28

30

po et test
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Vým nný program
27000
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21000
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18000
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Krizové centrum
3.1

O programu Krizového centra
Program Krizového centra je ur en jednak klient m s problematikou závislostí:
-

u ivatel m nealkoholových drog (motivovaným k lé b ),
klient m s na ízenou ochrannou lé bou protitoxikomanickou,
klient m s problémy v oblasti patologického hraní i alkoholu,

jednak lidem v psychosociální krizi, lidem v náro ných ivotních situacích i lidem
s psychosomatickými, neurotickými a osobnostními potí emi.
Slu by byly poskytovány po celý rok v provozní dob Po Pá: 10 16 hodin formou
individuálního poradenství a terapie, krizové intervence, nácviku relaxa ních technik,
zprost edkování st edn dobé lé by, referencí do dal ích sociálních i zdravotnických
za ízení.
3.2

Hodnocení a výsledky:
Jako m ítko efektivity pova ujeme dosa ení cíl sjednaných s klienty na základ
lé ebných plán , po et terapeutických kontakt , po et lé ených osob, dlouhodobý
kontakt s klienty, vyu ití jednotl. typu slu by. P edpokládaným dopadem poskytování
slu eb krizového centra je stabilizace a zlep ení psychického stavu klient , pomoc
p i za le ování do spole nost a zlep ení fungování v osobní i profesní oblasti, prevence
dopadu stresu a vyho ení, p edcházení somatickým a neurotickým onemocn ním.

3.3 Statistika

Tabulka 1.: Krizové centrum - po et klient , kontakt a intervencí
Po et klient

119

z toho s problematikou závislosti

37

Po et kontakt celkem

345

z toho s problematikou závislosti

77

po et prvních kontakt

79

Po et intervencí celkem

710

z toho s problematikou závislosti

160

poradenství po telefonu

360

8

Klienti krizového centra podle problematiky
33%

Neurotické poruchy

Závislost
36%
Partnerské vztahy
31%
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Finan ní zpráva
4.

Finan ní zpráva k VZ za rok 2012
P íjmy (v K )
Dotace:

Statutární m sto Opava
KÚ MSK
MPSV
RVKPP
MZ
Vlastní zdroje

Celkem:

1 765 433,-

Výdaje/náklady:
Provozní celkem
Materiálové
Z toho: Zdravotnický materiál
a istící a hygienické prost edky
Kancelá ské pot eby
Ostatní
Nemateriálové
Z toho:
Energie
Opravy a údr ba
Cestovné
Telefony, internet,po tovné
Ú etní a ekonomické slu by
Propagace a reklama
Laboratorní vy et ení,odvoz odpadu
Nájemné
Ostatní slu by
Mzdové:
Z toho: Hrubé mzdy
DPP
Odvody(zákonné poji t ní)

Celkem:

620 000,200 000,440 000,303 000,35 000,167 433,-

517 104,106 206,78 547,13 721,13 938,410 898,123 930,7 848,3 373,68 454,36 000,5 730,80 579,21 068,63 916,1 248 329,873 051,74 900,300 378,-

1 765 433,-
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Personální zabezpe ení
5.1

Personální zabezpe ení v roce 2012:
Bc. Pavlína Havlí ková - editelka, sociální pracovnice
Bc. Antonín Dan k - vedoucí kontaktního centra
Mgr.Old ich Kutra - kontaktní pracovník
Jakub Ra ín - terénní pracovník

5.2

Externí pracovníci:
psychiatr
psycholog
zdravotní sestra
supervizor
odborný garant
odborný garant
vedení podvojného ú etnictví
webmaster, designér propagace

Vzd lávání a supervize
6.

Tým se vzd lává v oboru a oblastech vyplývajících z pracovní nápln . Kmenoví
zam stnanci mají stanoveny individuální plány vzd lávání. Prioritou je dosa ení vzd lání k
výkonu vlastní profese. Kurzy a seminá e jsou vybírány s ohledem na problematiku KKC
vzd lávání je zam eno p edev ím na sociální patologii, krizovou intervenci, rodinné
poradenství, motiva ní trénink atd.
Probíhaly pravidelné pracovní sch zky s organiza ním, provozním a technickým
programem. Dále také probíhaly nepravidelné pracovní dílny na p edem domluvené téma,
pop . na téma aktuáln vyplývající ze situace.
Supervizorem projektu Krizového a kontaktního centra byl Mgr. Luká Carlos Hrubý
Vedoucí kontaktního centra dokon il úsp n studium Vysoké koly, obor Sociální
prevence a patologie. Kontaktní a terénní pracovník v rámci vzd lávání absolvoval kurz
V eobecný sanitá .
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Zhodnocení
7.

V rámci jednotlivých program KKC stále trvala mo nost p edávání klientely, tato
skute nost fungovala i v praxi na základ zakázek klient . V prvním tvrtletí jsme byli op t
vystaveni finan ní nejistot , kdy a v jaké vý i obdr íme finan ní prost edky.
V pr b hu celého roku byly v obou programech KKC napl ovány cíle a poslání za ízení.
V echny slu by se poda ilo zachovat v plné í i.

Pod kování
8.

D kujeme v em donor m, bez nich by nebylo mo né programy realizovat: Rad
vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvu práce a sociálních v cí,
Ministerstvu zdravotnictví, Krajskému ú adu Moravskoslezského kraje, Statutárnímu m stu
Opava.
Záv rem bych cht la vyjád it také obrovské díky kmenovým i externím
pracovník m organizace za jejich ob tavou a kvalitní celoro ní práci, a koli finan ní
situace byla, jako ka dý rok, zna n nejistá.
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