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Závěrem chci poděkovat
- všem svým kolegům a zaměstnancům Krizového a kontaktního centra
,,Pod Slunečníkem”, kteří profesionálně a s plným nasazením pracovali
a naplňovali tak poslání této organizace
- všem úředníkům, kteří chápou naši práci a vycházejí nám vstříc
- všem, kteří nás i v loňském roce podpořili a to nejen finančně
- a extra poděkování všem donorům, bez nichž by nebylo možné tento
projekt realizovat: Magistrátu města Opavy, Radě vlády
pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Krajskému úřadu
MSK.
Pavlína Havlíčková
ředitelka KKC
,,Pod slunečníkem”
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Úvod
Na úvod…

Zhodnocení
7.

Uplynul další rok fungování naší organizace, ve kterém se nám
podařilo zachovat a poskytovat všechny služby klientům kontaktního
i krizového centra. A co tedy přinesl rok 2007?
Celý tento rok se v Krizovém a kontaktním centru „Pod slunečníkem“
nesl ve znamení změn a to jak technických, tak i personálních.
V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhla rekonstrukce prostor
v prvním patře budovy, do nichž se z původních sklepních prostor posléze
přestěhovalo kontaktní centrum. Kontaktní centrum tak získalo novou
podobu, která napomáhá uživatelsky i profesionálně kvalitnějšímu
poskytování služeb. Doslova novou tvář získalo kontaktní centrum
s příchodem nového kontaktního pracovníka Oldřicha Kutry, který nastoupil
nejprve od března na poloviční úvazek a následně od července na úvazek plný.
V červenci pak opustil osádku zařízení kontaktní pracovník Aleš Musil. Řady
pracovního týmu rozšířil psycholog Jan Bernard.

V rámci jednotlivých programů KKC stále trvala možnost předávání
klientely, tato skutečnost fungovala i v praxi na základě zakázek klientů.
V prvním čtvrtletí jsme byli opět vystaveni finanční nejistotě, kdy a v jaké
výši obdržíme finanční prostředky. Po 3/4 roku provozu kontaktního
centra v nově zrekonstruovaných prostorách můžeme říct, že toto
přestěhování vedlo k předpokládanému výsledku
nárůstu počtu
klientů, zvýšení kvality pracovního i klientského prostředí
i k rozmnožení aktivit směrem k rodičům a sociálnímu okolí klientů.
Díky nedostatku financí byl však po celý rok pozastaven terénní
program.


Pracovníci Krizového a kontaktního centra
„Pod slunečníkem“ pokračují v účasti ve dvou pracovních skupinách (péče o
osoby se specifickými sociálními problémy, péče o osoby se zdravotními
problémy) v rámci komunitního plánování města Opavy.

Pokračuje také spolupráce s Probační a mediační službou.

Po celý rok probíhaly exkurze a besedy pro školy, studentům
byly umožněny stáže v našem zařízení.

Kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ získalo v průběhu
roku status registrované sociální služby (podle zákona 108/2006).

V říjnu se pracovníci zařízení zúčastnili Dne sociálních
služeb pořádaném MMO k prezentaci jednotlivých zařízení v této oblasti.

Krizové a kontaktní centrum se také zapojilo do projektu
„Návrat do práce“ ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě a umožnilo
rekvalifikaci jednomu z frekventantů kurzu.
Zachovat, udržet a poskytovat všechny služby v celé šíři se podařilo
zejména díky maximálnímu pracovnímu nasazení a nadšení celého
pracovního týmu, za což bych chtěla na tomto místě velmi poděkovat.

Pavlína Havlíčková
Ředitelka KKC „Pod slunečníkem“
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Informace o
realizátorovi

Personální
zabezpečení
5.1

5.2

Personální zabezpečení v roce 2007:
Pavlína Havlíčková - ředitelka, sociální pracovnice
Antonín Daněk - vedoucí kontaktního centra
Bc.Oldřich Kutra - kontaktní pracovník
Externí pracovníci:
MUDr. Jana Kubánková - psychiatr
Mgr.Jan Bernard - psycholog
Milena Bravencová - zdravotní sestra
Mgr. Soňa Syřinková - supervize
Bc. Lukáš Carlos Hrubý - supervize
Mgr. Iva Strossová - odborný garant
MUDr. Petr Taraba - odborný garant

Tým - vzdělávání,
supervize
6.

Supervizorem projektu Krizového a kontaktního centra v rámci
Harm-Reduction byl Lukáš Carlos Hrubý. V rámci psychoterapie
a poradenství supervidoval
MUDr. Petr Taraba, coby garant
zdravotnického zařízení. Na supervizi jednotlivců, týmu a týmové
spolupráce byla vyčleněna Mgr. Soňa Syřínková.
Probíhaly pravidelné pracovní schůzky s organizačním
programem.
Probíhaly nepravidelné pracovní dílny na předem domluvené téma,
popř. na téma aktuálně vyplývající ze situace. Členové týmu referovali
o jednotlivých školících akcích.

1.1

Název realizovaného projektu:
Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“

1.2

Realizátor programu: nestátní zdravotnické zařízení
Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“

1.3

Statut: občanské sdružení

1.4

Adresa, telefon, email: Hradecká 16, Opava, 746 01,
553 718487, k.centrum@seznam.cz

1.5

Datum vzniku programu: MV 1. 2. 1994 jako Centrum
krizové pomoci, přejmenováno jako Kontaktní a poradenské
centrum pro prevenci závislostí a lidi v krizi “Pod slunečníkem"
19.3. 1999, později změněno na Krizové a kontaktní centrum
"Pod slunečníkem" - 12. 5. 2003

1.6

Registrace: MV 1. 2. 1994 jako Centrum krizové pomoci číslo
registrace II/s-os/1-23366/94-R
19. 3. 1999 - přejmenováno na Kontaktní a poradenské centrum
"Pod slunečníkem" 21. 1. 2003 vzalo MV ČR na vědomí změnu
názvu na Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem".
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje vydal rozhodnutí o přijetí změny
názvu tohoto nestátního zdravotnického zařízení k 12. 5. 2003.

1.7

Statutární zástupce organizace:
Pavlína Havlíčková a Antonín Daněk

1.8

Bankovní spojení a číslo účtu:
ČSOB Opava, č. ú. 2923896/0300

1.9

Vedoucí Krizového a kontaktního centra:
,,Pod slunečníkem”: Pavlína Havlíčková

1.10 Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními
prostředky: Pavlína Havlíčková
1.11. Provozní doba:
Do kontaktního centra mají klienti možnost docházet 4x týdně
Po, Út, Čt, Pá v době od 13-18 hod.; ve středu probíhá výměna
inj. jehel od 14-16 hod. Krizové centrum (poradenství, psychoterapie):
Po-Pá 10-16 hod.
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Kontaktní centrum

Finanční zpráva
4.

Finanční zpráva k VZ za rok 2007
Dotace

2.1

Cílová skupina:
Program je určen problémovým uživatelům drog.
Jako problémový uživatel je definován ten, který užívá drogy
dlouhodobě pravidelně či intravenózně, není motivován k abstinenci
a neakceptuje jinou, účinnějží formu léčebné péče.

2.2

Základní poskytované služby:
Výměna injekčního materiálu, distribuce zdravotnického materiálu,
tj.: dezinfekce, sterilní voda, tampony, filtry, kyselina askorbová,; dále
distribuce kondomů, informačních kartiček, hygienický servis (sprcha,
praní prádla), potravinový a vitaminový servis, v případě potřeby je
poskytnuto zdravotní ošetření, krizová intervence, motivační trénink,
zprostředkování kontaktů na další instituce, testy formou odběrů krve
na zjištění hepatitid a viru HIV.

Výdaje /neinvestiční náklady/
Provozní náklady celkem
z toho:
* Materiální náklady
z toho: potraviny
kancelářské potřeby
ostatní materiálové náklady

566 229,-Kč

Obsah a průběh programu:
Filosofií tohoto programu nadále zůstává minimalizace zdravotních
a sociálních rizik. V kontaktních místnostech byl stabilně nabízen
klientům za daných pravidel výměnný servis, distribuce zdravotního
a dezinfekčního materiálu, potravinový, vitaminový a hygienický servis.
Dále bylo klientům k dispozici poradenství, zprostředkování kontaktů
na odborné instituce a další vyjmenované služby viz 2.2.

*Nemateriálové náklady
z toho: energie

464 952,-Kč
187 029,-Kč

Opravy a udržování
Cestovné

165 307,-Kč
115 202,-Kč

Ostatní služby
z toho: telefon, internet
poštovné
nájemné
právní a ekonomické služby
toxikologické a krevní vyšetření
jiné ostatní služby

307 414,-Kč
194 187,-Kč
112 893,-Kč
120 092,-Kč
136 000,-Kč
194 374,-Kč
159 868,-Kč

Daně a poplatky

157 068,-Kč

2.3

2.4

Hodnocení a výsledky:
Statistické údaje jsou zpracovány do databáze evidence klientů a služeb
FreeBase, sledujeme počet kontaktů, klientů, využití jednotlivých
služeb Harm Reduction.

RVKPP
MPSV
MZ
Magistrát m. Opavy
KÚ MSK

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
z toho: hrubé mzdy
OON na DPP
Odvody sociální a zdravotní pojištění

563 000,-Kč
250 000,-Kč
150 000,-Kč
210 000,-Kč
350 000,-Kč

194 209,-Kč
116 609,-Kč
122 563,-Kč
165 037,-Kč

1 019 375,-Kč
787 628,-Kč
653 682,-Kč
133 946,-Kč
231 747,-Kč

Hospodaření roku 2007 zkontroloval a ověřil A.klub, účetní
a finanční servis pro neziskové organizace, Červený dvůr 10, 794 01
Krnov. Tato firma neshledala žádné chyby v hospodaření s přidělenými
finančními prostředky.
Projekt byl realizován za podpory Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
zdravotnictví, Statutárního města Opavy - MMO, krajského úřadu
MSK.
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3.5 Statistika

2.5 Statistika

Tabulka 1.: Krizové centrum - počet klientů a kontaktů
Počet klientů (počet jednotlivých
uživatelů drog, kteří využili v daném
období alespoň jednou služeb programu)
z toho injekčních užitelů drog
počet kontaktů celkem
počet prvních kontaktů

199
87
674
50

Tabulka 1.: Počet klientů a kontaktů-kontaktní místnost
Počet klientů (počet jednotlivých
uživatelů drog, kteří využili v daném
období alespoň jednou služeb programu)

125

z toho injekčních užitelů drog

96

z toho mužů

98

z toho se základní drogou pervitin

89

Klienti krizového centra podle problematiky

Průměrný věk klienta

23,85

počet kontaktů celkem

1145

z toho s uživateli drog
počet prvních kontaktů
z toho hlášených do registru

1145
49
16

25%
Neurotické poruchy

28%

Závislost
Partnerské vztahy
47%

Tabulka 2.: Služby/výkon-kontaktní místnost
počet osob,
počet výkonů (v jednotkách
Služby
které danou
uvedených v pravém sloupci)
službu využili
kontaktní místnost

125

1145

počet návštěv

počet výměn ve

41

204

počet výkonů výměn

vydané injekční jehly

xxx

12 486

ks. vydaných jehel

výměnném programu
Tabulka 2.: Počet a druh výkonů
Počet osob,
Služba
které danou
službu využili
sociální práce
62
individuální terapie,
124
poradenství
rodinná terapie,
6
poradenství
krizová intervence
10
intervence po telefonu
xxx
test na přítomnost drog
73

10

Počet výkonů (v jednotkách
uvedených v pravém sloupci)
99
353
15
10
113
84

počet skupin
počet intervencí
počet sezení

hygienický servis

24

69/224

využití pračky/sprchy

potravinový servis

98

1020

počet

zdravotní ošetření

14

35

počet ošetření

individuální poradenství

35

106

počet sezení

krizová intervence

6

9

počet intervencí

reference do léčby

4

4

počet referencí

testy HIV

17

24

počet testů

testy HCV

17

24

počet testů

počet intervencí
počet intervencí
počet testů

7

Krizové centrum

Věková skladba
6%
14%

3.1

Cílová skupina:
Program je určen lidem v psychosociální krizi, lidem
s psychosomatickým či neurotickými problémy, s potížemi
v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a rovněž
experimentátorům, problémovým uživatelům drog a závislým
na návykových látkách, kteří jsou motivováni ke změně k abstinenci; jejich rodičům, partnerům, přátelům a kamarádům, dále
uživatelům drog, jež ukončili terapeutický pobyt a mají zájem
pokračovat v léčbě.

3.2

Základní poskytované služby:
Služby v rámci programu poradenství, psychoterapie v krizovém centru
jsou poskytovány převážně formou individuálního poradenství
a psychoterapie, konzultací s psychiatrem, právníkem, formou krizové
intervence, poradenství
po telefonu, terapeutických aktivit
zaměřených na prevenci relapsu u abstinujících závislých. Možné jsou
odběry moči pro laboratorní vyšetření na přítomnost drog.

3.3

Obsah a průběh programu:
Služby byly poskytovány po celý rok v pracovních dnech od 10 do 16
hod.,klienti měli možnost expandovat v jednotlivých programech KKC,
dále na detoxikaci či léčbu do Psychiatrické léčebny v Opavě oddělení
protitoxikomanické, s následnou péčí opět v KKC. V rámci sekundární
prevence jsme pracovali
s klienty motivovanými k léčbě,
s klienty, již mají ambivalentní vztah k léčbě,. U klientů, kteří
absolvovali střednědobou léčbu či rezidenční pobyt v terap. komunitě,
jsme zajišťovali pokračování terapie v ambulantní podobě. Služby
krizového centra jsou určeny i lidem, kteří nemají problém s drogou,
ale nacházejí se v těžké životní situaci či v psychosociální krizi.

3.4

Hodnocení a výsledky:
Jako měřítko efektivity považujeme dosažení cílů sjednaných
s klienty na základě léčebných plánů, počet terapeutických kontaktů,
počet léčených osob, dlouhodobý kontakt s klienty, využití jednotl. typu
služby. Statistické údaje zpracováváme čtvrtletně, pololetně, celoročně
vydáváme pravidelně výroční zprávu.
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