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Zhodnocení
7.

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. V průběhu celého roku byly v obou programech KKC naplňovány cíle
a poslání zařízení. Díky nedostatku financí byl však po celý rok pozastaven terénní
program. Všechny ostatní služby se podařilo zachovat v plné šíři.

Poděkování
8.

Závěrem bych zde chtěla vyjádřit obrovské díky svým kolegům, kmenovým
i externím, za jejich ochotu, nadšení a plné pracovní nasazení i v napjaté a nejisté
finanční situaci, čímž přispěli k bezvadnému fungování organizace i spokojenosti
klientů. Další poděkování patří všem lidem ze spolupracujících zařízení i příznivcům
a přátelům KKC „Pod slunečníkem“. Zvláštní poděkování patří všem donorům,
bez nichž by nebylo možné tento projekt realizovat: Magistrátu města Opavy,
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Krajskému
úřadu MSK.
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3

Úvod
Rok 2008 byl dalším, již čtrnáctým rokem existence Krizového a kontaktního centra.
Avšak již začátek ledna přinesl otazník ohledně dalšího fungování organizace z důvodu
neobdržení dotace ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Nepodařilo se
ani přes následnou snahu získat tuto část dotace dodatečně, ačkoli jsme řádně certifikovanou
službou. Tato skutečnost výrazně zasáhla do vizí a rozpočtu organizace.

Personální zabezpečení
5.1

Personální zabezpečení v roce 2008:
Pavlína Havlíčková - ředitelka, sociální pracovnice
Antonín Daněk - vedoucí kontaktního centra
Mgr.Oldřich Kutra - kontaktní pracovník

5.2

Externí pracovníci:
MUDr. Jana Kubánková - psychiatr
Mgr.Jan Bernard - psycholog
Milena Bravencová - zdravotní sestra
Bc. Lukáš Carlos Hrubý - supervize
Mgr. Iva Strossová - odborný garant
MUDr. Petr Taraba - odborný garant

Museli jsme se rozhodnout pro reálné řešení této situace a vydali se cestou zachování
služeb klientům v plném rozsahu na úkor plánovaného přijetí nového pracovníka, který by
posílil náš tým. Služby se nakonec podařilo zachovat v plné šíři i díky částečnému
dofinancování ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Životaschopné tedy zůstaly oba
programy KKC „Pod slunečníkem“ program kontaktní centrum i program krizové centrum.
Program kontaktního centra se již druhým rokem realizuje v upravených prostorách
v přízemí budovy, což kladně hodnotili klienti, kteří tyto služby využívají.
Pokračovala spolupráce se státními i nestátními organizacemi a institucemi, např.
s Hygienickou stanicí v Opavě, Magistrátem města Opavy, Probační a mediační službou
v Opavě, Střediskem výchovné péče, KÚ MSK aj.

Tým - vzdělávání,
supervize

Také v tomto roce se uskutečnily besedy a exkurze pro střední školy a několika
studentùm VOŠ a VŠ, studujícím obory zaměřené na sociální práci a sociální patologii, byla
umožněna stáž v KKC.
Účastnili jsme se setkávání pracovních skupin v rámci komunitního plánování
v Opavě a to skupin Péče o osoby se specifickými sociálními problémy a Péče o osoby se
zdravotními problémy a dále také pracovní skupiny Interdisciplinárního týmu zaměřeného na
řešení problematiky domácího násilí.
Pracovníci KKC se zúčastnili v dubnu semináře zaměřeného na informace
o připravovaných inspekcích poskytování sociálních služeb, které nás coby organizaci se
zaregistrovanou sociální službou rovněž čekají. V důsledku této skutečnosti jsme začali
s přípravou materiálů nezbytných pro následné absolvování těchto inspekcí.
Další informace a čísla týkající se průběhu realizace programů KKC
„Pod slunečníkem“ jsou uvedeny na následujících stránkách výroční zprávy.
Pavlína Havlíčková
Ředitelka KKC „Pod slunečníkem“

4

Supervizorem projektu Krizového a kontaktního centra byl Lukáš Carlos

6.
Hrubý.

Probíhaly pravidelné pracovní schůzky s organizačním, provozním a
technickým programem. Dále také probíhaly nepravidelné pracovní dílny na předem
domluvené téma, popř. na téma aktuálně vyplívající ze situace. Členové týmu se také
účastnili různých seminářů, o nichž informovali.
Oldřich Kutra zdárně završil magisterské studium na Slezské univerzitě v
Opavě.
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Finanční zpráva
4.

Finanční zpráva k VZ za rok 2008
Dotace
MPSV
Magistrát města Opavy
KÚ MSK
MZ

641 000,-Kč
320 500,-Kč
536 700,-Kč
030 000,-Kč

Výdaje (neinvestiční náklady)

Informace o realizátorovi
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 aAntonín Daněk

1.8

Bankovní spojení a čí sloú čtu:
ČSOB Opava, č. ú . 2923896/0300
Vedoucí Krizového a kontaktního centra ,,Pod slunečníkem”:
Pavlína Havlíčková

Provozní náklady celkem
z toho:
Materiální náklady
z toho: potraviny
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM)
zdravotnický materiál
ostatní materiálové náklady

526 006,-Kč

Nemateriálové náklady
z toho: energie

382 965,-Kč
087 011,-Kč

Cestovné

002 658,-Kč

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

293 296,-Kč
110 522,-Kč
002 324,-Kč
020 656,-Kč
036 000,-Kč
123 794,-Kč

Daně a poplatky

007 233,-Kč

1.9

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
z toho: hrubé mzdy
OON na DPP

998 196,-Kč
765 722,-Kč
664 181,-Kč
098800,-Kč

1.10 Osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními prostředky:
Pavlína Havlíčková

Odvody sociální a zdravotní pojištění

232 474,-Kč

134 808,-Kč
012 018,-Kč
007 993,-Kč
040 713,-Kč
073 041,-Kč
001 043,-Kč

1.11. Provozní doba:
Hospodaření roku 2008 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 Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva zdravotnictví, Statutárního města Opavy - MMO, krajského úřadu MSK.
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Kontaktní centrum

Krizové centrum

Kontaktní místnost
Po, Út, Čt, Pá - 13-18 hod.
St 14-16 hod. výměnný program
Poradenství
Po, Út, Čt, Pá - 10-17 hod.
St 10-15 hod.

Poradenství, psychoterapie
Po-Pá 10-16 hod.

5

Kontaktní centrum
2.1

Poslání
Posláním Kontaktního centra „Pod slunečníkem“ v Opavě je nabízet a poskytovat
v opavském regionu ambulantní a terénní sociální služby, jimiž usiluje o snižování rizik
u osob ohrožených návykovým chováním. Spektrum nabízených sociálních služeb
směřuje k aktivizaci a postupné motivaci ke změně (sebe)destruktivního životního stylu
a postupnému přijetí obecně platných společenských norem a závazků, důležitých
pro znovuzapojení se do běžného života. Služby odrážejí respekt k celistvosti člověka
v jeho bio-psycho-sociálně-spirituálních potřebách. Poslání zařízení je naplňováno
postupnými cíli, které vycházejí z individuální práce s jednotlivými uživateli služby.
Jednotlivé cíle vždy reagují na konkrétní situaci uživatele služby a jejich naplněním
dochází k posunu uživatele v řešení problému, který byl jím formulován
v individuálním plánu. Naplňování cílů není časově omezeno a pomalý postup uživatele
či jeho aktuální neschopnost naplnit (jím) stanovený cíl není důvodem k stigmatizaci či
ukončení kontraktu ze strany pracovníků.

3.5 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
počet neuživatelů

105
43
803
85
118

Klienti krizového centra podle problematiky
2.2

6

Cíle
Naplňování cílů směřuje ke snižování rizik spojených se zneužíváním návykových
látek a zlepšení kvality života uživatelů služeb po stránce psychické, zdravotní
i sociální. Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů umožňující jejich
smysluplné znovuzapojení do společnosti.
1. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s patřičnými zákony ČR.
2. Pracovníci zařízení mají informace o aktuálním stavu místní drogové scény
na základě monitorování, služba dokáže pružně reagovat na případné změny.
3. Nově kontaktovaný uživatel získá důvěru v zařízení a projeví ochotu uzavřít
dohodu o poskytování sociálních služeb.
4. Uživatel služby má přístup k pravdivým a nezkresleným informacím
o návykových látkách a důsledcích jejich užívání a je schopen je využít v běžném
životě. Každý uživatel služby obdrží informace vedoucí k omezení rizik,
plynoucích z jeho způsobu aplikace drog.
5. Uživatel je opakovaně seznamován s možnostmi využití místní sociální sítě
a motivován ke kontaktu s nimi (registrace na ÚP, sociální dávky, bydlení,
rekvalifikace či doplnění vzdělání a získání práce) i s možnostmi případné
ambulantní či pobytové léčby.
6. Uživatel služby má přístup či je opakovaně obeznámen s informacemi týkající se
zdravotní problematiky. Uživatel drog zejména nitrožilní je opakovaně
informován o rizicích spojených s infekčními nemocemi (HIV, AIDS, VHC
a VHB, aj.) a o možnostech předcházení.
7. Aktivní injekční uživatelé drog odebírají pravidelně čisté injekční sety a dodržují
zásady bezpečného braní.
8. K-centrum nabízí své služby rodičům a osobám blízkým uživatelům drog. Této
skupině uživatelů je nabízeno individuální či rodinné poradenství.
9. Funkční komunikace a spolupráce K-centra s ostatními zařízeními v systému péče
a veřejností

25%
Neurotické poruchy

28%

Závislost
Partnerské vztahy
47%

Tabulka 2.: Počet a druh výkonů
Počet osob,
Služba
které danou
službu využili
sociální práce
83
individuální terapie,
105
poradenství
rodinná terapie,
10
poradenství
krizová intervence
8
intervence po telefonu
xxx
test na přítomnost drog
29

Počet výkonů (v jednotkách
uvedených v pravém sloupci)
179
392

počet skupin
počet intervencí

28

počet sezení

8
139
77

počet intervencí
počet intervencí
počet testů
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Krizové centrum
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

3.4
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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.

2.3

Zásady poskytované sociální služby
Služba je plánovaná a realizována na základě těchto zásad:
- Harm Reduction
- Nízkoprahovost, anonymita a bezplatnost
- Veřejná přístupnost ke službě
- Model Public Health (Ochrana veřejného zdraví)
- Bio-psycho-socio-spirituální model
- Individuální přístup k uživateli služeb
- Respektování volby a svobodné vůle uživatele služby
- Dodržování práv uživatele služeb

2.4

Cílová skupina
Do cílové skupiny spadají klienti od 15 let patřící do následujících skupin:
- problémoví uživatelé nealkoholových drog (Jako problémový
uživatel je definován ten, který užívá drogy dlouhodobě pravidelně či
intravenózně, není motivován k abstinenci a neakceptuje jinou, ú činnější formu
léčebné péče)
- příležitostní uživatelé nealkoholových drog a experimentátoři
- abstinující uživatelé
- rodiče a blízcí výše uvedených
- studenti a žáci škol, veřejnost

2.5

Základní poskytované služby
Výměna injekčního materiálu, distribuce zdravotnického materiálu (dezinfekce,
sterilní voda, filtry, tampony, kyselina askorbová), distribuce kondomů, základní
zdravotní ošetření, hygienický servis (sprcha, praní prádla), informační servis,
potravinový servis, testy formou odběru krve na zjištění hepatitid a viru HIV,
poradenství, krizová intervence, motivační trénink, asistenční služba (pomoc
při jednání s ú řady), zprostředkování kontaktů na další instituce.

2.6

Hodnocení a výsledky
Statistické ú daje jsou zpracovány do databáze evidence klientů a služeb
FreeBase, sledujeme počet kontaktů, klientů, využití jednotlivých služeb HarmReduction.

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 ú daje zpracováváme
čtvrtletně, pololetně, celoročně vydáváme pravidelně výroční zprávu.
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2.7 Statistika

Věková skladba
6%
14%

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

115
96

z toho mužů

87

z toho se základní drogou pervitin

92

Průměrný věk klienta

24,68

počet kontaktů celkem

1658

z toho s uživateli drog

1453

počet prvních kontaktů
z toho hlášených do registru

60
21

80%
15-19

20-29

30 a více

Primární droga
2%
16%

Tabulka 2.: Služby/výkon-kontaktní místnost
počet osob,
Služby
které danou
službu využili

počet výkonů (v jednotkách
uvedených v pravém sloupci)
82%

kontaktní místnost

115

1514

počet návštěv

počet výměn ve

69

271

počet výkonů výměn

vydané injekční jehly

xxx

14 601

ks. vydaných jehel

hygienický servis

32/23

432/249

využití pračky/sprchy

18000

potravinový servis

98

1311

počet

16000

zdravotní ošetření

18

51

počet ošetření

individuální poradenství

28

90

počet sezení

krizová intervence

4

7

počet intervencí

reference do léčby

5

6

počet referencí

testy HIV

17

24

počet testů

8000

testy HCV

17

24

počet testů

6000

Pervitín

THC

Heroin

výměnném programu
Výměnný program

14601

14000
12000

11384

10000

4000
2000
0
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