
K-centrum Příbram

- na startu…

Bc. Petra Belková



Z prehistorie

1994: 1. vyjádření potřeby specializovaného 
zařízení sociálních služeb

1996 – 2000: myšlenka kontaktního centra je 
tématem jednání protidrogové komise při 
Okresním úřadě

2001 – protidrogová koordinátorka oslovuje 
případné provozovatele



2001: úspěšné oslovení Farní charity Příbram, 
kontakt na Arcidiecézní charitu Praha

2001-2002: příprava služeb, koncepce

Z  historie
srpen 2001: zahájena spolupráce s místními médii

říjen  2002: sláva, máme adresu! 

Centrum m ěsta jako problém nebo výhoda?



19. 12. 2002  jsme na světě! 

únor 2003 – první klientská vlaštovka



Standard je standard…
Nabízené služby:
� kontaktní práce jako základ všeho…
� minimální krizová intervence

� sociálně-právní poradenství
� zprostředkování léčby a příprava na ni (posílení

motivace)
� individuální a skupinová terapeutická práce
� výměnný program, minimalizace rizik



Terénní program 

Současné pokrytí: 
Příbram, Dobříš

Další plánované pokrytí: 
Sedlčany, Rožmitál p. 
Tř., Březnice

Komu zejména poskytujeme terénní služby

•uživatelé pervitinu ve věku 18 – 28 let, z 60 % muži

•uživatelé marihuany ve věku 15 – 28 let

•stále ještě okrajově uživatelé heroinu ve věku 21 – 31



Terén Příbram vs. terén Dobříš

Příbram: 
� více toxi-komunit
� delší pasivní k. p.
� výhradně pervitin
� nová služba
� uzavřenost
� nedůvěra
� k.p. vykonávaná často 1 

pracovníkem
� nevíme o věkové návaznosti, 

strategie „klíčových“ osob 
selhala 

Dobříš
� jednolitá toxi-komunita
� rychlý nástup akce k.p.
� skupina heroinistů
� známá služba
� snadnější přístup pro SW
� přijetí služeb
� práce ve dvojici
� starší klienti navazují mladší



Trocha čísel… (k 20. 11.)

Počet lidí, kteří alespoň jednou využili našich služeb je 52,
z toho 11 osob využilo služeb pouze stacionárně.

Poradenskou a terapeutickou pomoc vyhledalo celkem 10 
rodičů.

VP využilo celkem 33 osob. Uskutečnili jsme celkem 158 
výměn, při kterých bylo vydáno celkem 1253 inj. 
stříkaček.

Pouze u 3 osob byl zahájen motivační trénink při 
zprostředkování léčby. 

Služby (stacionární i mobilní)prozatím poskytují pracovníci 
v celkovém součtu 1,5 úvazku + 1,0 úv. CS



Financování z obcí
Sociální služba je produkt jako každý jiný.
Město je povinno zajistit občanům dostupnost sociálních 

služeb.
Kvalita života v obci závisí na vyrovnanosti systému 

prevence „nekvality“.
Pokud obec nakoupí služby pro občany svého území, 

dostupnosti těchto služeb přinejmenším napomůže.

Lze považovat příspěvek (příp. dar) obce za úhradu za 
„nakoupené“ služby? 



Podpora KC obcemi 
Příbram
� rozpočet města omezený
� „služby jen pro pár lidí“

� zájem o spolupráci vlažný
� tichá tolerance

� odmítnutí fin. podílu

Dobříš
� rozpočet města omezený
� „služby potřebné a 

důležité“
� „zajímá nás, co děláte“
� partnerství v jasné

zakázce
� vypsána veřejná sbírka 

na naše služby



Terén Příbram vs. terén Dobříš

Příbram: 
� více toxi-komunit
� delší pasivní k. p.
� výhradně pervitin
� nová služba
� uzavřenost
� nedůvěra
� k.p. vykonávaná často 1 

pracovníkem
� nevíme o věkové návaznosti, 

strategie „klíčových“ osob 
selhala 

Dobříš
� jednolitá toxi-komunita
� rychlý nástup akce k.p.
� skupina heroinistů
� známá služba
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Kontakty:

K-centrum P říbram
centrum pro lidi ohrožené drogou

Nám. T. G. Masaryka 1
261 01 Příbram 1

Provozuje 

Arcidiecézní charita 
PRAHA

Provozní doba: po – pá: 14:00 – 18:00

streetmobil:  605 311 146 (po-so: 9:00 – 21:00)

Telefon: 318 622 010

E-mail: 
achkacko.pribram@email.cz


