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Historie
�� Rok 2003 Rok 2003 -- rozjezd:rozjezd:

�� KvKvěěten ten –– „„ ppřřevzetevzetíí sluslužžebeb““ KC a TP KolKC a TP Kolíínn (naru(naruššenenáá
ddůůvvěěra vera veřřejnosti i potencionejnosti i potencionáálnlníí klientely, nedostatek finanklientely, nedostatek finanččnníích ch 
prostprostřředkedkůů))

�� Listopad Listopad -- terteréénnnníí program program ČČeský Brod a Peeský Brod a Peččkyky (expanze (expanze 
do nových lokalit)do nových lokalit)

�� ustustáálenleníí týmu, vytvotýmu, vytvořřeneníí zzáázemzemíí pro rpro růůst organizacest organizace

�� Rok 2004 Rok 2004 –– stabilizace:stabilizace:
�� NavýNavýššeneníí finanfinanččnníích prostch prostřředkedkůů

�� RozRozšíšířřeneníí a zkvalitna zkvalitněěnníí týmutýmu (vzd(vzděělláávváánníí, st, stáážže, mzdy, supervize)e, mzdy, supervize)

�� RozRozšíšířřeneníí nabnabíídky a kvality sludky a kvality služžebeb (testy, v(testy, věěttšíší objem HR objem HR 
materimateriáálu)lu)

�� BudovBudováánníí struktury organizace struktury organizace 
�� ZZáářříí –– terteréénnnníí program Kutnprogram Kutnáá HoraHora
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Klíčové cíle roku 2004

��ZZíískskáánníí ddůůvvěěryry

��RozRozšíšířřeneníí sluslužžeb a jejich vyueb a jejich využžitit íí



4

Služby projektu:
�� 1.1. zmapovzmapováánníí drogovdrogovéé scscéényny (po(poččet uet užživatelivatelůů

drog, podrog, poččet experimentet experimentáátortorůů ss drogou, druhy udrogou, druhy užžíívaný drog a zpvaný drog a způůsoby soby 
aplikace, caplikace, cíílovlováá skupina uskupina užžíívajvajííccíí drogy, lokality sdrogy, lokality snejnejččastastěějjšíším výskytem m výskytem 
drog)drog)

�� 2.2. výmvýměěnný programnný program (u u(u užživatelivatelůů s injeks injekččnníí

aplikacaplikacíí se provse provááddíí výmvýměěna injekna injekččnníího materiho materiáálu vlu vččetnetněě poradenstvporadenstvíí o o 
momožžnostech snnostech sníížženeníí rizika infekce HIV rizika infekce HIV čči HEP pro okoli HEP pro okolíí i ui užživatele)ivatele)

��3.3. zdravotnický a hygienický serviszdravotnický a hygienický servis
(injek(injekččnníím um užživatelivatelůům je poskytovm je poskytovááno poradenstvno poradenstvíí o do důůkladnkladněějjšíší ochranochraněě svsvéého ho 
zdravzdravíí a zdrava zdravíí okolokolíí, d, dáále je vle je vppřříípadpaděě potpotřřeby poskytnuto zdravotneby poskytnuto zdravotníí ooššetetřřeneníí, , 
nnááplasti, desinfekplasti, desinfekččnníí tampony, zdravotntampony, zdravotníí voda)voda)

��4.4. poradenstvporadenstvíí vv krizi, zprostkrizi, zprost řředkovedkováánníí
llééččby, informace o kontaktechby, informace o kontaktech(u(užživatelivatelůům, rodim, rodičůčům i m i 
okolokolíí poskytujeme poradenský servis o moposkytujeme poradenský servis o možžnostech lnostech lééččby, vhodných postupech, by, vhodných postupech, 
doddodáávvááme kontakty, pme kontakty, přříípadnpadněě sami zasami zařřizuje nizuje nááslednou pslednou pééčči)i)
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�� 5.5. sbsběěr injekr injek ččnníího materiho materiáálulu (v r(v ráámci mapovmci mapováánníí drogovdrogovéé

scscéény a mny a měěsta provsta provááddííme sbme sběěr odhozenr odhozenéého injekho injekččnníího materiho materiáálu, dlu, dáále informujeme o le informujeme o 
sprspráávnvnéé likvidaci likvidaci čči postupu pi postupu přři ni náálezu injeklezu injekččnníího materiho materiáálu jak klientelu, tak lu jak klientelu, tak šširokou irokou 
veveřřejnost)ejnost)

�� 6.6. informainforma ččnníí servisservis (v r(v ráámci projektu pmci projektu přřispispíívvááme kame kažždý mdý měěssííc do c do 

mměěstskstskéého zpravodaje sho zpravodaje sinformainformaččnníím m ččlláánkem o drognkem o drogáách, pch, přříístupech a stupech a řřeeššeneníích drogovch drogovéé
problematiky, dproblematiky, dáále ple přřispispíívvááme do regionme do regionáálnlníích dennch dennííkkůů))

�� 7.7. tvorba strategie protidrogovtvorba strategie protidrogovéé politiky politiky -- v v 

ppřříípadpaděě zzáájmu stmelujeme a spolupracujeme sjmu stmelujeme a spolupracujeme sodbornodbornííky, uky, uččiteli a liteli a léékakařři na drogovou i na drogovou 
problematiku i sociproblematiku i sociáálnlněě patologickpatologickéé jevy (jevy (ššikana, drobnikana, drobnéé krkráádedežže, vandalstve, vandalstvíí) na m) na míístnstníí
úúrovni. Výsledkem je strategie rovni. Výsledkem je strategie –– projekt, který stanovuje harmonogram pro projekt, který stanovuje harmonogram pro 
minimalizaci tminimalizaci těěchto jevchto jevůů a jejich prevencia jejich prevenci

�� 8.8. primprim áárnrn íí prevence, realizace prevence, realizace jednorjednoráázových zových 
preventivnpreventivníích programch programůů na na šškolkoláách, zajich, zajiššttěěnníí
besed pro dbesed pro děěti ti čči rodii rodi ččee
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Prostředky plnění cílů:

�� komunitnkomunitníí plpláánovnováánníí

Služby projektu

„poradní sbor“

Odborná i laická veřejnost
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� Propagace a informační servis:

�� TiskovTiskovéé zprzpráávy, vy, ččlláánky, rozhovory, serinky, rozhovory, seriáályly

�� RozhlasovRozhlasovéé vysvysíílláánníí

�� KrKráátktkáá jednorjednoráázovzováá ppřředstavenedstaveníí na Zna ZŠŠ, S, SŠŠ, , 
USOUSO
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� služby a jejich kvalita

�� RozRozšíšířřeneníí a propagace a propagace (nov(novéé letletááky, testy HEP, HIV, ky, testy HEP, HIV, 

vitamvitamííny, ny, zdrzdr. Mat). Mat)

�� VzdVzděělláávváánníí (st(stáážže, kurzy, e, kurzy, ččtvrtletntvrtletníí plpláánovnováánníí))
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Přehled kontaktů a využití
základních služeb K-c

průměrně celkem průměrně celkem průměrně celkem
počet kontakt ů celkem 5.357143 75 8.142857 114 17.92857 251
z toho uživatelé 3.928571 55 7.214286 101 16.64286 233
počet prvních kontaktů 1.5 21 2.214286 31 2 28
z toho uživatelé 0.785714 11 2 28 1.714286 24
počet vým ěn 1.142857 16 3.642857 51 10.71429 150
počet přijatých jehel 25.78571 361 67.21429 941 113.8571 1594
počet vydaných jehel 24.64286 345 68.64286 961 120 1680
kontaktní místnost 3.5 49 4.428571 62 10.28571 144
potravinový servis 2 28 2.5 35 7.285714 102
hygienický servis 0.214286 3 0.928571 13 3.214286 45
odkazy a zprost ředkování 1 14 1.285714 18 1.071429 15
poradenstrví 0.642857 9 1.142857 16 0.714286 10

1. kvartál 2. kvartál 3. kvartál
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Vývoj využití základních služeb 
K-c v grafu
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Terénní program Pečky

průměrně celkem průměrně celkem průměrně celkem
počet kontakt ů 6 60 8.153846 106 8.083333 97
z toho s uživateli drog 1.8 18 2.153846 28 3.333333 40
počet prvních kontakt ů 4.6 46 6.384615 83 5 60
z toho s uživateli drog 1.2 12 0.923077 12 0.666667 8
počet vým ěn 1.8 18 2 26 2.916667 35
počet přijatých jehel 3.4 34 14.53846 189 36.08333 433
počet vydaných jehel 6.5 65 14.46154 188 40.91667 491
počet nalezených st říkaček 3.1 31 1.692308 22 1.545455 17

1. kvartál 2.kvartál 3.kvartál
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Vývoj využití výměnného 
programu
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Terénní program Kolín

průměrně celkem průměrně celkem průměrně celkem
počet kontakt ů 4 52 5.578947 106 4.296296 116
z toho s uživateli drog 0.923077 12 1 19 1.333333 36
počet prvních kontakt ů 3.461538 45 2.105263 40 3.333333 90
z toho s uživateli drog 0.384615 5 0.052632 1 0.444444 12
počet vým ěn 0.769231 10 0.947368 18 0.814815 22
počet přijatých jehel 2 26 2 38 3.074074 83
počet vydaných jehel 2.461538 32 3.526316 67 4.851852 131
počet nalezených st říkaček 0.692308 9 0.315789 6 0.037037 1
počet kontakt ů s institucemi 0 0 0.368421 7 0.074074 2

1. kvartál 2. kvartál 3. kvartál



14

Vývoj využití výměnného 
programu
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Terénní program Český Brod

průměrně celkem průměrně celkem průměrně celkem
počet kontakt ů 5.666667 51 9.3 93 9.25 111
z toho s uživateli drog 0.444444 4 1.2 12 3.666667 44
počet prvních kontakt ů 5.444444 49 7.4 74 7.416667 89
z toho s uživateli drog 0.444444 4 0.8 8 2.583333 31
počet vým ěn 0.111111 1 0.2 2 1.666667 20
počet p řijatých jehel 0 0 0 0 18.58333 223
počet vydaných jehel 0.333333 3 0.4 4 18.91667 227
počet nalezených st říkaček 0.777778 7 1.4 14 2.833333 34
počet kontakt ů s institucemi 0 0 0.3 3 0.25 3

1. kvartál 2. kvartál 3. kvartál
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Vývoj využití výměnného 
programu
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Cíle pro rok 2005:

�� Stabilita (finance, tým)Stabilita (finance, tým)

�� DalDalšíší vzdvzděělláávváánníí

�� RozRozšíšířřeneníí sluslužžeb eb –– individuindividuáálnlníí specifickspecifickáá prprááce s ce s 
klientemklientem

�� RRozozšíšířřeneníí ččasovasovéé i mi míístnstníí dostupnostidostupnosti

�� PrPrááce v ce v mikroregionech mikroregionech (skryt(skrytáá klientela)klientela)

�� PoPoččáátky realizace specificktky realizace specifickéé primprimáárnrníí prevenceprevence
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Kontakt

�� ObObččanskanskéé sdrusdružženeníí ProstorProstor

�� ŽŽelivskelivskéého 805ho 805

�� KolKolíín 280 02n 280 02

�� email : email : prostor.prostor.kolinkolin@seznam.@seznam.czcz

�� http://http://swebsweb..czcz/prostor./prostor.kolinkolin

�� 608 123 013, 321 715 004608 123 013, 321 715 004


