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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2018 
 
 
Projekt:   Terénní programy 
Příjemce dotace: Prostor plus, o.p.s. 
Výše dotace:  40 000 Kč 
Smlouva:  č. 16/2018 
 
 
 
Tato závěrečná zpráva je zaměřena na zhodnocení působení Terénního programu (dále jen TP) 
ve městě Pečky v průběhu roku 2018. TP poskytuje služby odpovídající pojetí služeb sociální 
prevence dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  TP je primárně zaměřený na uživatele 
drog (dále jen UD), kteří nechtějí, nebo nemohou být ve styku s dalšími návaznými sociálními 
službami. 

Poslání, cílová skupina, cíle, zásady 

Terénní programy jsou součástí drogových služeb Prostoru plus o.p.s.. 

Kontaktní centrum a terénní programy Prostor plus o.p.s. jsou nízkoprahové služby určené 
uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služeb je 
minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik vyplývajících z životního stylu uživatelů drog, 
motivace k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a jejich začlenění do společnosti. 
Blízkým osobám poskytovat informace a podporu. Terénní programy působí v regionu Kolín a 
Kutná Hora, kontaktní centrum sídlí ve městě Kolín. 

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně s ohledem na individuální potřeby klientů, bez 
ohledu na věk, pohlaví, náboženství a etnickou příslušnost. 

Komu je služba určena (cílová skupina): 

● Uživatelům nelegálních drog 
● Lidem zneužívající léky 
● Experimentátorům 
● Sociálnímu okolí uživatelů drog (rodinní příslušníci, sexuální partneři a osoby blízké) 

Komu služba není určena (negativní vymezení cílové skupiny): 

● Osobám nespadajícím do cílové skupiny 
● Osobám žádajícím službu, kterou neposkytujeme  
● Osobám, se kterými se nejsme schopni žádnými způsoby dorozumět (intelekt, jazyková 

bariéra, apod.) 

Cíle: 

Uživatel služby, který svým způsobem života, co nejméně ohrožuje sebe i své okolí. 

Zajištěná dostupnost služeb terénního programu v místech, kde se vyskytuje cílová skupina.  

Sociální okolí uživatelů drog má dostatek informací a podpory pro řešení drogového problému. 
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Zásady: bezplatnost, mlčenlivost a diskrétnost, individuální přístup, důstojnost, dobrovolnost, 
anonymita 

Harmonogram a činnosti 

Tento program pravidelně funguje od roku 2003. Aktuálně působí terénní programy v Pečkách 
stále pouze 1 x týdně a to každý pátek od 15:30 do 17:30 hodin.  

Z finančních ale i personálně kapacitních důvodů nebylo možné se ani v roce 2018 vrátit k původní 
frekvenci výjezdů do Peček na 2 x týdně. V ostatní dny v týdnu jsou zajišťovány terénní práce v 
jiných lokalitách či materiální příprava pro poskytování služeb a nutná administrativa. Pracovníci 
jsou k dispozici na terénním telefonu každý všední den od 9.00 do 18.00. pro případné telefonické 
poradenství. 

TP se zaměřuje především na výměnný injekční program a poskytování informací převážně 
ze zdravotní, sociální a právní oblasti. Podílíme se také na sběru odhozených injekčních 
stříkaček. Nejčastější zakázky klientů jsou zakázky týkající se nezhoršení svého zdravotního 
stavu vzhledem k intravenóznímu užívání OPL (výměnný program, informační servis - zdravotní 
oblast, oblast bezpečnějšího užívání). Dalšími zakázkami je prostor řešit problémy spojené nejen s 
užíváním OPL (kontaktní práce, informační servis - sociálně právní, individuální poradenství). 
Dopadem je prevence ohrožení sociálním vyloučením či jeho 
minimalizace.                                                                                                                                       
                                                                                                                                    

Aktuální provoz však nedovoluje se věnovat intenzivní poradenské činnosti kvůli její časové 
náročnosti. Případné zájemce o intenzivnější poradenství odkazujeme do nové samostatné 
bezplatné anonymní služby v naší organizaci, Odborného sociálního poradenství pro uživatele 
drog a osoby blízké případně Kontaktního centra, oboje sídlící v Kolíně.   

 
Současná situace ve městě Pečky a popsání stavu drogové scény 
 
Drogová scéna v Pečkách patří stále mezi relativně otevřené a živé, ačkoliv oproti uplynulým letům 
je rok od roku klidnější. Pečky jsou aktuálně jednou ze tří nejživějších drogových scén, kde naše 
TP působí. Je nutné říci, že v Pečkách využívá našich služeb značná část Českobrodských klientů. 
Ti si jezdí do města opatřit především Suboxone/Subutex (Buprenorphinové substituční preparáty 
často zneužívané injekčně) do lékárny. V Českém Brodě v lékárnách tyto preparáty nejsou 
standardně k dispozici. Klidnější situace je celkově ve většině měst kromě Kolína, kam se 
přesunula výrazná část uživatelů, ze všech lokalit, kde působíme i nepůsobíme, včetně Peček. 

Uživatelé drog v Pečkách si dobře navykli na omezený provoz (1x týdně) a využívají provozní dobu 
TP víceméně plně. Podstatná část klientely si domlouvá kontakty předem na místech, která vnímá 
jako bezpečná.  

Místní klientela je v porovnání s jinými městy více méně sociálně, zdravotně i uživatelsky 
stabilizovaná. Tvoří ji  primárně uživatelé Buprenorphinu a pervitinu. Oboje je v regionu celkem 
dobře dostupné a to přímo v Pečkách, případně v Kolíně či Praze.  Zcela běžná je kombinace více 
drog či léků. Málo který z uživatelů je pouze na jedné látce. Častým jevem je kombinace těchto 
preparátů s jinými tlumivými látkami (Neurol, Rivotril, Diazepam, Apaurin, Tramal apod.).  Klienti 
využívají často souběžně více lékařů, aby dosáhli potřebného množství. Standardem je užívání 
THC a často i alkoholu. 
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Evidujeme 10 osob jako osoby bez přístřeší (osoby, které využili TP v Pečkách v roce 2018). Bydlí 
v prostorách, které nejsou určeny k bydlení. Zbytek bydlí na ubytovnách, v podnájmech, případně 
u rodičů. Z místních jako osoby bez přístřeší evidujeme 5 osob. 
Necelá polovina klientely (osoby, které využili TP v Pečkách v roce 2018) pracuje, druhá polovina 
pobírá dávky sociálního zabezpečení, nejčastěji hmotné nouze. Minimálně 2 bylo zcela bez příjmu. 
Část nezaměstnaných si práci hledá. Z místních uživatelů je pracujících více jak polovina. 

Většina klientely, která má zájem o svůj zdravotní stav, je protestovaná a byla či je v péči 
specialistů.  Tzn., jsou vyléčeni, léčí se či jsou monitorováni. Především je řeč o Hepatitidě typu C. 
O námi nabízené testování místní nestojí nebo využívají testování v kontaktním centru, kde je to 
komfortnější. 

 
Spolupráce s jinými subjekty a monitoring drogových scén 

TP průběžně monitoruje drogovou scénu jak ve městech, kde své služby pravidelně poskytuje, 
tak i v okolních obcích Kolínska a Kutnohorska.  

Součástí monitoringu drogových scén je také oslovování lékáren ve městech, kde působí TP, 
s nabídkou distribuce Bezpečných balíčků, tj. základní HR materiál k bezpečnější aplikaci, kontakty 
na Terénní program, Kontaktní centrum, Odborné sociální poradenství pro uživatele drog a osoby 
blízké. Zároveň ve zmíněných lékárnách monitorujme pro bližší představu o scéně v daných 
městech prodeje injekčních stříkaček, substitučních látek – primárně Subutexu a Suboxonu 
(substituční preparáty buprenorphinového typu, které bývají ve většině případů zneužívány 
injekčně). Dále jsme mapovali dostupnost testů detekujících užití látek. V  roce 2018 jsme lékárně 
v Pečkách nevydistribuovali žádný z Bezpečných balíčků – neprojevují o ně zájem. Spolupráce 
s lékárnou v Pečkách probíhala také v minulosti v období, kdy se lékárna rozhodla ukončit prodej 
injekčních stříkaček. Předali jsme letáčky terénních programů, aby mohli odkazovat na naše 
služby. 

Městskému úřadu předáváme každý rok zprávu o působení terénních programů a monitorování 
drogové scény v městě Pečky. Pracovník městského úřadu nám také pomáhá se sběrem 
odhozených stříkaček a monitorováním míst nálezů.                                                           

Statistické porovnání  

 
 
 Období 2016 2017 2018 

Kontakty 285 252 319 

První kontakty 8 8 3 

Počet osob * 53 UD 48 UD (+2 NEUD) 45 UD/1 NEUD 

Gender poměr 
(muži/ženy) 

39 / 14 40/8 37/8 

Průměrný věk 35 34 36 

Oslovení 14 12 2 

Výměnný injekční 199 234 298 
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program 

OUT (vydáno) 19 708 16 954 17 618 

Informace 50 42 59 

Nálezy 148   

  (z toho 38 BOXY, info z Mú 
nezjišťováno)) 

430  
 

(z toho 150 Mú, 176 BOX u 
lékárny) 

257 

Zastoupení užívaných drog** 

Pervitin 18 15 16 

Heroin 1 1 1 

Subutex / 
Suboxone  

29 29 27 

Ostatní 5 5 1 

* UD = uživatel drog, NEUD = rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů 
** Zaznamenává, jaké drogy klienti terénního programu užívají jako primární 
*** Ostatní – THC, Kokain, Psychofarmaka, Halucinogeny apod. 
 
 
Komentář k statistickým datům 

V dlouhodobějším měřítku zaznamenáváme nárůst kontaktů. Snažíme se oslovovat (není moc 
koho), klientela přirozeně stárne, nových uživatelů moc nepřibývá. Pozorujeme nárůst aktů výměn 
a vyšší objem stříkaček, se kterými klienti disponují. Stále měníme velké množství stříkaček. Značí 
to, že uživatelé užívají bezpečněji (nepoužívají stříkačky opakovaně) a to, že se stoupajícím 
věkem se zhoršuje jejich stav žil (potřebují tedy na jednu aplikaci někdy i více stříkaček, než se jim 
podaří dávku aplikovat). 

V  2018 jsme se v rámci TP potkaly ve městě celkem 45 uživatelů a 1 neuživatele (partnerka 
uživatelů), což je podobný počet jako v roce 2017. Výrazně převažují muži a průměrný věk je 36 
let.  

Celkově jsme měli s uživateli 319 kontaktů (fyzických, bez oslovovaných experimentátorů či 
potencionálních uživatelů, kteří se klienty nestali).  S oslovenými a telefonickými kontakty se 
dostáváme na počet 452 kontaktů. Proběhly 3 první kontakty a 2 oslovení potencionálních 
uživatelů. 

Počet vydaných stříkaček je lehce vyšší, ale  podobný roku 2017, konkrétně bylo vydáno 17 618 a 
přijato bylo 18 394 použitých stříkaček. Počet provedených aktů výměn je oproti minulému roku 
vyšší – 298. Stávající uživatelé drog využívají výměnný program častěji a více mění jak pro sebe, 
tak i pro ostatní uživatelé, kteří nechtějí nebo nemohou s TP přijít do styku. Chovají se také více 
zodpovědně k sobě i k okolí, což je jeden z našich cílů.  

Ve městě není momentálně kromě informací, kterých je přes pokles kontaktů obdobné množství 
jako v předchozích letech, výrazný zájem o poradenství a sociální práci. Jedná se o ojedinělé 
případy. Stejně tak tomu je se zájmem o testy na infekční choroby.  
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Ze statistik je vidět nárůst počtu nalezených stříkaček. Počet nálezů ve městě z naší strany bylo 
257 kusů. Nejčastějším místem nálezů bylo v blízkosti nádraží. Vzhledem k nejčastějšímu místu 
nálezů se jedná, především o přespolní uživatelé drog, kteří do města přijíždějí vlakem. V letošním 
roce jsme zaznamenali využívání boxů na odhozené stříkačky ve městě pouze sporadicky. 
Spravujeme zde aktuálně jeden umístěn na lékárně. Druhý, který byl na domu služeb byl 
deinstalován vzhledem k nové lékařské ordinaci. 

Nejpočetnější skupinu uživatelů drog potkávaných v rámci programu ve městě Pečky tvořili 
v roce 2018 uživatelé Buprenorfinu, substitučních látek známých pod obchodními názvy 
Subutex, Suboxone.  Zastoupení uživatelů dle primárně užívaných drog je srovnatelné s rokem 
2017.. Počet uživatelů heroinu a čistě marihuany je stále nízký. Velká část těchto uživatelů 
jednotlivé drogy kombinuje, případně k nim ještě zneužívá jiná psychofarmaka.  

 
Zpracovala: 
Kristýna Szijjártová, vedoucí služby 


