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VIZE, POSLÁNÍ,

CÍLE A HODNOTY

VIZE

Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti,

vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívat k prevenci závislostí

vytvářením nezávislého, svobodného prostředí.

POSLÁNÍ

Pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v ob-

lasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledat a vy-

tvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu

jejich života a osobní spokojenost.

CÍLE

Chceme poskytovat kvalitní služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, pro-

gramů pro děti a mládež, programů postpenitenciální péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu

a rozvoj etnických skupin a dalších. Chceme prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je ne-

postradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi

a mládeží, uspokojovat celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách.

HODNOTY A PRINCIPY, ZE KTERÝCH VYCHÁZEJÍ NAŠE SLUŽBY

Základní lidské etické principy, tolerance, respekt, empatie, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, tý-

mová práce a profesionalita. Odvaha a vytrvalost být a provázet na cestě ke svobodě.
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HISTORIE

1984—1994

V roce 1984 vzniká tajná spontánní a neformální skupina fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny

prožila svoji drogovou kariéru. V roce 1991 je založena Nadace Podané ruce. V následujících letech od prvního

resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě jsou datovány začátky prvních terénních aktivit na

Moravě. V Olomouci je otevřeno první K-centrum. V roce 1993 je zahájena kontaktní práce v Brně v prostorách,

které Podaným rukám věnoval řád Milosrdných bratří.

1994—2000

V roce 1994 je založeno občanské sdružení — Sdružení Podané ruce, o. s., a přebírá všechny aktivity nadace.

V tomto roce je zahájena činnost centra Prevence v Brně ve spolupráci se Školským úřadem Brno. V roce 1996

otevíráme terapeutickou komunitu Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří. Pokračuje pomoc při zakládání drogo-

vých služeb na Moravě, spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými

úřady a dalšími státními institucemi. V roce 1998 zahajujeme program Denního psychoterapeutického sanatoria

Elysium v Brně a služeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region.

V roce 1999 otevíráme Doléčovací centrum Jamtana v Brně. Zahajujeme činnost Institutu vzdělávání v oblasti

drogových závislostí (I.E.S.). V roce 2000 dochází k oddělení kontaktního centra od terénních služeb v Brně,

zřizujeme metadonovou ambulanci při DPS Elysium. Jako další otevíráme Kontaktní centrum Charáč v Uherském

Hradišti.

2001—2005

Zahajujeme program Prevence zneužívání syntetických drog. Otevíráme kontaktní centrum ve Znojmě (KC Ne-

topeer ) a kontaktní centrum v Prostějově (KC Želva). V letech 2002 a 2003 zahajuje činnost psychiatrická

ambulance v Brně a v Olomouci je zahájen provoz centra Práce s klientem v konfliktu se zákonem a Programů

terénní práce v Olomouci jako samostatných středisek. V roce 2004 a 2005 realizujeme mezinárodní projekt

„Breaking the Circle“ v Kábulu (Afghánistán), projekt je podporován z fondů Evropské unie.



Společnost Podané ruce o. p. s. — www.podaneruce.cz | 5

2006—2010

Přijímáme dvě nová střediska — Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Víceúčelovou drogovou službu v Blan-

sku. Tím začíná nová etapa — sdružení přestává být pouze „drogovou“ organizací, rozšiřuje nabídku svých služeb

i o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Zakládáme drogovou službu ve Vyškově. V roce 2007 do

sítě služeb přibývá NZDM KudyKam v Olomouci. Rok 2008 je rokem příprav ke vzniku divizí. Registrujeme nové

služby — Ambulanci adiktologie v Olomouci, NZDM Prostějov, Terénní programy Olomouc pro práci s dětmi a mlá-

deží, Poradenské centrum Pasáž. V roce 2009 dochází k upevnění divizní struktury. Všechny naše drogové služby

jsou úspěšně certifikovány. Zaměřujeme se na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí. Věnujeme se nejen

drogovým závislostem, ale závislostem jako širšímu fenoménu (alkohol, gambling), rozvíjíme pracovní strategie

v zacházení s komplikovanými závislostmi. V roce 2010 nastupuje dosavadní výkonný předseda sdružení Jindřich

Vobořil na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního proti-

drogového koordinátora, do funkce předsedy sdružení je zvolen Pavel Novák. V tomto roce realizujeme projekt

výzkumu prevalence hepatitidy typu C. Zahajujeme projekt Case management (koordinované péče) pro dlou-

hodobé klienty. Realizujeme projekt Lokální partnerství v Olomouci. Ambulance adiktologie se etabluje jako

jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče.

2011

V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený komplex níz-

koprahových služeb. Propojení centra Pasáž s Case managementem se stává základem pro komplexní péči pro

uživatele nealkoholových drog v Brně. Pokračuje naše úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež v divizi Olomouc-

kého a Zlínského kraje. Připravujeme vznik nové organizační struktury ve sdružení — vznik samostatných oddě-

lení. Přípravami vrcholí období změny sdružení z organizace zabývající se nejprve pouze drogovými závislostmi

přes organizaci zabývající se závislostmi látkového i nelátkového typu až po organizaci, která kromě prevence

a léčby závislostí v nejširším smyslu poskytuje také nabídku nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.

2012

Od 1. 3. 2012 dochází k připravované organizační změně ve sdružení — dosavadní členění sdružení podle regio-

nálního principu je změněno založením samostatných oddělení, ve kterých jsou seskupeny služby podle svého

zaměření. Vrcholí tak také vývoj sdružení v oblasti práce s dětmi a mládeží — od prvního NZDM v roce 2006

až po vytvoření samostatného oddělení Prevence a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v roce 2012.

Rozvíjíme dále práci v oblasti gamblingu a projekty ve vyloučených lokalitách: úspěšně dokončujeme projekt

Lokální partnerství v Olomouci. Projekt vyúsťuje v navazující projekt komunitní práce v romské lokalitě. Po-

dobně zaměřeným projektem v regionu Brna je započetí práce na vytvoření Terapeutického centra ve vyloučené

lokalitě v Brně. Úspěšně realizujeme jednání k převzetí NZDM Nitka a Terénních programů Šumpersko, daří se

nám připravit převzetí obou těchto programů. Mnoho času věnujeme sledování vývoje nutnosti transformace

občanského sdružení do organizace jiného typu a přípravě na tuto změnu.
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2013

Byla připravena transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost — dne 4. 10. 2013 odsou-

hlasila Valná hromada občanského Sdružení Podané ruce, o. s., realizaci záměru přeměny této organizace dle

zákona č. 68/2013 Sb. na obecně prospěšnou Společnost Podané ruce o. p. s. Tato změna byla provedena ke

dni 1. 1. 2014 a byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Brně

v oddílu O, vložce č. 674. Současně došlo ke změně sídla organizace od 1. 1. 2014. Adresou nového sídla se stala

Vídeňská 225/3, 639 00 Brno.

Pokračují práce v oblasti gamblingu: prosazování tématu vůči městům i centrálním a dalším donorům, výběr

a proškolení našich zaměstnanců pro práci s gamblery, tvorba krajských projektů. Díky grantu z OP LZZ a dotaci

z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se práci s gamblery daří úspěšně rozvinout, narůstá počet

klientů. Účastníme se aktivně kulatých stolů a konference na téma patologického hráčství.

Pokračujeme v naší práci ve vyloučených lokalitách: dokončujeme úspěšně projekt Lokální partnerství v Olo-

mouci a v Brně se daří prosazovat a započít realizaci projektu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě

v Brně. Připravujeme započetí provozování Psychiatrické ambulance ve Zlíně. Sledujeme a aktivně jednáme

o plánovaných změnách financování NNO zejména pro služby pro osoby s problémy se závislostí.
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SLOVO ŘEDITELŮ

Vážené kolegyně a kolegové, vážení donoři,

podporovatelé a příznivci naší práce,

uplynulý rok 2013 byl podle čínského horoskopu

rokem černého Hada. Rok Hada bývá charakterizo-

ván jako rok, v němž přicházejí nové věci, nové

plány, nepřetržitelný pokrok — a současně také

horké chvilky a nečekané situace. Rok 2013 byl

předpovídán jako rok, který je ideální pro pokrok,

držíme-li se pomalých dávek a metodických způ-

sobů. Je také označován jako rok hluboké transfor-

mace. Troufáme si říct, že toto vše — jak v meta-

forické, tak i v doslovné rovině — rok 2013 přinesl

a naplnil.

V souvislosti s připravovanými rozsáhlými změnami

právní úpravy postavení ziskových i neziskových

právnických osob a zejména v důsledku připravo-

vané revoluční změny soukromého práva v souvis-

losti s nabytím účinnosti nového občanského záko-

níku od 1. 1. 2014 jsme v roce 2013 věnovali hodně

času a úsilí přípravě na transformaci Sdružení Po-

dané ruce, o. s.. V průběhu roku jsme zvažovali

a hledali různá řešení, směřující k takové změně

právní formy sdružení, která by nám umožnila po-

kračovat v poskytování našich služeb při součas-

ném zachování dlouholeté kontinuity naší organi-

zace (vždyť v roce 2013 oslavily „Podanky“ už 21 let

své existence). Jako nejvhodnější — a prakticky je-

diná možnost — se nakonec ukázala být transfor-

mace občanského sdružení na obecně prospěšnou

společnost. Pečlivé přípravy v průběhu celého roku

2013 jsme zvládli úspěšně a od 1. 1. 2014 jsme se

stali Společností Podané ruce, o. p. s.

V odborné části naší práce jsme se intenzivněji vě-

novali problematice gamblingu. Jedním z cílů pro

rok 2013 pro nás byl právě rozvoj práce v oblasti

práce s patologickými hráči, a to jak v rovině stra-

tegické (oslovení měst a ostatních donorů, zařa-

zení problematiky do komunitních plánů měst, kraj-

ských strategií apod.), tak v rovině přímé práce

s patologickými hráči. Významným přínosem bylo

mimořádné dotační řízení Rady vlády pro koordi-

naci protidrogové politiky, díky které se podařilo

práci s patologickými hráči velmi dobře nastarto-

vat, a to včetně fungujícího svépomocného webu

a podpůrné terapeutické skupiny. Naše tři specia-

lizované ambulance v Brně, v Olomouci a ve Zlíně

tak mohly poskytnout požadovanou odbornou po-

moc osobám potýkajícím se s problémem hráčské

závislosti. V průběhu jednání s městy Brno, Olo-

mouc a Zlín také jednoznačně vyplynulo, že finanční

podpora ze strany státu (tj. RVKPP) je významným

motivem, aby se k finanční podpoře těchto slu-

žeb města také připojila, což napomáhá mimo jiné

etablovat potřebné programy pro patologické hráče

na místních úrovních. Další oblastí našeho rozvoje

byla práce ve vyloučených lokalitách: námi realizo-

vaný projekt Lokální partnerství v Olomouci vyús-

til řadu zásadních změn. Kromě samotného usta-

novení stálé platformy Lokálního partnerství při-

jalo město ve vztahu k nemovitostem v lokalitě

systémové opatření, investovalo se do infrastruk-

tury a posílil prvek sociální práce. Výsledkem je, že

ze dvou původně vyloučených lokalit je dnes v ře-

šení již jen jedna, a i ta se výrazně proměňuje.

Na projekt průběžně navazují další aktivity komu-

nitního typu. V Brně jsme započali realizaci pro-

jektu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě

na ulici Bratislavská (služba byla registrována od

1. 10. 2013).

Mezi naše další aktivity, rozvíjející základnu na-

šich služeb, patřilo bezesporu také převzetí posky-

tování služby NZDM Nitka (od 1. 1. 2013), převzetí

realizování služby Terénní programy Šumpersko (od
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1. 1. 2013) a příprava koupě psychiatrické ambu-

lance ve Zlíně (registrována k 1. 10. 2013).

Jako zcela nový typ služby, s kterým jsme do té

doby neměli žádnou zkušenost, jsme úspěšně pře-

vzali distribuci časopisu Nový prostor v Olomoucké

metropoli. Prodej časopisu NP je pro řadu klientů

šancí, jak opět vstoupit do kontaktu s lidmi ve svém

okolí a představuje důstojnou variantou znovuza-

čleňování a integrace.

Ze strategických kroků, které považujeme za velmi

významné a jimž jsme věnovali velkou pozornost

i energii, jmenujme sledování a jednání v oblasti

plánovaných změn financování NNO, a to zejména

u adiktologických služeb (problematika přednasta-

vení dotačního systému na systém veřejných za-

kázek, oblast adiktologických výkonů a vyjedná-

vání s pojišťovnami apod.). Nejvýraznějším poči-

nem v naší „drogové“ oblasti bylo ale bezesporu

započetí prosazování tzv. integrované politiky po

vzoru ostatních evropských zemí, které sdružují

problematiku závislostí jako takových do jednoho

balíčku. S tématem prosazení pojetí integrované

politiky v České republice přišel národní protidro-

gový koordinátor a my jsme se k prosazování této

myšlenky velmi rádi připojili.

Rok 2013 přinášel ale i zaostření pozornosti vedení

dovnitř organizace, na její vnitřní fungování. Usilo-

vali jsme především o stabilizaci a rozvoj funkčních

mechanismů nové organizační struktury: oddělení

sdružující typově podobné služby jakožto svébytné

celky, sdílející odbornou a metodickou linii.

Drobnou třešničkou bylo založení a spuštění naší

facebookové stránky, která v krátkém čase získala

přes 300 fanoušků a příjemným způsobem napo-

mohla oživit komunikaci a sdílení informací, zpráv

či postřehů s našimi příznivci. Ve dnech, kdy pí-

šeme tato slova, se naše pozornost ale už plně upíná

k roku 2014 — k roku dřevěného Koně. Ten má být

podle čínského horoskopu rokem rychlým, expan-

zivním a bujným a má více než kdy jindy platit

přísloví „štěstí přeje připraveným“ a důraz na tý-

movou práci. Rádi bychom v naší části nízkopraho-

vých služeb pro děti a mládež úspěšně připravili vše

potřebné k převzetí nízkoprahového klubu v Brně

a pokračovali tak v rozvoji práce s dětmi a mlá-

deží. V části našich služeb adiktologických bychom

rádi v letošním roce stabilizovali naši novou psy-

chiatrickou ordinaci ve Zlíně a pokračovali v na-

šem zacílení na oblast práce s patologickými hráči

(nově i oblast prevence gamblingu pro děti a mlá-

dež) a prevence škodlivého užívání alkoholu u dětí

a mládeže, více rozvinuli oblast postpenitenciární

péče a stabilizovali oblast práce ve vyloučených lo-

kalitách (zejména Terapeutické centrum v Brně).

Velké úsilí chceme věnovat aktivitám směřujícím

k podpoře integrované politiky. Prosazování inte-

grované politiky považujeme v naší branži za jeden

z nejvýznamnějších počinů posledních let. Reflek-

tuje totiž vývoj společnosti v jejím přístupu k dro-

gám: užívání nelegálních drog už není záležitostí

pouze okrajové skupiny lidí, mezi závislými zde jsou

často lidé s dobrým socioekonomických statutem

a závislosti jako takové zasahují do všech sociálních

skupin obyvatel naší země. Nadto prvními drogami,

s nimiž se člověk vůbec setká, jsou často drogy le-

gální — tabák a alkohol. Jediným smysluplným ře-

šením protidrogové politiky — či lépe politiky pro

oblast závislostí — je tedy právě řešení drog legál-

ních i nelegálních v jednom celku.

V letošním roce realizujeme i jednu významnou me-

zinárodní aktivitu: po 10 letech jsme se vrátili do

Afghánistánu a realizujeme zde projekt Rozvoj dro-

gové prevence.

A protože čínský Kůň se vyznačuje kromě smyslu pro

humor, disciplíny a kreativity také silou, díky které

tvrdá práce a kreativní inovace budou mít dlou-

hodobý pozitivní dopad, přejme si, nechť se jeho

předpověď naplní. Budeme rádi, pokud při tom bu-

dete s námi.

Pavel Novák, ředitel společnosti

Helena Rampachová, zástupce ředitele

Jiří Dolák, odborný ředitel

Lukáš Carlos Hrubý, odborný ředitel
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5
FINANČNÍ ZPRÁVA

Hospodaření (skladba nákladů a výnosů v tis. Kč)

VÝNOSY

Dotace státní 29 712

Úřad vlády 12 449

MPSV — Ministerstvo práce 13 892

a sociálních věcí

MZ — Ministerstvo zdravotnictví 991

MŠMT — Ministerstvo školství, 585

mládeže a tělovýchovy

MSp — Ministerstvo spravedlnosti 1 795

Dotace územně správních celků 15 558

Krajské úřady 8 260

Statutární město Brno 3 620

Statutární město Olomouc 2 018

Ostatní Městské úřady 1 660

Granty 5 138

Granty ČR a EU 93

Fondy EU 5 045

Ostatní výnosy 10 269

Tržby za prodej výrobků a zboží 1 243

Tržby z prodeje služeb 5 557

Změna stavu zásob 53

Příjmy od klientů 983

Dary 1 796

Tržby za prodej majetku 140

Použití dotací a grantů na odpisy 268

Ostatní 229

Výnosy celkem 60 677

Komentář: V jednotlivých nákladových kapitolách jsou uvedeny pouze vý-

znamné nákladové položky. Přibližně 8 613 tis. Kč z celkových nákladů

tvoří hospodářsko-správní náklady, tj. cca 14,3 % celkových nákladů. Z toho

6 593 tis. Kč jsou náklady osobní. Ostatní náklady jsou náklady vynaložené

pro plnění sociálních služeb, a to buď přímo, nebo nepřímo, např. přes vzdě-

lávání pracovníků vykonávajících činnost v těchto službách.

NÁKLADY

Materiál a prodané zboží 5 081

Zdravotnický materiál 1 999

Kancelářské potřeby 301

DDHM 1 257

PHM 190

Materiál pro sport. a soc. činnost 117

Potraviny pro klienty 476

Energie 2 767

Voda 303

Elektrická energie 713

Plyn 394

Pára 1 303

Opravy 626

Budovy 332

Auta, přístroje a zařízení 294

Cestovné 938

ČR 846

Zahraniční 92

Reprezentace a nedaňová propagace 32

Ostatní služby 8 155

Nájemné 2 414

Odvoz a likvidace odpadů 88

Služby klientům 79

Telefon, internet, poštovné 657

Leasing 169

Pronájem místností, pozemků, 48

předmětu aj.

Tisky a grafické práce 333

Vzdělávání zaměstnanců 1 090

Ekonomické a právní služby 333

Náklady na lektory 626

Partner v projektu 126

IT, software a webové služby 513

Výdaje na ostatní služby 1 679

Osobní náklady 41 757

Hrubé mzdy 29 350

OON 2 135

Zákonné pojištění 10 272

Odpisy 453

Zůstatková cena prodaného majetku 0

Ostatní náklady 267

Pojistné aut, majetku a soc. služeb 119

Ostatní provozní náklady 148

Náklady celkem: 60 076
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Rozvaha (v celých tis. Kč)

AKTIVA Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013

Stálá aktiva celkem 9 615 12 076

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 26 26

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 14 740 14 378

Pozemky 196 196

Stavby 11 793 11 793

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 456 1 305

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 218 1 007

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 77 77

Dlouhodobý finanční majetek 200 3 115

Podíly v ovládaných a řízených osobách 200 3 115

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem −5 351 −5 443

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku −26 −26

Oprávky ke stavbám −3 259 −3 530

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí −848 −880

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku −1 218 −1 007

Oběžná aktiva celkem 5 550 5 000

Zásoby celkem 419 531

Materiál na skladě 16 75

Výrobky 403 456

Zboží na skladě 0 0

Pohledávky celkem 2 923 3 481

Odběratelé 177 883

Poskytnuté provozní zálohy 601 708

Ostatní pohledávky 531 345

Pohledávky za zaměstnanci 296 311

Pohledávky za institucemi SZ a veřejného ZP 0 0

Daň z příjmů 1 1

Ostatní daně a poplatky 0 0

Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem ÚSC 802 287

Jiné pohledávky 135 192

Dohadné účty aktivní 383 782

Opravná položka k pohledávkám −3 −28

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 529 719

Pokladna 486 289

Účty v bankách 1 043 430

Peníze na cestě 0 0

Jiná aktiva celkem 679 269

Náklady příštích období 81 74

Příjmy příštích období 598 171

Kurzové rozdíly aktivní 0 24

AKTIVA celkem 15 165 17 076
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PASIVA Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013

Vlastní zdroje celkem 11 310 11 078

Jmění celkem 11 171 10 477

Vlastní jmění 9 670 9 402

Fondy 1 501 1 075

Výsledek hospodaření celkem 139 601

Účet výsledku hospodaření 0 601

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 139 0

Cizí zdroje celkem 3 855 5 998

Rezervy celkem 0 0

Dlouhodobé závazky celkem 443 296

Dlouhodobé bankovní úvěry 443 296

Krátkodobé závazky celkem 2 081 5 495

Dodavatelé −163 159

Přijaté zálohy 1 416 1 631

Ostatní závazky 58 63

Zaměstnanci 49 167

Závazky k institucím SZ a veřejného ZP 18 103

Daň z příjmů 0 0

Ostatní přímé daně 8 48

Ostatní daně a poplatky 2 2

Daň z přidané hodnoty 229 189

Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu 31 464

Jiné závazky 0 0

Krátkodobé bankovní úvěry 0 2 141

Dohadné účty pasivní 433 528

Jiná pasiva celkem 1 331 207

Výdaje příštích období 364 213

Výnosy příštích období 967 −13

Kurzové rozdíly pasivní 0 7

PASIVA celkem 15 165 17 076

Přehled dlouhodobého majetku (v pořizovacích cenách, tis. Kč)

Druh majetku PZ Přírůstek Úbytek KZ

1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 511 1067 584 8 994

2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 247 0 10 237

3. Dopravní prostředky 1 392 0 120 1 272

4. Vybavení 64 0 31 33

5. Budovy a stavby 11 793 0 0 11 793

6. Pozemky 196 0 0 196

Komentář: Součástí tabulky (body 1 a 2) je majetek evidovaný na podrozvahových účtech 97110 a 97210.
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Výsledovka (stav k poslednímu dni účetního období v celých tis. Kč)

NÁKLADY hlavní hospodářská celkem

Spotřebované nákupy celkem 7 516 332 7 848

Spotřeba materiálu 4 783 194 4 977

Spotřeba energie 2 629 138 2 767

Prodané zboží 104 0 104

Služby celkem 8 845 906 9 751

Opravy a udržování 600 26 626

Cestovné 878 60 938

Náklady na reprezentaci 30 2 32

Ostatní služby 7 337 818 8 155

Osobní náklady celkem 40 421 1 336 41 757

Mzdové náklady 30 421 1 064 31 485

Zákonné sociální pojištění 9 881 268 10 149

Ostatní sociální pojištění 119 4 123

Zákonné sociální náklady 0 0 0

Daně a poplatky celkem 34 3 37

Daň silniční 20 2 22

Ostatní daně a poplatky 14 1 15

Ostatní náklady celkem 158 44 202

Ostatní pokuty a penále 5 0 5

Úroky 50 23 73

Odpis nedobytné pohledávky 4 0 4

Kurzové ztráty 0 1 1

Dary 0 0 0

Jiné ostatní náklady 99 20 119

Odpisy, prodaný majetek, tvorba OP a rezerv celkem 438 43 481

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 410 43 453

Zůstatková cena prodaného majetku 0 0 0

Tvorba rezerv a opravných položek 28 0 28

Náklady celkem 57 412 2 664 60 076
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VÝNOSY hlavní hospodářská celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 4 756 3 027 7 783

Tržby z vlastních výrobků 30 1 066 1 096

Tržby z prodeje služeb 4 600 1 940 6 540

Tržby za prodané zboží 126 21 147

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 53 53

Změna stavu výrobků 0 53 53

Ostatní výnosy celkem 458 34 492

Úroky 90 5 95

Kurzové zisky 0 4 4

Jiné ostatní výnosy 368 25 393

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek, 1 843 98 1 941

přijaté příspěvky celkem

Tržby z prodej majetku 140 0 140

Zúčtování opravných položek 3 0 3

Přijaté příspěvky (dary) 1 700 98 1 798

Provozní dotace celkem 50 408 0 50 408

Provozní dotace 50 408 0 50 408

Výnosy celkem 57 465 3 212 60 677

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ hlavní hospodářská celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním 53 548 601

Daň z příjmu 0 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění 53 548 601
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6
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

ZA ROK 2013

Společnost Podané ruce o. p. s.

Vídeňská 3, 639 00 Brno

IČO 60557621

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského

soudu v Brně v oddílu O, vložka č. 674, datum zápisu 1. 1. 2014.

Do 31. 12. 2013:

Sdružení Podané ruce, o. s.

Francouzská 36, 602 00 Brno

IČO 60557621

Organizace registrována u Ministerstva vnitra ČR pod č. j.: II/S-OS/1-25398/94-R.

Právní forma:

občanské sdružení

Účel, pro který byla zřízena:

prevence a léčba drogových i nedrogových závislostí, práce s dětmi a mládeží

Datum vzniku právní subjektivity:

21. 9. 1994

Statutární orgán:

předseda sdružení Bc. Pavel Novák, za jeho nepřítomnosti jej zastupuje odborný ředitel

Dozorčí rada:

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, Mgr. Božena Havlová, Mgr. Miroslav Charvát, Ph. D., Mgr. Marek Jargus, MUDr. Jana

Novotná, MUDr. Zora Prosková, Mgr. Jaromír Smejkal, JUDr. Petr Smejkal, MUDr. Miroslava Zavřelová

Zakladatelé:

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., Petr Žáček, MUDr. Jana Novotná, Mgr. Zuzana Starostová

Vkladem do vlastního jmění byl převod budovy TK Podcestný mlýn, Kostelní Vydří 64, která byla majetkem

Nadace Podané ruce ve výši pořizovací ceny 1 188 831 Kč.
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Hlavní činnost:

zřizování a provoz příslušných zařízení léčebné a sociální pomoci, poradenská, osvětová činnost

Hospodářská činnost:

služby s příslušnými živnostenskými oprávněními, tj.: pořádání kurzů, výroba a prodej dárkových předmětů,

nákup a prodej zboží, pořádání kulturních akcí, vydavatelství

1. Vedení účetnictví, účetní metody, způsoby účtování, oceňování, odpisové metody, přepočty měn:

Sdružení Podané ruce, o. s. (dále jen SPR):

∘ Vedlo v účetním období 2013 účetnictví dle zákona 563/1991 Sb., vyhlášky 504/2002 Sb. a Českých účet-

ních standardů, a to elektronicky v programu firmy VEMA, doklady jsou uloženy v archivu Francouzská 36,

602 00 Brno.

∘ Provádí účtování materiálu dle způsobu B.

∘ Třídí hmotný a nehmotný majetek do odpisových skupin dle zákona č. 586/1992 Sb., doba odepisování je

stanovena dle téhož zákona. Zaúčtování odpisů na majetku pořízeného z dotací a grantů provádí dle vyhlášky

č. 504/2002 Sb. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. Způsob tvorby a výše opravných položek:

opravné položky byly tvořeny v souladu s § 8 zákona č. 593/1992 Sb. Způsob tvorby rezerv: nebyly tvořeny.

∘ Oceňuje jednotlivé složky majetku a závazků pořizovací cenou (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,

zásoby), reprodukční cenou (majetek nabytý bezúplatně, příchovky zvířat), vlastními náklady (majetek vy-

tvořený vlastní činností), nominální hodnotou (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky).

∘ K přepočtůmměn používá kursy ČNB daného pracovního dne (bankovní výpisy, granty) nebo kurs ze smlouvy —

stálý kurz (granty).

2. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

SPR eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů ve výši 84 tis. Kč. SPR nemá závazky po lhůtě splatnosti

nad 180 dnů. Závazek z titulu DPH činil k 31. 12. 2013 192 tis. Kč. Se souhlasem FÚ byl zaplacen 28. 3. 2014.

Závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění k 31. 12. 2013 činí 103 tis. Kč. Závazky

byly uhrazeny dne 17. 1. 2014.

3. Stav zaměstnanců a osobní náklady v roce 2013:

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 109

z toho ženy 63

z toho zkrácený úvazek 27

z toho řídící pracovníci 4

z toho vedoucí pracovníci 30

z toho členové dozorčí rady 0

Průměrný evidenční počet přepočtený 97,32

Hrubé mzdy za rok 2013 (bez OON) v Kč 27 794 592

Průměrná měsíční mzda v Kč 23 800

Členové statutárních orgánů vykonávají svou činnost dobrovolně bez nároku na odměnu. Členové statutárních

orgánů, kteří jsou zaměstnanci SPR, pobírají odměnu pouze za výkon pracovní činnosti v souladu s mzdovým
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předpisem sdružení. V průběhu roku 2013 byla členům statutárních orgánů poskytnuta půjčka z prostředků

SPR, jiným orgánům SPR ne. Předseda SPR působil od 25. 5. 2011 jako jednatel společnosti Společnost Podanky,

s. r. o., a od 17. 12. 2013 jako jednatel společnosti Psychiatrická ambulance Podané ruce s. r. o.

4. Způsoby zjištění základu daně z příjmu:

SPR provozuje zdravotnické zařízení, a to psychiatrickou ambulanci pod IČZ 72996466. S ohledem na § 18,

odst. 15 zákona o daních z příjmů byl základ daně zjištěn za celou organizaci ze všech příjmů s výjimkou úroků

z vkladů na běžném účtu. Dále byly vyloučeny dary včetně nákladů z nich hrazených a odpisy majetku pořízeného

z dotací a grantů. Pro daňový základ byl uplatněn odpočet dle zákona o dani z příjmu § 20, odst. 7 pro neziskové

organizace. Vzniklá úspora na dani z příjmů bude v roce 2014 použita na krytí nákladů spojených s poskytováním

zdravotní péče. Daňová úspora z roku 2012 byla použita na pokrytí ztrátových středisek hlavní činnosti.

5. Ostatní závazky:

SPR má u Sberbank CZ, a. s. sjednán rámcový kontokorentní úvěr v průměrné výši 2,75 mil. Kč, který se čerpá

zejména jako překlenovací provozní úvěr v období do uvolnění prostředků z veřejných rozpočtů a na předfi-

nancování projektů podpořených ze strukturálních fondů EU. Tento úvěr je kryt zástavním právem na budovu

Podcestný mlýn v Jihočeském kraji a dvěma bianco směnkami. SPR má sjednány tři dlouhodobé úvěry na pořízení

dopravní techniky: u GE MONEY Multiservis, a. s., a u společnosti RCI Financial Services, s. r. o., jsou sjednány

dvě úvěrové smlouvy. KZ k 31. 12. 2013 u GE MONEY Multiservis, a. s., činí 13,5 tis. Kč, termín splatnosti úvěru

je k 22. 5. 2014, KZ k 31. 12. 2013 u RCI Financial Services, s. r. o., činí 147,4 tis. Kč, termín splatnosti úvěru je

k 22. 11. 2015 a KZ k 31. 12. 2013 u RCI Financial Services, s. r. o., činí 135,3 tis. Kč, termín splatnosti úvěru je

k 12. 1. 2016. Splátky úvěrů jsou prováděny v souladu s platebními kalendáři.

6. Dary a nadační příspěvky:

Organizace získala finanční dary v celkové výši 367 tis. Kč, dary byly použity na úhradu provozních nákladů.

Materiální dary byly obdrženy v hodnotě 269 tis. Kč. Jejich podrobný přehled je přílohou přiznání k dani daro-

vací. Dále organizace eviduje k 31. 12. 2013 KZ na AÚ 68250 (příspěvky od nadací) v celkové výši 1 056 tis. Kč.

Výnosy z darů byly čerpány v souladu s podmínkami pro rok 2013. Finanční a materiální dary od organizací

a fyzických osob, které nebyly vyčerpány v průběhu roku 2013, byly převedeny do fondu darů (91170, 91180)

a KZ k 31. 12. 2013 na tomto účtu činí 159 tis. Kč.

7. Rozbor HV:

Za rok 2012 byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 139 019,32 Kč. Na zasedání Valné hromady SPR dne

13. 6. 2013 bylo schváleno jeho převedení ve výši 139 019,32 Kč do rezervního fondu SPR. Hospodářský výsledek

z hlavní činnosti za rok 2013 byl kladný ve výši 53 tis. Kč. Výsledek z hospodářské činnosti byl kladný ve výši

548 tis. Kč, celkový hospodářský výsledek SPR za rok 2013 je kladný a činí 600 678,44 Kč. Dosažený výsledek hos-

podaření bude zaúčtován na účet 931 — Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a bude rozdělen v souladu

s rozhodnutím správní rady SPR.

8. Příspěvky přijaté ze zahraničí — provozní — celkem ve výši 5 045 tis. Kč (účet 69102) EU — Evropský

sociální fond:

Přijaté prostředky byly použity zejména na úhradu nákladů na mzdy, vzdělávání, nákup materiálu a další pro-

vozní nemateriálové náklady v souladu s rozpočty jednotlivých projektů. Struktura provozních dotací je součástí

výroční zprávy SPR.
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9. Doplňující údaje k rozvaze:

K 31. 12. 2013 eviduje SPR na účtu 388 (dohadné účty aktivní) KZ ve výši 782 tis. Kč. Jedná se o zaúčtování

dohadných položek, které souvisí s víceletými projekty financovanými z ESF. K 31. 12. 2013 eviduje SPR na

účtu na účtu 389 (dohadné účty pasivní) KZ ve výši 528 tis. Kč. K 31. 12. 2013 byly vytvořeny v souladu s věr-

ným zobrazením stavu účetnictví, závazků a pohledávek dohadné položky pasivní ve výši 523 tis. Kč. Jedná se

o předpokládanou výši nevyfakturovaných dodávek. Většina dohadných položek byla tvořena na základě dostup-

ných údajů běžného roku a s přihlédnutím k nákladům minulých období. U energií středisek Vyškov, Blansko,

Prostějov byly dohadné položky tvořeny ve výši zaplacených záloh. Dále byly tvořeny dohadné položky pasivní,

které souvisí s víceletými projekty financovanými z ESF ve výši 5 tis. Kč.

10. Změny účetní metodiky:

V průběhu roku 2013 nedošlo, mimo těch, které jsou v souladu se zněním zákonů, ke změně účetních postupů.

11. Významné události v roce 2013:

Na zasedání Valné hromady SPR dne 31. 1. 2011 bylo přijato usnesení, na kterém Valná hromada souhlasila se

založením společnosti s ručením omezeným v průběhu r. 2011. Dne 11. 4. 2011 byla sepsána zakladatelská listina

společnosti s ručením omezeným a dne 25. 5. 2011 byla společnost Dílna Eikón s. r. o. zapsána u Krajského soudu

v Brně pod sp. zn. C 70450, výše základního kapitálu 200 000 Kč, 100% obchodního podílu vlastní SPR.

Na základě rozhodnutí ze dne 27. 3. 2013 došlo u společnosti ke změně názvu na Společnost Podané ruce, s. r. o.,

dne 30. 4. 2013 byl proveden zápis změny v OR u Krajského soudu v Brně. Na základě rozhodnutí došlo u společ-

nosti ke změně názvu na Společnost Podanky, s. r. o., dne 18. 11. 2013 byl proveden zápis změny v OR u Krajského

soudu v Brně. Výsledek hospodaření za účetní období 2013 činí −10 679,00 Kč.

Na zasedání Valné hromady SPR dne 13. 6. 2013 bylo přijato usnesení, na kterém Valná hromada souhlasila s od-

kupem společnosti s ručením omezeným PSYCHIA MEDIA s. r. o. Dne 19. 12. 2013 došlo k převodu 100% obchod-

ního podílu společnosti, současně došlo ke změně názvu společnosti na Psychiatrická ambulance Podané ruce

s. r. o. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 75967, výše základního kapitálu 200 000 Kč,

100% obchodního podílu vlastní SPR. Výsledek hospodaření za účetní období 2013 činí 1 217 391,55 Kč.

12. Významné události v roce 2014:

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události vyjma nale-

zení majetku nezařazeného do účetnictví uvedeného na LV č. 147, k. ú. a obec Kostelní Vydří, vlastnický podíl ½,

po zaslaní smlouvy z KÚ bude zahrnut do aktiv společnosti.

V Brně dne 29. 5. 2014

Bc. Pavel Novák

ředitel Společnosti Podané ruce o. p. s.
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8
SLUŽBY V ČÍSLECH

Souhrnné základní statistické údaje o našich službách v roce 2013

(srovnání za poslední 3 roky)

Oddělení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

NZDM Blansko

2011 2012 2013

Rozpočet služby 2 515 000 2 386 000 1 954 000

Počet úvazků 4,62 4,65 4,05

Počet klientů 491 392 268

Počet kontaktů 5 508 9 475 6 012

NZDM Blansko je jedinou službou svého druhu v regionu a je hojně využíváno klienty a pozitivně přijímáno i ostatními institucemi a odborníky v regionu. Nový trendem

u naší klientely se ukázalo být výraznější užívání alkoholu u mladistvých klientů. Toto chování je pak často spojené i s projevy nepřiměřené agrese, případně i trestné

činnosti.
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NZDM KudyKam (Olomouc)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 961 000 1 823 000 1 273 000

Počet úvazků 4,00 4,33 3,05

Počet klientů 212 278 320

Počet kontaktů 5 390 4 998 6 039

Při analýze výsledků uplynulého roku zjišťujeme, že se snižují úvazky pracovníkům, ale roste počet uživatelů a kontaktů. Na jedné straně je tato situace velmi náročná,

ale dává nám naději, že naše NZDM Kudykam je nepostradatelnou službou ve stávající sociální síti služeb a časem se podaří opět navýšit zdroje financování. Pracujeme

intenzivně jak s majoritou, tak i romskou menšinou. Pozorujeme zmenšování rozdílů v socioekonomické situaci našich klientů.

NZDM Nitka (Zábřeh, Mohelnice)

2011 2012 2013

Rozpočet služby x x 1 265 000

Počet úvazků x x 2,18

Počet klientů x x 93

Počet kontaktů x x 2 276

NZDM Nitka navazuje na již zavedené a tradiční služby ve městě Mohelnice a Zábřeh. Službu jsme převzali od ledna 2013 od o. s. RES-SEF. Nízkoprahová zařízení pro

děti a mládež jsou důležitá v menších městech Olomouckého kraje zejména proto, že se zde mladým lidem nenabízí tolik možností, jak trávit volný čas. Během roku

2013 se počty kontaktů i výkonů postupně zvýšily. Děti a mládež, které se v NZDM Nitka (Mohelnice, Zábřeh) scházejí, mají různou etnickou příslušnost, pocházejí

z různých sociálních vrstev a často mají odlišný hodnotový systém, přesto dokážou vedle sebe nebo spolu hezky fungovat. V rámci sítě služeb se jedná o jediné zařízení

v regionu Zábřehu a Mohelnice.
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Terénní programy pro děti a mládež Olomouc

2011 2012 2013

Rozpočet služby 113 000 490 000 886 000

Počet úvazků 0,62 0,75 1,63

Počet klientů 136 128 179

Počet kontaktů 1 192 492 1 325

O nabízené služby Terénních programů pro děti a mládež Olomouc je ze strany klientů velký zájem. Naši klienti využívají jak nabídku volnočasových aktivit, tak

poradenství v nejrůznějších oblastech a na naše pracovníky se často obracejí s žádostí si jen tak „popovídat“, či přicházejí s jasnou zakázkou k řešení. Nejčastějšími

tématy, které pracovník s cílovou skupinou řeší, jsou zejména vztahové problémy (problémy v rodině, partnerské vztahy, šikana), drogová problematika, dluhy,

nezaměstnanost.

NZDM Prostějov

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 504 000 1 687 000 1 107 000

Počet úvazků 4,18 3,94 2,31

Počet klientů 176 178 138

Počet kontaktů 3 247 3 071 2 067

V NZDM Prostějov pracujeme především s romskou klientelou — jsme jedno z mála zařízení v republice, které systematicky pracuje i s olašskou mládeží. Z důvodu

výrazného snížení finančních prostředků se musela služba přestěhovat do levnějších a menších prostor. Již druhým rokem se výrazně zaměřujeme na téma internetových

nebezpečí a závislostí — jak v klubu, tak i v rámci besed na školách. Dané téma považujeme za aktuální a zasahuje takřka většinu našich klientů. Naše NZDM je stále

jedinou podobnou službou v prostějovském regionu, úzce spolupracujeme především s Terénním programem Prostějov.
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Terénní programy Prostějov pro děti a mládež

2011 2012 2013

Rozpočet služby 418 000 456 000 537 000

Počet úvazků 1,24 0,99 1,18

Počet klientů 422 225 172

Počet kontaktů 916 1 300 944

Naše Terénní programy pro děti a mládež Prostějov pracují s dětmi a mládeží z celého Prostějova, většinou s těmi, které nenavštěvují NZDM Prostějov. Pracujeme

s klienty různého věku i etnika. Nabízíme nejen volnočasové aktivity, ale i individuální poradenství, pomoc v krizi apod. Častým tématem jsou vztahy, začátek sexuálního

života a také užívání drog (ať už legálních, tak nelegálních — převážně marihuana).
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Oddělení prevence

Centrum prevence (Brno)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 587 000 2 229 000 2 212 000

Počet úvazků 3,26 3,85 3,57

Počet klientů v rámci školní docházky —

všeobecná primární prevence

8 208 9 448 11 765

Počet kontaktů v rámci školní docházky —

všeobecná primární prevence

10 257 10 230 13 489

Počet klientů v rámci školní docházky —

selektivní primární prevence

1 136 1 086 1 390

Počet kontaktů v rámci školní docházky —

selektivní primární prevence

1 438 1 286 1 729

Počet klientů — osob mimo školní docházku 113 201 572

Počet kontaktů — mimo školní docházku 875 967 973

Počet klientů 9 457 10 735 13 727

Počet kontaktů 12 570 12 483 16 191

V našem Centru prevence se v loňském roce potvrdil trend z roku 2012, že školská zařízení zvyšují poptávku po programech pro 1. stupeň základních škol. Jedná se

především o programy zaměřené na prevenci legálních návykových látek — tabák a alkohol. Na druhém stupni byl v roce 2013 zvýšený zájem o programy zaměřené

na vztahy ve třídě. Neobjednávaly si je pouze například nově vznikající kolektivy, ale také již stmelené třídy, kde pedagogové zaznamenali nějaký problém v třídním

kolektivu nebo již počínající šikanu — oblast selektivní prevence. Zvýšená poptávka byla po selektivní primární prevenci na středních školách a odborných učilištích. Na

tuto cílovou skupinu se pracovníci centra více zaměří v letech 2014 a 2015. V rámci poradenských aktivit byl zaznamenám v roce 2013 mírný nárůst uživatelů pervitinu

u dětí do 18 let.
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Prevence v regionech

2011 2012 2013

Rozpočet služby x 410 000 525 000

Počet úvazků x 0,40 0,50

Počet klientů x 3 322 4 343

U naší služby Prevence v regionech vzhledem k mírně vyšší podpoře programů ze strany donorů došlo ke zvýšení objemu služeb přibližně o 20%. To se projevilo v mírném

zvýšení počtu žáků, kteří osobně požádali naše pracovníky o konkrétní pomoc a radu.
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Oddělení kontaktních služeb v Jihomoravském kraji

Terénní programy Brno

2011 2012 2013

Rozpočet služby 2 979 000 3 448 000 3 363 000

Počet úvazků 5,70 6,20 6,00

Počet klientů 921 686 726

Počet kontaktů 7 107 6 837 5 644

Počet vydaných injekčních setů 100 931 81 770 61 060

Poměr počtu klientů Terénních programů Brno užívajících heroin a pervitin zhruba odpovídá poměru 60:40. Stále existuje vyšší počet klientů z jiných etnik, kteří

využívají naše služby — zejména Romové (cca 60% našich klientů). Většina těchto klientů odmítá vyplnit In-come (standardizovaný vstupní dotazník), takže jejich

počet nelze přesně určit. Služba se neustále přizpůsobuje měnící se drogové scéně a zůstává pro uživatele dostupná především v rámci sociálně vyloučených lokalit

(ulice Cejl, Bratislavská, Francouzská a Milady Horákové). V roce 2013 byl znovuobnoven program terénní práce s uživateli drog v prostředí noční zábavy, v rámci něhož

spolupracujeme s největším brněnským klubem Fléda a účastníme se vytipovaných akcí, kde poskytujeme potřebné intervence. I nadále pokračujeme ve spolupráci

se sdružením Rozkoš bez Rizika formou mapování pouliční prostituce v souvislosti s injekčním užíváním drog v sociálně vyloučené komunitě, nově spolupráce probíhá

i formou testování na syfilis a HIV přímo v lokalitě. Pokračujeme ve spolupráci s nízkoprahovým klubem Likusák (Ratolest Brno, o. s.), v rámci které monitorujeme

konkrétní brněnská sídliště.
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Kontaktní centrum Vídeňská

2011 2012 2013

Rozpočet služby 3 005 000 3 130 000 3 172 000

Počet úvazků 5,00 5,00 5,52

Počet klientů 558 655 733

Počet kontaktů 6 849 9 983 8 994

Počet vydaných injekčních setů 89 413 89 590 76 126

Primární cílovou skupinu Kontaktního centra Vídeňská tvoří lidé starší 15 let, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog ocitli v obtížné životní situaci a jsou

ohroženi sociálním vyloučením. Jedná se především o problémové uživatele drog dle definice EMCDDA. Jsou to injekční uživatelé, dlouhodobí/pravidelní uživatelé

opiátů, nebo pervitinu. Sekundární cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci a blízcí těchto osob. Ve sledovaném období využívali služeb Kontaktního centra Vídeňská

zejména následující skupiny osob: Injekční uživatelé pervitinu, kteří tvoří několikačlenné samozásobitelské skupiny, ve kterých jsou mezi jednotlivými členy různě

rozdělené role či se v důsledku užívání drogy potýkali s určitými problémy (zdravotní, sociální, osobní), dále sociálně velmi slabí uživatelé nealkoholových drog a služby

kontaktního centra využívali dále i injekční uživatelé heroinu.
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Kontaktní centrum Netopeer — víceúčelová drogová služba (Znojmo)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 412 000 1 413 000 1 590 000

Počet úvazků 2,70 2,70 2,97

Počet klientů 97 127 111

Počet kontaktů 2 261 3 208 2 235

Počet vydaných injekčních setů 21 038 23 607 17 637

Cílovou skupinou Kontaktního centra Netopeer jsou problémoví uživatelé drog (dle definice EMCDDA). Drogová scéna Znojemska je uzavřená. Dominantní drogou je

stále pervitin, který je zneužíván nejvíce injekčně, dále nasálně a naposledy per-os. Co se týče sociálního statusu, klienti centra jsou ve převážné většině osobami bez

domova. Často se jedná o osoby vyznávající squatterský způsob života. Jejich bydlení je nestabilní, odvíjející se od ročního období a místních možností. V současné

době se nachází nejvíce pravidelných uživatelů služby ve věkovém rozmezí 20—30 let. Sociální služby jsou v rámci cílové skupiny osob bez přístřeší nedostatečně

pokryty. Ve Znojmě chybí nízkoprahové denní centrum a terénní programy pro bezdomovce. Nízká kapacita je i u azylového bydlení pro muže a matky anebo otce

s dětmi. Více pozornosti začíná vyžadovat problematika gambingu: už v roce 2012 vzešla poptávka od několika osob po poradenství, kterému jsme se následně věnovali.

Uvažujeme tedy o rozšíření cílové skupiny pro hazardní hráče, která však vyžaduje podporu mj. ze strany města, kde se v této věci intenzivně jedná.

Drogová služba Vyškov

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 042 000 1 066 000 1 073 000

Počet úvazků 2,17 2,15 2,10

Počet klientů 116 143 132

Počet kontaktů 589 822 742

Počet vydaných injekčních setů 10 906 16 709 13 992

Skupinou, se kterou jsme v naší Drogové službě Vyškov v dlouhodobém kontaktu, jsou problémoví uživatelé (dle definice EMCDDA). Vyskytuje se zde extrémně

uzavřená drogová scéna s typickým modelem samozásobitelských skupin roztroušených po území celého okresu. Primární drogou na Vyškovsku je pervitin, který užívají

intravenózně. Část klientů užívá pervitin nosem, nejen pro ně máme alternativu v podobě želatinových kapslí. Jsme v kontaktu i s uživateli, kteří dokončili léčbu

v komunitě nebo psychiatrické léčebně. Zde jim pomáháme zvládat jejich chutě na drogy a motivujeme je v pokračování v abstinenci a pomáháme jim se sociálními

problémy, se kterými se po výstupu potýkají. Služba je v kontaktu i s matkami a s těhotnými uživatelkami, se kterými řešíme snížení dávek, sociální a právní poradenství,

snažíme se je motivovat aktivně řešit nastalou situaci. Ve městě Vyškov je problém odkazovat naše klienty, kteří potřebují pomoci se svojí závislostí. Nenachází se

zde žádná služba, krom naší, která by se závislostí a k ní přidruženými problémy (léčba, azylové bydlení, aj.) zabývala. Taktéž postrádáme pomoc pro klienty, kteří

k pervitinu mají přidruženou závislost na hracích automatech. Patologické hráčství u nás řeší nadpoloviční většina klientů.
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Víceúčelová drogová služba na Blanensku

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 440 000 1 385 000 1 233 000

Počet úvazků 2,58 2,46 2,36

Počet klientů 130 144 131

Počet kontaktů 917 1 308 1 395

Počet vydaných injekčních setů 28 732 19 680 26 892

Víceúčelová drogová služba na Blanensku je v pravidelném dlouhodobém kontaktu s problémovými uživateli drog (dle definice EMCDDA). Intervence aktuálně užívajících

klientů jsou zaměřeny na snížení zdravotních rizik (výměna injekčního materiálu, sociálně právní a zdravotní poradenství, testování na infekční choroby, informační

servis, vitamínový servis, zprostředkování následné péče a spolupráce s jinými organizacemi). U některých klientů mají pravidelné kontakty charakter dlouhodobého

individuálního poradenství zaměřeného na komplexní řešení jejich životní situace. Pracujeme na skryté uzavřené drogové scéně, která je aktuálně za poslední rok

poměrně nestabilní a to především díky rozsáhlým policejním zásahům což přispělo ke změně drogové scény, její větší uzavřenosti a snížení dostupnosti pervitinu na

Blanensku. Tento jev má však pozitivní efekt na přístupu stávajících i nových klientů a jejich motivaci ke změně vlastní životní situace což se odráží v intenzivnější

případové spolupráci. Specifickou službou je podpora a péče o klienty v konfliktu se zákonem. Tuto službu — odborné konzultace, jsme se rozhodli poskytovat

v návaznosti na zvýšený počet klientů v konfliktu se zákonem. V minulém roce jsme vyjednali užší spolupráci s kurátory a soudci činnými v trestním řízení v Blansku.
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Oddělení adiktologických služeb v Jihomoravském kraji

Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium (Brno)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 3 403 000 3 632 000 4 172 000

Počet úvazků 6,22 6,70 7,70

Počet klientů 235 329 505

Počet kontaktů 17 311 17 462 19 022

Cílovou skupinou našeho Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium jsou problémoví, příležitostní uživatelé návykových látek, těžcí uživatelé opioidů, patologičtí

hráči a rodinní příslušníci a blízcí těchto klientů. Oproti předchozímu roku došlo v roce 2013 k výraznému nárůstu počtu klientů. Tento nárůst je nárůstem ve všech

kategoriích klientů, tedy klientů uživatelů nealkoholových drog, uživatelů alkoholu, patologických hráčů i rodinných příslušníků a blízkých osob těchto klientů. Také

díky projektu Gambling vzrostl počet patologických hráčů léčených v našem zařízení z 53 na 86.
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Terapeutické centrum Bratislavská (Brno)

2011 2012 2013

Rozpočet služby x x 564 000

Počet úvazků x x 0,99

Počet klientů x x 56

Počet kontaktů x x 377

Služby terapeutického centra Bratislavská jsou primárně určeny lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek se zvláštním zaměřením na opiáty a gamblerům,

dále pak osobám blízkým těchto klientů. Naší cílovou skupinou tedy jsou především obyvatelé zdejší vyloučené lokality, v naší práci se tak setkáváme především

s romskými klienty. Coby primárně užívané drogy převládají heroin a pervitin, spíše okrajově jsme se setkávali s klienty, kteří chtěli řešit závislost na alkoholu, či

gamblingu. Rok 2013 byl prvním rokem provozu TC Bratislavská, vývoj klientely v průběhu roku byl adekvátní vývoji služby samotné. V prvním pololetí jednoznačně

převládaly kontakty s uživateli v terénu, které výjimečně přecházely v individuální poradenství, nebo krizové intervence. Ve druhém pololetí je patrný jasný nárůst

právě individuálního poradenství. V průběhu celého roku jsme Intenzivně spolupracovali především s Terénním programem Brno, DPS Elysium a Centrem metadonové

substituce Vídeňská (Podané ruce o. s.). Rovněž jsme se po celý rok účastnili programu Asistence prevence kriminality (DROM, romské středisko), kde probíhá spolupráce

a konzultování jednotlivých případů napříč subjekty ze školství, sociálních služeb, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, i policie.

Psychiatrická AT ordinace

2011 2012 2013

Rozpočet služby 747 000 847 000 912 000

Počet úvazků 1,14 1,34 1,31

Počet klientů 272 295 318

Počet kontaktů 2 040 2 163 2 386

Psychiatrická AT ordinace poskytuje své služby problémovým uživatelům návykových látek, zejména závislým s problémy v oblasti duševního zdraví a potřebou psychi-

atrické ambulantní intervence. Jedná se o část populace problémových uživatelů v Brně, jejíž objem lze odhadnout kolem 1 500 v rámci stálé populace (podle údajů

kontaktních programů však cca až 30% klientů nemá v Brně trvalé bydliště), takže celkový objem cílové skupiny je třeba odhadnout vyšším číslem. Z našeho pohledu

v síti služeb v městě Brně citelně chybí zrušená detoxifikační jednotka v psychiatrické nemocnici.
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Doléčovací centrum Jamtana (Brno)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 2 407 000 2 591 000 2 522 000

Počet úvazků 4,29 4,32 4,10

Počet klientů 101 104 103

Počet lůžkodnů 3 611 3 841 3 354

Služba Doléčovacího centra Jamtana byla poskytována dospělým osobám s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách. Jedná se o klienty s dlouholetou drogovou

kariérou, u kterých převládá injekční aplikace. Pokud jde o primární drogu, převládají bývalí uživatelé pervitinu (80 %). Průměrný věk uživatelů služby byl 31,2 let.

Daří se nám rozvíjet spolupráci se zařízeními v oblasti péče o klienty s duálními diagnózami, včetně pravidelných kazuistických setkání s jinými organizacemi (Práh,

TK Sejřek, A kluby, Lotos, Anabell aj.) a také spolupráci se zařízeními následné péče a terapeutickými komunitami v rámci sekce IAANP.

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn (Kostelní Vydří u Dačic)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 4 811 000 4 915 000 5 013 000

Počet úvazků 7,70 8,77 7,25

Počet klientů 30 28 32

Počet klientodnů 4 821 4 718 4 657

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn poskytuje své služby dospělým osobám s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách a smíšených závislostech. Klienti mají

víceletou drogovou kariérou, povětšině intravenózní aplikaci a četné kriminální delikty. Přibližně 20% klientů má hepatitidu typu C. Průměrný věk klientů je 28 let.

V roce 2013 se počet uživatelů heroinu udržel přibližně na hodnotách z minulých let. Uživatelé pervitinu stále tvoří většinu naší klientely.
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Poradenské centrum Pasáž (Brno)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 322 000 1 437 000 898 000

Počet úvazků 2,45 2,77 1,78

Počet klientů 112 132 134

Počet kontaktů 1 275 1 637 1 021

V průběhu roku 2013 došlo k zeštíhlení našeho Poradenského centra Pasáž. Služba poprvé fungovala celý rok bez své dřívější fakultativní činnosti přechodového bydlení,

které začalo fungovat jako samostatný projekt; skončil úspěšný projekt Case Management s uživateli návykových látek (výsledkem projektu je stejnojmenná publikace

vydaná NMS) a podpůrná terapeutická skupina byla přesunuta do DPS Elysium. Změny se logicky promítly v poklesu pracovních úvazků a počtu výkonů. V roce 2013

proběhl také další úspěšný pilotní projekt zaměřený na kolaborativní praxi s rodinami závislých. Poradenské centrum Pasáž se v jeho průběhu začalo více věnovat

oblasti tzv. duálních diagnóz. Důvody jsou rozvíjející se spolupráce se sdružením Práh a zvyšující se počet klientů z této cílové skupiny. — V počtu úvazků v letech 2011

a 2012 nejsou zahrnuty DPČ v rozsahu 0,3 úvazku.

Přechodové byty Pasáž (Brno)

2011 2012 2013

Rozpočet služby x 156 000 515 000

Počet úvazků x 0,74 0,54

Počet klientů x 6 10

Počet kontaktů x 203 532

Počet lůžkodnů x 418 1 209

* (tato statistická data jsou platná od 1. 9. 2012 — registrace služby)
Služba Přechodové byty Pasáž je designována tak, aby mohla přijmout lidi, kteří čelí mnohočetným problémům. Jakkoliv stojí jejich duševní onemocnění (syndrom

závislosti) v popředí, ve většině případů mají zároveň kriminální minulost, dluhy, jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím a i když mají jasný cíl nevracet se

k předchozímu životnímu stylu, nemají mnoho možností, jak získat zázemí a zároveň podporu k učinění prvních základních kroků. Azylové domy a noclehárny jsou

pro ně značně rizikovým prostředím a mnohdy se zde dostávají do konfliktu se zákonem a rovněž jsou prostředím, kde se pohybují aktuální uživatelé nelegálních drog

a alkoholu. Naše zkušenosti ukazují, že pokud získají přístup k samostatnému bydlení v běžné bytové zástavbě a přiměřenou podporu ze strany sociální služby, jsou

schopni vytvořit si podmínky pro budoucí samostatný život v běžné společnosti. Rozvoj tohoto typu chráněného bydlení považujeme za důležitý prvek pro komplexní

zajištění péče o osoby, které nemohou využívat jiné typy bydlení, které zároveň nemají mnoho možností jak získat stabilní zázemí a zároveň podporu k učinění prvních

základních kroků k uskutečnění změny. Diagnóza závislosti je v jihomoravských pobytových službách pro lidi s duševním onemocněním kontraindikací.
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Drogové služby ve vězení a následná péče

2011 2012 2013

Rozpočet služby 2 367 000 2 265 000 2 562 000

Počet úvazků 4,01 3,96 4,28

Počet klientů před nástupem do vazby nebo do

výkonu trestu a ve vazbě nebo výkonu trestu

336 336 414

Počet klientů po výstupu z vazby nebo výkonu

trestu (v postpenitenciární péči)

48 48 55

Počet kontaktů s klienty před nástupem do

vazby nebo do výkonu trestu a ve vazbě nebo

výkonu trestu

1 693 1 715 1 565

Počet kontaktů s klienty po výstupu z vazby

nebo výkonu trestu (v postpenitenciární péči)

1 073 1 393 1 295

Cílová skupina Drogových služeb ve vězení a následné péče je víceméně srovnatelná s předchozími lety, pouze mírné navýšení počtu žen odpovídá zahájení působení

v ženské věznici Světlá nad Sázavou v říjnu 2013. Spolupráci v rámci programu Následné péče lze vnímat jako dostačující, více by bylo potřeba navýšit počty bydlení

(přechodové bydlení, sociální bydlení, atd.) a kapacitu umístění klientů v terapeutické dílně — pro klienty po výstupu z vězení. Za specifickou skupinu považujeme

klienty romského etnika — otázkou jsou přístupy k nim a práce s nimi na změně životního stylu s ohledem na tradice v rodinách, kam se po výstupu z vězení vrací.

Nejčastější drogou u našich klientů je heroin, případně jsou v substituční léčbě Metadonem.
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Oddělení adiktologických služeb v Olomouckém a Zlínském kraji

Terénní programy Olomouc

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 705 000 1 551 000 1 905 000

Počet úvazků 1,50 3,29 3,72

Počet klientů 192 190 225

Počet kontaktů 910 1 248 1 739

Počet vydaných injekčních setů 23 154 20 063 36 293

Rok 2013 byl v našich Terénních programech Olomouc výrazně nadprůměrný ve všech sledovaných statistikách. Např. výměna byla takřka dvojnásobná oproti předcho-

zímu roku. Tento výsledek si vysvětlujeme především stabilizací kvalitního týmu, změnou pracovní doby a také pravděpodobně amnestií v lednu 2013. Stále převažuje

v 95% užívání pervitinu. Převažuje užívání pervitinu, zaměřujeme se i na sniffery, kterým nabízíme v rámci přístupu harm reduction šňupátka. Větší zájem je i o užívání

kapslemi a anální aplikaci. Síť zůstává bez výrazných změn, fungujeme v Olomouci, ale i Šternberku, Uničově a Litovli.

Terénní programy Šumpersko

2011 2012 2013

Rozpočet služby x x 639 000

Počet úvazků x x 1,13

Počet klientů x x 244

Počet kontaktů x x 1 893

Počet vydaných injekčních setů x x 18 422

Službu Terénní programy Šumpersko jsme přebírali po organizaci RES-SEF, která již dále nebyla schopna zajistit poskytování služby. Vybrané lokality (Zábřeh, Mohelnice,

Šumperk) vykazují vysoký výskyt užívání drog (především pervitinu). Služba probíhala v omezené míře, ale i tak dosahovala nadstandardních výsledků. V daných

lokalitách většinou působí pouze tato terénní služba a je tak jedinou službou v síti péče o uživatele drog. V Šumperku spolupracujeme s kontaktním centrem jiné

organizace.
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Kontaktní centrum Olomouc

2011 2012 2013

Rozpočet služby 2 202 000 2 243 000 2 598 000

Počet úvazků 4,64 4,30 4,77

Počet klientů 395 352 410

Počet kontaktů 5 540 7 884 8 377

Počet vydaných injekčních setů 30 183 29 937 39 320

Pro Kontaktní centrum Olomouc byl rok 2013 úspěšný. Finančně byla služba adekvátně zajištěna a po letech měla i stabilní, mladý a velmi dobře fungující tým, což

se pozitivně odráží na statistice programu, zejména na zvýšených počtech individuálního poradenství, sociální práce a informačního servisu. Počet klientů je také

výrazně vyšší, výměnný program a výdej per os kapslí rovněž funguje nadstandardně. Sledujeme zvýšený zájem o výdej kapslí k orálnímu užití drogy. Naše Kontaktní

centrum je nedílnou součástí sítě, jedná se o službu s největším počtem klientů a výkonů v Olomouckém kraji.

Kontaktní centrum Prostějov

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 532 000 1 577 000 1 520 000

Počet úvazků 3,48 3,28 2,69

Počet klientů 332 267 260

Počet kontaktů 2 220 3 035 2 470

Počet vydaných injekčních setů 38 114 26 243 28 048

V našem Kontaktním centru Prostějov se drogová scéna výrazně neměnila, převažuje nitrožilní užívání pervitinu, sezónně i opium a pracujeme i s olašskou komunitou

užívající heroin. Pozorovali jsme i vzrůstající zájem o poradenské služby ze strany rodičů a blízkých. Naše Kontaktní centrum je stále jedinou službou v regionu, která

se věnuje uživatelům nealkoholových drog. Specifikem je lašská komunita, užívající heroin.



Společnost Podané ruce o. p. s. — www.podaneruce.cz | 37

Kontaktní centrum Charáč (Uherské Hradiště)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 2 110 000 2 160 000 2 047 000

Počet úvazků 3,94 3,91 3,52

Počet klientů 285 211 225

Počet kontaktů 1 912 2 727 4 099

Počet vydaných injekčních setů 11 191 10 056 18 145

V našem Kontaktním centru Charáč nedocházelo k výrazným změnám v cílové skupině, pouze pokračoval několikaletý trend postupného stárnutí klientely. Došlo však

k výraznému nárůstu všech sledovaných výkonů. Z historických statistik je rok 2013 srovnatelný pouze s rokem 2007, kdy byl počet vydaných jehel ještě o cca 6 000 ks

vyšší a celkový počet klientů — uživatelů drog vyšší o asi 100 osob. Množství odvedené práce ve prospěch cílové skupiny je však výrazně vyšší v roce 2013 (více menších

výměn, více kontaktů, i opakovaných, více poradenství i krátkodobých intervencí), to vše v menším počtu pracovníků a v omezeném provozu služby.

Po mnoha letech jsme pozorovali větší výskyt bezdomovectví mezi našimi klienty, což si vysvětlujeme amnestií v lednu 2013, kdy ubytovny a azylové domy nestačily

svojí kapacitou pokrýt poptávku po bydlení. Kontaktní centrum Charáč je stále jedinou službou daného typu v okrese. Ve druhém pololetí roku 2013 jsme započali

spolupráci s naší nově vzniklou Ambulancí adiktologie Zlín.
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Práce s klienty v konfliktu se zákonem (Olomouc)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 004 000 1 055 000 1 505 000

Počet úvazků 2,06 2,05 3,05

Počet klientů před nástupem do vazby nebo do

výkonu trestu a ve vazbě nebo výkonu trestu

131 163 152

Počet kontaktů s klienty před nástupem do

vazby nebo do výkonu trestu ve vazbě nebo

výkonu trestu

602 794 641

Počet klientů po výstupu z vazby nebo výkonu

trestu (v postpenitenciární péči)

40 27 48

Počet kontaktů s klienty po výstupu z vazby

nebo výkonu trestu (v postpenitenciární péči)

121 108 225

Naše služba Práce s klienty v konfliktu se zákonem pracuje s klienty ve všech fázích — tedy před nástupem, ve výkonu trestu i na vazbě a také s klienty po výstupu.

Převládají uživatelé pervitinu. Do výkonu v prvním pololetí výrazně promluvily personální změny a také amnestie v lednu 2013. Nově jsme začali nabízet také službu

distribuce street papers. Ze strany klientů je největší zájem především o dluhové poradenství. Za tímto účelem jsme vytvořili brožuru určenou dlužníkům, kterou jsme

rozeslali do všech věznic. Jsme jediná služba, která pracuje s klienty ve výkonu v rámci adiktologického oboru v Olomouckém kraji.

Ambulance adiktologie Zlín

2011 2012 2013

Rozpočet služby x x 738 000

Počet úvazků x x 1,11

Počet klientů x x 37

Počet kontaktů x x 144

Naše Ambulance adiktologie Zlín vznikla v roce 2013 na základě poptávky města Zlín a komunitního plánování, aby reagovala na absenci podobného typu služby

v regionu. Primárně se zaměřujeme na hazardní hráče, ale i uživatele všech typů návykových látek. Ambulance adiktologie Zlín zaplňuje chybějící část sítě služeb

v oblasti závislostí a stává se nedílnou součástí sítě v rámci péče o klienty. Spolupracuje s většinou dotčených zařízení a organizací v okresu.
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Divize ostatních služeb

Eikón — sociálně terapeutická dílna (Brno)

2011 2012 2013

Rozpočet služby 1 341 000 1 713 000 2 206 000

Počet úvazků 2,14 2,51 2,61

Počet klientů 12 17 19

Cílovou populací naší služby Eikón — sociálně terapeutická dílna — jsou především klienti naší sítě ostatních zařízení, kteří v minulosti užívali návykové látky. Jsou to

klienti se základním vzděláním, nedokončenou střední školou či učebním oborem. To bývá často kombinováno s propuštěním z výkonu trestu, nebo s problémem udržet

si stabilní pracovní zařazení a s výkyvy v motivaci. Klienti jsou vybírání na základě vlastního zájmu o práci v dílně, potřebnosti a vlastní projevené snahy o řešení

problémů souvisejících s následky užívání návykových látek.

Vzdělávací centrum I.E.S. (Brno) — vzdělávací aktivity

2011 2012 2013

Počet realizovaných kursů 72 71 74

Počet absolventů 835 794 767
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Realizované projekty

2011 — Studium prevence sociálně patologických jevů (OP VK)

— Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek (OP LZZ)

— Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70

(OP LZZ)

2012 — Studium prevence sociálně patologických jevů (OP VK)

— Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek (OP LZZ)

— Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70

(OP LZZ)

— První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (OP LZZ)

2013 — Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek (OP LZZ)

— První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (OP LZZ)

— JOB klub v TK Podcestný mlýn (OP LZZ)

Parnterství v projektech

− NETAD (OP VK)

− INWORK (Grundtvig)

Od roku 1999 se věnujeme poskytování systematického a kvalitního vzdělávání odborníků v oblasti sociálních

služeb, školských a zdravotnických zařízení nebo v jiných pomáhajících profesích. Našimi kurzy prošlo již přes

5 000 účastníků. Většina našich kurzů je akreditována MPSV a MŠMT. Vzdělávací centrum I.E.S. se také zabývá

přípravou a realizací grantových projektů a podporou tuzemské i mezinárodní odborné spolupráce. V roce 2013

jsme kromě zavedených kurzů obohatili naši nabídku o nové kurzy, které reflektují aktuální trendy a potřeby

cílových skupin:

− Úvod do psychiatrie a problematiky psychofarmak, duální diagnózy

− Efektivní výchova a komunikace v rodině

− Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování

− Informační vzdělávání pracovníků sociálních služeb

− Řešení problémů v třídním kolektivu

− Využití internetu v drogovém poradenství
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9
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme tímto všem — institucím,

organizacím, společnostem i jednotlivcům,

kteří pomáhají a podporují…

Evropská Unie — Evropský sociální fond v ČR / ESF

Úřad vlády ČR — Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Úřad vlády ČR — Rada vlády pro záležitosti

romské menšiny; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR;

Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj;

Statutární město Brno — Magistrát města Brna; Statutární město Olomouc; Statutární město Prostějov; Město

Blansko; Město Bojkovice; Město Boskovice; Město Kunovice; Město Litovel; Město Staré Město; Město Šternberk;

Město Uherský Brod; Město Uherské Hradiště; Město Vyškov; Město Znojmo; Město Hluk; Město Hanušovice; Město

Uherský Ostroh; Město Mohelnice; Město Uničov; Město Zábřeh; Město Zlín; Město Šumperk; Městys Buchlovice;

Knihkupectví M. Ženíška; Nadace České spořitelny; Nadační fond ALBERT; Nestlé Česko s.r.o.; agriKomp Bohemia

s.r.o.; ESB Rozvaděče, a.s.; Heineken Česká republika, a.s.; Pekárna u Jahodů s.r.o.; PENAM, a.s.; Potraviny

— Zdeňka Neoralová; Rent-Pharm, a.s; SRINTEL s.r.o.; WGi, s.r.o.; VEBA, textilní závody a.s.; LMC — Inzertní

balíček 2013; Lamar Trading; Pressburg Finance; TPK, spol. s r.o.; TOULOUR s.r.o.; Kongregace sester sv. Hedviky;

M. Budíková; p. Brunner; p. Blecha; pí Čechová; J. Otradovec; M.Galářová; MUDr.Gálová; D. Kaucký; pí Krčmá-

řová Heidlerová; P. Nepustil; L. Moravcová; M. Lauro; V. Paroulek; pí Pokorná; R. Junová; O. Stehlíková; Z. Šujan;

V. Kaška; T. Vlk; J. Zdražil a další …
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B
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C
ADRESÁŘ

(aktuální k 23. 6. 2014)

VEDENÍ ORGANIZACE

Ředitel společnosti: Bc. Pavel Novák

E-mail: novak@podaneruce.cz

Zástupce ředitele společnosti:

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

E-mail: rampachova@podaneruce.cz

Odborný ředitel: MUDr. Jiří Dolák

E-mail: dolak@podaneruce.cz

Odborný ředitel: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

E-mail: hruby@podaneruce.cz

Adresa sídla společnosti: Vídeňská 3, 639 00 Brno

Korespondenční adresa: Svatoplukova 84, 615 00 Brno

Tel./Fax: (+420) 545 247 535

GSM: (+420) 777 916 285

E-mail: info@podaneruce.cz

web: www.podaneruce.cz

DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB I.

Odborný ředitel: MUDr. Jiří Dolák

GSM: (+420) 777 916 261

E-mail: dolak@podaneruce.cz

Oddělení kontaktních služeb v JMK

Vedoucí oddělení: Jiří Valnoha, DSW, DiS.

GSM: (+420) 777 916 256

E-mail: valnoha@podaneruce.cz

Terénní programy Brno

Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno

Tel.: (+420) 543 210 802

GSM: (+420) 776 421 947

E-mail: street@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Lucie Mašková

Kontaktní centrum Vídeňská

Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno

Tel.: (+420) 543 249 343

GSM: (+420) 608 371 131

E-mail: kc.videnska@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Petr Blažek

Víceúčelová drogová služba na Blanensku

Adresa: Fügnerova 1, 678 01 Blansko

GSM: (+420) 774 916 048

E-mail: terenbk@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Petra Zatloukalová, DiS.



Společnost Podané ruce o. p. s. — www.podaneruce.cz | 45

Drogová služba Vyškov

Adresa: Palánek 74, 682 01 Vyškov

Tel.: (+420) 517 330 509

GSM: (+420) 608 371 262

E-mail: vyskov@podaneruce.cz

Vedoucí: Zuzana Krátká, DiS.

Kontaktní centrumNetopeer — Víceúčelová drogová

služba

Adresa: Horní Česká 4, 669 02 Znojmo

Tel.: (+420) 515 264 996

GSM: (+420) 777 916 270

E-mail: netopeer@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Zuzana Protivínská

Oddělení adiktologických služeb v JMK

Vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Přikryl

GSM: (+420) 777 916 265

E-mail: prikryl@podaneruce.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium

(ambulantní terapie)

Adresa: Hilleho 5, 602 00 Brno

Tel./Fax: (+420) 541 227 704

GSM: (+420) 608 719 801

E-mail: elysium@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Ivana Kuchařová

Program metadonové substituce

Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno

GSM: (+420) 776 289 116

E-mail: substituce@podaneruce.cz

Vedoucí: Kateřina Strnadová

Terapeutické centrum Bratislavská

Adresa: Bratislavská 69, 602 00 Brno

GSM: (+420) 608 248 995

E-mail: tcbratislavska@podaneruce.cz

Vedoucí: Tomáš Klášterecký, DiS.

Psychiatrická AT ordinace

Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno

Tel./Fax: (+420) 541 226 070

GSM: (+420) 777 916 263

E-mail: psychiatricka.ambulance@podaneruce.cz

Vedoucí: MUDr. Ronald Marek

Doléčovací centrum Jamtana

Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno

Tel.: (+420) 545 246 690

GSM: (+420) 778 454 650

E-mail: jamtana@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Pavel Klein

Drogové služby ve vězení a následná péče

Adresa: Křenová 64, 602 00 Brno

Tel.: (+420) 545 247 542

GSM: (+420) 777 916 262

E-mail: vezeni@podaneruce.cz

Vedoucí: Bc. Olga Šustrová

Poradenské centrum Pasáž

Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno

GSM: (+420) 777 916 258

E-mail: pasaz@podaneruce.cz

Vedoucí služby: Mgr. Roman Hloušek, DiS.

Přechodové byty Pasáž (kancelář)

Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno

GSM: (+420) 777 916 258

E-mail: pasaz@podaneruce.cz

Vedoucí služby: Petr Matoušek, DiS.

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn

Adresa: Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice

Tel./Fax: (+420) 384 420 172

GSM: (+420) 777 443 585

E-mail: komunita@podaneruce.cz

Vedoucí: Bc. Ladislav Holub
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DIVIZE ODBORNÝCH SLUŽEB II.

Odborný ředitel: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

GSM: (+ 420) 777 916 266

E-mail: hruby@podaneruce.cz

Oddělení NZDM a primární prevence

Vedoucí oddělení: David Bezdomnikov

GSM: (+ 420) 777 916 278

E-mail: bezdomnikov@podaneruce.cz

Terénní programy Prostějov

Adresa: Západní 27, 796 01 Prostějov

GSM: (+420) 777 916 288

E-mail: street.pv@podaneruce.cz

Vedoucí: Petr Kadlec, DiS.

Terénní programy Olomouc pro děti a mládež

Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc

GSM: (+420) 777 916 286

E-mail: teren.ol@podaneruce.cz

Vedoucí: Bc. Petra Pšenicová

NZDM KudyKam

Adresa: Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc

GSM: (+420) 777 916 286

E-mail: kudykam@podaneruce.cz

Vedoucí: Bc. Petra Pšenicová

NZDM Prostějov

Adresa: Západní 27, 796 01 Prostějov

GSM: (+420) 777 916 288

E-mail: nzdm.pv@podaneruce.cz

Vedoucí: Petr Kadlec, DiS.

NZDM Nitka

Adresa: Zábřeh, 28. října 3, 789 01 Zábřeh

GSM: (+420) 776 177 797

Adresa: Mohelnice, Zámecká 11, 789 85 Mohelnice

GSM: (+420) 777 720 230

E-mail: nitka@podaneruce.cz

Vedoucí: Bc. Petra Pšenicová

Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko

Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko

Tel.: (+420) 516 410 621

GSM: (+420) 777 916 283

E-mail: nzdm.blansko@podaneruce.cz

web: www.pvcklub.unas.cz

Vedoucí: Robert Hořava

Oddělení adiktologických služeb v OLK

a ZK

Vedoucí oddělení: David Bezdomnikov

GSM: (+420) 777 916 278

E-mail: bezdomnikov@podaneruce.cz

Kontaktní centrum v Olomouci

Adresa: Sokolská 48, 779 00 Olomouc

GSM: (+420) 774 991 625

E-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz

Vedoucí: Bc. Lucie Řeřichová, DiS.

Terénní programy Olomouc

Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc

GSM: (+420) 777 363 044

E-mail: street.ol@podaneruce.cz

Vedoucí: Jakub Lívanský, DiS.

Terénní programy Šumpersko

Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc

GSM: (+420) 777 363 044

E-mail: street.ol@podaneruce.cz

Vedoucí: Jakub Lívanský, DiS.

Ambulance adiktologie

Adresa: Michalská 2, 779 00 Olomouc

GSM: (+420) 777 916 267

E-mail: ambulance.ol@podaneruce.cz

Vedoucí: PhDr. Kateřina Andrlová

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Adresa: Dolní náměstí 51, 779 00 Olomouc

GSM: (+420) 777 916 279

E-mail: vezeni.ol@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Petr Vymazal, DiS.
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Kontaktní centrum Prostějov

Adresa: Vrahovická 83, 798 11 Prostějov

GSM: (+420) 777 454 789

E-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz

Vedoucí: Jana Kučerová

Kontaktní centrum Charáč

Adresa: Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště

GSM: (+420) 777 454 795

E-mail: charac@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Vladimír Kaška

Ambulance adiktologie Zlín

Adresa: Náves 86, Prštné, 760 01 Zlín

GSM: (+420) 777 916 269

E-mail: ambulance.zk@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Vladimír Kaška

DIVIZE OSTATNÍCH SLUŽEB

Ředitel: Bc. Pavel Novák

E-mail: novak@podaneruce.cz

Eikón — sociálně terapeutická dílna (výroba a prodej

ikon)

Adresa: Jílkova 195, 615 00 Brno

Tel.: (+420) 515 541 046

GSM: (+420) 777 916 264

E-mail: eikon@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Česlav Škvařil

Duchovně pastorační služba

Adresa: Vídeňská 3, 639 00 Brno

Tel.: (+420) 543 249 343

GSM: (+420) 777 916 275

E-mail: duchpast@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Jaromír Smejkal

Oddělení prevence

Zástupkyně ředitele: Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

E-mail: rampachova@podaneruce.cz

Centrum prevence (Speciální prevence)

Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno

Tel./Fax: (+420) 549 211 278

GSM: (+420) 777 916 276

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Jan Veselý, PhD.

Primární prevence v regionech

Adresa: Hapalova 22, 621 00 Brno

Tel./Fax: (+420) 549 211 278

GSM: (+420) 777 916 276

E-mail: prevence@podaneruce.cz

Vedoucí: Mgr. Jan Veselý, PhD.
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Vzdělávací centrum I.E.S.

Odborný ředitel: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

E-mail: hruby@podaneruce.cz

Vzdělávací centrum I.E.S.

Ředitel: Bc. Martin Boxan

Adresa: Křenová 64, 602 00 Brno

Tel.: (+420) 541 225 188

Tel.: (+420) 777 916 277

E-mail: ies@podaneruce.cz

Rozvoj drogové prevence v Afganistánu

Tel.: (+420) 778 477 279

Vedoucí: Mgr. Romana Vašátková

Poradna EXTC.cz

E-mail: info@extc.cz

web: www.extc.cz

DIVIZE ORGANIZAČNÍ

Adresa: Svatoplukova 84, 615 00 Brno

Tel./Fax: (+420) 545 247 535

GSM: (+420) 777 916 285

Organizační ředitel: Bc. Pavel Novák

E-mail: novak@podaneruce.cz

Zástupce ředitele: Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Tel.: (+420) 777 916 253

E-mail: rampachova@podaneruce.cz

Oddělení provozní / kancelář

Asistentka: Bc. Barbora Lauko

Tel./Fax: (+420) 545 247 535

E-mail: info@podaneruce.cz

Oddělení ekonomické

Ekonom: Ing. Dagmar Charalambidu

Tel.: (+420) 775 859 934

E-mail: uctarna@podaneruce.cz

Samostatné referáty

Ředitel: Bc. Pavel Novák

E-mail: novak@podaneruce.cz
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