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Když se dívám na tato tři 
“kouzelná” slůvka, nemůžu 
si nevybavit své dětství. Teď 

jsem sice terénním pracovníkem, 
ale v dětství jsem chtěl být nejvíce 
řidičem. A to ne ledajakým. Děsně 
mě přitahovala auta co houkala a 
blikala. To znamená, že jsme chtěl být 
policajt, hasič, (a) nebo záchranář, což 
jako povolání v reálném socialismu 
neexistovalo. V té době to byl takz-
vaný saniťák, neboli řidič sanitky. Tím 
jsem chtěl být snad ze všeho nejvíc 
– alespoň v předškolním věku, čemuž 
odpovídala i patřičná sbírka autíček 
s červeným křížem na 

boku. Ostatní autíčka sloužila pouze 
jako zdroj “zraněných” a “mrtvých”, 
neboť jsem aranžoval s autíčky různé 
autonehody, ke kterým se sjížděly 
autíčkové sanitky, které zraněné 
vozily do nemocnic postavených z 
kostek a mrtvé na hřbitůvky, taktéž z 
kostek. Časem se samozřejmě různé 
věci různě mění a nejinak je to i v 
mém případě výběru povolání. Po 
saniťákovi se u mě časem vystřídaly 
různé fantazie o budoucím povolání: 
strojvůdce, elektronik – slaboproudař, 
grafik - kreslíř, profesionální kytarista....
A nesmím zapomenout na popeláře! 
Jako malého kluka mě jeden čas 

velmi přitahovala romantická 
představa chlapíka, který stojí 
na stupačce kuka vozu a jednou 
rukou se přidržuje madla, vlasy mu 
povlávají v ranním vánku, při každé 
zastávce lehce seskočí na zem a 
elegantním nacvičeným pohybem 
kutálí plné popelnice k hydraulick-
ému zvedáku, zatáhne za páku, 
popelnice vyjede k otvoru na kuka 
vozu a vysype se do něj, pak ještě 
párkrát trhne za páku, aby se smetí 
vysypalo všechno, popelnice se 
zase sveze k zemi a popelář odkutálí 

popelnici na chodník, naskočí na 
stupačku, mávne na řidiče a zmizí za 
nejbližším rohem. Nakonec jsem se 

stal, jak je výše uvedeno, terénním 
pracovníkem. Holt, změna je život...
A proč vám to vlastně píšu?
S kolegou jsme se během výměny 
stříkaček v Praze, ptali našich klientů, 
jak to měli oni když byli malí a čím se 
chtěli stát, a zda-li se jim to vyplnilo. 
Co jsme se dozvěděli?
Kupříkladu 2 Batmani z dětství nyní 
nepracují, policajt se stal truhlářem, 
popelář hlídačem, gymnasta zed-
níkem, jedna slečna chtěla být profe-
sionální vojačkou, další si nemohl vz-
pomenout čím chtěl být, ale teď dělá 
klempíře. Objevili se i dva kosmo-
nauté, jeden se nyní živí jako správce 
sítě, druhý, podle mého názoru se 
původní fantazijní profesi přibližuje 
ze všech nejvíce, dělá jeřábníka, má 
tak k nebi nejblíže.
A co vy, milí čtenáři? Splnilo se vám 
něco z dětských snů o vašem vyvo-
leném povolání?
Ne? Chtěli byste to změnit? Chtěli 
byste vůbec pracovat? Ano?
Tato Dekontaminace by vám mohla 
pomoci, se trochu rozhoupat k tomu, 
že si aspoň seženete nějakou brigádu 
a časem nějaké trvalé zaměstnání, 
které se může aspoň přibližovat 
tomu, čím byste chtěli – až vyrostete 
:-) – být. ‹TRMX› 

Práce, zaměstnání, povolání. Tahle slova jste už jistě někdy slyšeli. Ano, řeč je 
o tom, že “bez práce nejsou koláče”. Áá, už se kroutíte milí čtenáři, že? Tak to 
vezmu radši od sebe, aby to tolik nebolelo. CHTĚL jsem být

                   ale teď 
nejsem...  NIC!
Batman,

Občanské sdružení SANANIM, 
vydávající časopis Dekontaminace, 
je největší nestátní organizací v 
České republice, poskytující služby 
v oblasti péče a léčby závislostí na 
nealkoholových drogách.  

Naše evropské projekty jsou 
zaměřeny na:

✪ vzdělávání pro poskytovatele  
sociálních služeb, především v 
oblasti drogových závislostí

✪ rozšíření služeb pro úspěšné 
zařazení klientů do “běžného 
(normálního) života” - pracovní a 
sociální poradenství a podpora

redakce Aleš Termer (TRMX) – šéfredaktor, Aleš 
Herzog (ALA) – redaktor, Blanka Petrošová (BLPE) – 
redaktorka, korektorka

grafika Xichtu

tisk tiskárna Prager 
náklad 2500 ks 
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto 
čísla Dekontaminace podíleli: zejména Štěpánu 
Veisovi a Vilmě Šilarové z Pracovní a sociální 
agentury za články o práci a brigádách

2      úvodník

6      jak připravit subutex  
 k bezpečnější aplikaci

9      ostře sledovaný  
 abstinent 2

10      chutě na jedy

12      jít či nejít na detox

16      kde se v Praze umýt 
    a najíst

18      sociální dávky II

24      kontakty 

 úvodník

Evropské projekty o.s.Sananim:

Tento časopis byl podpořen z Evropského 
sociálního fondu, státního rozpočtu České 
republiky a rozpočtu hl. m. Prahy
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MALÉ ZAMYŠLENÍ NA ZAČÁTEK.
 Jde moje braní a s ním spojený 

životní styl vůbec skloubit s prací?
Není to jen iluze?

 Chci vůbec vydělávat peníze 
legálně?

 Jsem připraven na to, že za legální 
práci často dostanu míň peněz, než 
bych si přestavoval?

 Jsem schopen si naplánovat si 
program na týden dopředu a ten pak 
dodržet?

Zkuste si odpovědět na těch několik 
otázek, než se do hledaní práce 
pustíte. Můžete tím předejít zklamání 
a zbytečně vynaloženému úsilí. Třeba 
přeci jenom ještě nepřišel váš čas.

COŽ TAKHLE DÁT SI PRÁCI? Doslechlo se mi, že hodně 
z Vás přemýšlí o nějaké práci. 
Než se do toho pustíte, stálo 
by za to se nad pár věcmi 
zamyslet.

TAK VY SKUTEČNĚ  
CHCETE PRACOVAT?
Tak to máte můj obdiv, milí čtenáři. 
Nechci vás podceňovat, ale řekl bych, 
že pro ty z vás, kteří se rozhodli číst 
dál, tedy vy kteří to myslíte s prací 
vážně, zkrátka vy odvážní, že pro vás 
bude asi nejlepší začít s brigádami.
Brigádní zaměstnání má tu výhodu, 
že může být nárazové. Záleží na Vás 
jak často a na jak dlouho budete 
chodit do práce. Také si můžete 
vyzkoušet víc druhů práce a vybrat 
si tu nejvhodnější. Přece jenom, po 
letech, kdy vám kolují žilami různé 

jedy a spíš myslíte na to, abyste si dali 
včas svůj pamlsek, než abyste byli 
včas v práci, je lepší začít zlehka.

JAK TEDA NA TY BRIGÁDY?  
 ZAREGISTROVAT SE 

Zaregistrujte se u některé z pra-
covních agentur, které se specializují 
na zprostředkování brigád. Stačí mít 
doklad – nejlépe občanku - a u 
některých agentur výpis z rejstříku 
trestů (když nebude čistý, je to tro-
chu problém, ale dá se dohodnout...). 

 VYBRAT SI PRÁCI
U většiny agentur vybíráte brigády 
po jednotlivých dnech. 

 PRACOVAT:)
Co k tomu dodat... 

 VYDĚLAT SI
Výplaty jsou zpravidla jednou 
v měsíci – v hotovosti v agentuře, 
nebo na účet. Zálohy nejsou prav-
idlem, ale někdy se dá dohodnout 
na výplatě záloh po např. odpracova-
ných 5 dnech apod. 

A POZOR, PŘÁTELÉ!
Pokud se v agentuře zaregistrujete 
a přihlásíte se na nějakou z brigád, 

máte povinnost být v daný čas na 
daném místě a odpracovat tam 
dohodnutou práci. Pokud se tak 
nestane (nedorazíte, odejdete dřív 
apod.) máte v agentuře od té doby 
dveře zavřené – zkrátka plot.
Informujte se proto, do kdy a jak je 
možné se z práce omluvit. Může se 
stát, že zjistíte, že do práce nemůžete 
ze závažných důvodů dorazit – 
nemusí to být problém, jen to musíte 
ohlásit předem. A je lepší si dávat 
pozor, protože agentur, které nabízejí 
brigády není v Praze dost na to, aby 
jste si mohli každý měsíc vybrat jinou.

Zaměstnavatelé čím dál častěji 
vyžadují u uchazečů o zaměstnání 
čistý trestní rejstřík – zejména 
pokud jde o zaměstnání na hlavní 
pracovní poměr. u brigád přes 
pracovní agentury (smlouvy na DPP 
a DPČ) není výpis z TR vyžadován 
tak často – záleží na dané agentuře. 
Pokud nemáte čistý TR, nenechte 

se tím odradit, často se stane, že 
nakonec to není tak horké pokud si 
na dané místo věříte a stojíte o něj, 
zkuste to. v případě, že budete poz-
vání k osobnímu pohovoru, vyčkejte, 
zda bude od vás výpis z rejstříku 
trestů požadován. Pokud ano, je 
na místě vyjednávat. osvědčilo 
se situaci, pokud to jde, zlehčit. 

Případně si pořídit „dobrozdání“ od 
pracovníka např. z K-centra, který 
podpoří nástup na danou pozici, 
vysvětlí, že se není čeho bát:) Často 
to nevyjde na poprvé, ale jde to. 
Další, ne zcela férovou, variantou je 
oddalovat doložení výpisu z rejstříku 
trestů a doufat, že se zapomene... to 
už je ale na každém z vás. 

TRESTNí REjSTříK

Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá 
v případě, že rozsah práce u zaměstnavatele 
nepřesáhne 150 hodin a nemá opakující se 
povahu (nárazová práce, nejde tedy například 
o úklid, který se opakuje pravidelně jeden den 
v týdnu) pracovat na DPP můžete i v případě 
registrace na Úřadě práce, výdělek však nesmí 
přesáhnout 4000 Kč (respektive polovinu 
minimální mzdy) v případě DPP zaměstnavatel 
neodvádí za zaměstnance zdravotní a sociální 
pojištění

Dohoda o provedení práce

KOLIK SI MŮŽETE VYDĚLAT?

A kolik si můžete vydělat na brigádách? 
(aktuálně podle nabídky pracovních agentur 
v únoru 2008 hrubé hodinové mzdy je třeba brát 
orientačně) 

DOPLňOVÁNÍ ZBOžÍ 60 – 70 Kč 
ADMIN. PRÁCE-RECEPČNÍ  90 - 100 Kč  
PRÁCE NA POKLADNĚ  80 Kč 
VýDEJ OBĚDů  80 Kč 
BALENÍ ZNAČKOVÉ ZBOžÍ  70 Kč 
MANIP. PRÁCE VE SKLADU  70 – 80 Kč 
VYKLÁDKA KAMIONU, VAGONů 
 do 50 kg - kus 100 Kč 
ČÍŠNICKÉ PRÁCE 65 Kč  
INVENTURA  70 Kč 
PULTOVý PRODEJ  70 Kč

se obvykle sjednává 
na práce, které mají 
opakující se povahu 
(pravidelný úklid, ostraha 

a podobně) v případě DPČ 
zaměstnavatel odvádí za 
zaměstnance zdravotní a 
sociální pojištění v případě 

zaměstnání na DPČ je 
možná registrace na Úřadě 
práce, ale pracovní doba 
nesmí přesáhnout 20 hodin 

týdně a výdělek 4000 Kč 
(nepřesáhnout polovinu 
týdenní pracovní doby a 
polovinu minimální mzdy)

Dohoda o pracovní Činnosti
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DůvoDy  
stanovené zákonem:

1. Porušení pracovní kázně zvlášť 
hrubým způsobem 

2. Nástup do výkonu trestu na 
dobu delší než jeden rok (resp. 

na půl roku v případě odsouzení za 

úmyslný trestný čin 
spáchaný v souvislosti 
s výkonem povolání).

V praxi lze za zvlášť 
hrubé porušení pracovní 
kázně určitě považovat např.: 

§ požívání 
alkoholu a drog 

na pracovišti
§ opakované 

neomluvené absence
§ opakované neplnění 

pracovních povinností

§ vědomé nesplnění důležitého 
pokynu nadřízeného s následkem 
vzniku velké škody na majetku 
zaměstnavatele
§ porušení pracovní kázně nebo 
bezpečnostních předpisů, kvůli 
němuž může dojít k větší škodě na 
majetku nebo na zdraví či životě 
osob apod. 

Jaké plynou z okamžitého 
zrušení pracovního 
poměru DůsleDky?
Kromě toho, že přijdete ihned  
o práci, má okamžité zrušení pra-
covního poměru dopad na přidělení 
podpory v nezaměstnanosti – 
žádnou nedostanete a jste odkázáni 
na dávky pomoci v hmotné nouzi, tj. 
životní/existenční minimum.

Důvod rozvázání pracovního poměru 
je uváděn i v zápočtovém listu, takže 
ho uvidí i  potenciální zaměstnavatel 
a šance na získání nového místa se 
tak podstatně snižuje.                   ‹šil› 

I když je tato Dekon-
taminace věnována 
převážně tématům 
okolo shánění práce, 
musíte počítat s tím, že 
z práce můžete vyletět 
rychleji než si mnohdy 
myslíte. Jak těžké je 
sehnat práci asi víte, 
takže je ve Vašem 
zájmu si jí udržet.

 
Ze zákona není možné pracovní poměr okamžitě zrušit s tě-hotnou zaměstnankyní ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, pokud trvale pečují o dítě mladší než tři roky.

§55 (dříve §53) Okamžité   
zrušení pracOvníhO pOměru  
ze strany zaměstnavatele  

Sbal se a vypadnianeb Vyhazov na hodinu

 téma
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DŮVODY  
STANOVENÉ ZÁKONEM:

1. Porušení pracovní kázně zvlášť 
hrubým způsobem 

2. Nástup do výkonu trestu na 
dobu delší než jeden rok (resp. 

na půl roku v případě odsouzení za 

úmyslný trestný čin 
spáchaný v souvislosti 
s výkonem povolání).

V praxi lze za zvlášť 
hrubé porušení pracovní 
kázně určitě považovat např.: 

§ požívání 
alkoholu a drog 

na pracovišti
§ opakované 

neomluvené absence
§ opakované neplnění 

pracovních povinností

§ vědomé nesplnění důležitého 
pokynu nadřízeného s následkem 
vzniku velké škody na majetku 
zaměstnavatele
§ porušení pracovní kázně nebo 
bezpečnostních předpisů, kvůli 
němuž může dojít k větší škodě na 
majetku nebo na zdraví či životě 
osob apod. 

JAKÉ PLYNOU Z OKAMŽITÉHO 
ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO 
POMĚRU DŮSLEDKY?
Kromě toho, že přijdete ihned  
o práci, má okamžité zrušení pra-
covního poměru dopad na přidělení 
podpory v nezaměstnanosti – 
žádnou nedostanete a jste odkázáni 
na dávky pomoci v hmotné nouzi, tj. 
životní/existenční minimum.

Důvod rozvázání pracovního poměru 
je uváděn i v zápočtovém listu, takže 
ho uvidí i  potenciální zaměstnavatel 
a šance na získání nového místa se 
tak podstatně snižuje.                   ‹ŠIL› 

§55 (dříve §53) OKAMŽITÉ   
ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  
ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE  

 Vyhazov na hodinu
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Tyto dávky jsou: 

* nenárokové = záleží vždy 
na posouzení úřadu, jestli je 
dostanete nebo ne

* jejich výše se řídí zákonem 
č.110/2006 Sb. o životním 
a existenčním minimu 
(vysvětleno dále)

* při jejich výpočtu se přihlíží k: 
čistým příjmům = např.
pokud budete zaměstnáni 
nebo vykonávat brigádu, 
započte se vám 70% z toho, 
co skutečně vyděláte, podpora 
v nezaměstnanosti nebo nem-
ocenské dávky se započítávají 
z 80% a majetkovým poměrům 
žadatele a společně posu-
zovaných osob = když např. 
úřednice při šetření ve vaší 
domácnosti zjistí, že vlastníte 
dvě auta, budou po vás chtít, 
abyste si zlepšili životní úroveň 
jejich prodejem = společně po-
suzované osoby jsou všechny 
osoby, které užívají společně 
byt a podílí se na platbách

Když sponzoruje stát

Pokud se ocitnete 

finančně opravdu na dně, 

může vám pomoci stát 

poskytnutím tzv. dávek 

v hmotné nouzi. Dávky, 

které dříve patřily do 

systému dávek sociální 

péče (tam teď zůstaly 

jen dávky pomoci těžce 

zdravotně postiženým 

občanům) se od ledna 

2007 řídí novým 

zákonem č.111/2006 

Sb. o pomoci v hmotné 

nouzi. 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 
vyplácí v praze městské 
úřady jednotlivých částí 
prahy – sociální odbory. 
Mimo Prahu pak pověřené 
obecní úřady. Na těchto 
úřadech můžete o dávky 
požádat, podmínkou je vaše 
registrace na úřadu práce.

ŽIVOTNÍ  
A EXISTENČNÍ 

MINIMUM
Pojem životní minimum 
je stanoven jako minimální 
hranice peněžních příjmů 
k zajištění výživy a ostatních 
nákladů osobních potřeb 
(ošacení atd.)

výše životního minima je:

 * pro jednotlivce  
3 126,- kč/měsíc

* pro 1. posuzovanou osobu 
2 880,- kč/měsíc

* pro 2. a další posuz.os. 
nad 15 let 
2 600,- kč/měsíc

* nezaopatřená 15 – 26 let 
2 250,- kč/měsíc

* 6 – 15 let 
1 960,- kč/měsíc

* pod 6 let 
1 600,- kč/měsíc

existenční minimum 
je minimální hranice 
peněžních příjmů k zajištění 
výživy a ostatních nákladů 
osobních potřeb na úrovni 
přežití. Vzniklo z důvodu větší 
motivace k zlepšení životní 
úrovně prací = větší snaze 
k hledání práce. 

* výše existenčního 
minima je 2 020,- Kč/měsíc 
(existenční minimum se 
nepoužívá u nezaopatřených 
dětí, poživatelů starobního 
důchodu, osob plně invalid-
ních a osob starších 65 let)
životní ani existenční mini-
mum nezahrnuje náklady 
na bydlení

 
TYPY DÁVEK  

POMOCI  
V HMOTNÉ 

NOUZI

1pŘíspěvek na 
živoBytí
Výše této dávky, která 

je určena na výživu a ošacení 
a nezahrnuje náklady na 
bydlení, je u dospělé osoby 
částkou existenčního minima 
až životního minima (záleží 
na prokázané snaze najít si 

práci). 
Tato dávka může být ještě 
zvýšena o příplatek na dietu.

2 Doplatek na 
ByDlení
Má na něj nárok 

vlastník nebo nájemce 
bytu a zároveň i nájemce 
obytné místnosti v zařízeních 
určených k trvalému bydlení 
(např.ubytovny).
O dávku můžete požádat jen 
pokud bydlíte v obci, kde jste 
trvale hlášeni (v případě, že 
máte v občanském průkaze 
trvalé bydliště v Plzni, v Praze 
doplatek na bydlení nedos-
tanete)

3 mimoŘáDná  
okamžitá pomoc
Z těchto dávek se vás 

nejvíce týká jednorázová 
dávka určená osobám 
ohroženým sociálním 
vyloučením ve výši 1 000,- 
Kč, kam patří:

a) osoby propuštěné 
z vazby nebo výkonu 

trestu

b) osoby po ukončení léčby 
chorobných závislostí 

propuštěné ze zdravotnického 
zařízení, psychiatrické léčebny 

nebo léčebného zařízení pro 
chorobné závislosti (např. 
z terapeutické komunity)

c) osoby propuštěné ze 
školského zařízení pro 

výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo z pěstounské 
péče

d)  osoby bez přístřeší

e) osoby, jejichž práva 
jsou ohrožena trestnou 

činností jiné osoby

Dávky mimořádné okamžité 
pomoci zahrnují také pomoc 
v případě hrozby vážné újmy 
na zdraví z důvodu nedostatku 

finančních prostředků, pomoc 
při vážných mimořádných 
událostech (sem patří hlavně 
živelné pohromy, požáry atd.). 
Také by vám měli pomoci 
uhradit jednorázové náklady 
např.na jízdné a nocleh 
v případě ztráty peněžních 
prostředků, správní poplatek 
při prokázané ztrátě osob-
ních dokladů. Slouží také na 
úhradu nákladů spojených 
s nákupem nezbytných 
základních předmětů 
dlouhodobé potřeby, základní 
vybavení domácnosti a na 
vzdělání či zájmovou činnost 
nezaopatřeného dítěte.    šil
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Při výměně v terénu se můžete setkat (tedy si můžete vyměnit) u dvou 
typů osob. U profesionálních terénních pracovníků a u Externích terén-
ních pracovníků (XTP). Aby jste si je nespletli, tak Vám pro orientaci 
pomůže následující orientační obrázek 

PROfESIONÁLNí TERéNNí PRACOVNíK 
          NEBERE DROGY a nepatří do scény lidí,  
 kteří drogy berou

Je řádně dlouhodobě zaměstnán v hlavním  
   nebo vedlejším pracovním poměru

 Má odpovídající vzdělání (maturitu, VŠ)  
 sociální, zdravotní, adiktologické

      Má tašku s logem programu 

        V tašce má kontejner na použitý   
       injekční materiál

       Je umytý, voňavý, ve stavu  
        způsobilém pro práci

ExTERNí TERéNNí PRACOVNíK
BERE drogy nebo se čerstvě pokouší abstinovat,  
ale „patří“ do scény lidí, kteří berou

Je zaměstnán na DPP (dohodu  
o provedení práce)  
na přechodnou dobu

Byl krátkodobě zaškolen

Má vlastní batoh bez označení 
terénního programu

Má kontejner na sběr injekčního  
materiálu

Dochází 1x týdně na porady  
s ostatními XTP, kteří také berou

Není vždy umytý, voňavý  
a ve stavu způsobilém pro práci.

 
Říká  

se mu:

teréňák

streetworker

káčkař

 
Říká  se mu:

exterňák
user

indigen

1
2

1

2
3
4
5

6
7

3
5
6
7
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Proto vás chci požádat, aby jste chápali, 
že když řeknu tohle a tohle nemám, tak to 
prostě nemám. A navíc, když svačím, tak 
vás těch pár minut nezabije.  
Vy, co za mnou chodíte pravidelně měnit 
víte, že se snažím vám ve všem vyhovět, 
poradit, ošetřit a to co mám  
vám vyměním a dám.  
Tak to prosím chápejte  
a už mi nevyrážejte zuby.
Díky  
Váš exterňák Tomík

Ahoj, připravili jsme si pro Vás novou rubriku. Proč 
zrovna tohle téma, je asi jasné. Řada z Vás má svého 
zvířecího kamaráda, který Vás doprovází na každém 
kroku. A my musíme bohužel říci, že často NEJEN 
na Vás, ale i na Vašeho psího společníka není příliš 
radostný pohled. A proto v nadcházející rubrice 
budete nacházet rady a porady, jak se o pejska starat, 
aby byl zdráv a bylo mu na světě dobře. První téma 
se bude týkat těch z Vás, kteří mají štěňátko, nebo 
plánují jeho pořízení, nebo jejichž fenka se dostala 
do „požehnaného stavu“. Štěňátka, i jejich mámu 
je potřeba totiž odčervit, aby neměla v žaludky 
cizopasníky….

1.
odčervení štěňat 
by se mělo poprvé 
provést ve 2. - 3. týdnu 

věku a opakovat pov cca 14 
dnech  
( závisí na použitém 

přípravku), 

2.
odčervení matky by se 
mělo provést zároveň s prvním 
odčervením štěňat, 

3.
první vakcinace štěňat 
se může provést v 6 . - 7. týdnu ( 
závisí na mnoha faktorech, které 

Váš veterinární lékař musí konkrétně 
posoudit), 

 psí život

Jak jsem o zub přišel,  
aneb jsem váš exterňák  

tak mě nebijte !!!
Jednoho dne v podvečer, sedím 

si tak před Mackáčem na Andělu 
s několika bágly – zrovna jsem se 
stěhoval. Jak tak sedím, přijde ke 
mě mladík s dívkou, kteří za mnou 

choděj měnit buchny. Ten podvečer 
přišli zase s výměnou. Neměl jsme 

zrovna nafasováno, a proto jsem 
neměl to, co potřebovali. Za to mě 
mladík nejprve poslal do píči, a po-

tom, co jsem mu odpověděl ať si 
tam jde sám, jsem dostal ránu pěstí. 

Tím jsem o zub přišel.
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Tento projekt byl podpořen  
z Evropského sociálního 
fondu, státního rozpočtu 
České republiky  
a rozpočtu hl. m. Prahy



zprostředkovatelkou 
na pracáku budete 
dostávat Umístěnky do 
zaměstnání, se kterými 
musíte v určeném termínu 
navštívit doporučeného 

zaměstnavatele a 
vrátit je následovně 

zprostředkovatelce 
s vyjádřením, zda jste 
byli/nebyli přijati)

V praxi vypadá postup 
registrace následovně: 
Navštívíte pobočku 
ÚP v místě vašeho 
trvalého bydliště. Na 
podatelně si vyzved-
nete formulář ŽÁDOST 
O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
ZAMĚSTNÁNÍ, kde vyplníte 
základní údaje. Pak s vámi 
zprostředkovatel/ka 
projde vyplněný formulář a 
pomůže doplnit případné 
nejasnosti, zároveň vám 
objasní podmínky regis-
trace, vaše práva a povin-
nosti – pokud čemukoliv 
nebudete rozumět, ptejte 
se. Výsledkem této schůzky 
je zařazení do evidence 
uchazečů o zaměstnání – 
dostanete lístek s ter-
mínem první konzultace. 

Jak nevyletět  
z pracáku?
Registrací získáváte 
výše uvedená 
práva, ale i některé 
povinnosti. Mezi 
nejdůležitější patří:

docházet včas na pravi-
delné konzultace se 
zprostředkovatelkou 
oznámit úřadu práce 
nejpozději do osmi 
kalendářních dnů
důvody, pro které jste se 
nedostavili na úřad práce ve 
stanoveném termínu
nástup do zaměstnání 
(doložíte pracovní smlou-
vou)

V případě neplnění 
povinností, příp.odmítnutí 
nabízeného zaměstnání 
bez vážného důvodu, vám 
hrozí sankční vyřazení 
z evidence na půl roku. 
Tímto samozřejmě ztrácíte 
i nárok na výplatu podpory 
v nezaměstnanosti nebo 
dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Vyplatí se proto 
těmto situacím předcházet 
a při vzniku jakýchkoliv 

problémů (zapomenutí 
na schůzku, problémy 
s umístěnkou/potenciálním 
zaměstnavatelem) okamžitě 
kontaktovat ÚP a hledat 
řešení. 

co mám dělat když žiju 
jinde než je mé trvalé 
bydliště?
po zaregistrování je možné 
na pracák, kam svým trvalým 
pobytem náležíte, požádat 
písemně o přeřazení na 

pracák v místě, kde se 
skutečně nacházíte – nebývá 
s tím, na rozdíl od „sociálky“, 
žádný problém 
 
můžu mít brigádu, když 
jsem na pracáku?
jako uchazeč o zaměstnání 
si můžete přivydělat např. 
brigádně maximálně do výše 
poloviny minimální mzdy 
– v současné době do 4 000,- 
Kč za měsíc.                           šil

V případě, že jste 
nezaměstnaní – ne-
pracujete na řádnou 
pracovní smlouvu 
nebo DPČ (Dohodu o 
pracovní činnosti – 
můžete se s ní setkat 
např. při vykonávání 
brigády) – je vhodné 
zaregistrovat se na 
Úřadě práce. Získáte 
tím několik podstat-
ných výhod: 

úhradu zdravotní a 
sociální pojištění (platba 
za veřejné zdravotní pojištění 
je povinná ze zákona a 
v případě neplacení vám 
nabíhají nemalé dluhy a 
penále) v případě splnění 
podmínky – odpraco-
vaný minimálně rok za 
poslední tři roky – máte 

nárok na výplatu podpory 
v nezaměstnanosti 
při nesplnění předchozího 
bodu si můžete požádat o 
příspěvek na živobytí 
(vyplácí se do výše životního 
minima = 3 126,- Kč) a do-
platek na bydlení (až do výše 
odůvodněných nákladů na 
bydlení) ze systému dávek 
pomoci v hmotné nouzi (ty 
poskytují Sociální odbory 
Obecních úřadů, v Praze 
Úřadů městských částí) 
– žádost o dávky po-
moci v hmotné nouzi je 
podmíněna registrací na 
pracáku!!!
a v neposlední řadě máte 
právo na zprostředkování 
vhodného zaměstnání, 
které odpovídá vašim 
schopnostem a kvali-
fikaci (na schůzkách se 

nezaměstna nýmJak být
V případě, že jste nezaměstnaní – nepracujete na řádnou pracovní smlouvu nebo DPČ (Dohodu o pracovní činnosti – 
můžete se s ní setkat např. při vykonávání brigády) – je vhodné zaregistrovat se na Úřadě práce. 

Jak na pracák?

 téma
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b Pro koho  
byl projekt určen?
Pro lidi, kteří aktuálně berou drogy 
a nejsou schopni se uplatnit na 
volném pracovním trhu. Jejich braní 
musí být přitom alespoň mírně 
stabilizováno, aby zvládli dorazit na 
čas do práce.

 b Co je vlastně  
podstatou projektu?
Cílem projektu je snaha o návrat 
klienta na pracovní trh, jeho částečná 
sociální stabilizace. Jde o to nabíd-
nout klientům nějakou užitečnou 
činnost jako alternativu k pouličnímu 
zevlování a naučit je sociálním a 
pracovním návykům, které pracující 
lidé považují za samozřejmost.

 b Jaké podmínky  

musel splnit uživatel  
drog, aby byl v rámci  
projektu zaměstnán? 
Klient by měl mít za sebou cca 5 let 
braní drog (ta doba užívání nebyla 
nikdy nějak závazná tedy, aspoň o 
tom nic nevím). Měl by být starší 
21 let a bez možnosti zaměstnání 
na volném pracovním trhu. Kritérii 
pro přijetí jsou vyplnění vstupního 
dotazníku, zvládnutí přijímacího po-
hovoru s kontaktním pracovníkem, 
žádné probíhající trestní řízení 
s daným klientem či zákaz pobytu 
v Praze. V rámci rozhovoru se ověřuje 
míra motivace, to jaká má žadatel 
očekávání a zda je pro něj program 
vhodný. 

b Jakou práci  
v projektu zaměstnaní 
uživatelé vykonávali? 
Základní práce je výměna injekčního 
materiálu nebo jeho sběr. Pokud se 
klient osvědčí, pak další možností je 
výpomoc se zajištěním provozu v KC.

b A co musí  
uživatelé-zaměstnanci 

průběžně plnit?
Zaměstnanci programu XTP musí 
pravidelně jednou týdně docházet 
na poradu XTP, kde musí vyplnit pra-
covní výkazy a referovat o své práci. 
Vedle toho také přímo na tomto set-
kání vykonávají drobné práce – např. 
přípravu zdravotního či injekčního 
materiálu. Musí se také vzdělávat 

podle vzdělávacího plánu, aby byli 
schopni poskytovat při výměně 
nebo monitoringu uživatelům drog 
informace o snižování rizik spojených 
s užíváním. 

 b Kolik si v rámci  
projektu bylo možné 
měsíčně vydělat? 

Záleželo, kolik toho odpracovali, ale 
tak kolem 3300 čistého za měsíc.

b Dělo se kromě práce 
ještě něco dalšího?
Součástí projektu je individuální 
poradenství s klienty-zaměstnanci 
v rámci procesu sociální stabilizace 
a podpory. Vedle pracovní náplně 
jsme například společně chodili na 
kulturní akce, třeba do kina, nebo 
během pracovní porady na společný 
oběd.

 b Z jakých důvodů 
nejčastěji lidé z projektu 
vypadli?
Nejčastějším důvodem byla absence 
na pracovních poradách či neplnění 
dohodnutých pravidel. Častým 
důvodem byly také problémy mezi 
XTP pracovníky navzájem tzn. pom-
luvy, krádeže atd. 
 

ZVLÁDNOUT DORAZIT VČAS DO PRÁCE
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Rozhovor s Tomášem 
Vejrychem a Mirkou 
Kalužíkovou, pracovníky 
programu XTP (externí 
terénní práce) hrazeného 
z Evropských fondů.

Tento projekt byl podpořen  
z Evropského sociálního 
fondu, státního rozpočtu 
České republiky  
a rozpočtu hl. m. Prahy
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Moji rodiče byli velmi mladí, když jsem se 
narodila. Byla jsem malý, blonďatý andí-
lek. Kdo by byl tenkrát řekl jak skončím 

a jak se celá moje cesta zklikatí. 

Když ni bylo pět let, narodil se mi bráška. 
Bohužel s lehkou mozkovou disfunkcí, 
opožděný oproti ostatním dětem. Rodiče 
se mu museli hodně věnovat. Péče o něj 
jim zabrala všechen jejich volný čas a já se 
začala utápět v žárlivosti, kterou jsem si však 
v žádném případě nechtěla přiznat. Do školky 
jsem chodila jen jeden rok protože máma byla 

s bráchou doma a ve 
školce nebylo místo. 
Pak jsem začala chodit 
do školy. Z druhé třídy 
jsem udělala přijímací 
zkoušky na základní školu 
s rozšířenou výukou jazyků. 
Na tu jsem musela dojíždět. 
V létě jsem jezdila na tábory, 
na soustředění s gymnastikou, 
na kterou jsem chodila od pěti let a 
dělala ji závodně. S tátou se jezdilo na 
vodu spolu s dalšíma pár lidma. Měli jsme 

tam takovou jakoby partu mladých. 
Když mi bylo jedenáct let, brali 
mě jako dospělou. Zajímali se o 
moje názory a taky je respektovali. 

Tam jsem začala ve větší míře 
konzumovat alkoholické 

nápoje, kouřit a experimen-
tovat s různými drogami. 

Přinášeli mi úlevu od 
reality přestože mi často 

po nich nebylo dobře. 
Neodradilo mě to od 
opětovné konzu-
mace.  
 
Můj život se oddělil 
od toho v rodině. 
Více jsem začala 
vyhledávat život 
mimo ni. V běžném 
životě mi to ale 

zatím nepřinášelo 
větší těžkosti. Jen 

jsem přestala chodit 
závodně sportovat.

Po základní škole jsem 
se dokonce dostala na 

prestižní gymnázium.  
Tam jsem ale již přestala 

zvládat a začaly mě drogy  
(již injekčně užívaný heroin) 

omezovat ve fungování a plnění 
povinností. První ročník jsem - 
sice s velkými problémy - ještě 
dokončila.

O prázdninách po prváku se na mě 
nalepil čtyřicetiletý chlap, který mě 
nakonec dostal poprvé do blázince 
na protidrogovou léčbu. Po jejím 
absolvování jsem začala pravidelně 
utíkat z domova a po třech 
měsících jsem se ocitla v Bohnicích 
znova. Z druhé léčby jsem se 
stěhovala pod most a ihned spadla 
do závislosti na injekčním užívání 
heroinu. Hodně jsem se nechávala 
využívat lidmi, než jsem se otrkala a 
zvykla si na to jak to chodí na ulici. 
Staral se o mě jeden člověk, v té 
době přítel se kterým jsem vydržela 
asi půl roku. Oba jsme brali heroin. 
Nějaký čas jsme měli dokonce i 
podnájem.  
 
Pak to jelo jak na tobogánu: střídali 
se partneři, místa na kterých jsem 
bydlela, zůstal jediný herák. Ten 
se mě věrně držel. Jen pár chvil 
bylo bez něj. V jedné takové chvíli 
sem poznala Petra. Vydrželo to rok, 
než ho zavřeli. Já jsem se vrátila 
k rodičům a poprvé začala chodit 
na methadon. Jelikož studium 
jsem pouze přerušila, mohla jsem 
se vrátit i do školy. Myslela jsem si 
naivně, že zlé období je za mnou a 
já budu moct žít normální život.  
 
To jsem se ale silně přepočítala. 
Po roce chození do školy jsem si 

pořídila štěně německého ovčáka 
– křížence, čubinku Sáru. Nastal 
ale problém – nemohla jsem si ji 
vzít k rodičům domů. Už jsem byla 
smířená s tím, že budu bydlet na 
ulici a vše se vrátí do starých kolejí. 
Na poslední chvíli jsem si našla pod-
nájem. Moc jsem ale situaci nezv-
ládala. Neuměla jsem samostatně 
žít. Vůbec jsem nějak neuměla žít 
a teď mi dochází, že to neumím 
dodnes. Je těžký se smířit s tím, že 
člověk nic neumí a často neumí ani 
žít v nějaké společnosti lidí. Musela 
jsem tedy chodit do školy, starat se 
o psa a zároveň vydělávat peníze. 
Rychle jsem hubla.  
 
Nakonec padlo rozhodnutí – pro 
Sáru jsem našla hlídání a já šla na 
dva měsíce do blázince na detox. 
Z něho ale na ulici, než jsem se vrá-
tila do podnájmu a znova drogy.
Na půl roku se vrátil Petr, ale dělal 
blbosti, takže jsme se mockrát 
neviděli.
 
Pak se loni 19.12. stalo, že mi umřela 
Sára a mě se zhroutil svět. Přestala 
jsem chodit na methadon, rozešla 
se s Petrem a začala dělat jednu 
blbost za druhou. Neviděla jsem 
ve svém životě žádný smysl. Trvalo 
dlouho než jsem se vzpamatovala.
Zjistila jsem, že nemůžu být bez 

Petra. Sehnala jsem ho a dali jsme 
se dohromady. Jezdila jsem za nim 
do Bohnic, kde byl na soudní léčbě. 
Když ho pak pustili, vydržel měsíc 
venku a šel na Pankrác, pak hned 
na Bytíz. Záhy na to mě vystěhovali 
z bytu. Lepila se na mě smůla.
 
Musela jsem něco dělat, tak 
jsem začala pracovat jako externí 
pracovník. Díky programu jsem se 
začala dávat do kupy. Kamarádka 
mě vzala k sobě bydlet a dělat do 
letního kina. Když skončilo, bydlely 
jsme spolu dál. Taky mi dala psa. 
Štěně Německého ovčáka. Jmenuje 
se Brit. I ten mi pomohl jít do sebe.  
 
Teď mám pro co žít.
Chybí mi ale Petr a taky nějaký 
domov. Mít se kam vracet. Klidně 
nějaký karavanní přívěs.
Ráda bych si pronajala malou 
chatičku se zahrádkou. To bych 
byla už opravdu šťastná. Kdyby byl 
někdo, kdo by mi pomohl. 
 
A to je malá část z mého životního 
příběhu. Zbytek je nudný, nebo o 
něm nechci mluvit a vůbec na něj 
myslet.                                                    
 Radka 

Příběh 
obyčejného  
člověka
Příběh je to obyčejný, přestože za normální se považovat 
nedá. Je smutný i veselý, tak jak ho psal sám život.
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K-CENTRUM SANANIM
Osadní 2, Praha 7, Tel.: 283 872 186 
Provozní hodiny:  
Po 13:00 – 20:00, Út–Čt 9:00 – 12:00,  
Pá 12:00 – 20:00 (jen výměna a 
ošetření), So–Ne 13:00 – 20:00 (jen 
výměna a ošetření) 
kacko@sananim.cz 
www.drogovaporadna.cz
 
Drop in 
Karolíny Světlé 18, Pha 1,  
Tel.: 222 221 124;  
Provozní hodiny:  
po–čt 9:00 – 17:30,  
pá 9:00 – 16:00 
 
Eset-Help 
Donovalská 1862, Pha 4 
Tel: 272 922 718 , 272 920 297 
Buňka u metra Opatov: výměna, 
potravinový servis, poradenství. 

Provozní hodiny:  
po – pá 17:00 – 20:00 
 
STAGE 5 
Mahenova 4, 150 00 PRAHA 5
Provozní hodiny:  
Po – Ne 13:00 –18:00 (kontaktní 
místnost od středy do neděle)
Tel.: 257 217 871, 605 319 926
stage5@progressive-os.cz 

K-centrum Hr. Králové 
Pospíšilova 698, 500 03 Hr. Králové 
Tel/fax: 495 513 977;  
Provozní hodiny Po-Pá 9-18 hod  
(kontaktní místnost 13-18 hod.) 
kacko@laxus.cz, www.laxus.cz
 
K-centrum Brno 
Vídeňská 3, 639 00 Brno 
Tel.: 543 246 524 , Fax: 543 246 524 
Provozní hodiny:  

po–čt 9:00 – 18:00,  
pá 9:00 – 15:00 
 
K-centrum Plzeň 
Havířská 11, 301 00 Plzeň 
Tel.: 724 003 934, Fax: 377 421 034 
Provozní hodiny:  
po–pá 10:00 – 18:00 
Kontaktní místnost: 13:00 – 16:00 
 
K-centrum Liberec 
Rumunská 5, 460 01 Liberec,  
Tel./fax: 482 710 276  
Provozní hodiny: 15:00 – 19:00, 
možnost volat od 10:00.  
 
K-centrum Ústí nad Labem 
Velká Hradební 47/13,  
400 01 Ústí nad Labem 
Tel.: 475 211 483, 475 210 626 
Provozní hodiny: 14:00 – 18:00,  
možnost volat od 7:00 

Kontaktní centrum 
Walhalla  
Sokolská 48, 772 00 Olomouc 
Tel.: 585 220 034 
Provozní hodiny: Po - Pá 12:30 - 19:00 
 
K-centrum Nymburk
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
Po – Čt 10:00 – 17:00                                                                                                                 
Pá 10:00 – 16:00                                                                                                                              
Tel.: 325 514 424                                                                                                                         
k-centrum@os-semiramis.cz
 
K-centrum Mladá Boleslav 
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav 
Provozní hodiny:   
Po - Pá 10:00 – 17:00 
Tel.: 326 303 467                                                                                                          
Poradenská linka:  
Tel.: 326 303 468 
Po – Pá 10:00 – 17:00                                                                                                                   
k-centrum-mb@os-semiramis.cz       

pl apolináŘ, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00, Tel: 224 968 200, pl Bohnice,  Ústavní 98, Praha 8, Tel: 284 016 144 – pavilon 31 – Pro muže,  284 016208 – pavilon 
8 – Pro ženy, Fn plz eŇ, Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60, Tel: 197 103 111,  nemocnice most, ul. J. E. Purkyně, Most, 434 01, Tel: 356 172 109, (356 172 134 – 
lékařka), masarykova nemocnice Ústí naD laBem, Ústí nad Labem, 400 07, Tel: 475 683 126, 475 683 127, 475 683 133 (lékařka), nemocnice 

liBerec, Husova třída 10, 460 00 Liberec, Tel: 485 312 229, pl Brno, Húskova 2, Brno – Černovice, 618 32, Tel: 548 123 339 (548 123 111 – ústředna),      
Fn motol, V úvalu 84, Praha 5, Tel.: 224 436 950–1 (jen s podezřením na žloutenku).  

Detox

      Pracovní program  externích terénních pracovníků a program pomocných 
a úklidových prací na území Prahy 7

Projekt zaměřený 
na zaměstnávání 
problémových 

uživatelů návykových látek 
realizovalo o.s. SANANIM po 
dobu více než dvou let za 
finanční podpory Evrop-
ského sociálního fondu, 
státního rozpočtu České 
republiky a hlavního města 
Prahy. 25 měsíců trvající 
projekt s oficiálním názvem 
„Pilotní program pracovního 
zařazení problematických 
uživatelů návykových látek 
jako praktická součást 
sociálních služeb v prot-
idrogové problematice na 
území MČ Prahy 7“ vycházel 
z dlouholetých zkušeností 
SANANIMu   a v souladu s 
celoevropským trendem ak-
tivní politiky zaměstnanosti 
kladl důraz na integraci 
osob znevýhodněných 

na trhu práce.  Jeho 
cílem bylo pomoci sociálně 
vyloučeným v návratu do 
společnosti prostřednictvím 
chráněných pracovních míst. 
Naši zaměstnaní klienti měli 
možnost nacvičit si pracovní 
dovednosti a zvýšit si 
šanci na budoucí pracovní 
uplatnění, také mohli 
díky pravidelnému příjmu 
vyřešit některé své sociální 
problémy,.Současně mohli 
využít i nabídku individuál-
ního poradenství. Účast 
v programu tak klientovi 
umožnila získat náhled na 
užívání drog. A to je krok, 
který ho může dovést k 
rozhodnutí se pro léčbu, což 
se nám v mnoha případech 
také podařilo. 
Projekt se skládal ze dvou 
hlavních programů, do 
kterých se mohli klienti 

zapojit. 
Tím prvním byl Pracovní 
program externích terén-
ních pracovníků. Tady byli 
terénní pracovníci zařazeni 
maximálně na 12 měsíců. 
V rámci své pracovní náplně 
poskytovali uživatelům 
drog služby „harm reduc-
tion“, nejčastěji výměnu, 
sbírali injekční stříkačky a 
soustavně monitorovali 
drogovou scénu. Pod od-
borným vedením se zároveň 
průběžně vzdělávali. 
Druhý program nesl název 
Pracovní program pomoc-
ných a úklidových prací na 
území Prahy 7. Ten byl určen 
těm klientům, pro něž by 
práce na drogové scéně 
představovala ohrožení, a 
proto vykonávali úklidové 
práce veřejných prostran-
ství v Praze 7. Klienti byli v 
tomto programu zařazeni 
po dobu 11 měsíců, během 
které zároveň řešili svoji 
sociální situaci, snižovali 
užívání návykových látek 
a upevňovali si pracovní 
návyky. V těch pozitivnějších 
případech pak z programu  
odcházeli přímo do práce. 

Tento projekt byl podpořen  
z Evropského sociálního 
fondu, státního rozpočtu 
České republiky  
a rozpočtu hl. m. Prahy



 
TP Sananim
Po – Pá 14:00 – 19:00 Centrum 
Tel.:   603 209 948
Út a Pá 17:00 – 19:00 Praha 13 
Tel.: 774 002 235
street@sananim.cz 

No Biohazard
Po, St, Čt, So, Ne 16:00 – 19:00
Praha 1, 2, 3, 5, 7, 8 ; Tel.: 605 883 994
nobiohazard@progressive-os.cz

Streetwork Drop-in
Po – Pá 12:00 – 18:00 Centrum, 
Praha 5
Út, Čt 22:00 – 1:00 Hlavní nádraží
So, Ne 14:00 – 16:00 Centrum
Tel.: 736 403 834 
street@dropin.cz

 

TP Eset – Help
Po – Pá 13:00 – 18:00 Praha 4
Tel.: 721 240 191
teren.drogy@esethelp.cz

 
 
CTP Semiramis
Út – Pá 12:00 – 16:00
Út Lysá nad Labem,  
 Sadská, Milovice 
  Tel.: 724 087 925 
 Mladá Boleslav 
 Tel.: 728 245 196
St Mělník Tel.: 724 087 925
Čt Poděbrady, Městec Králové 
 Tel.: 724 087 925
Pá Čelákovice, Brandýs nad Labem 
 Tel.728 245 196
streetwork@os-semiramis.cz

 
TP Laxus Hradec Králové
Po – Pá 14:00 – 19:00  Hradec 
Králové
Tel.: 776 626 309
Po – Pá 9:00 – 21:00 Králové-
hradecké regiony 
Tel.: 777 626 309 
teren.hradec@laxus.cz 

 
TP Laxus Pardubice
Po, St, Pá 14:00 – 18:00  
Pardubice
Tel.: 774 626 302
Po – Pá 9:00 – 21:00 Pardubické 
regiony
Tel.: 774 626 301
teren.pardubice@laxus.cz

 
TP Podané ruce, Brno 
Po – So 14:00 – 22:00 Brno
Tel.: 776 377 734 
street@podaneruce.cz

 
 
TP Podané ruce, Olomouc
Po – Čt 17:00 – 23:00
Pá – So 21:00 – 24:00
Olomouc
Tel.: 776 778 132
Tel.: 777 919 267
Út - Pá 17:00 - 23:00
Šternberk a Litovel
Tel.: 776 778 263
Noční výměna  přes okno Walhally
Út – Ne 24:00 – 03:00
street.ol@podaneruce.cz

Zajištění výměny injekčního materiálu, 
zdravotnický materiál, základní ošetření, 
poradenství, krizová intervence, sociální práce. 
Informace o léčbách a bezpečném užívání drog.

OlOmOuc

BrnO

ParduBice

Hradec KrálOvé

mladá BOleslav

 PraHa

S T R E E T W O R K


