
BOXY NA VAŠE POVŽITÉ NÁČINÍ! KDE DETE? 
PEČKY -dům služeb, ze zadu za 
prodejnou a opravnou kol. Je to 
druhý dům po pravé straně, když 
jdete z vlakového nádraží. Dům 

hned za vodojemem.. Viz. obr.1 DBF. 

Kolín - 

na budově Kontaktního 
centra, Kutnohorská 17. 
Hned vedle vchodu do 
káčka. Pár metrů od 

automatu. Viz. obr.2 

  

Pečky - 
box je umístěn na 
domě za Pečeckou 
lékárnou. Když stojíte 
před lékárnou, najdete 
box z boku po prové 
straně. viz. obr.3 

  

  

Co TESTUJEME: přítomnost protilátek ně 
nemocí v těle. A jaké nemoci máme na my: 
ZŽloutenku B a C. HIV. Syfilis. Když zjistíme., že jsou 
protilátky Přítomny 
může to zname- > 
nat. že v těle % 
nemoc je. 
nebo byla 
v Minulosti. 

   

  

     

  

Každopádně tuťo službu si mů- 
žete domluvit i v terénu!!!! 

Také po osobní = 
dormluvě v kontaktním » 

centru. Hlavně pro 2 
tý. kteří mají obtíž, © 

dějít s námi na testy 
ze žilní krve Jo 

    

    

   
Endoskopického centra. 
Do nemocnice chodíme každou 
středu, když přijdete v pravé 

  

Bolí to jen trošku: 
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o zřdntíhím aHiÍÉH =  



Slovo na úvod: 
Milí čtenáři Prostorosu, 
tak tu máme opět další rok, 
tentokrát s 13 na konci. No 
uvidíme, třeba nám přinese 
štěstí. Spoustě z vás už, 
díky amnestii prezidenta 
republiky, štěstí vlastně 
přinesla. | proto jsme pro 

vás připravili článek o tom, 
co je potřeba zařídit si po 

výstupu z výkonu trestu. 
Dále jsme do vašeho 
oblíbeného časopisu 
zařadili rozhovor se mnou, 
který vyjde v kolínském 
Pressu a je o ročním 

   

    Tel.: 321 715 004 

Ko 
kontaktní centrum 

    

    K
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fungování | „drogových z 
služeb“ pod mým vedením. © — - 

Aktuálním tématem je též 2“ | PONDĚLÍ až PÁTEK 
zpoplatnění 10 - 18 hodin (na telefonu) 

Terén: nadstandardního HA 
materiálu o němž se zde 
také dočtete, včetně ceníku 
platného od 1.2.2013. 

Další zařazené články jsme Čtvrtek: Čáslav (13 - 15)volejte 
vytáhli z našeho archívu, Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte 
protože opakování je matka 

moudrosti, tak ani na našich 
stránkách nebude na škodu. 
Na závěr Vám přeji hodně 
štěstí, sil a odhodlání v 
roce 2013 a samozřejmě 
příjemné počtení. 

Uterý: Pečky (13 - 15 hodin) 
Český Brod (15,30 - 17,30) 
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Středa: Kolín (13 - 18 ) volejte 

Pátek: Český Brod (13 - 15) 
Pečky (15,30 - 17,30) 

    

  

    

  

Tel.: 7777 650 030 

€- tp 
terénní programy 

Monika 

  

  

      

RETRO STRÁNKA" (ČASOPIS COLT 2004 
Výzkumný pracovník 
Terénní práce 

Součást krve, skupenství 

Amplion 

Druh nářadí 

Luštěnina 

Proti 
Královské sídlo 

Základ 

Celek (dřevo, kámen..) 

Kulovitá bakterie 

úsek budovy 
Působení 

Názor 
Spojka 
Noční erekce, ejakulace 
Lokální infekce (zánět) 

Tajenkou je termín způsobu naložení se „špinavým nádobíčkem.“ 

   



Evidujeme celkem asi 500 jedinečných klientů. Že by tu byla nějaká 
rozsáhlejší skrytá scéna, nepředpokládáme. Nejužívanějšími drogami jsou 
pervitin a subutex, což je substituční lék, ale ve velké míře se zneužívá. 
Co se týče vývoje, tak zaznamenáváme v podstatě růst všeho. Trochu 
počtu klientů, ale mnohém více počtu vyměněných stříkaček, což 
poukozuje na 'to, že klienti se naučili k nám chodit a jehly používat jen 
jednou. 

Co tě při práci nejvíc motivuje? 
Moje motivace pro. tuhle práci se časem měnilo. Jak jsem noznačila v 
úvodu, zpočátku jsem tuhle práci považovala za atraktivní, lákalo mě 
pohybovat se v tomhle specifickém prostředí- Postupně se můj přístup a 
pohnutky začaly logicky měnit. Poznávala jsem konkrétní lidi a jejich 
příběhy a začala jsem mít o ně opravdový zájem. Největší motivací jsou 
samozřejmě příběhy s dobrým koncem, kterých je relativně málo; nebo 
alespoň klienti s pozitivním vývojem, kterých je o trošku víc. Vykonávám 
pomáhající profesi, čili jsem ohrožena syndromem vyhoření, zatím ale nic 
takového nepociťuji a jsem odhodlaná nadále pomáhat lidem s 
diagnózou narkomonie. 

Ve funkci jsi vystříJala Markétu Lukáčovou, která si v současné době 
užívá mateřskou Jovolenou a zároveň vede terapii na Kolárce, což je 
poměrně nová služba o. s. Prostor pro veřejnost. Můžeš nám o ní něco 

říct? Pro koho je určena? 
Ano, Markéta. v září tohoto roku zahájila spolu-se svým týmem službu 
zvanou Terapie Kolárka. Jedná se o komplexní psychoterapeutické služby 
pro veřejnost, tedy kohokoli z nás. Jejich zaměření je široké od rodinné, 
přes párovou k individuální terapii, pomáhají např:“s různými vztahovými 
a rodinnými problémy, poruchami příjmu potravy, důležitými životními 
rozhodnutími či závažnými zdravotními diagnózami. Z toho je vidět, že 
pomoc odborníka může potřebovat v podstatě kdokoliv. Tyto služby jsou 
placené, ale zato se naši terapeuti mohou maximálně přizpůsobit 
klientovi a jeho časovým možnostem. Čekací doba je minimální a lze se 
domluvit i na večerních hodinách, což v akutním případě může hrát 
zásadní roli. 

Stojíme na začátku nového roku. Co by sis pro letošek přála jakožto 

vedoucí drogových služeb o. s. Prostor? 
V první řadě samozřejmě co nejméně klientů, resp. těch, kteří naše 
služby potřebují, a co nejvíce dobrých konců. A sama pro sebe si přeju 
nadále tak skvělý tým lidí, který mám a se kterým se mi báječně 
pracuje. 
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ZNOVU NA „SVOBODĚ“ 

  

Díky amnestii v posledních dnech opustilo 
brány věznic hned několik našich klientů. Zejména z | 
toho důvodu se nám toto téma zdá jako velice 
aktuální. 

Nový start venku může být paradoxně velmi 
těžké období. Aby však mohl být co nejúspěšnější, 
je důležité vědět, co je nutné po výstupu z „basy“ 
zařídit, a také na co má člověk propuštěný na 
svobodu nárok. 

  

KAM ZAJÍT IHNED PO VÝSTUPU? , 
Úřad práce - nemáte-li zajištěné (legální) zaměstnání, zajděte na ÚP v 

místě vašeho trvalého bydliště, a to nejlépe druhý den po propuštění. V den 
propuštění nechoďte — úředně jste ještě ve vězení. Návštěvu ÚP musíte 
stihnout do 3 pracovních dnů (pokud jste ve věznici pracovali), nejdéle do 8 
pracovních dnů (jinak vám začne narůstat dluh na zdravotním pojištění, které za 
vás v době evidence na ÚP platí stát ). 

Sociální kurátor — jeho doporučení je nezbytné k podání žádosti o 
dávku mimořádné okamžité pomoci, která může činit až 1.000 Kč. Kromě toho 
vám může pomoci s řešením otázek týkajících se bydlení, práce, nedostatku 
financí, sociálních dávek, vyřizování dokladů atd. Sociální kurátor působí na 

oddělení sociální prevence na obecním úřadě. 
Odbor sociální péče nebo Sociální úřad — zajišťuje dávky pomoci v 

hmotné nouzi a další dávky od státu, a také další služby a sociální pomoc, 
kterou nařizuje zákon. 

JAKOU FINANČNÍ POMOC MŮŽETE PRO ZAČÁTEK ZÍSKAT? 
Cestovné — při propuštění z VTOS je možné na základě rozhodnutí 

ředitele věznice dostat finanční příspěvek na cestovné do místa trvalého 
bydliště. Cestovné je ve výši ceny jízdného veřejné dopravy do místa trvalého 
bydliště. Tento příspěvek dostávají jen odsouzení, kteří nemají na svém kontě 
ve věznici dostatek prostředků k tomu, aby si cestu uhradili sami. 

Příspěvek na ubytování v prvních dnech na svobodě - jeho přidělení 
posuzuje také ředitel věznice ve spolupráci se sociálním pracovníkem. 

Finanční příspěvek na stravu — ten činí max. 150 Kč/den a může být 
přidělen jen vězňům, kteří jsou prokazatelně sami (tj. bez rodiny a přátel). 
Stejně jako u předchozích dvou, ani na tento příspěvek nemáte nárok 
automaticky. Je nutné si o něj zažádat ještě před odchodem z věznice a jeho 
přidělení posoudí ředitel. , 

Dávka mimořádné okamžité pomoci — vyplácí ÚP na doporučení 
sociálního kurátora, viz. výše. PŘipAAVILA: ŠÁRKA 
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Přišlo mi zajímavé vám také ukázat, jak se prezentují drogové služby o.s. Prostor v oficiálních 
médiích a proto vám přinášíme přetisk rozhovoru s Monikou Dvořákovou, vedoucí drogových 
služeb, který vyšel v Kolínském týdeníku. 

Přibližně rok vedeš tzv. drogové služby v občanském sdružení Prostor. Co jsi 
dělala před tím? 
Než jsem se stala vedoucí drogových programů, pracovala jsem šest let jako 
kontaktní a poradenská pracovnice v kontaktním centru pro lidi závislé na 
drogách. V Prostoru už mám tedy poměrně dlouhou historii. 

Jakou máš pro svou práci kvalifikaci a co tě k tomuhle oboru přivedlo? 
Když jsem se rozhodovala, čemu se budu v životě věnovat, nedokázala jsem 
si předstovit stereotypní práci, např. v kanceláři nad čísly apod. Chtěla jsem 
být v zaměstnání v přímém kontaktu s lidmi a Jíku mému sociálnímu založení 
jsem přirozeně směřovala k nějaké pomáhající profesi. Navíc mi práce s 
drogově závislými přišla zajímavá, atraktivní, nevšední. Vybrala jsem si obor 
sociální práce na Evangelické akademii Praha a kvalifikaci si dále rozšiřuji 
při zaměstnání prostřednictvím různých kurzů od krizové intervence, přes 
výcvik kontaktní práce či drogové poradenství až k psychoterapeutickému 
výcviku logóterapie afexistenciální analýzy, kterým procházím nyní. Celkem 
trvá pět let, před sébou mám ještě tři roky. V tomhle oboru, asi jako ve 
většině, nemusí sebevzdělávání v podstatě nikdy skončit. 

Vysvětli čtenářům, co se skrývá pod souhrnným termínem drogové služby. 
Pod tohle Označení spadají u nás v Prostoru tři služby. Dříve jsme rozlišovali 
kontaktní céntrum (H-ceňtrum) a terénní programy, každý měl svého 
vedoucího, ale práce a především klienti obou týmů, a nakonec i týmy samy 
se hodně prolínaly, proto jsme obě služby spojili. Snažím se, aby lidé z týmu 
K-centra chodili do terénu a naopak teréňáci drží služby na káčku. Skvěle se 
to doplňuje. 
K-centrum poskytuje především výměnný program, to znamená za použitý 
injekční materiál vydáváme nový. Nejedná se pouze o mírnění zdravotních 
rizik samotných uživatelů, ale ve značné míře taky o ochranu zdraví 
veřejnosti, tedy nás všech. K této základní službě časem přibyly jiné, 
řekněme nadstandardní. Doposud jsme je poskytovali bezplatně, od 
letošního podzimu si za ně klienti platí. Jedná se např. o pračku, sprchu, 
teplé nápoje či polévku. Mezi naše služby patří dále třeba poradenství, 
základní zdravotní ošetření, poskytování informací či zprostředkovávání 
dalších, návazných služeb, léčeben apod. Terénní pracovníci vykonávají svoji 
práci na ulici, bezpečně likvidují injekční materiál, vyhledávají uživatele, 
informují, poradí, pomůžou. 
4 PoKAAČOVÁNÍ NA STRANĚ 

POKARČDVÁNÍ ADZHDUDAL S TDRIKOU... 

Třetí naší novou službou je Streetwork experiment, zkráceně S.ex, což je 
terénní práce zaměřená na vyhledávání a kontaktování mladých 
experimentátorů ať už s nelegálními nebo legálními drogami. To se dříve 
dělo spíše okrajově, nebyla kapacita. Nyní máme pro tuhle činnost speciální 
tým, jehož úkolem je, jak už jsem naznačila, vytipovat a oslovit mladé lidi a 
ty informovat o rizicích užívání té které drogy. Mohlo by se zdát, že v době, 
kdy děti naprosto běžně používají internet a mají snadný přístup k 
informacím, jsou mladí lidé dobře informovaní, ale bohužel, opak je 
pravdou. Netuší, že kouření marihuany může způsobit velmi nepříjemnou a 
nebezpečnou toxickou psychózu atd. Naše zkušenosti jsou zatím veskrze 
pozitivní, do háje nás posílá spíše menšina oslovéných|a očekáváme, že to 
bude čím dál lepší. 

Jak dlouho v Kolíně tyhle služby existují a proč jsou tady potřeba? 

V roce 2003 jsme začali realizovat terénní služby, následně Bylo, otevřeno 
Kontaktní centrum. Před námi tu podobné službý nějak fungovaly pod 
různými zřizovateli. A že jsou v našem regionu potřeba, dokozují Už jen naše 
statistiky. Čtenáře možná překvapí, že v roce 2012 jsme u nás na káčku 
zaznamenali přes 7 tisíc kontaktů. To je, zjednodušeně řečeno, průměrně 
nějakých 19 klientů denně a zároveň asi o 500 více než v roce 2011. Noše 
služby by nebyly potřeba, kdyby nebylo komu je poskytovat. Stále se ještě, 
ale nutno říci, že spíše ojediněle, setkáváme s názorem, že podporujeme 
feťtáky z peněz poctivých plátců daní apod. My samozřejmě feťóáky 
nepodporujeme, alespoň ne v fetování, ale naopak v tom, aby svůj způsob 
života změnili, nebo alespoň mírnili jeho dopady na zdraví, sociální situaci 
atd. Tím se dostávám k podstatě našich služeb, což je obecně řečeno 
mírnění rizik. Tedy, když už užívají drogy, tak aby to dělali co © nejméně 
nebezpečně, a zároveň chráníme veřejné zdraví. Bezpečně likvidujeme 
použitý injekční materiál, díky výměnnému programu motivujeme klienty, 
aby nám ho nosili, čímž významně eliminujeme výskyt tohoto materiálu na 
ulicích a roznos infekčních chorob. 

Jako Prostor působíme i preventivně, tedy přispíváme k tomu, aby byl počet 
těchto lidí co nejmenší. Na základních školách realizujeme primární prevenci, 
která se třeba vedle šikany, rasismu či předčasného sexu zaměřuje právě 
také na užívání drog. 

Už jsi trochu naznačila, jak vypadá drogová scéna v našem městě a okolí. 
Můžeš ji ještě blíže popsat? Má nějaká specifika? Jak se vyvíjí? 

ODPOVĚĎ NAJDETE NA DALŠÍ STRANĚ...



  

F- © vlož jehlu do stříkačky podle obrázku 

zatlač píst dovnitř () 

F 
Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout|viz, 
obrázek dole| nebo do PET lahve, křerou zavičkujete a hodite do 

koše.. Věřte, že to moc práce a času nezabere. 
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Komarád mi onehdá doporučil jednoho © |(ysll jsem, že mi dá okorát nějaký kořínky | (fak jsem mu řek, že za tohle teda ploit 
činskýho lékaře, že prej by se mimoh © (neho mastičku, ole ten dědo do mě chtěl © || (nebudu, šel jsem domů a propichal jsem 
podívat na ty žíly, co mi tolik vystupujou © (píchat nějaký jehličky o dělat mi ží 
na nohách. oku puntůru“ 

- 
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BLESKOvé zprávy z Domova | odjhauů Ii 
Profesor Hanuš byl oceněn za přínos k léčebnému využití konopí 

Zdroj: ČTK | 10. 1. 2013 I 

Letošní Cenu adiktologie dostal profesor chemie Lumír Ondřej Hanuš za objev 
kanabinoidů vlastních tělu. Doplnil jím světový objev receptorů v mozku a otevřel bránu 

dalšímu výzkumu a využití konopí k léčbě. Hanuš považuje konopí za jedno z 
nejbezpečnějších léčiv. Je proti jeho legalizaci k rekreačnímu užití a nesouhlasí s názory, 

že konopí lze užívat jako prevenci zdravotních obtíží. Antibiotika se také neužívají 
preventivně, tvrdí. 

28/12/2012 

Mexická hudební terapie: Zahrajte, zapomenete... 
Zdroj: ČTK | 27. 12. 2012 I 

Acapulco — Víc než stovka školáků z předměstí mexického Acacpulca se zapojila do 

hudební terapie. Jejím účelem je děti chránit před drogovým podsvětím, naučit je 
spolupracovat a překonávat životní překážky. Program odstartoval letos v létě a nic se 
za něj neplatí. Většina účastníků přitom nemá žádné předchozí hudební zkušenosti. Děti 
vě věku od 8 do 18 let Jenně trénují v místi ark UV hudbě spatřují naději na lepší 
život v době, kdy se v sv ku drogot Jenní realitou. 

"Jsou tu kvůli u, aby sebou nech 

nástroj a c 
Jorge Flores. 

   
    

      

   
07/01/2013 

  

X | L Drogy přes internet koupíte lehce jako sůl 

ss - Zdroj: ČT | 6. 1. 2013 I 
  

Každý týden Sk Česka dostane zcelamnová droga s jiným složením. Do prodeje putují 
látky přímo z kých nebo indických laboratoří. Nikdo nezkoumal nežádoucí účinky nebo 
komplikace, které ta látka může přinést. "Ti, co si to kupují, jsou vlastně taková pokusná 

koa, na které se zkouší, co ta jso udělá," řekl Jaroslav Zikmund, toxikolog z 
nemocnice Na Bulovce. 

ých PTT 5 

    

    

    
          

    

Zákaz Př je n ům vstoupil v plojnost v Nizozemsku. 

ČTK inform sV n 3 rod 1. + ledna 2013 začal uplatňovat téměř úplný zákaz 
prodeje konopných drog b hh mohou nadále marihuanu 

  

louze v Amsterodamu je dosud možný 
zákaz prodeje marihuany cizincům by vedl k nárůstu a plný 

nelegálního pouličního obchodování s touto drogou 
6 BOADU: HTTP:/ UMMU.IRDGY.ET/ 

kupovat jen osoby/s s Bait č 

  

PLATBA NAD-STANDARTNÍHO 

MATERIÁLU U VÝMĚNY, 

OD 1.2. 2013 V KONTAKTNÍM CETRU I TERÉNU   

NENÍ TO POPULÁRNÍ OPATŘENÍ, ALE MÁ SVŮJ DŮVOD. DOTACE NA 
KONTAKTNÍ CENTRUM JSOU ROK OD ROKU MENŠÍ A MENŠÍ A PROTO 

JSME SE ROZHODLI ZPOPLATNIT NAD-STANDARNÍ MATERIÁL 
DISTRIBUOVANÝ PŘI VÝMĚNĚ. 

  . = = =. 
AKTUÁLNÍ CENÍK (PLATNÝ OD 1. ÚNORA 2013) 

dotovaná cena reálná cena 

ŠKRTIDLO 9,- Kč 12,- Kč 

VITAMÍNY 8,- Kč 14,- Kč 

HEPAROID 10,- Kč 23,- Kč 

ČERNÁ MAST 8,- Kč 12,- Kč 

KALCIUM MAST 8,- Kč 12,- Kč 

PÁNVIČKA 3,- Kč 5,- Kč 

U mastí při zachování kelímku na další použití se 

dotovaná cena snižuje o 5,-Kč!!! 
Č a 

  

MŮŽETE NA TO KOUKAT TAKÉ TAK, ŽE TÍMTO PŘISPĚJETE NA CHOD 
KÁČKA I TERÉNU, KTERÝ JAK TO TAK VYPADÁ MŮŽE BÝT ROK OD ROKU 

OBTÍŽNĚJŠÍ.. TAKŽE. DĚKUJEME.
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