
  

     

      

  

   

PEČKY -Jům 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 nan. k 

BOXY NA VAŠE POVŽITÉ NÁČINÍ! KDE JE NAJDETE) | O4/12 PROSTÓRÓS 

    

2 Kolín - 

na budově Kontaktního 
1- 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 (m m 
před lékárnou, najdete = 
box z boku po prové E == = 

straně. viz. obr.3 —== =- = 

  

  

  

  

     
nemocí v těle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky přítomny 
může to zname- > 
nat, že v těle Ti      

  

    

nemoc je. 
neébo byla 
V Minulosti. - SLUŽBY KÁČKA - 

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

Také po osobní 

    

      

domluvě v kontaktním Fi% p 
. centru. Hlavně pro —8 

< ty, kteří mají obtíž, © 4 
dojít s námi na testy © 

Ze žilní krve do 
Endoskopického centra. 
Do nemocnice chodíme každou 
středu, když přijdete v pravé » Poledné. Na obrázku vidíte. CO. ZA KOLIK? 
jakým způsobem probihá odběr 
vzorku v Kontaktnír centru. 

Bari to jen trosku) TENTO PLÁTEK JE NEPRODEJNÝ A JE URČEN PAD KLIENTY R PRACOVÍHY TERÉNNÍCH PROGRAMŮ R KOMTAKTNÍCH CENTER



PONDĚLÍ až PÁTEK: 
tob 

(6 11] 

Slovo na úvoo: 
Zdravím všechny čtenáře 
a vítám vás nad 
stránkami dalšího čísla 
vašeho oblíbeného 
časopisu „Prostoros“. V 

tomto letním čísle jsme 
se věnovali ještě 
několika vážnějším 
tématům, ale snožili jsme 
se ho i trochu odlehčit. 

Můžete se zde dozvědět 
něco ©. sociálních 
kartách, které se chystají 
na příjemce sociálních 

dávek. Také jsme se 

KONTATKNÍ MÍSTNOST: 
POST) 8 R do 0 

Pee 

(Hygiena, posezení, pokec, káva) 

PONDĚLÍ až PÁTEK 
DEE BI 

(Poradenství, sociální práce) 

Tel.: 321 715 004 

Pa 777 547071 

= KC 
kontaktní centrum 

rozhodli zveřejnit kolik z = 
stojí materiál, který od 2 “ | PONDĚLÍ až PÁTEK 
nás dostáváte a na kolik 10- 18 hodin (na telefonu) 

Terén: vyjdou služby, které u ea ň 
terý: Pečky (13 - 15 hodin) 

A
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A
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KU

T 

nás | využíváte. Tímto Český Brod (15,30 - 17,30) 

ceníkem © novozuji na Středa: Kol ň 
článek z předchozího tředa: Kolín (13 - 18 ) volejte 

Čtvrtek: Čáslav (13 - 15)volejte čísla „kterak na služby 
Kutná Hora (15,30 - 17,30) volejte nejsou peníze“. Dále zde 

najdete  obšířnější 
informace o automatu, 
jeho využívání a změn, 

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

      

    

  

   které souvisí s jeho Tel.: 777 650 030 
provozem. € = t P 
Přeji vám příjemné 
počtení a krásné léto. terénní programy 
Monika 
2 

    
  

CENÍK SLUŽE 
Vzhledem ke stále se snižujícím dotacím, jsme pro vás připravili ceník materiálu a 
některých služeb.-Tyto ceny jsou reálné, abyste si udělali představu, kolik stojí vše, co 
U nás zdarma využíváte. Během měsíce srpna by se k vám měl dostat dotazník, 
týkající se cen, které byste byli ochotni a schopni platit za doplňkové služby. V září je 
totiž budeme nuceni zpoplatnit. 
PS: Jistou výhodou ceníku, je že si můžete spočítat, kolik jste za roky využívání služeb 

káčka a terénu ušetřili :-), 

POTRAVINY A HYGIENA: 

1 ks Polévka: 6,10,- Kč rt porce (10g) Káva: 1,- Kč 1 pytlík Čaj: 1,- Kč 
1 porce Šampon: 1Kč 1 porce sprchový gel: 1,50,- Kč 1 ks holítko: 5,50,- Kč 

jedno praní prádla: 23,-Kč jedna sprcha 10,-Kč 

ZDRAVOTNÍ (HR) MATERIÁL: 
CENA VŽDY ZA 1 KUS, POKUD NENÍ POPSÁNO JINAK! 

stříkačka 3,40 Kč | voda4,00Kč © konzelín 0,85 Kč (SOFT ZELLIN cena 1 Kč) 
Heparoid 11,00 Kč (cena za 1/8 co se dává odměrená do kelímku, celá mast za 

88,-Kč ) sucháč 0,50 Kč filtry velké 1,60 Kč filtry malé 1,40 
Kč vitamíny 13,90 Kč cena za 5 tablet Ichtoxyl (černá mast) 7,00 Kč 

kelímek 5,00 Kč škrtidlo 12,00 Kč náplasti URGO malé 4,90 Kč (cena za 
pytlík po 10 ks.) náplasti větší 1,30 Kč drogový test 28,50 Kč 

těhotenský test 20,00 Kč test HEP B 62,70 Kč test HEP C 60,40 Kč test 
HIV 60,40 Kč test SYF 33,00 Kč Lanceta 2,90 Kč 

kontejner malý 16,50 Kč kontejner velký 25,00 Kč 

  

SOCIÁLNÍ ŠATNÍK — CENÍK 

Uvádíme bežné ceny v průměrném seconhandu, ať víte, kolik ušetříte. V našem šatníku 
se vyskytují občas i „lepší“ či „horší“ kousky. U „lepších“ kousků si klidně i v průměrném 
seconhandu přičtěte klidně cca 100,- či u „horších“ kousků odečtěte maximálně cca 30,- 
Kč. 

PÁNSKÉ OBLEČENI 
tílko cca 20,-, triko krátký rukáv cca 50,-, triko dlouhý rukáv cca 70,- košile cca 
90,- kalhoty cca 100,- kraťasy cca 70,- mikina/svetr cca 90,- bunda/sako 
podzimní/ jarní cca 150,- bunda zimní cca 240,- trenky/slipy;cca 30,- ponožky 
cca 10,- čepice/kšiltovka cca 20,- šála cca 30,- rukavice zimní cca 30,- boty 
cca 120,- 

DÁMSKÉ OBLEČENÍ 

Tílko cca 60,- triko krátký rukáv cca 70,- triko dlouhý rukáv cca 90,- košile/ 
halenka cca 100,- kalhoty cca 140,- kraťasy/sukně cca 80,- mikina/svetr cca 
120,- bunda/sako podzimní/ jarní cca 200,- bunda zimní -cca 260,- kalhotky cca 
15,- podprsenka cca 75,- ponožky cca 10,- čepice/kšiltovka cca 20,- 
Šála cca 30,- rukavice zimní cca 30,- boty cca 120,- 

CENÍK PŘIPRAVILI: MARTIN, STÁŇA,ADMAN n



FuinmaT POARAČUJEL 

Několik rad: Co dělat, když mám v automatu 
vhozené peníze a žádná krabička mi nevypadla? 
Zkusit, zda je automat opravdu zapnutý anebo 

   

  

    

  

Použité stříkačky 
vhazujte do boxu : 

  
opakovat jinou volbu. Buď se může stát, že mince ve výklenku s 
vám propadly (automat je nevzal), v tom případě poštovní schránkou 

£ zkuste vhodit jiné mince o stejné hodnotě, nebo 
zůstala krabička uvíznutá v automatu, v tomto 
případě by vám měly mince propadnout nazpět do 
výdejní misky určené pro mince. V případě, že vám 
zvolený set (krabička) nevypadla, zkontrolujte, zda 
jste vhodili dostatečný kredit k zakoupení vybraného produktu. 

Také se vždy přesvěděte, zda krabička opravdu nevypadla, šachta je dost široká a 

„ krabičky nevypadávají automaticky pouze do středu odběrné 

l plochy. Když se vám cokoliv s automatem přihodí, budeme rádi 

za každou informaci, kterou nám o jeho provozu sdělíte. Automat 

omamuž renění wremau: (10 je pravidelně kontrolován a jeho provoz je téměř bezporuchový. V 

i p případech, kdy se stane, že ale něco nefunguje, rádi vám 

vyměníme zadarmo na Káčku, problém poté v co nejkratším čase 

odstraníme!!!! 

Upozornění — do automatu nevhozujte cizí mince, např. Eura apod. 

Na tyto mince není automat uzpůsoben a akorát jej můžete 

poškodit!!! Navíc těmito mincemi zablokujete možnost prodeje 

krabiček pro další zákazníky automatu. 

Automat slouží všem, kdo ho potřebují, a tak buďte k němu 

ohleduplní a nepoškozujte ho!!! Bohužel se už několikrát 

přihodilo, že ho někdo chtěl vykrást. Pokud by se tato situace opakovala, museli 
bychom automat demontovat a jeho provoz ukončit, jelikož servis je velmi nákladný a v 

současné době, kdy bojujeme o každou korunu, si mimořádné výdaje nemůžeme 

rozhodně dovolit! 

A jednu věc na samotný závěr, když už si něco v automatu zakoupíte..., zlikvidujte 

bezpečně nejen použité stříkačky, ale i papírové obaly (krabičku, která vám vypadla, 

obaly od vody, od stříkaček a podobně)... Použité injekční stříkačky můžete hodit Jo 

sběrného boxu umístěného ve výklenku vedle vchodových dveří a papírové obaly 

vhodit do popelnice, která stojí za plotem u vchodu do Káčka! 

Terénní pracovníci se často setkávají s neskutečným 

nepořádkem okolo Káčka, který musí za vás © 

uklízet, protože děláte vizitku nejenom sobě — 

lidem, kteří užívají drogy, ale i našemu zařízení, 

které se vám snoží pomoci... 

Díky za pochopení, vstřícnost a ohleduplnost... s 

pozdravem Láďa 

ona novy KC 
(rěRAČKY, JELY)   
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S- KARTY (karty sociálních systémů) aneb revoluce ve výplatách dávek 
je tu! 

Možná někteří z vás již ví o čem je řeč — již skartu máte, jiné to teprve čeká. Čerpáte-li 
dávky, nevyhne se vám to. Každopádně BACHA — máte nárok jen na jedno bezplatné 
vydání karty během 4 let, takže jí chraňte jako oko v hlavě, jinak budete muset zaplatit 

240 Kč za vydání nové, chcete-li čerpat dávky!!! Zde máte pro objasnění článek s 
konkrétními informacemi. 

Podpora v nezaměstnanosti a prakticky všechny dávky ož na důchody a nemocenské se 
od konce června začínají příjemcům posílat přes Českou spořitelnu. K výběrům budou 
sloužit skorty neboli karty sociálních systémů. 

Jakou funkci bude skarta plnit? 
IDENTIFIKAČNÍ = (na úřadě a u osob se zdravotním postižením bude plnit funkci 
průkazky TP, ZTP a ZTP/P -v tomto případě dochází pouze k nahrazení papírové 
průkazky za plastikovou) 
AUTORIZAČNÍ = (příjemce bude mít prostřednictvím internetu přehled o 
čerpaných sociálních dávkách) 
PLATEBNÍ = (povinně u nichž je riziko zneužívání dávek hmotné nouze, pro 
ostatní dobrovolná) 

  

Pro koho je Karta určena? 
Kartu dostanou ti, kteří čerpají sociální a zdravotní dávku. 
Povinnost platit kartou bude vyžadována u osob, které čerpají dávky pomoci v 
hmotné nouzi, a současně u nich existuje riziko zneužití. Tito příjemci s skortou 
nevyberou peníze z bankomatů a platit budou moci na terminálech jen v 
určitých provozovnách. Mezi těmi by neměly být například bary a herny či 
zlatnictví. Stejně tak jako dosud dostávali takoví klienti například stravenky, 
nyní budou moci s kartou platit jen za nákup potravin. 
Karta bude i pro ty, kteří dávky dostávají na účet. Peníze pak můžete 
prostřednictvím karty posílat na svůj účet. Stačí, když na úřadu práce nebo v 
bankomatu České spořitelny zadáte jednorázový nebo trvalý příkaz. Tímto 
způsobem můžete tedy platit i nájem, elektřinu či jiné služby. K jedné dávce je 
jeden bezhotovostní převod zdarma, za další se platí podle sozebníku České 
spořitelny (od šesti do čtyřiceti korun za jednorázový příkaz, pět korun za trvalý 

příkaz). Jaké dávky by se měly přes skartu vyplácet? 
dávky hmotné nouze 
příspěvky na péči 

dávky pro zdravotně postižené 
přídavky na dítě 
příspěvek na bydlení 
rodičovský příspěvek 
dávky pěstounské péče 
porodné 
pohřebné 
podpora v nezaměstnanosti 

* Některé z dávek jsou sice jednorázové, dá se ale počítat, že jejich příjemci budou mít 
skartu kvůli jiným dávkám. 

  

  

    POKARČDVÁNÍ NA DALŠÍ STARNĚ



Proč jsou zaváděny tyto karty? 
Kvůli úsporám, zejména na poštovném. Na provozních nákladech ušetří 20 milionů 
korun měsíčně, tedy přibližně čtvrt miliardy korun ročně. Čerpání dávek 
prostřednictví složenky bude možné, ovšem transfer si příjemce dávky zaplatí. 
Peníze každopádně půjdou nejprve do České spořitelny. 

Jaké typy karet se budou vydávat? 

Základní 

  

Na kartě bude vaše jméno a příjmení, číslo karty, datum, kdy vyprší její platnost 
(nastavená je čtyřletá) a na zadní straně i váš vlastnoruční podpis a identifikační 
číslo v systému Úřadu práce ČR. 

u 
A
D
R
A
 Speciální | ČESKÁŠ 

0 
= 
ři 

KB PRŮKAZ ZTP/P © 

1234 5678 91234567 s 

06/12 - Dá/16 
š JANA 

vě NOVÁKOVÁ 

Držitelům bude sloužit i jako průkaz osoby zdravotně postižené. Kromě shodných 
údajů jako na základní kartě, na ní navíc bude i druh průkazu, černobílá fotografie 
držitele, symbol označení osoby se zdravotním postižením a datum jejího narození. 

  

Pro skartu si Jojdete na úřad práce... 
Karty se budou vydávat postupně a je na úřadu práce kdy vás vyzvou, abyste si u 
něj kartu vyzvedli. PIN vám k ní dojde poštou. 

DOKONČENÍ ČLÁNKU NAJDETE NA STRANĚ 7, 

JAK NA AUTOMAT? A NOVINKY S NÍM SPOJENĚEÉÉE :-) 

Automat je služba fungující nonstop, tedy 24 hodin denně. Jejím cílem je zvýšení 
dostupnosti zdravotnického materiálu (stříkaček, vody, alkoholových tampónů 
apod.), který potřebujete k bezpečnější nitrožilní aplikaci. Někdy je obtížné, 
sehnat čistou stříkačku, obzvláště, když Káčko, nebo lékárny jsou uzavřeny, či v 
lékárně vůbec žádné stříkačky raději neprodávají. Tak je tu možnost, sehnat si vše 
potřebné k bezpečnější aplikaci zakoupením v automatu. 

Kontaktní centrum v Kolíně realizuje tuto službu za spolupráce o. s. Progressive 
Praha, odkud máme automat zapůjčený. Automat tohoto druhu funguje ještě v 
Plzni a Strakonicích. Celkem jsou v České republice jen 3 automaty, které vám 

můžou posloužit. Automat v našem Káčku funguje od října 2010 do současnosti. 

A teď několik čísel pro zajímavost...K Jnešnímu dni bylo vydáno z automatu přes 
3480 ks krabiček (setů o různém složení) a bylo prodáno celkem přes 9205 ks 

injekčních stříkaček. 
Proč budeme od srpna 2012 navyšovat prodejní ceny jednotlivých setů? Odpověď 
je jednoduchá, protože neustále dochází ke zdražování zdravotního materiálu, 
kterým plníme krabičky!!! Jedná se o první zdražování za doby fungování 
automatu v Kolíně. 

Co všechno si můžete v automatu zakoupit, aneb 

ceny jednotlivých setů od 1. srpna 2012: 

  

  1. Insulin basic 1,0 ml (2 stříkačky - jedničky - 1,0 | 

ml + 1 voda) dříve- za-15-č, nyní 20 Kč k 

2. Insulin plus 1,0 ml (2 stříkačky - jedničky - 1,0 ml, fi 

2 desinfekce, 1 voda, 1 filtry, 1 náplast) dříve-za 

30-Kč, nyní za 35 Kč 

3. Insulin auintet 1,0 ml (5 stříkaček - jedniček - 1,0 

ml) dříve za- 30-Kč, nyní za 35 Kč : 

4. Insulin extra 1,0 ml (2 stříkačky - jedničky - 1,0 |- 

  

  
  

  
  

      

    

  kyselina) dříve-ze-30-Mč; nyní za 35 Kč 

5. Insulin basic 0,5 ml (3 stříkačky - půlky - 0,5 ml, 1 

voda) dříve za-20-Kč, nyní za 25 Kč 

6. Insulin auintet 0,5 ml (5 stříkaček - půlek - 0,5 ml) dříve za 30-Mč; nyní za 35 Kč 

7. Kondom trio (3x kondom) za 20 Kč 

  

FOKARČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE...



    

   
ky BRAUN, 

kterým jde „zlom ] obrázek.. 

© po použití 

——— 

nádobíčko rozlož © m— 

(© vlož jehlu do stříkačky podle obrázku 

zatlač píst dovnitř () 

=o 
Po této akci, je dobré jehlu hodit do plechovky a zmáčknout|viz, 
obrázek dole) nebo do PET lahve, kterou zavičkujete a hodite do 

koše.. Věřte, že fo moc práce a času nezabere, 

  

OTEVŘENO versus ZAVŘENO 
JAK TO BUDE SE ZAVÍRACÍ DOBOU 0 

ov A V MĚSÍCI zhěíe 
ČER C A SRPEN Z DŮVODŮ ZAŠKOLOVÁNÍ 
vVEd PE MÁME V PÁTEK ZAVŘENO, 

A/V KÁČKA PLÁNUJTE NA JINÉ 
DNYII :-) 

/ 
a 

  

PRÁZDNÉ MÍSTO TŘEBA PRO VAŠE POZNÁMKY, ČI NÁPADY DO DALŠÍHO ČÍSLA:-) 

DN 
————— 
Max Cannon 

  

  

           



BLESKové zprávy z bomava i odjinud V 
Drogová závislosť zvyšuje riziko sexválnych poróch 
Zdroj: SITA I 31. 5. 2012 | 

Súvislosť užívania drog a sexuality skúmalo Centrum pre liečbu drogových závislostí 
(CPUDZ) u svojich 522 pacientov závislých od heroinu, pervitínu, marihuany, alkoholu 
a aj u gamblerov. 
Potrebné údoje sa zisťujú pri nástupe pacientov na liečou. Výsledkom je, že výskyt 
sexuálnych porúch je vyšší u ludí užívajúcich drogy, najmě heroin, ako vo věčšinovej 
populácii rovnakého veku, informovala na dnešnej tlačovej besede Zuzana 
Alexanderčíková z CPLDZ. Najčastejšou zo sexuálnych porúch bola porucha sexuálnej 
túžby. 

Středisko Drop In se musí stěhovat. Nemá ale zatím kam 
Zdroj: Radiožurnál | 11. 7. 2012 I 

Metadonové centrum Drop In, které se v Praze stará o drogově závislé, se musí 
stěhovat. Zatím ale stále není jasné kam, protože slíbené ordinace v Nemocnici Na 
Bulovce pořád nejsou připravené. Středisko, pokud se nenajde řešení, tak možná po 

t nějakou dobu bude fungovat v provizoriu. 

   

      

   

    
     

  

„Drogová“ statistika pro ČR 2010 
— odhad „počtu problémových uživatelů drog: 39 200 osob 

(pel pel en 28 200, iáty 11 000; Praha: 11 380 osob) 
i a těkavými látkami: 55 případů 
látek (odhad): 75-110 tisíc osob 

M 

bylo jako možná cesta přenosu 
kozy ne injekční užívání drog 

pervitinu 
výdaje z o Šrogovou politiku: 627,4 mil. korun 

6 (Zdroj: Výroční zpráva Národní Monitorovací Středisko pro drogy a drogové závislosti) 

sKarta má i funkci běžné platební karty - Je možné... 
. vybírat peníze z kteréhokoliv bankomatu 
. vybrat až do výše dávky (celá naráz) 
. platit v obchodech 
. v těch provozovnách, které nabízejí výběr hotovosti na pokladně, takzvaný 
cash back (Maestro či Mastercard), bude moci využíti tuto službu 

Účetke kartě není plnohodnotný... 
. tzn. není možné na tento účet posílat peníze z jiných účtů - slouží jen pro 
příjem dávek a jejich čerpání 
. sKartou nezaplatíte na internetu 
. nelze vybírat hotovost na pobočkách banky 
. Kúčtu sKarty nebude též možné zřídit internetové bankovnictví 
. Získat informace o zůstatku či provedených transakcích bude možné po 
přihlášení na portálu www.skontakt.cz. 

Kam pro další info? 
Všechny podstatné informace ke kartám sociálních systémů najdete na 

www.skontakt.cz. 
Info o dávkách: Kontaktní 
kontaktni.centrum©empsv.cz 

centrum pro dávky: 844 844 803; 

Ztráta karty — co s tím? 
Pokud kartu ztratíte nebo vám ji ukradnou, neprodleně ji na kontaktním centru pro 
sKartu (telefon 800 752 782) zablokujte. Náhradní kartu opět dostanete na úřadu 
práce. Nový PIN vám přijde poštou. 

Přehled základních poplatků: 

  

  

Vudání karty (jedenkrát za 4 roky!!!) zdarma 
Otevření a vedení platebního účtu zdarma 

Bezhotovostní platba kartou u obchodníka zdarma 
  

  

Výběr z bankomatu České spořitelny: 
„| výběr nebo provedení 1 bezhotovostního převodu ke 

koždé dávce zdarma 
- každý další výběr 6,- Kč 

Výběr z bankomatu jiné banky 40,- Kč 
Výběr hotovosti při platbě kartou u obchodníka, tzv. cash back 6,- Kč 
Dotaz na zůstatek v bankomatu České spořitelny nebo prostřednictvím 

Wwww.skontakt.cz zdarma 
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiné banky 20,- Kč 

Opětovné zaslání PIN/ bezpečnostního hesla doporučené do 
vlastních rukou 100,- Kč 

Provedení zákazu na kartu (blokace karty) zdarma 
Vyrobení náhradní karty 240,- Kč 
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