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záøí/øíjen 2010

!!!TESTOVÁNÍ V TERÉNU A NA K-CENTRU!!!

CO TESTUJEME: pøítomnost protilátek nìkterých 
nemoc? v tìle. A jaké nemoci máme na mysli? 
Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou 
protilátky pøítomny
mùže to zname-
nat, že v tìle
nemoc je,
nebo byla
v minulosti.

Každopádnì tuto službu si mù-
žete domluvit i v terénu!!!!

   Také po 
                                   osobní dom-

   luvì v kontaktním 
                                   centru. Hlavnì  pro 
                                   ty, kteøí mají obtíž, 

   dojít s námi na testy ze žilní  
   krve do Endoskopického 
   centra. Sraz je každou 

      støedu ve 12 hodin v KC.
  Na obrázku vidíte, jakým

              zpùsobem probíhá odbìr. 
   Krev se odebírá z prstu. :-))

                                   Bolí to jen trošku:-)
        Autor: Roman

ZRUŠENÍ TRVALÉHO BYDLIŠTÌ ANEB ZÁKON È. 133/2000 SB.
Proè by ti nìkdo rušil trvalé bydlištì?
   Mùžeš mít nesplacené dluhy a majitelùm bytu nebo rodièùm, u kterých 
bydlíš kvùli tomu hrozí exekuce.  Nebo jim kradeš vìci, peníze a chováš se k 
nim násilnì.             Na co je zrušení trvalého bydlištì dobré?
    Když je potøeba se vyhnout exekuci.
Podmínky ke zrušení trvalého pobytu: (èlovìk který má být 
vykázán)1.nemá k bytu žádná práva  2. na daném místì se opravdu nezdržuje  
3.je mu víc jak 18 let a mùže si samostatnì vydìlávat 4. žije nezøízeným 
zpùsobem života
Co to znamená nemít k bytu žádná práva?
    To znamená, že nemáš žádné písemné dokumenty, které ti dávají právo byt 
(dùm) užívat (doklad o pøidìlení bytu do osobního vlastnictví, nájemní 
smlouva, list vlastnictví v katastru nemovitostí)
Jak se prokáže, že na daném místì už nebydlíš?
     Staèí èestné prohlášení tvých rodièù (pøípadnì tvoje) pøípadnì vlastníkù 
bytu nebo svìdectví sousedù.
Co to znamená nezøízený zpùsob života?
    Užíváš drogy, nadmìrnì piješ alkohol, kradeš nebo pácháš jinou trestnou 
èinnost....
Co když na daném místì bydlíš, ale vlastníci nebo rodièe si stejnì nepøejí 
abys tam mìl trvalý pobyt a nechtìjí tì tam? 
    Øeknou ti „ Sbal si svoje vìci a vypadni.“  Na to má majitel bytu právo – 
on rozhoduje, kdo s ním bude bydlet a kdo ne.
Co se stane, když nebudeš chtít opustit byt?
     Majitel mùže podat žalobu na na vyklizení bytu. Nebo mùže vymìnit 
zámek ve dveøích a ty se nedostaneš dovnitø.
Co nastane, kdž i pøesto nebudeš chtít odejít?
     Majitel mùže mùže podat návrh na exekuci vyklizením bytu. 
Co když si nevyzvedneš soudní obsílku?
    Tvoje vìci budou vyklizeny stejnì a to za úèasti exekutora a policie.
Jak ti zruší trvalé bydlištì?
    Majitel bytu podá na odboru evidence  obecního úøadu návrh na zrušení 
trvalého pobytu. Musí být však splnìny výše zmiòované podmínky. 
Kam ti bude chodit pošta po zrušení trvalého bydlištì?
    Na pøíslušný obecný úøad. Tam bude tvoje nové trvalé bydlištì.

                                                     Autor: Martin
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    Zpátky ke koøenùm... Jsme zde zpìt s tím, co jste možná už zapomnìli.. 
drogy se dají užívat opravdu rùznými zpùsoby.. nejen jehlou:-)

Zpùsoby aplikace drog
Kouøení – nìkteré látky mohou být kouøeny v mnoha podobách… 
Drogami, které se èasto kouøí, jsou marihuana, hašiš, kokain, pervitin a 
heroin. Kouøení je ve srovnání s nástøelem ménì rizikové… Úèinek 
matroše nastupuje témìø okamžitì. 

Šòupání – jde o oblíbený zpùsob užívání kokainu a heroinu, ale i pervitinu. 
Pøi šòupání dochází èasto k narušení nosní pøepážky a  ke ztrátì èichu. 
Dlouhodobé šòupání vede k nevratnému poškození sliznice  dýchacích 
cest…

Inhalace výparù – zpùsob aplikace je typický pro látky ze skupiny 
organických rozpouštìdel (toluen). Velmi rychle dochází k poškození 
dýchacích cest.

Injekèní užívání drog - nìkteré drogy, nejèastìji amfetaminy (Pervitin) a 
opiáty (Heroin), si nìkteøí s oblibou aplikují nitrožilnì (do žíly) a nebo do 
svalu (Apaurin…). Nitrožilní aplikace drog a omamných látek patøí mezi 
nejrizikovìjší  užívání drog. U injekèní aplikace lze pozorovat rychlejší 
nástup úèinku drogy – jakmile je dávka aplikována, není možné ji vzít zpìt, 
úèinky nastupují takøka okamžitì. Hrozí vyšší riziko pøedávkování – 
nemožnost odhadnout dávku. 

Aplikace jehlou je spojena s mnoha vážnými zdravotními riziky: 
Jedním z nejèastìjších je mechanické poškození  tkánì žíly a vznik 
krevních sraženin v žíle. Ty ti žílu ucpou a zabraòují tak dalším možnostem 
vpichù. Pro aplikaci si pak  musíš hledat jiné místo na tìle. Sraženiny se 
navíc mohou uvolnit, a pokud se krví dostanou do plicního øeèištì, mohou 
ho ucpat a vyvolat tak plicní embolii, což je život ohrožující stav. Také 
hrozí zanesení cévního øeèištì, vznikající abscesy, flegmóna, zánìty žil a 
další    nepøíjemné záležitosti…                           pokraèování na stranì 7
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Otevírací doba K-centra:  

Pondìlí až Pátek

od 09:00 do 18:00

kontaktní místnost:

   7   7  7    8  4  7     0  7  1               

„8smerka” pro mozkové 

aktivisty!!!

Ø EŠENÍ OSMISMÌRKY
Z POSLEDNÍHO 

ÈÍSLA!!!

Zdravím vás,
s novým èíslem staronová témata. „Jak na hmotku” to 
se dovíte uvnitø èísla. Dále se podíváme na zpùsoby 
aplikace drog a v kartièkovém kempu si zopakujeme, 
jak to je s trvalým bydlištìm, respektive s jeho 
zrušením...

Podzim je za dveømi, nìkteøí z vás na ulici, už 
jste si položili otázku, jak chcete strávit další zimu? To 
jen nìco málo pro zamyšlení. Popovídat si o tom, 
mùžete jak v káèku tak v terénu. NEZAPOMEÒTE!!! 
možnost pro zmìnu je vždy :-)                          
Roman 

10.

Kontaktní centrum &  
28.záøí (Úterý) bude káèko i terén mimo provoz.. 

je stání svátek_ víte jaký???
7. øíjna 2010 - Ètvrtek bude káèko otevøeno 

pouze dopoledne do 12ti hodin, terén nebude!! 
(Èáslav)

 

Terénní program:

12:00 - 17:00

 321 715 004 

Tel.: 

Kutnohorská 17, Kolín
adresa:

Tel.:777 650 030

KDY a KDE

v pracovní dny od pondìlí do pátku 10 - 18 hodin
 

Vnuèka øíká dìdeèkovi:”Já bych chtìla k Vánocùm 
pokojíèek s roztomilou panenkou,” Dìda na to:        

„Já taky dìvenko”
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                          JAK NA” HMOTKU”??
Pomoc v hmotné nouzi je nástroj pomoci lidem s 
nedostateènými pøíjmy. To znamená, že ti mùže pomoci, když 
napøíklad:  pøijdeš o práci a zrovna také nemáš nárok na 
podporu v nezamìstnanosti a není nikdo další kdo by tì živil.
Jsi v hmotné nouzi?
?Jde v zásadì o situace, kdy jako èlovìk nebo rodina nemáte 
dostateèné finanèní pøíjmy a nemáš žádný majetek, který by 
jsi pro obživu mohl zpenìžit a také nejsou žádní blízcí pøíbuzní, 
kteøí by se o tebe chtìli postarat.
?Dùležité je, že každý èlovìk má nárok na poskytnutí 
základních informací, které vedou nejenom k øešení jeho 
situace hmotné nouze, ale i k pøedcházení jejího vzniku. 
?Nastanou-li, jsi èlovìk nebo rodina v hmotné nouzi a máš 
nárok na pomoc. 
Jaké jsou dávky a kdo je vyplácí?
Dávkami, kterými se øeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
?pøíspìvek na živobytí 
?doplatek na bydlení *
?mimoøádná okamžitá pomoc 

*V tomto èísle se budeme zabývat pøíspìvkem na živobytí a 
PØÍSPÌVKEM na bydlení, který dostáváš døíve než doplatek na 
bydlení.

Co je pøíspìvek na živobytí?

Základní dávka pomoci v hmotné nouzi øeší nedostateèný 
pøíjem tvùj èi tvojí rodiny. 

V praxi to znamená: pokud ty nebo tvá rodina nemá dostatek 
financí na bydlení (stravu, obleèení apod.) a nemá možnost si je 
nìjakým zpùsobem zvýšit, po posouzení, mùže mít nárok na 
pøíspìvek.                                        pokraèování na dalších stranách...
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  pokraèování „zpùsobù aplikace”

Velmi èasté je u aplikace jehlou  i riziko nákazy nìkterou 
z infekcí, které se pøenášejí krví - hrozí zejména nákaza virovými 
Hepatitidami C a B a virem HIV s následným syndromem selhání 
imunity (AIDS). Hepatitida (žloutenka) je nebezpeèná 
pøedevším proto, že zatìžuje již tak dost drogami poškozená 
játra. Proto u vìtšiny nakažených probíhá chronicky a nezøídka 
konèí tìžkým poškozením jater – cirhózou.

Polykáním – sem patøí polykání tablet a polykání kapslí. Kapsle 
nebo-li želatinové tobolky slouží k užití drogy, která je polknuta  
a následnì dochází k rozpuštìní a uvolnìní obsahu drogy v 
žaludku, kde je vstøebávána ze zažívacího traktu. Pøibližná doba 
nástupu úèinku drogy je cca    15 – 45 minut. Nástup úèinku  je 
pozvolný. Chvíli musíš vyèkat, než droga zaène pùsobit, protože 
jinak by mohlo dojít k pøedávkování, pokud by ses rozhodl užít 
drogu i nitrožilnì. Tento zpùsob užívání je vhodný pro ty, kteøí 
mají napø. problém s žílami… Když máš problém s žaludkem – máš 
žaludeèní vøedy, tak se tomuhle braní vyhni. Tímto zpùsobem se 
užívají léky Rohypnol, Diazepam, Neurol, Rivotril a jiné… V praxi 
se rovnìž u uživatelù drog mùžeme setkat s nitrožilní aplikací 
nadrcené tablety rozpuštìné ve vodì.

Cumláním v ústech – sem patøí cumlání tøeba Subutexu nebo 
Suboxonu. K rozpuštìní drogy dochází v ústech a pod jazykem se 
vstøebává. Docela šetrný zpùsob pøijímání drogy. Upozornìní – 
pokud by jste lék spolkli, nebude mít žádný úèinek!
      Autor: Láïa
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.pokraèování ...jak na hmotku ....

Co je doplatek na bydlení?
?Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi øeší situaci 
nedostatku pøíjmu k uhrazení odùvodnìných nákladù na 
bydlení. 
?Podmínkou pro nárok na tuto dávku je, že jsi nájemcem nebo 
vlastníkem bytu (nebo máš pøíslib bydlení na ubytovnì)a splòuješ 
podmínky pro nárok na pøíspìvek na živobytí a na pøíspìvek 
na bydlení ze systému státní sociální podpory. 
?V praxi to znamená:  pokud si vybìháš pøíspìvek na živobytí, 
tak ti pracovnice sociálního odboru mohou pomoci vyøídit 
pøíspìvek na bydlení – který ti mùže pomoci  v tom, že ti z valné 
èásti bude hradit ubytovnu, nebo podnájem, který však musí být 
oficiální (ne na èerno) a peníze vìtšinou nedostaneš do ruky, ale 
budou po domluvì s poskytovatelem bydlení pøe-posílány na úèet 
dané osoby èi instituce. (tato dávka má své limity, takže ti sociálka 
byt s nájmem 10 000,- Kè mìsíènì pravdìpodobnì nezaplatí.)
Jak probíhá øízení o pøiznání dávky?
?Øízení o pøiznání pøíspìvku na živobytí a pøíspìvku na bydlení 
zaène probíhat, jakmile podáš žádost na pøedepsaném tiskopisu, 
který obdržíš u pøíslušného povìøeného obecního úøadu, tam kde 
máš hlášené trvalé bydlištì, nebo v obci s rozšíøenou pùsobností 
(ne na každém obecním úøadì funguje sociální odbor)
?Souèasnì s tím obdržíš potøebné informace k vyplnìní 
tiskopisu a k dalším dokladùm, které budeš muset k žádosti 
doložit. (to že jsi registrovaný na ÚP, že nepobíráš podporu apod.)
?V rámci øízení se posuzuje, zda jsi osoba èi rodina skuteènì v 
hmotné nouzi a zda splòujete podmínky nároku na pøíslušnou 
dávku.
?V koneèné fázi pak se stanovuje výše dávky – pøíspìvku na 
živobytí, popøípadì doplatku na bydlení. 

poslední èást ...jak na hmotku... 

Jak bude pøíspìvek na živobytí vysoký?

?Maximální výše pøíspìvku èiní 3126,- Kè (životní minimum) pro 
èlovìka, který je posuzován samostatnì, pokud by jsi byl 
posuzovaný s dalšími osobami, bývá tento pøíspìvek nižší, 
minimální pøíspìvek je 2020,- Kè (existenèní minimum).
Jaká bude výše pøíspìvku na bydlení?
?Výše pøíspìvku na bydlení je posuzována daným sociálním 
odborem, u každého žadatele mùže být pøíspìvek jiný a nedá 
se pøedem øíci jaký bude. Mùže se stát, že Vám sociální odbor 
zaplatí pomìrnou èást podnájmu, nebo nákladù na bydlení 
tøeba na ubytovnì, kterou si seženete.

!!!!!DÙLEŽITÉ!!!!!

Pro poskytnutí pøíspìvku na živobytí a bydlení potøebuješ:
? Žádat v místì trvalého bydlištì, èi v jeho blízkosti, kde je 

sociální odbor (sociálka).
?Pokud máš trvalé bydlištì v místì, kde bydlí tvoje rodina. 
Budeš posuzovaný spoleènì a to i v pøípadì, že se tam už 

nevyskytuješ! 
?V této situaci je buï potøeba pøehlásit své trvalé bydlištì 
pøímo na pøíslušný obecní úøad. Nebo si sehnat od rodiny 

místopøísežné prohlášení, že už se v místì trvalého bydlištì 
nevyskytuješ.

?Potøebuješ mít vyøízenou obèanku a být registrovaný na 
Úøadu Práce, pokud nepracuješ.

?Když už žiješ delší dobu v jiném mìstì, je stejnì potøeba 
OSOBNÌ zajet, tam kde máš hlášený trv. pobyt a požádat o 
podstoupení své „sociální složky“ do toho daného mìsta, 

kde si to pøedem dohodneš. 
?To se týká jak Úøadu Práce, tak sociálního odboru.

?

 TATO POMOC JE CHÁPÁNA JAKO DOÈASNÁ, NEBO� SE 

NEPOÈÍTÁ S TÍM, ŽE STAV HMOTNÉ NOUZE BUDE TRVALÝ, 

PROTO POÈÍTEJTE S TÍM, ŽE PO VÁS MOHOU  SOC. 

PRACOVNÍCI POŽADOVAT AKTIVITY KE ZMÌNÌ VAŠÍ SITUACE.
                                                                                            Autor: Roman&Monika
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podmínky pro nárok na pøíspìvek na živobytí a na pøíspìvek 
na bydlení ze systému státní sociální podpory. 
?V praxi to znamená:  pokud si vybìháš pøíspìvek na živobytí, 
tak ti pracovnice sociálního odboru mohou pomoci vyøídit 
pøíspìvek na bydlení – který ti mùže pomoci  v tom, že ti z valné 
èásti bude hradit ubytovnu, nebo podnájem, který však musí být 
oficiální (ne na èerno) a peníze vìtšinou nedostaneš do ruky, ale 
budou po domluvì s poskytovatelem bydlení pøe-posílány na úèet 
dané osoby èi instituce. (tato dávka má své limity, takže ti sociálka 
byt s nájmem 10 000,- Kè mìsíènì pravdìpodobnì nezaplatí.)
Jak probíhá øízení o pøiznání dávky?
?Øízení o pøiznání pøíspìvku na živobytí a pøíspìvku na bydlení 
zaène probíhat, jakmile podáš žádost na pøedepsaném tiskopisu, 
který obdržíš u pøíslušného povìøeného obecního úøadu, tam kde 
máš hlášené trvalé bydlištì, nebo v obci s rozšíøenou pùsobností 
(ne na každém obecním úøadì funguje sociální odbor)
?Souèasnì s tím obdržíš potøebné informace k vyplnìní 
tiskopisu a k dalším dokladùm, které budeš muset k žádosti 
doložit. (to že jsi registrovaný na ÚP, že nepobíráš podporu apod.)
?V rámci øízení se posuzuje, zda jsi osoba èi rodina skuteènì v 
hmotné nouzi a zda splòujete podmínky nároku na pøíslušnou 
dávku.
?V koneèné fázi pak se stanovuje výše dávky – pøíspìvku na 
živobytí, popøípadì doplatku na bydlení. 

poslední èást ...jak na hmotku... 

Jak bude pøíspìvek na živobytí vysoký?

?Maximální výše pøíspìvku èiní 3126,- Kè (životní minimum) pro 
èlovìka, který je posuzován samostatnì, pokud by jsi byl 
posuzovaný s dalšími osobami, bývá tento pøíspìvek nižší, 
minimální pøíspìvek je 2020,- Kè (existenèní minimum).
Jaká bude výše pøíspìvku na bydlení?
?Výše pøíspìvku na bydlení je posuzována daným sociálním 
odborem, u každého žadatele mùže být pøíspìvek jiný a nedá 
se pøedem øíci jaký bude. Mùže se stát, že Vám sociální odbor 
zaplatí pomìrnou èást podnájmu, nebo nákladù na bydlení 
tøeba na ubytovnì, kterou si seženete.

!!!!!DÙLEŽITÉ!!!!!

Pro poskytnutí pøíspìvku na živobytí a bydlení potøebuješ:
? Žádat v místì trvalého bydlištì, èi v jeho blízkosti, kde je 

sociální odbor (sociálka).
?Pokud máš trvalé bydlištì v místì, kde bydlí tvoje rodina. 
Budeš posuzovaný spoleènì a to i v pøípadì, že se tam už 

nevyskytuješ! 
?V této situaci je buï potøeba pøehlásit své trvalé bydlištì 
pøímo na pøíslušný obecní úøad. Nebo si sehnat od rodiny 

místopøísežné prohlášení, že už se v místì trvalého bydlištì 
nevyskytuješ.

?Potøebuješ mít vyøízenou obèanku a být registrovaný na 
Úøadu Práce, pokud nepracuješ.

?Když už žiješ delší dobu v jiném mìstì, je stejnì potøeba 
OSOBNÌ zajet, tam kde máš hlášený trv. pobyt a požádat o 
podstoupení své „sociální složky“ do toho daného mìsta, 

kde si to pøedem dohodneš. 
?To se týká jak Úøadu Práce, tak sociálního odboru.

?

 TATO POMOC JE CHÁPÁNA JAKO DOÈASNÁ, NEBO� SE 

NEPOÈÍTÁ S TÍM, ŽE STAV HMOTNÉ NOUZE BUDE TRVALÝ, 

PROTO POÈÍTEJTE S TÍM, ŽE PO VÁS MOHOU  SOC. 

PRACOVNÍCI POŽADOVAT AKTIVITY KE ZMÌNÌ VAŠÍ SITUACE.
                                                                                            Autor: Roman&Monika
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