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KONTAKTY

Vedoucí
Barbora Hynková, DiS.

606 064 881
barbora.hynkova@kolping.cz

M 
E 

REGIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Kolpingova díla České republiky z.s.
Centrum primární prevence 
budova Spektra, Žižkova 16, 
591 01 Žďár nad Sázavou  774 419 047

 563 034 002  www.prevence.kolping.cz  

Adiktologická ambulance
budova Spektra, Žižkova 16 
591 01 Žďár nad Sázavou

  731 653 585  737 239 226 
 www.ambulance.kolping.cz
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Sejřek 13, 592 62 Nedvědice
  608 816 719  566 566 039 
 www.tksejrek.kolping.cz 

Rodinné centrum Srdíčko
Studentská 1966/4, budova polikliniky
591 01 Žďár nad Sázavou 

 566 690 135 734 346 479 
 www.rcsrdicko.cz 

Terapeutická komunita Sejřek
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Kontaktní a poradenské centrum
v oblasti drogové problematiky

Terénní program

PROČ TU JSME?  
Zaměřujeme se na přímou práci s uživateli nelegálních návykových látek. 
Klientům nabízíme řadu služeb přispívajících k minimalizaci škod, které v době 

užívání člověk působí  sobě i svému okolí. Mezi hlavní služby 
patří individuální poradenství, testování na infekční nemoci  
(HIV, žloutenky typu B a C), zdravotní ošetření, asistence, 
informace z různých oblastí, výměnný program, práce s moti-
vací ke změnám, odkazování do návazných institucí. Posky-
tujeme také poradenství a informace rodičům, partnerům 
či blízkým lidem uživatelů drog. 

Terénní program (dále jen TP) je nej-
přístupnější formou pomoci uživatelům 
drog proto, že nabízí své služby v jejich 
přirozeném prostředí – na ulici, v par-
cích, v barech, nebo dle domluvy na 
místech, která jsou pro klienty bez-
pečná. V rámci tzv. terénu také dochází 
k oslovování lidí po-hybujících se ve 
veřejném prostoru. Těmto lidem jsou 
předávány informace o programu 
a nabídce služeb, čímž je zvyšována 
povědomost veřejnosti o tomto druhu 
pomoci. 

spektrumspektrum

Děkujeme všem 
donátorům za pos-
kytnutí finančních 
prostředků 
na provoz

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky
budova Spektra, Žižkova 300/16, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 566 620 098 606 064 881 777 816 722   www.kacko.kolping.czT M M TERÉNNÍ W

Káčko
Žďár
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STATISTIKY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

V ROCE 2015 SE PODAŘILO
 Zapojit do akcí pro veřejnost – Čistá 

Vysočina, Oslavy 20 let Spektra, 
Evropský testovací týden aj.

 Najít dobrovolníka pro Terénní 
program.

 Ustát personální změny – odchod 
dlouholetého vedoucího zařízení 
Mgr. Josefa Soukala.

 Vybrat nového pracovníka na plný 
úvazek – Janu Peškovou.

 Udržet spolupráci s mnoha 
institucemi a to v obou okresech 
působení.

 Zajistit odbornou stáž pracovníků 
ve Věznici Světlá nad Sázavou.

POSLÁNÍ
Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím nelegální 
návykové látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich užíváním. Dále poskytujeme 
poradenství a informace rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s 
návykovými látkami. 
Působíme jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení v oblasti 
závislostí. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou v okresech Žďár nad 
Sázavou a Havlíčkův Brod.

SLUŽBY JSOU URČENY
 injekčním uživatelům nelegálních návykových látek,
 neinjekčním uživatelům nelegálních návykových látek,
 neuživatelům nelegálních návykových látek ve vyšší míře ohroženým užíváním 

nelegálních návykových látek,
 osobám ze sociálního okolí uživatelů nelegálních návykových látek.

JAK NÁS VIDÍ KLIENTI

CO BYS NÁM CHTĚL/A VZKÁZAT?
 „Jste super, konkrétně pro mě děláte 

maximum. Hodně si toho vážím! 
Děkuji, že jste!“

 „Jste moc sympatický.“
 „Umíte mi pomoct.“

JAKÝ K TOBĚ MAJÍ
PRACOVNÍCI PŘÍSTUP?

„velmi dobrý, vstřícný”
 „příjemný, pozitivní”
 „pracovníci jsou fajn, prostě OK”
 „přívětivý, velmi klidný a milý”

VÍTE, ŽE 
 TP zajišťuje služby pro uživatele drog v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.
 Nejčastěji užívanou drogou je pervitin v kombinaci s alkoholem, THC či různými

medikamenty.
 Klienti mají právo využívat služeb bez poskytnutí osobních údajů.
 Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a neposkytují žádné informace bez souhlasu klienta.
 V rámci terénu dochází také ke sběru pohozeného injekčního materiálu ve venkovních 

prostorech.
 TP je certifikován Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 TP naplňuje kritéria kvality České asociace streetwork.
 Nejdéle TP působí v Bystřici nad Pernštejnem – již 13. rokem, naopak nejkratší dobu

působí v Havlíčkově Brodě – 4. rokem.
Takovýchto nízkoprahových terénních programů pro uživatele drog je v celé České 
republice 51.

PROVOZNÍ DOBA TERÉNNÍHO PROGRAMU

pondělí 16:00 – 20:00 Havlíčkův Brod
úterý 12:00 – 16:00 Žďár nad Sázavou (na zavolání)

13:00 – 16:00 Bystřice nad Pernštejnem (1x/14 dní – sudé týdny)
čtvrtek 13:00 – 19:00 Světlá n/S, Ledeč n/S (1. a  3. čtvrtek v měsíci)

14:30 – 18:30 Chotěboř (1x/3 měsíce)

Žižkova 16
591 01 Žďár nad Sázavou
spektrum@kolping.cz 
www.spektrum.kolping.cz

Mimo tyto pevně stanovené časy se terénní práce uzpůsobuje dle potřeby a možností 
v rozmezí 8:00 až 21:00 v uvedených i dalších obcích okresů Žďár n/S a Havlíčkův Brod.
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