KONTAKTY
Vedoucí
Barbora Hynková, DiS.
M 606 064 881
T 566 620 098
E barbora.hynkova@kolping.cz

Koordinátorky
Mgr. Markéta Kristlová, DiS.
M 777 816 722
Jana Pešková
M 608 516 719
PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU

Děkujeme všem
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Adiktologická
Káčko
ambulance
Žďár
Spektrum

Zřizovatelem
zařízení je
Kolpingovo
dílo České
republiky z.s.

REGIONÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Kolpingova díla České republiky z.s.
Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek 13, 592 62 Nedvědice
M 608 816 719 T 566 566 039
W www.tksejrek.kolping.cz

Rodinné centrum Srdíčko
Studentská 1966/4, budova polikliniky
591 01 Žďár nad Sázavou T 566 690 135
M 734 346 479 W www.rcsrdicko.cz

Centrum primární prevence
budova Spektra, Žižkova 16
591 01 Žďár nad Sázavou
M 774 419 047 T 563 034 002
W www.prevence.kolping.cz

Adiktologická ambulance
budova Spektra, Žižkova 16
591 01 Žďár nad Sázavou
M 731 653 585 M 737 239 226
W www.ambulance.kolping.cz

www.spektrum.kolping.cz

PROČ TU JSME?
Zaměřujeme se na přímou práci s uživateli nelegálních návykových látek.
Klientům poskytujeme podpůrné prostředí bez drog a prostor, kde jsou
přijímáni bez předsudků. Nabízíme jim výměnný program a zdravotní materiál
nutný k bezpečnější aplikaci drog. Zajišťujeme testování na infekční nemoci,
jako jsou HIV, žloutenky typu B a C. Poskytujeme
zdravotní ošetření, asistenci, informace z různých
oblastí a individuální poradenství. Klienti mají možnost
využít potravinový a hygienický servis, praní prádla.
Pracujeme s motivací klientů ke změnám a odkazujeme
do návazných institucí. Pomocí tohoto spektra služeb,
přispíváme k minimalizaci škod, které v době užívání
drog působí sobě i svému okolí.
Poskytujeme také rodinnou terapii, poradenství a informace rodičům, partnerům či blízkým lidem uživatelů drog. V případě rodičů
může jít například o situace, kdy dítě experimentuje s drogami či rodiče u dítěte
„něco“ najdou. Vše s možností anonymity a bezplatně.
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STATISTIKY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

V ROCE 2015 SE PODAŘILO
 Zapojit do akcí pro veřejnost – Čistá
Vysočina, Rozhodni se sám, Oslavy
20 let Spektra, Evropský testovací
týden aj.
 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.
VÍTE, ŽE
 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, neposkytují žádné informace bez souhlasu klienta.
 Kontaktní a poradenské centrum (dále jen KPC) zajišťuje služby v okresech Žďár nad
Sázavou a Havlíčkův Brod, ambulantní i terénní formou práce.
 Takovýchto nízkoprahových programů pro uživatele drog je v celé České republice 105.
 KPC je službou certifikovanou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 KPC splňuje také standardy kvality sociálních služeb doporučovanými MPSV.
 KPC Spektrum sídlí v prostorách, které byly po rekonstrukci slavnostně otevřeny
v lednu 2015.
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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
CO BYS NÁM CHTĚL/A
VZKÁZAT?
 „Jsem ráda, že tu něco takovýho může existovat.“
 „Dík celému kolektivu za pomoc pro nás všechny.“
 „Hodně síly a vydržte s námi závislými.“
 „Děkuji za vše, co jste pro mě kdy udělali.
Bez KPC bych už nebyl.“

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – pátek: 8:00 – 16:00

CO PRO TEBE
ZNAMENÁ KÁČKO?
 „pochopení, pomoc”
 „buchny, stahovadla, filtříky”
 „čisté prádlo, svěřování”
 „pomoc v úřednictví”

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

www.spektrum.kolping.cz

