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Úvodní slovo předsedy správní rady

Vážení přátelé,

Předkládám Vám první výroční zprávu naší mladé organizace, která přestože působí krátce,
dosáhla z mého pohledu kvalitních výsledků.
Pro zhodnocení práce týmu lidí, který se na práci organizace podílel, musím říci, že pracoval
po celou dobu zcela zdarma a mnohdy se potýkal s nepochopením i ze strany úřadů. Přesto
však dokázal za velmi krátkou dobu přesvědčit a získat důvěru nejen úřadů, ale i klientů, pro
které je naše služba určena. Za necelý rok práce je kromě faktu nadějné a efektivní práce naší
organizace důležitý zejména výsledek v počtu výkonů, srovnatelný s mnohými organizacemi
podobného typu v jiných regionech. Ten je i pro mne dosti překvapující a především
alarmující.
Proto děkujemi všem těm, kteří naší organizaci od počátku podporují a díky jejichž podpoře
mohla tato služba vzniknout.

V další práci přeji všem mnoho tolik potřebné síly a energie.

Předseda správní rady
Josef Vondrka

Historie občanského sdružení Darmoděj
Myslím, že je důležité představit organizaci a přiblížit její vznik od prvopočátku. Myšlenka
vzniku kontaktního centra v Jeseníku se datuje na začátek roku 2005.Tehdy došlo k oslovení
okresního protidrogového koordinátora s myšlenkou vzniku kontaktního centra, které mělo
navázat na práci zaniklého zařízení z roku 2000. Ze strany úředníka došlo k formulaci vize
práce jiných zařízení na projektu tak specifickém a odborně náročném, že nikoho
nepřekvapilo, že se nikdy nerealizoval a nečinnost tak prohloubila současnou situaci.
Ke konci roku 2005 se v Celostátních médiích objevila kampaň ,,Jesenicko nová drogová
bašta,, , kdy u jednání s úřady a na tiskové konferenci k problematice vystupovali zakladatelé
Organizace Darmoděj Josef Vondra, Aleš Rozsypal a Marie Vondrová. Deklarovali vznik
projektu kontaktního centra v Jeseníku.V této době přesto stále dochází k podceňování
problému uživatelů omamných a psychotropních látek. Ještě po několika měsících tato
nedůvěra pokračuje a to do té doby, než došlo ke skutečnému pochopení a přesvědčení
kompetentních úřadů.
-

Registrace organizace MV 14.3.2006
Pomoc odborná a materiální ze strany k-centra KRÉDO ze Šumperka
Zahájení omezeného provozu zařízení v odpoledních hodinách
Spuštění internetových stránek www.darmodej.cz
Zahájení omezené terénní práce
Navázání spolupráce s PL Bílá voda
První sponzorský dar v podobě internetových stránek
Předjednání vzniku nové služby na Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Získání nadačního příspěvku Nadace OSF
Přestěhování se do nových prostor
Podpora projektu město Jeseník
Začlenění do pracovní skupiny v rámci komunitního plánování
Příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje
Materiální dar v podobě vybavení zařízení od VLRZ
Zahájení spolupráce s Probační a mediační službou
Zahájení spolupráce s ambulancí p.Kubánka
Zahájení provozu speciálního programu freebase pro k-centra

Kontaktní centrum a terénní program
Základní charakteristika
Nízkoprahové zařízení K-centrum Darmoděj je zařízení sekundární a terciální prevence.
Cílem zařízení je tedy snižování rizik, která jsou spojená s užíváním omamných a
psychotropních látek. Díky svému přístupu ke klientům umožňuje také práci i s těmi uživateli
drog, kteří aktuálně abstinovat nemohou či nechtějí.

Cíle
•
•
•
•
•

minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů drog
prevence výskytu infekčních chorob – hepatitid a HIV/AIDS
bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu
propagace programů Harm Reduction
vyhledávání skryté populace uživatelů drog

Základní formy práce
•
•
•
•
•
•
•
•

mapování drogové scény ve všech lokalitách, kde působí naše programy
navazování kontaktů se skrytou populací problémových uživatelů
poskytování služeb Harm Reduction
sociální práce
základní poradenství
zprostředkování léčby
budování návazné sociální a zdravotní sítě
informování široké veřejnosti o HR službách

Cílové skupiny

Primární skupina:
•

problémoví uživatelé omamných a psychotropních látek, závislí a jejich blízcí

Sekundární skupiny:
•
•
•
•

experimentátoři
sexuální partneři uživatelů omamných a psychotropních látek
mládež
široká veřejnost

Přehled nabízených služeb
1. zmapování drogové scény - počet uživatelů drog, počet experimentátorů s drogou,
druhy užívaných drog a způsoby aplikace, cílová skupina užívající drogy, lokality
s nejčastějším výskytem drog
2. výměnný program - u uživatelů s injekční aplikací se provádí výměna injekčního
materiálu včetně poradenství o možnostech snížení rizika infekce HIV či HEP pro
okolí i uživatele
3. zdravotnický a hygienický servis - injekčním uživatelům je poskytováno poradenství
o důkladnější ochraně svého zdraví a zdraví okolí. Dále je v případě potřeby
poskytnuto zdravotní ošetření, náplasti, desinfekční tampony, injekční voda, vitamíny,
kyselina askorbová, masti na žíly
4. poradenství v krizi, zprostředkování léčby, informace o kontaktech - uživatelům,
rodičům i okolí poskytujeme poradenský servis o možnostech léčby, vhodných
postupech, dodáváme kontakty, případně sami zařizuje následnou péči
5. kontaktní místnost – prostor pro delší kontakt s klientem s možností využití sprchy,
holení a základního potravinového servisu (čaj, káva, polévka)
6. testy –těhotenské testy a dále orientační testy na přítomnost drog v moči
7. sběr injekčního materiálu - v rámci mapování drogové scény a města provádíme
sběr odhozeného injekčního materiálu, dále informujeme o správné likvidaci či
postupu při nálezu injekčního materiálu jak klientelu, tak širokou veřejnost
8. tvorba strategie protidrogové politiky a sociálně patologických jevů - v případě
zájmu spolupracujeme s odborníky, učiteli a lékaři, orientujícími se na drogovou
problematiku i sociálně patologické jevy (šikana, drobné krádeže, vandalství) na
místní úrovni.
9. primární prevence, realizace preventivních programů na školách, zajištění besed
pro děti či rodiče - zajišťujeme jednorázové 1 – 2h besedy o drogové problematice
pro školu či rodiče. Celkem jsme provedli 12 besed na středních školách v regionu.
Zájem o tento druh služby se výrazně zvyšuje.

K-centrum Jeseník
Díky získání nadačního příspěvku OSF se k-centrum Darmoděj přestěhovalo do prostor
autobusového nádraží. S pevným vlastním zázemím mohlo plně oslovit cílovou skupinu
uživatelů omamných a psychotropních látek. V důsledku toho se návštěvnost v zařízení
výrazně zvýšila a stabilní zázemí s pevnou otvírací dobou umožnilo širší využití služby.
Nárůst počtu stálých klientů v zařízení byl zároveň signálem upevněním důvěry ke službám,
které nabízíme. Několik klientů se také podařilo namotivovat k nástupu do léčebných
zařízení. Zároveň byl také výrazně efektivně realizován výměnný program. Z počtu
vyměněných stříkaček během několika hodin v týdnu lze usoudit, že počet závislých
injekčních uživatelů je poměrně vysoký. V průběhu podzimu byl projekt podpořen z rozpočtu
Olomouckého kraje a zajistil nezbytný zdravotnický materiál pro výměnný program. V rámci
rozpočtu města byla pro projekt k-centra vyčleněná stejná částka na realizaci výměnného
programu. Po celou dobu byl projekt k-centra Darmoděj realizován ze strany pracovníků

zdarma. Veškeré finanční prostředky a dotace či příspěvky byli investovány do materiálu
potřebného pro realizaci projektu. Všichni dobrovolníci a členové týmu se vzdali nároku na
honorář ve prospěch projektu a to proto, aby byla služba k-centra co nejefektivnější. Ze
statistiky vyplývá, že se podařilo položit stabilní základ pro rozvoj této služby.

Terénní program při K-centru Darmoděj
Terénní práce v prostředí velkoměsta má své jisté výhody. V rozměrech Jesenicka je tato
práce nesmírně náročná a vyžaduje spoustu času. Aby projekt byl úspěšný, bylo zapotřebí
získat důvěru klientů a rozšířit službu do všech koutů tohoto horského regionu. Toto se
dlouhodobou cílenou prací s uživateli omamných a psychotropních látek podařilo. Výsledky
této práce jsou pevným základem pro další efektivní práci s uživateli této služby, která
umožňuje snižovat rizika spojená s užíváním omamných a psychotropních látek i
v izolovaných oblastech regionu.

Statistika

Počet
oslovených osob
- uživatelů drog, kteří alespoň jednou
využili služeb
- kontaktů s uživateli drog
využití služby výměnného programu
- přijatých stříkaček
- vydaných stříkaček
- nález inj. stříkaček
- vylepených plakátů
- rozdaných letáčků

K-centrum

Terénní program

62

120

498

235

6780
6768

1789
1775

-

-

Celkem provedených výměn stříkaček za obě služby
- Přijatých stříkaček ……………………………………………8569 kusů
- Vydaných stříkaček …………………………………………..8543 kusů
Statistický přehled celkem (za všechny programy)
Počet klientů

200

(počet jednotlivých osob, které využily v daném období alespoň jednou služeb programu)

- z toho uživatelů drog
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho mužů
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně
- z toho se základní látkou Subutex legálně

182
146
84
2
166
10
2
2

- z toho se základní látkou metadon nelegálně
- z toho se základní látkou metadon legálně
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu*)
Počet kontaktů celkem
-z toho s uživateli drog
Počet prvních kontaktů
- z toho s uživateli drog

20
25
18
787
733
200
182

Výhledy pro rok 2007
Následující rok bych nazval rokem profesionalizace a certifikace odborné způsobilosti. Pro
kvalitní a efektivní práci je zapotřebí odborný a stabilní tým lidí, kteří budou pracovat
s uživateli omamných a psychotropních látek a postupnou a systematickou prací se mu podaří
alespoň částečně snížit neblahý nárůst těchto jevů v regionu. Stabilizace týmu je zároveň
garancí stabilně poskytované služby.
Garance kvality poskytované služby je certifikace odborné způsobilosti, která má vliv také na
financování, bez kterého nelze plně a kvalitně poskytovat služby tohoto typu.
Rok 2006 byl pro nás rokem začátku práce v této specifické problematice. Díky tomu se
vyprofiloval i tým lidí, kteří se nadále budou vzdělávat a zkvalitňovat tak poskytovanou
službu. Získaná důvěra odpovídajících úřadů nese jisté naděje ve stabilní financování a
profesní růst týmu.
Doufám že i rok 2007 bude pro zařízení rokem plným energie a chuti do práce, stejně jako rok
minulý.
Spolupráce se zařízeními v sociální síti.
V Jeseníku naše zařízení spolupracuje s psychiatry a psychology. Detoxikaci a léčbu klientů
zařízení K-centra DAMODĚJ (pro regionální spádovost) přednostně zjišťuje PL v Bílé vodě,
společně s terapeutickou komunitou FIDES. Dále naše zařízení spolupracuje s Městským
Úřadem v Jeseníku i ve Zlatých Horách, také s Probační a mediační službou. a Krajským
Úřadem v Olomouci. Úzce spolupracujeme s okresním protidrogovým koordinátorem a
krajským protidrogovým koordinátoŕem. Podílíme se na vytvoření komunitního plánu města
Jeseník. Úzká spolupráce je navázána také s Šumperským kontaktním centrem Krédo. Dále
budem rozšiřovat spolupráci s celou sítí příslušných zařízení v Olomouckém kraji.

Personální obsazení
Na provozu K-centra a terénních programů se během roku podílelo 5 osob
Jméno
Marie Vondrková

Bc. Anna Drahovská
Josef Vondrka

Radka Prybilincová
Aleš Rozsypal

funkce
Vedoucí (kont. a ter.pr.)
kontaktní pracovník
terénní pracovník
kontaktní pracovník
terénní pracovník

Výtah z účetní uzávěrky
ROK 2006
Olomoucký kraj
Celkem

úvazek
1,0 (neplacený)
1,0(neplacený)
1,0 (neplacený)
0,5(neplacený)
0,5(neplacený)

Od – Do
8.4.2006 – 31.12.2006
1.6.2006 – 31.12.2006
8.4.2006 – 31.8.2006
1.6.2006 – 31.12.2006
1.9.2004 – 31.12.2006

20 000,20 000,-

Finanční a materiální partneři
Naše organizace byla podpořena převážně ze soukromých zdrojů …
Zvláštní poděkování patří zejména:
Fa. Lenka Baluchová – www.lb-design.wz.cz
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení - www.volareza.cz
Nadace Open Society Fund Praha– www.osf.cz
Dále byl projekt podpořen příspěvkem z rozpočtu
- Město Jeseník – www.mujes.cz
- Krajským úřadem Olomouckého kraje – www.kr-olomoucky.cz

Kontakty :
Sídlo organizace:
Darmoděj
Dukelská 982/26
79001 Jeseník
Předseda správní rady: Josef Vondrka Tel:731 840 189
Provozovna K-centra:
K-centrum Darmoděj
28. října 885/14
79001 Jeseník
Vedoucí zařízení: Marie Vondrková Tel:732 153 906

