
Cíl 3 Poradenství a prevence v oblasti drogové problematiky 

Opatření 3.1 
Zachování činnosti Poradenského centra pro problémy se závislostmi a terénních 

programů 

Popis opatření 

Identifikátor: 1403846 
Cílová skupina: 

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy 

 

Věková kategorie klientů: 

Dorost (15 - 18 let) 

Mladí dospělí (19 - 26 let)  

Dospělí (27 - 64 let) 

 

Forma poskytování služby: 

• Terénní a ambulantní  

 

Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: 
Zachováním činnosti poradenského centra a terénního programu je nadále 

umožněno setkávání uživatelů drog, popřípadě i jejich rodinných příslušníků s 

terénním pracovníkem. Terénním pracovníkem je zaměstnanec o.s. KAPPA-HELP 

Přerov. Prostory a vybavení místnosti poradenského centra jsou financovány z 

rozpočtu města. Sociální práce s uživateli drog je specifická forma sociální práce 

poskytovaná přímo na ulici v přirozeném prostředí uživatelů drog. Napomáhá k 

překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv instituce. Zaměřuje se především 

na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem a nejsou motivováni ke 

změně.Terénní pracovníci poskytují uživatelům nealkoholových návykových látek 

jak sociální, tak zdravotní služby. Jedná se např. o sociální poradenství, výměnný 

program injekčních stříkaček, informační servis či zprostředkování detoxikace či 

léčby.  

Kontakt probíhá, jak v přirozeném prostředí uživatelů drog, tak v zázemí 

poradenského centra pro problémy se závislostmi. Poradenské centrum primárně 

slouží k poradenství osobám blízkým, aby nedocházelo ke stigmatizaci těchto 

osob.Cílem tohoto opatření je nadále udržovat se všemi  klienty vztah založený na 

vzájemné důvěře a pomoci jim zvládat problematiku závislostního chování, 

minimalizovat rizika spojená s užíváním drogy a chránit většinovou společnost 

před dopady rizikového chování např. sběrem pohozených injekčních stříkaček.  

 
Doložení potřebnosti 

• Priority rozvoje sociálních služeb, kap. 8 - Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: Jedna 

z prioritních oblastí rozvoje sociálních služeb: ambulantní a terénní formy 

služeb sociální péče 

• Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje: služba je 



zařazena v akčním plánu pro rok 2016 i 2017 

• Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2012–2016, 

část 6. Sociální péče a rodina: pomoc v sociální oblasti je zaměřena 

především na děti, rodinu, seniory a osoby se zdravotním handicapem.  

Naší prioritou je: 

1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny občany 

Olomouckého kraje, 

2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v Olomouckém 

kraji a podporovat jejich sociální začleňování. 

• Studie Zmapování nových sociálních rizik, kap. 6 - Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015–2017: největší míra 

rizikovosti výskytu sociálních jevů charakteristických pro cílovou 

skupinu osoby ohrožené návykovým jednáním je ve správním 

obvodu ORP Přerov 

• Počet kontaktů 

• Počet intervencí 

 

Aktivity 
k naplnění 
opatření  

01/2017 – 12/2019 

• Dostatek finančních prostředků 

• Zachování stanovené pracovní/provozní doby případně její rozšíření 

• Zachování rozsahu a spektra poskytovaných činností, případně jejich 
rozšíření 

• Propagace sociální služby 

• Informovanost veřejnosti o sociální službě 

• Odborné vzdělávání pracovníků 

• Zajištění návaznosti na další služby, úřady a instituce v rámci spolupráce 
 

Zodpovědný 
realizátor 
opatření 

Ředitelka organizace, Město Kojetín 

Předpokládaný 
počet uživatelů 

Rok 2015* 2016 2017 2018 2019 

Počet uživatelů 122 125 128 135 140 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Personální 
obsazení 

Pracovní 
pozice 
v přímé 
péči 

2015 
f.os./p.úv. 

2016 
f.os./p.úv. 

2017 
f.os./p.úv. 

2018 
f.os./p.úv. 

2019 
f.os./p.úv. 

Prac.přímé 
péče 

2/0,2 2/0,2 2/0,2 2/0,2 2/0,2 

 

Předpokládané 
požadované 
náklady 

Celkové náklady na službu 2015* 2016 2017 2018 2019 

Osobní náklady  45 000 67 000 70 000 73 000 76 000 

Provozní náklady 13 000 18 000 20 000 20 000 20 000 

Celkem 58 000 85 000 90 000 93 000 96 000 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Finanční zdroje 

Zdroje financování 2015* 2016 2017 2018 2019 

Kraj 10 000 13 000 14 000 15 000 16 000 

MPSV ČR 45 000 67 000 68 000 70 000 72 000 



Město Přerov 0 0 0 0 0 

Město Hranice 0 0 0 0 0 

Město Lipník n. B. 0 0 0 0 0 

Město Kojetín 3 000 5 000 8 000 8 000 8 000 

Vlastní zdroje  0 0 0 0 0 

Příspěvek na péči 0 0 0 0 0 

Úřad vlády 0 0 0 0 0 

Zdrav. pojišťovny 0 0 0 0 0 

ESF 0 0 0 0 0 
* Východisko uzavřený rok 2015 a pro srovnání předpoklad pro následující roky. 

Zahrnutí služby 
do sítě 
sociálních 
služeb OK 

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 

 
 


