
Tel.:  499 828 144, 731 441 267, 731 441 269 

E-mail: kcentrum@riaps.cz  

web: www.riaps.cz 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

RIAPS 

Procházkova 818, Trutnov 541 01 

Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková 

IČO: 00195201 

Telefon: 499 828 144 

Kontaktní 
centrum 

KONTAKTNÍ CENTRUM RIAPS 

Anonymní a bezplatné zdravotní a sociální 
služby pro uživatele návykových látek 

VÝMĚNA STŘÍKAČEK 

ŽELATINOVÉ KAPSLE, KONDOMY,            
DESINFEKCE… 

TESTY NA HIV, ŽLOUTENKU B a C, Syfilis 
PORADENSTVÍ 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ LÉČBY 

POMOC PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE, ZDRAVOTNÍ 

PÉČE, VYŘÍZENÍ SOC. DÁVEK… 

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ 

WC,   SPRCHA, PRANÍ PRÁDLA 
 

Otevírací doba Kontaktní místnosti: 

Uživatelé nelegálních návykových látek: 

pondělí 12:00 – 17:00 hod.                     

úterý      12:00 – 16:00 hod.            
středa    12:00 – 17:00 hod.            

čtvrtek   12:00 – 16:00 hod.                    

pátek  12:00 – 16:00 hod.   

 

Uživatelé alkoholu:  
úterý           8,30 - 11,00 hod.  
pátek          8,30 - 11,00 hod. 
 
 
Individuální poradenství, poradenství pro 
rodiče a další blízké osoby:  
 
· každý všední den mezi 9.00 - 12.00 hod.  
· pondělí a středa 16.00 - 17.00 hod.  

Pro poradenské služby je nezbytné domlu-
vit si schůzku osobně, telefonicky či přes  
e-mail předem. 

 
 
Zdravotní a sociální služby pro osoby 
závislé a závislostí ohrožené 

RIAPS Trutnov 

KONTAKTNÍ CENTRUM RIAPS 

Procházkova 818 

Trutnov 541 01 

tel. 731 441 267, 499 828 144 

  kcentrum@riaps.cz,   www.riaps.cz 

vchod „B“ nebo „D“ 

Kontaktní a poradenské služby certifikované Radou vlá-
dy pro koordinaci protidrogové politiky 

————————————————————————- 

 TERÉNNÍ SLUŽBY RIAPS 

 tel. 731 441 269 

Vrchlabí, Dvůr Králové n. L., Hostinné, Trutnov, Úpice 

Terénní programy certifikované Radou vlády pro koordi-
naci protidrogové politiky 

 

Služby zajišťuje multidisciplinární tým ve složení:      

adiktologové, sociální pracovníci, zdravotnický asistent.  



Kdo jsme? 

Jsme Kontaktní centrum (káčko), tedy zařízení poskytu-

jící sociální a zdravotní služby uživatelům návykových 

látek (vč. alkoholu) a jejich blízkým. Sídlo máme v Trut-
nově, ale v rámci Terénních služeb jezdíme i do dalších 

měst (Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, 

Úpice). 

Co děláme? 

Snažíme se předcházet rizikům spojeným s užíváním 

návykových látek — nebezpečí nákazy infekčními nemo-

cemi, které souvisejí s braním drog (žloutenka B,C, HIV) 
a snižovat další rizika pro ty co berou (abscesy, záněty 

žil...). Pokoušíme se pomoci těm, kteří s drogou chtějí 
přestat a poskytovat objektivní informace o drogové 

problematice všem, které to zajímá.  

Jak to děláme? 

Měníme použité jehly a stříkačky za čisté.  

Radíme jak brát bezpečněji.  

Poskytujeme zdravotnický materiál (destilované vody, 
kyseliny, filtry, masti, želatinové kapsle...) a kondomy.  

Anonymně a zdarma testujeme uživatele drog a jejich 
sexuální partnery na HIV, žloutenku typu B a C a Syfilis. 

Dokážeme poradit v oblasti sociální, částečně právní a 

zdravotní.  

Poskytujeme základní zdravotní ošetření. 

Můžeme Vám pomoci v jednání s úřady a dalšími insti-

tucemi.  

Máte-li zájem povídat si o svých problémech, dokážeme 
naslouchat, případně motivovat k pozitivní změně.  

Ambulantní a terénní služby 

Máme kontakty na léčebny závislostí a tak můžeme 

zprostředkovat léčbu.  

Nabízíme přístup k internetu a telefonu pro vyhledání 

pracovních míst a zajištění dalších důležitých záleži-

tostí.  

Osoby bez zázemí se u nás mohou vysprchovat, vy-
prat prádlo, dát si polévku, kávu, čaj. 

Proč to děláme? 

U stříkaček, které sebereme, máme jistotu, že ne-

skončí nikde venku, ani v koši, kde se o ně může ně-

kdo poranit. Ostatní služby jsou k tomu, aby byla mini-

malizována rizika s užíváním návykových látek spoje-
ná.  

Co nás zajímá? 

Jak užíváte? Co užíváte? Používáte vždy čisté jehly? 

Kam dáváte použité?  

Co (kdo) nejsme? 

Léčebna, dealeři drog, agenti policie 

Co nás nezajímá? 

Žádná jména, případně trestná činnost s užíváním 

drog spojená. Služby jsou anonymní, pod kódem.  

Co neděláme? 

Nepřemlouváme Vás abyste přestal(a) brát. Je to Vaše 

rozhodnutí a Váš život.  

Za co? 

Naše služby jsou bezplatné a anonymní. 

 TERÉNNÍ SLUŽBY RIAPS 

 

Anonymní a bezplatné zdravotní a sociální služby 
pro uživatele návykových látek 

 

tel. 731 441 269 

VÝMĚNA STŘÍKAČEK 
ŽELATINOVÉ KAPSLE, KONDOMY, DESINFEKCE… 
PORADENSTVÍ 
POKEC V KRIZI 
POMOC PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE, BYDLENÍ, ZDRAVOTNÍ 

PÉČE, VYŘÍZENÍ SOC. DÁVEK… 
ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ 
TESTY NA HIV, ŽLOUTENKU B a C, SYFILIS 
 

Kde nás najdete: 

Hostinné   pondělí 13.30 – 14.30 

Vrchlabí   pondělí 15.00 – 18.00  

Dvůr Králové n. L. středa  14.00 – 17.00 

Úpice                                  středa   17,30 – 18,30 

Trutnov                  čtvrtek  16.00 – 17,00 

 
 
Nejste-li si jistí, kde a kdy nás naleznete, volejte 

(prozvoňte, SMS) na tel. č. 731 441 269 
a domluvte si čas a místo setkání  


