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ÚVODNÍ SLOVO

Kdyžž obrátím zra
ak zpět na rook 2012, vidím
m před očima automaticcky řadu sílícíích útoků
na podstatu
p
exisstence zařízeení jako souččásti velké příspěvkové oorganizace, zřizované
z
krajeem, a stálý boj
b za uchováání zdravotn
ních a sociáln
ních služeb ppod jednou střechou.
s
Moh
hu částečně pochopit
p
někkteré argume
entace, které
é se týkají tooku peněz na
a finanční
zajišttění služeb, i když vzhleddem k charaakteru služeb
b, na které jddou základníí finanční
prostředky vždy z veřejných zdrojů, mi přijde
p
důležitější cena ú konu při sro
ovnatelné
J
ráda, že se objevvuje i v našich službáchh zájem o přesnější
kvaliitě služby. Jsem
vymeezení jednottlivých úkonůů, pokus o určité
u
„normo
ování“, i kdyyž v této obla
asti bude
srovnávání vždy velmi těžkéé pro další faktory,
f
které se zde upplatňují. Co mi přijde
ně absurdní, je tlak na z ánik služeb zdravotních a sociálníchh v těsném propojení.
hodn
Vymezení, co je co a kdo jee kompetenttní, je jistě na
n místě a jee to samozře
ejmé, ale
koexxistence v rám
mci jedné sluužby není problémem, ale naopak výýraznou výho
odou. Jde
o řeešení dvou oblastí, kteeré se v živvotě člověkka propojujíí zcela sam
mozřejmě.
Opakkované vysvě
ětlování téhoož nás stojí spoustu
s
sil, reakce a chovvání některýých je pak
velkýým zklamán
ním a přisspívá k vyho
oření všech
h (podobně jako stálýý nárůst
administrativy). Nicméně je to cesta, kterou nevzdá
áme, protožee jsme o smyslu této
cestyy hluboce přesvědčeni.
Většinu úvodního slova zab ral povzdech
h. Ale tak šp
patné to rozzhodně nebyylo! Naše
by fungovalyy velmi dobbře. Zájem o ně je nadá
ále neutuchhající a zpětná vazba
služb
od těěch, kteří je využili,
v
výrazzně pozitivní.
Podaařila se celá řada
ř
věcí, pr oběhlo mnoho akcí, pom
mohlo se spooustě lidí.
Rok přinesl i mnohá příjemnná setkání s těmi,
t
kteří jsou na stejnéé vlnové délcce. Týmy,
až naa maminky odcházející
o
nna mateřsko
ou dovolenou
u, přese všeechno drží, pracovníci
p
mají chuť se dále
e vzdělávat, o pozice v zaařízení je záje
em.
A přííští rok tu jsm
me už 20 let. To je skvělé
é!
Díky Vám všem
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Posláním
m RIAPS je poskytován
ní ambulant ních psycho
osociálních služeb (zah rnuje
zdravotn
ní a sociální služby po
oskytované aambulantní a některé terénní for mou)
v regionu Trutnov, dále
d
výchova
a a vzdělává ní u cílových
h skupin v rá
ámci jednotllivých
mů a projekttů RIAPS, zřřizování a prrovozování léčebně
l
výcchovných poobytů
program
pro děti se specifickkými potřeba
ami, realizacce programů
ů péče o pro
oblémové skuupiny
dětí, výcchovných a probačních
p
programů.
p

CÍLE
Cílem jee zajištění širroce dostup
pných kvalitnních služeb v souladu se
e standardy,, lege
artis posstupy, nejnovvějšími poznatky, etikou a ekonomickými možnostmi.

RIAPS TRUTNOV

POSLÁ
ÁNÍ

Cílovýmii skupinami RIAPS jsou všichni ti, kkteří potřebu
ují, akceptujjí a jsou schhopni
využít sllužby nabízeené v rámci programů a projektů RIAPS
R
bez oh
hledu na po hlaví,
věk, etn
nikum, spoleečenské posstavení, nábboženské vyzznání, politické přesvěddčení,
finanční situaci. V ráámci prvního
o kontaktu jee zajištěna služba
s
i bez ohledu na m
místo
p
další služžby mohou být z kapacitních důůvodů
bydliště.. V rámci poskytování
preferovváni klienti z regionu Truttnov.

Odbornéé týmy jsou
u vyjmenová
ány u jednootlivých střed
disek. Pomo
oc při provoozním
zajištění služeb poskytují: Helen
na Šrejberovvá, Vladislavv Franc, Ingeborg Jahel ková,
Jaroslav Rohlena, Reenata Halamo
ová, Mgr. Jarroslav Halam
ma.
Na úrovvni vyššího managemen
m
tu a techni cko‐ekonom
mického úsekku jsme zajiištěni
ředitelsttvím právního subjektu.
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INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÉ SLUŽBA)

ODBOR
RNÉ TÝMY
Y

(REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ

CÍLOVÉ SKUPINY
Y RIAPS

DATA O RIAPSU::
Úvazků
 O
Odborné tým
my

20,45 + DPČČ (0,25) + DPP
P

 TTHP

2,0
2 + 4 DPĆ ((1, 825) + DP
PP

Dobrovo
olníků (počett osob/hod)

8/ 3303,5

Pacientů
ů

20098

Uživatelů
ů sociálních služeb

9335

Zájemců
ů o sociální službu

1552

Služeb
 zzdravotních (úkon)***

18 460

 ssociálních (sllužba)

27 648

 eedukativní aktivity
h praxi (osob/hodin)
‐ odborných

47/ 1810

‐ interaktivníí besedy (oso
ob/hodin)

6488 / 25

‐ odborné seemináře pro zdravotníky (osob/hodin
n)

1233 / 8

 o
ostatní aktivity (případovvé konferencce, den
o
otevřených dveří,
d
setkán
ní prac. skupiin, etc.)

994

*** nezaahrnuje zdravotní úkony mimo ambuulance

HOSPO
ODAŘENÍ CELKU
C
- RIIAPS
Nákladyy (5)
Spotřebo
ované nákup
py
(F50)
 SSpotřeba
materiálu
 SSpotřeba energie
Služby (FF 51)

1 225 025,088
1 037 433,622
187 591, 46
811 618,25

Osobní n
náklady (52)
Daně a p
poplatky (53))
Jiné provvozní náklady (54)
Odpisy (55)

10 109 292,000
4 338.00
10 570,60
946 667.16

Celkem

13
3 107 511, 0 9

Výnosyy (6)
Tržby za
z vlastní výkkony a zboží
(60)
 Zdravotní služby
s

5 640 533,27
5
4 357 035,66
0

 Veřejná zakkázka IP
 Ostatní tržb
by
Ostatníí výnosy (64))
‐ Z toho příspěvky a
dary obcí
Dotace
e (67)
 Zřizovatel
 obce
 MPSV
 MZCR

7 194 347,
3 69
5 532 834,
8 69
37 00
00,00
1 486 000.00
0
138 54
43,00

Celkem
m

13 234 007,
0 76

4

1 271 497,61
4
12 00
00.00
398 95
55,50
135 15
50,00

Zajištěníí ambulantních zdravotn
ních služeb v oblasti psyychiatrie, dě
ětské psychi atrie,
klinické psychologie,, dětské klinické psycholoogie a adikto
ologie.

CÍLE
Kvalitní odborné slu
užby poskytované v souuladu s nejn
novějšími po
oznatky meddicíny
a součassně v rozumn
né míře v so
ouladu s ekonnomickou mezí
m danou liimity zdravootních
pojišťoveen a limity ro
ozpočtu.

CÍLOVÁ SKUPINA
A
Děti i d
dospělí, kteříí potřebují a akceptují daný typ služeb
s
bez dalšího
d
vym ezení
věkem, pohlavím, ettnikem, náboženskou přříslušností, sociální skupinou, etc. M
Místně
nedostačujíccí kapacitě prreferovány oosoby z regio
onu Trutnov.
jsou při n

POSKY
YTOVANÉ SLUŽBY
S
 Diagn
nostika psych
hologická, pssychiatrická, adiktologickká u dětí a do
ospělých;
 Farmakoterapie, včetně aplikace depotnícch preparátů
ů a léků s pro
odlouženým
ňováním;
uvolň
 Psych
hoterapie ‐ in
ndividuální, párová,
p
rodinnná, skupino
ová;
í,
 Realizzace ochrann
né ambulanttní léčby psy chiatrické, protialkoholn
p
protittoxikomanické (ne sexuo
ologické);
 Substtituční progrram subutex,, suboxone (nne metadon);
 Prácee s klienty/paacienty se závislostí všec h typů – porradenství, mo
otivace, léčbba,
zprosstředkování střednědobé
s
é léčby, a kom
munit, doléčování individ
d. formou;
 Porad
denství, konzzultace, vede
ení stáží a oddborných praaxí studentů,, besedy s žááky,
studeenty, pouze po
p individuální dohodě a dle našich časových
č
možností;
 Vyšettření pro OSSSZ, LPS, osob
bní potřebu;
 Konsiiliární službaa v omezeném
m rozsahu a po domluvě
ě (oddělení nemocnic,
domo
ovy pro senio
ory, Diakonie
e Dvůr Královvé nad Labem
m, Dětské ce
entrum, dětsské
ozdraavovny – zejm
ména DO Krá
álovství,
 ÚSP H
Hajnice, …)

ČASOV
VÁ DOTAC
CE se odvíjí od aktuálněě platných orrdinačních hodin jednotllivých
ambulan
ncí. Služby jssou provozovvány v převáážné míře jako plánovan
né (na objeddnání)
s výjimko
ou akutních stavů.

5

AMBULANCE

POSLÁ
ÁNÍ

ODBOR
RNÝ TÝM 2012
2
MUDr. ZZuzana Kozákková, psychia
atr, pedopsyychiatr, psych
hoterapeut, MUDr. Lenkaa Kasíková, psychiatr,
p
MUDr. Jaaroslav Heřm
man, psychia
atr, PhDr. Pettr Šouba, klinický psycho
olog, psychotterapeut, Mgr. Lenka
Stránskáá, klinická psycholožka,
p
psychotera peutka, PhD
Dr. Lenka Klepáčková, kklinická psyccholožka,
psychoteerapeutka – t.č. mateřřská dovole ná, Mgr. Vladimír Weiiss, psycholoog ve zdravvotnictví,
v přípravvě na klinickkou atestaci, Jana Stružinnská, zdravo
otní sestra, Veronika
V
Vaššátková, Dis.., sociální
pracovnice, Mgr. On
ndřej Čalovka
a – adiktologg, Bc. Olga Trunečková
T
‐ adiktoložka , sociální pra
acovnice,
peutické dílnně.
Eva Knottková – pracovník v terap

STATISTTICKÁ DATTA – PÉČE VYKÁZAN
NÁ ZDRAV
VOTNÍM PO
OJIŠŤOVN
NÁM
Pacientů
ů
‐ z toho do 19
9 let
Poskytovvané služby:
Komplexxní psychiatrické
Cílené pssychiatrické
Kontroln
ní psychiatriccké
Komplexxní pedopsycchiatrické
Cílené peedopsychiatrické
Kontroln
ní pedopsych
hiatrické
Komplexxní psychologgické
Cílené pssychologickéé
Kontroln
ní psychologiické
Komplexxní pedopsycchologické
Cílené peedopsycholo
ogické
Psychoteerapie individ
duální
Rodinná psychoterap
pie
Skupinovvá psychoterrapie
Krizová iintervence
Telefonické konzultaace
Rozhovo
or s rodinou
Ostatní ú
úkony pro ZP
P
Celkem

2098
346
počet
344
937
3170
47
266
12
34
69
57
30
259
4763
766
315
96
1001
408
5886
18460

čassová dotace
1120 minut
660 minut
330 minut
1140 minut
660 minut
335 minut
660 minut
660 minut
330 minut
660 minut
660 minut
330 minut
330 minut
1120 minut
330 minut
110 minut
330 minut
100‐30 minut

h činností, které nelze vykazovat ZP a nejsou dosu
ud samostatně evidovánny, tvoří nejvyšší podíl
Z dalších
zákonem
m daná spollupráce s lékkařskou pos udkovou slu
užbou, služb
by adiktologiické poradny, úkony
v terapeutické dílně, následuje spolupráce s OSPOD, účast na příp
padových koonferencích, v oblasti
psychologie a psychiatrie
e pak spoluppráce se školami, dále pa
ak spoluprácce se soudy a orgány
dětské p
PČR. Reaalizovány jso
ou také aktivvity v oblasti edukace. Se
etkáváme se i s typem sluužby, kterou
u bychom
mohli naazvat anonyymním porad
denstvím, kddy nás navšttěvují ti, kte
eří se nechtěějí stát pacienty, jen
se přicháází poradit či
č probrat prroblémy s bllízkými, soussedy,…. Ekon
nomicky je tto ztrátou, lidsky ale
jistě přín
nosem.
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Zastoupeení jednotlivvých diagnos (grafické znáázornění):
F0
F10‐F19+F633.0
F2
F3
F4
F5
F60‐62
F7
F8‐9

F0 zahrn
nuje jedince s organickou
u poruchou (ssoučástí jsou
u jedinci s de
emencí)
F1 zahrn
nuje osoby se závislosttí na návykoových látkácch, ke kterýým jsou přiiřazeni i jed
dinci s dg
patologického hrááčství
nuje jedince se
s závažným
m duševním oonemocněním
m z okruhu schizofrenníh
s
ho
F2 zahrn
F3 zahrn
nuje jedince s poruchami nálady (afekktivní poruch
hy)
F4 zahrn
nuje jedince se
s všemi typy neurotickýých poruch
F5 zahrn
nuje jedince s poruchami příjmu potr avy
F6 zahrn
nuje jedince s poruchou osobnosti
o
F7 zahrn
nuje jedince se
s sníženými intelektovýými schopnossti do pásma mentální reetardace
F8 – 9 zzahrnuje dg z oblasti dě
ětské psychiaatrie (ADHD, poruchy chování, tikovvou poruchu
u, dětský
autism
mus, Asperggerův syndrom a některé další)

HOSPO
ODAŘENÍ
Nákladyy (5)
Spotřebo
ované nákup
py
(F50)
 SSpotřeba
materiálu
 SSpotřeba energie
Služby (FF 51)

Osobní n
náklady (52)
Daně a p
poplatky (53))
Jiné provvozní náklady (54)
Odpisy (55)

621 509,20
594 087,12
27 422,08
428 390,60

3 316 716,000
2 600,00
3 097,00
844 043,96

Celkem
5 216 356,766
*
dotace směěřuje na odp
pisy budovy
** realizace projektu podp
pory zdraví

Výnosyy (6)
Tržby za vlastní výkony a zboží
(60)
 Zdravotní služby
 Veřejná zakkázka IP
 Ostatní tržb
by
Ostatníí výnosy (64)
‐ Z toho přísp
pěvky a
dary obcí
Dotace (67)
 Zřizovatel*
 obce
 MPSV
 MZCR**
Celkem
m
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4 369 035,66
0
4 357 035,66
0
0
12 00
00,00
86 474, 21
0
847 34
43,56
0
0
40 000
0
5 342
2 853,43

OHLLÉDNUTÍ ZA
A ROKEM 2012
S prů
ůběhem roku
u můžeme bbýt vcelku sp
pokojeni. Do výkonu se j istě promíta
ají nároky
na postgraduálníí vzdělávání u členů tým
mu, výcviky, nutná OČR u matek, … V tomto
nitivně na oddpočinek i MUDr. Jaroslav Heřman.
roce odešel defin
Pro všechny zúččastněné je velmi zatěžžující skutečn
ností velký převis poptá
ávky nad
nabídkou služeb
b v regionu a tím i nadlimitní
n
zá
átěž pracovvníků, resp. nutnost
odkaazovat na vzzdálená praccoviště a slu
užby, což je pro řadu ppacientů jen
n obtížně
přijatelné nebo
o zcela ne přijatelné. Diskutovanýým faktorem
m je proto
o řešení
mluvených absencí
a
pacieentů v rámcii setkávání, resp.
r
jejich oobtíže s dodržováním
neom
term
mínů návštěvv, které zejjména u pssychoterapeu
utů, ale i v rámci psycchiatrické
ambulance, narušují hladkýý provoz. Vzhledem
V
k tomu, že sse ambulancce trvale
ným nadbytkkem pacienttů, kteří pom
moc žádají, bylo zvažovváno, zda
potýýkají s výrazn
tyto situace nezačít sankciionovat, ressp. vytvořit prostor proo pacienty skutečně
motiivované.
Rok 2012 zname
enal také přeestěhování pobočky
p
ve Dvoře
D
Královvé nad Labem
m. Služby
e propojené prostory a samostatno
ou čekárnu, což pacienti ocenili
zde získaly lépe
p
proostory i poraadenství (Mg
gr. Rážová), tterénním pro
ogramům
nejvííce. Zázemí poskytují
pro uživatele návykových
n
látek a teré
énním prog
gramům proo osoby s duševním
d
mocněním.
onem
Mezi naše resty patří také osstré vymezení a akredita
ace ambulanttních adiktologických
služeeb jako sam
mostatného sstřediska, ktteré byly zn
novu odloženny vzhledem
m k velké
vytížženosti i zatím relativněě malému významu ostrého odděleení služeb. Přetrvává
P
i pro
oblém s evide
encí služeb m
mimo zdravo
otní pojištění, protože jí tým vnímá jako
j
další
a vceelku zbytečn
nou administtrativní zátěžž a preferuje poskytováání služeb přřed jejich
„čárkkováním“.
Realizován byl ta
aké projekt ppodpory zdraaví (MZCR), zaměřený na zaměstnancce SOL.
Dalšíí aktivitou byla realizacee edukačního
o grantu, získaného od ffirmy Janssen - Cilag,
s.r.o., v rámci kterého
k
pok račovaly odborné semináře pro zeejména zdra
avotnické
pracovníky a byyla vytvořen a odborná knihovna. Cílem
C
projekktu je šířit adekvátní
a
mocněních a podílet se tak na změněě postoje společnosti
inforrmace o duševních onem
k dušševně nemo
ocným, resp. zlepšení kvality jejich života a prevvenci jejich sociálního
vylou
učení. Projekkt byl realizoován v součin
nnosti se Staccionářem RIA
APS.
MUD
Dr. Kozáková se také podílela na zajištění teoretického vzdělávání v oboru
psychiatrie pro studentky
s
a sstudenty VOŠ, na pracovvištích ambullancí vykonávali praxi
studenti a studen
ntky této škooly, ale i dalšších VŠ.
Střed
disko spolupracovalo i s dalšími službami v rámci SOLL (zejména Dětskou
ozdrravovnou Krá
álovství a D
Dětským centtrem), RIAPS
S (zejména Kontaktním centrem
a Staacionářem pro osoby s dduševním on
nemocněním) i s celou řaadou dalších
h zařízení
(zejm
ména zdravotnických a soociálních).
MUD
Dr. Zuzana Ko
ozáková
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Posláním
m Kontaktníh
ho centra RIAPS je poskkytovat anon
nymně a bezzplatně zdraavotní
a sociáln
ní služby zm
mírňující dop
pady užíváníí návykovýcch látek. Poskytování těěchto
služeb ch
hápe RIAPS jako veřejný závazek.
Prostřed
dnictvím ano
onymně a bezplatně pposkytovaných zdravotn
ních a sociáálních
služeb see služba snažží:
‐
‐
‐
‐
‐

p
předcházet zdravotním
m a sociálnním rizikům
m u osob, které škoodlivě
čči problémovvě užívají návvykové látkyy, či jsou na návykových
n
látkách závis lí
ttato zdravotní a sociální rizika zmírňoovat
p
předcházet sociálnímu
s
vyloučení
v
ossob, které škkodlivě či problémově uužívají
n
návykové láttky, či jsou na
a návykovýc h látkách závvislí
n
napomáhat návratu do
o společnossti těm, kte
eří se v důssledku závisslosti,
šškodlivého či
č problémovvého užívání ocitli na okraaji společnossti
p
pomáhat širššímu sociáln
nímu okolí ossob, které škodlivě či prroblémově uužívají
n
nelegální návykové látkyy či jsou na nnávykových látkách závislí, řešit probblémy
u
užíváním dro
og způsobené

CÍLE
Hlavním cílem sociáálních služeb poskytovaaných Kontaaktním centrrem a terénnními
službami je navázán
ní a udržení kontaktu s uuživateli návvykových látek. Primárn ě jde
o minimalizaci zdravvotních a sociálních rizzik spojenýcch s užíváním drog, vččetně
k
ke zm
měně
prevencee přenosu infekčních chorob. Dálee se jedná o motivaci klienta
životního
o stylu v pozzitivním smě
ěru. To znam
mená přechod
d od rizikovýých forem užžívání
k formám
m méně rizikovým, odká
ázání a zprosstředkování kontaktu na
a ostatní odbborná
zdravotn
nická a sociální zařízení, zvýšení
z
kvaliity života cílo
ové populace
e, zvýšení soociální
integrace cílové skup
piny.
Dalším ccílem je minimalizace rizzik infekčníc h chorob prro většinovou populaci ((s tím
souvisejíící sběr a bezzpečná likvid
dace pohoze ného injekčn
ního materiálu) a poskytoování
pravdivýých informaccí odborné i laické veřejjnosti o droggové problematice na úúzemí
okresu TTrutnov, příp
padně celé Če
eské republikky.

CÍLOVÁ SKUPINA
A
Služba K
Kontaktního centra RIAPS je určena osobám na návykových látkách závvislým
a závislo
ostí ohroženýým starším 15 let vyjma oosob závislýcch pouze na tabáku.
t
Terénní služby jsou
u určeny osobám na n ávykových látkách
l
závislým a závi slostí
ma osob závvislých pouzze na tabáku), které osstatní
ohroženým starším 15 let (vyjm
sociální a zdravotní služby pro uživatele náávykových láátek nechtějí nebo nem ohou
využívat.
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KONTAKTNÍ CENTRUM

POSLÁ
ÁNÍ

Služby jsou tedy
y určeny:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ossobám závisslým na dro
ogách či rizikkovým uživaatelům nelegálních drogg (injekční uživatelé,
u
dlouhodobí užživatelé)
Ossobám, kteréé škodlivě užžívají alkoholl či jsou na něm závislí
Užživatelům leggálních i nelegálních návvykových láte
ek starším 15 let na poččátku kariéryy v oblasti
NLL (experimen
ntátoři, škodlivě užívající,í, rekreační uživatelé)
u
Ab
bstinujícím bývalým užživatelům nnelegálních drog ‐ vyb
brané službyy v rámci podpory
v aabstinenci a procesu zařa
azování se d o společnostti
Jeejich rodinám
m či sociálním
mu okolí (ostaatní rodinní příslušníci, přátelé…)
p
Osstatní laické i odborné ve
eřejnosti

ZÁKLADNÍ POSK
KYTOVANÉ
É SLUŽBY
Kontakktní a harm
m reduction služby
Informačční servis; Teestování infe
ekčních nem ocí (VHC, VH
HB, HIV, Syfillis); Kontaktnní práce; Pottravinový
a vitaminový servis (káva, čaj, šťáva,
š
instanntní polévky,, vitaminy); Hygienický sservis a pran
ní prádla;
Výměnný a jiný HR program;
p
Zákkladní zdravootní ošetření

Porade
enské služžby
Individuáální poraden
nství; Individuální poradeenství pro ro
odiče a další blízké osobyy; Krizová inttervence;
Krizová iintervence po
p telefonu a internetu – anonymní; Práce s rodinou; Sociálnní práce; Telefonické,
písemnéé a internettové poradenství – přřímá; Telefo
onické, písemné a interrnetové poradenství
– anonym
mní; Úkony potřebné prro zajištění ppráce s klientem (monito
oring); Vstuppní zhodnocení stavu
klienta – prvokontakkt; Závěrečné
é zhodnocen í stavu klientta – závěrečná zpráva

Nedrogové aktivity
Zhodnoccení stavu a potřebnossti drogové služby; Vzd
dělávání (be
esedy pro ZZŠ a SŠ o službách
pro uživaatele drog); Stáže,
S
praxe

PRACO
OVNÍ TÝM::
MUDr. ZZuzana Kozákková ‐ ředitelka RIAPS, oddborný garan
nt
Mgr. Ondřej Čalovkaa ‐ vedoucí služby, adiktoolog
Bc. Olga Trunečková ‐ sociální pracovnice
Karolína Ubrová, DiSS. ‐ zdravotníí sestra
Mgr. Barrbora Tichá ‐ sociální pracovnice (do 31. 7. 2012, násl. rodičovvská dovolenná)
Mgr. Zuzzana Radoňo
ová – sociálníí pracovnice (od 1. 7. 201
12)
PaedDr. Martina Rich
hterová‐Těm
mínová, Mgr. Jana Ženíšková ‐ supervize
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STATISTTICKÉ ÚDA
AJE ZA RO
OK 2012
Věk klientů
Počet klien
ntů (počet jed
dnotlivých uživvatelů drog)
‐ z toho injjekčních uživaatelů drog
‐ z toho mužů
‐ z toho žeen
‐ z toho see základní droggou heroin
‐ z toho see základní droggou pervitin
‐ z toho see základní droggou kanabino
oidy
‐ z toho see základní droggou extáze
‐ z toho see základní látkkou buprenorffin
‐ z toho see základní látkkou alkohol
Počet neuživatelů, kteříí využili alespo
oň jednou služžeb programu
u2)
Počet kontaktů celkem
‐z toho s u
uživateli drog
Počet prvn
ních kontaktů
Počet vým
měn – výkonů ve
v výměnném
m programu
Počet vydaaných injekčních jehel/setů
ů

Služba

Poččet osob, které danou
službu využilly

15 let a více
276
187
196
80
3
200
24
1
12
32
22
3 262
3 241
132
1 075
56 176

Počet výkonnů
(v jednotkách uvedených v pravém sloup
pci)

Kontaktní práce

234

2492

Počet
P
návštěv (115 min.)

Zdravotní ošetření
Individuální poradensttví

15

42

Počet
P
ošetření ((20 min.)

201

P
sezení/déélka trvání jedno
oho sezení
617
7/30 min. Počet

Sociální prráce

78

P
sezení/déélka trvání jedno
oho sezení
181
1/30 min. Počet

Hygienickýý servis

100

1401

Počet
P
využití sprrchy, pračky

Potravinovvý servis

145

1844

Počet
P
využití sluužby

Krizová inttervence

4

6

Počet
P
intervencíí (30 min.)

Testy HIV

63

80

Počet
P
provedenných testů

Testy VHC
C

63

80

Počet
P
provedenných testů

Těhotenskké testy

5

5

Počet
P
provedenných testů

Testy Syfillis

41

47

Počet
P
provedenných testů

Testy VHB
B

58

72

Počet
P
provedenných testů

xxxxxx

96

Počet
P
telefonátůů, dopisů, e‐ma
ailů (15 min.)

Telefonické, p
písemné a interneetové
poradenství
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HOSPO
ODAŘENÍ
Nákladyy (5)
Spotřebo
ované nákup
py
(F50)
 SSpotřeba
materiálu
 SSpotřeba energie
Služby (FF 51)

Osobní n
náklady (52)
Daně a p
poplatky (53))
Jiné provvozní náklady (54)
‐ z toho o
obce
Odpisy (55)
Celkem

308 115,98
239 258,52
68 857,46
102
1 597, 31

1 881 906, 500
166
100
25 000
2 619,40
2 295 505,199

Výnosy (6)
Tržby zaa vlastní výko
ony a zboží
(60)
 Zdravotní služby
 Veřejná zakázka IP
 Ostatní tržb
by
Ostatní výnosy (64)
‐ Z toho přísp
pěvky a
dary obcí
Dotace (67)
 Zřizovatel, obce
o
 MPSV
 MZCR
Celkem

707 530,22
0
707 530,22
0
38 44
44,88
33 000
0
1 549 358,79
3
1 049 358,79
3
400 000
100 000
2 295
5 505,19

OBSAH
H A PRŮBĚH SLUŽBY V ROCE 2
2012
Ambulan
ntní část slu
užby je provozována na novém místě – ve zrekkonstruovanné budově na adrese
Procházkkova 818, Trrutnov. Zde vzniklé
v
prosttory jsou maaximálně vyh
hovující pro provoz služb
by. Vstup
do zařízeení je umožn
něn prostřed
dnictvím dvoou samostatn
ných vchodů pro klienty služby (tak, aby bylo
možné vvyužít služb
bu maximáln
ně anonymnně). Dále je
e zde k dispozici veliká kontaktní místnost,
kuchyňkka pro klientty, pánská a dámská toaaleta, samosstatná sprcha, prádelna a sušárna, výměnná
a testovaací místnost. Dále výrazným vylepšeením je i novvá poradenská místnost,, která dává možnost
provádět poradenské intervence
e v klidném a bezpečném
m prostředí.
Terénní složka služby je provo
ozována na území okre
esu Trutnov, konkrétně v městech Vrchlabí,
Hostinnéé, Dvůr Králo
ové nad Labe
em, Trutnov a dále ve Vazební věznici Hradec Krá lové.
Struktura poskytnuttých služeb je stále přeevážena směrem ke sn
nižování škodd, a kontakttní práci.
m disponuje zdravotnický
z
ým pracovníkky a aktivně provádí testtování na HIV
V, VHB, VHC
C a Syfilis.
Program
V rámci harm redu
uction mate
eriálu klientti využívají distribuci želatinových
ž
h kapslí, které jsou
distribuo
ovány i s info
ormačním lettákem pro beezpečnější užívání.
Služba p
pokračuje v supervizní spolupráci s PaedDr. Martinou
M
Richterovou‐TTěmínovou. Ta byla
po vzájemné domluvě částečně
ě omezena a o část supervize (pře
edevším příppadové) se nyní dělí
ovou.
s Mgr. Jaanou Ženíško
Služba jje certifikovvána RVKPP
P. Dne 24. 4. 2012 prrošlo Kontakktní centrum
m místním šetřením
pro Konttaktní a poradenské služby. RVKP P udělila ce
ertifikát pro Kontaktní a poradenskké služby
na období 4 let. Dn
ne 23. 4. 2012 prošly teerénní služby místním šetřením
š
proo Terénní programy.
udělila certifikát pro Konttaktní a poraadenské služb
by na období 4 let.
RVKPP u
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Od března 2012 bylla oficiálně rozšířena cíl ová skupinaa pro problémové uživattele alkoholu. Služby
blémové uživvatele nelegálních drog a problémové uživatele alkoholu byyly v K centrru časově
pro prob
odděleny tak, aby see tyto dvě od
dlišné skupinyy ohrožené závislostí
z
na návykových látkách nepotkávaly.
movým uživaatelům alkoh
holu byly vyyčleněny dvvě dopoledn
ne, kdy mo hou využíva
at služeb
Problém
K centra. Dopolední čas byl stanoven nejenn kvůli oddě
ělení od uživvatelů nelegáálních drog, ale také
kvůli tom
mu, aby klien
nti služby vyu
užívali co nej méně intoxikovaní alkoh
holem.
Služby v terénu byly taktéž rozšířeny o pproblémové uživatele allkoholu a taaké mladé uživatele
alkoholu
u a nelegálnícch drog (marrihuana, binggedrinking…))
Stěžejním
mi uživateli služby však nadále zůs távají problé
émoví uživatelé nelegállních drog, na
n území
okresu TTrutnov se převážně
p
jedná o injekčnní uživatele pervitinu,
p
ve
e výrazné meenšině jsou uživatelé
opiátů (b
buprenorfinu
u, heroinu, opia
o v opiovéé sezóně). V rámci poradenství se jeddná o rodiče,, sexuální
partneryy a další blízkké osoby.
Vazební věznicí v Hradcii Králové. Byyli jsme osloveni, zda
Od lednaa 2012 byla navázána sp
polupráce s V
bychom byli schopn
ni a ochotni poskytovat poradenské
é služby uživvatelům NL ve vězení – původní
o služeb ukončil
u
s vězznicí spolup
práci. Porad
denské služžby ve vězení byly
poskytovvatel těchto
poskytovvány v rámcii terénních služeb v interrvalu 1x / 2 týýdny.
Struktura cílové populace dle primární droogy ‐ pervittin 72%, opiáty 7%, TH
HC 9%, alkohol 11%,
ostatní 11%.
V roce 22012 došlo k nárůstu počtu klientů, kontaktů i poskytnutých
p
h služeb. Ceelkově se ve srovnání
s rokem 2011 zvýšil počet klienttů – uživate lů návykovýých látek o 39,5%.
3
Počett injekčních uživatelů
%. Stav kopíruje situaci v celé ČR, kdyy dochází k pozvolnému
p
drog se zvýšil o 21%
růstu problémových
uživatelů
ů drog.
Výrazně vzrostl počeet kontaktů s uživateli droog – o 68%. Jedna pětina
a kontaktů a poskytnutých služeb
ntům, jejichžž primární drrogou je alko
ohol. Mezi nimi je však a si třetina, ktterá užívá
byla posskytnuta klien
m centru
polyvaleentně i neleegální návykkové látky (např. injekkčně pervitin). Přímo v Kontaktním
v Trutno
ově využilo služeb 223 uživatelů návy kových látekk.
Terénní služby využilo celkem 95
9 uživatelů NL (75 mužžů a 20 žen)) v rámci 3855 kontaktů. V terénu
Králové nad
d Labem, Vrchlabí,
V
Hoostinné, Tru
utnov) využžilo služeb 50 klientů v rámci
(Dvůr K
217 konttaktů. V terrénu byla navíc
n
poskyttnuta inform
mace o riziicích a účinncích NL minimálně
m
53 anonyymním klien
ntům. Počet kontaktů vee Vazební vě
ěznici Hradecc Králové se podílel na celkovém
c
počtu ko
ontaktů 4,5%
%. Celkově ve
v vězení vyyužilo poradenských služžeb 43 osobb (37 mužů a 6 žen).
Z toho 19% klientů
ů ve vězniici bylo v kkontaktu se
e službou již
j před náástupem do
o vězení
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Co se
s týče služeb výměnnéého program
mu, došlo k navýšení poočtu výkonů
ů o 28%.
Klien
nti ve srovná
ání s předchoozím rokem měnili častě
ěji a menší ppočty kusů stříkaček,
s
což hodnotíme
h
pozitivně.
p
Sooučasně se však
v
snížil po
očet vydanýcch inj. stříkaček o 8%
(56 190
1 IN/ 56 176 OUT). O 18,5% po
okleslo množství vydanýých inj. setů
ů v rámci
seku
undárního výýměnného prrogramu. Klienti tedy více využívají těěchto služeb
b osobně,
nikoliv prostředn
nictvím dalšíích osob. Necelá jedna třřetina vydanných inj. setů
ů připadá
na sllužby v terén
nu, zbytek naa Kontaktní centrum. Da
alším z důvoddů poklesu vydaných
v
stříkaček je i nárrůst vydanýc h kapslí, které slouží k perorálnímu uužití drogy. Testování
T
na in
nfekční choro
oby z hlediskka počtu oso
ob a provede
ených testů zzůstalo obdo
obné jako
v rocce předchozíím.
Exku
urzí prošlo či odbornou ppraxi získalo v rámci služb
by 88 studenntů či kolegů
ů, celkově
317 hod. Kontakktní centrum zároveň pro
ošlo akredita
ačním řízením
m a získalo akreditaci
a
pracoviště pro výkon
v
odboorných praxí studentů Ústavu
Ú
sociáální práce Univerzity
U
dec Králové.. Vedle Klinniky adiktolo
ogie 1. léka
ařské fakultyy Univerzityy Karlovy
Hrad
a Všeeobecné fakkultní nemoccnice v Praze se jedná již o druhouu univerzitní instituci,
se ktterou má Kontaktní
K
ceentrum uzavvřenou doho
odu o poskyytování stud
dentských
praxí. Vzhledem k většímu m
množství prááce s cílovou populací, sslužba musella omezit
doprrovodné aktivity jako naapř. besedy na ZŠ, SŠ a veřejnost. V roce 2012 jich bylo
celkeem 18 (pro 362
3 osob).
Konttaktní centru
um v roce 22012 realizovvalo také projekt Řešenní problema
atiky HIV
v rám
mci kontaktního centra RIAPS Truttnov. Hlavním cílem proojektu byla prevence
přen
nosu HIV pro
ostřednictvím
m včasného screeningu onemocněnní, edukace a cílené
interrvence v populaci se zaaměřením na
n osoby s rizikovým cchováním a zajištění
dostupného bezzplatného annonymního testování (H
HIV screeninng) zejména u osob,
kteréé nemají do
ostatek finannčních prostřředků na pla
acený test čči z nějakého
o důvodu
neakkceptují jiné, než nízkoprrahové zaříze
ení, resp. i prro osoby, kteeré neudržujjí kontakt
s žád
dným ze zaříízení a tentoo test akcepttují pouze v místě svéhoo pohybu, tj. zajištění
této služby v rám
mci terénníchh programů.
Prim
mární cílovou skupinou byla popu
ulace problémových uuživatelů (přředevším
injekkčních) návyykových láteek. Další cílovou skup
pinou budouu osoby prrovozující
prostituci a oso
oby s rizikoovým sexuállním chován
ním (promisskuita, placený sex,
odné nechráněné pohlavvní styky, gayy komunita, osoby vraceející se z VTO
OS, apod.)
náho
z běžžné populace
e.
Z cílo
ové skupinyy problémoových uživaatelů návykkových láteek bylo prrovedeno
63 osobám
o
80 sccreeningovýcch testů na infekci
i
HIV. Část
Č těchto oosob zároveň splňuje
i někkteré charaktteristiky jinýých cílových skupin
s
(současně jsou sooučástí gay komunity,
k
poskkytují komerrční sexuálníí služby, vraacejí se z VT
TOS). Této cílové popu
ulaci bylo
zároveň poskytnuto 96 inntervencí v rámci informací o beezpečnějším
m užívání
ek a 67 inteervencí v rám
mci informací o bezpeččném sexu, a to jak
návyykových láte
verb
bálně, tak pro
ostřednictvím
m informačních letáků.
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V rámci prevence přenosu infekččních chorobb bylo distrib
buováno 121 balení konddomů, celkovvě 363 ks.
Veškeré tyto služby byly prováděny j ak ambulantně v Kontaktním ceentru, tak v terénu
– v přiro
ozeném prosttředí cílové populace.
p
Dalších 112 osob bylo
o ze zbylých
h cílových skkupin (3 osob
by z gay kom
munity, 7 os ob mělo necchráněný
pohlavníí styk s nezn
námým parttnerem, 1 oosoba se poranila o inje
ekční stříkaččku, a 1 oso
oba měla
pohlavníí styk s komeerční sexuáln
ní pracovnicíí). Každá taktto testovaná
á osoba byla v rámci potestového
poraden
nství instruovvána o zásadách bezpeččného chováání z pohledu prevence přenosu inffekce HIV
(bezpečn
ný sex,…)
Mgr. Ondřej Čalovkaa
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MRP – MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA

POS
SLÁNÍ
Poskkytovat odbo
orné psychoologické porradenství, od
dborné etoppedické poradenství,
obeccné a odborrné sociálníí poradenstvví a psycho
oterapii parrtnerům, manželům,
rodin
nám a jednotlivcům v neepříznivé sociální situaci při
p řešení jejiich problémů.

CÍLE
E







odkrytí a následné řešenní problémů v mezilidskýých vztazích
uchovat pro
ostředí pro zddravý vývoj dětí
d v rodinách
snížení nega
ativních násleedků vzniklýých rozpadem
m rodinné koonstalace
v případě ro
ozvodu prováázet oba rodiče
pomoc a podpora v tíživvých životních situacích (např. nezam
městnanost, zdraví,
z
finanční situ
uace, mezigeenerační prob
blémy,
potíže s výchovou dětí, vvedení ke zd
dravému živo
otnímu stylu…
…)

CÍLO
OVÉ SKUP
PINY







manželé a partneři,
p
kteřří potřebují řešit
ř
problém
my ve vztazíchh
děti a mláde
ež
rodinní přísllušníci, kteří potřebují ře
ešit problémyy zasahující ccelou rodinu nebo
své problém
my, které s roodinou souvisí
rodiče, kteříí potřebují p omoc při výcchovných otá
ázkách
osoby v krizi
oběti domáccího násilí

SKYTOVAN
NÉ SLUŽBY
Y
POS
Zák
kladní sociiální porad
denství, ktteré zahrn
nuje:
Potřebné informace přispívajjící k řešení klientovi
k
nep
příznivé sociáální situace.

Odborné soc
ciální pora
adenství, které
k
zahrrnuje:


Zprostřed
dkování konttaktu se spollečenským prostředím



Sociálně terapeutickéé činnosti

Do této
t
oblasti spadají všecchny terapie
e ‐ Individuální, Párová, Rodinná a výchovná
v
(pop
pis viz. níže)

Indiividuální terapie
– neejrozšířenějšíí forma terappie. Účastní se jí pouze dva lidé: terrapeut a klient. Klient
a terrapeut se při individuuální terapii snaží vzájjemnou kom
munikační výměnou
v
a ovllivňováním dosáhnout
d
sspolečného cíle, jímž je
e účinná pom
moc klientovi; klient
a terrapeut se společně setkáávají na terapeutických sezeních
s
v doohodnutém intervalu
a po dohodnutou dobbu. V ráámci indivviduální teerapie se pracuje
mená, že prroces sebep
poznávání
se slovem, obrazzem či akcí. Práce se sllovem znam
a porozumění životní
ž
situaaci a různýým souvislo
ostem se dděje prostře
ednictvím
azem míním
me, že důrazz je položen
n na předstaavování – im
maginaci,
rozhovoru. Obra
asocciování apod.. Akcí máme na mysli, že terapeut a klient
k
jsou či nní a provád
dějí určitý
nácvvik, nebo spo
olečně něco uutvářejí a dělají.
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Párová
á terapie
– je určeena pro man
nžele a partnery (i homossexuální páryy), kteří cítí potřebu
p
řešitt své vztahovvé potíže.
Probíhá ve třech rovinách.
r
Je
ejím cílem jje pomoci páru naučitt se o spo lečných pro
oblémech
komunikkovat. Párovvá terapie sttaví předevšíím na práci se vztahovýým vzorcem , který vytvářejí oba
partneři (není jeden
n viníkem a druhý oběttí) – klíčovou otázkou zde
z je, jak kkaždý z nich
h přispívá
m v komuniikaci a ve vztahu a coo může dělat pro to, aby se to změnilo. Základním
k potížím
předpokkladem úspěšné spolupráce je, že ooba partneři jsou motivo
ováni na vztaahu pracova
at. Pokud
tato pod
dmínka splněěna není, je nejlepším
n
řeššením individ
duální terapie každého z nich.

Rodinn
ná terapie
e
– při rodinné terapii se léčí rod
dina jako cel ek. Tak jako
o nám může onemocnět žaludek neb
bo srdce,
nám onemoccnět vztahy s partnerem,, dětmi, rodiči nebo jiným
mi blízkými. PPokud zažijeme velké
mohou n
trápení, může to pošškodit jednottlivce či celo u rodinu. Pro
ojevy mohou
u být jak dušeevní, tak těle
esné.
Rodinná terapie je způsob,
z
jak uchopit
u
tém
ma, které si s sebou klien
nt za terapeuutem přinesse. Hlavní
pozorno
ost je zpraviidla věnován
na vztahům rodičů a dětí,
d
klient je
j považováán za součásst širšího
systému rodiny, do kterého nějakým způsoobem patří i problematika, se kteroou přichází. Rodinná
n
s fyzicckou přítomnností osob, které ke klie
entovi patří, často bývá užitečné
terapie neprobíhá nutně
pozvat n
na sezení i další
d
členy ro
odiny. Rozhoodnutí však vždy
v
zůstává
á na klientovvi. I přesto, že
ž sezení
probíhá jako individu
uální, je vždyy problém zvvažován v ko
ontextu celéh
ho rodinnéhoo systému. Každý
K
má
T
svýými intervenncemi zajišťťuje, aby
právo vvyjádřit svůj názor, poccity, cesty kkudy dál. Terapeut
nedocháázelo k uzavírrání možností. Terapeut mimo rozho
ovor využívá rovněž různéé techniky a společně
se členyy rodiny hleedá nové možnosti, kteeré jsou pro rodinu a její jednotlivvé příslušníkky nosné,
zajímavéé a také přijaatelné.

Pomoc p
při uplatňování práv, op
právněných zzájmů a při obstaráváníí osobních zzáležitostí, patří sem:
Individuáální, Párové a Rodinné a výchovné poradenstvví v těchto oblastech:
o
Doomácí násilí, Sociální
dávky, P
Pojištění důcchodové a zdravotní, B
Bydlení, Praccovně právn
ní vztahy, M
Majetkoprávn
ní vztahy
a náhrad
da škody, Fin
nanční porad
denství, Právvní systém, In
ntervence ve
e prospěch kklienta mimo
o zařízení,
Sociální aktivizace ‐ předem sjednaný koontakt s kllientem mim
mo zařízení (nemocnice, škola,
popř. do
omácnosti).

Individ
duální pora
adenství
– psych
hologické po
oradenství je krátkodobbá služba sestávající z omezeného množství ko
onzultací.
Je zaměřřena na řešeení konkrétníí situace či pproblému po
opsaných výše. Během daalších setkán
ní pracuje
společněě s terapeuttem na prozkoumání sit uace a form
mulaci kroků, které by byyly pro něj vhodným
v
řešením. V případěě, že se během
b
poraadenského procesu
p
objjeví úzká pprovázanost původní
problem
matiky s hlub
bšími osobnostními a vvztahovými charakteristi
c
kami, můžee využít tera
apeutické
služby.
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Párové
é poraden
nství
‐ nabízí rychlou pom
moc ve vztazzích. Převažuuje práce s dvojicí, pracuje se i s parttnery odděle
eně, vždy
s
probllému. Není rozhodující, zda iniciátoorem setkán
ní je muž
však s ohledem na vztahovou složku
či žena.

Rodinn
né a výchovné poradenství
– cílem poradenstvví je pomoc s orientací v náročné situaci, kterou se svým
m dítětem, rodičem,
či blízkým
mi osobami klient prožíívá. Na zákl adě znalostí a zkušeností terapeutta z oblasti vývojové
a klinickéé psychologie, jsou nabízena prakti cká doporuččení, jakým způsobem ddále v rodině jednat,
aby se přředcházelo možným
m
problémovým m
momentům ve
v vývoji dítě
ěte či rodinnýých vztazích.

ČASOV
VÁ DOTAC
CE
Služby M
Manželské a rodinné poradny
p
jsoou poskytovvány ambula
antní formoou. Klienti docházejí
d
k odborn
nému pracovvníkovi v pře
edem domluuvený termín
n. Objednat se
s je možné osobně, telefonicky,
popř. ee‐mailovou poštou. Telefonické
T
objednávkky jsou vyyřizovány každý všed
dní den
v čase 7::30 – 13:00. Délka jedné konzultace jje cca 45 min
nut a objednací doba ccaa 1 měsíc.

K první návštěvě není
n
nutné žádné dopporučení. Kliient má právo zde vyystupovat an
nonymně
a v příp
padě nespokojenosti s poskytovannými službam
mi podat sttížnost. Služžby jsou dle
e Zákona
č. 108/2006 Sb. poskkytovány bezzplatně.

ZAPOJENÍ V DOPLŇKOVÝCH PROJEEKTECH
LP – léččebně výcho
ovné pobytyy pro děti sse specifickýými potřeba
ami (poruch y chování, ADHD,…)
a system
matická prácee s nimi v prů
ůběhu celéhoo roku.
MRP je členem praccovní skupin
ny pro oběti domácího násilí.
n
Cílem této skupinny je usnadn
nit návrat
mu životu, ktterý žily před
d touto událoostí.
k běžném

ODBOR
RNÝ TÝM
Mgr. Jaroslav Halama (spec. pedagog – etopeed)
PaedDr. Ivan Knotekk (spec. pedagog, terapeuut)
Mgr. Kvěětoslava Mláádková (psycholog, rodin ný terapeut))
Mgr. Helena Rážová (spec. pedaggog, terapeuut)
dula Rohleno
ová (pracovník 1. Kontakttu, odchod MD).
M
Bc. Vend
Bc. Andrrea Brajkoviččová (sociální pracovník, zástup za MD)
MUDr. ZZuzana Kozákková (ředitel,, odborný gaarant)
PhDr. Leenka Klepáčková (supervize)
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STATISTTIKA
Počet užživatelů sociáální služby

523

Počet ko
ontaktů přímé/nepřímé

4340/1630
0

Počet no
ově uzavřenýých dohod

264

HOSPO
ODAŘENÍ
MRP
Nákladyy (5)
Spotřebo
ované nákup
py
(F50)
 SSpotřeba
materiálu
 SSpotřeba energie
Služby (FF 51)

81 776,19
44 086, 92
37 689, 27
70 712, 50

Osobní n
náklady (52)
Daně a p
poplatky (53))
Jiné provvozní náklady (54)
Odpisy (55)

2 184 111, 500
0
‐0,40
30 975,20

Celkem

2 367 574, 999

Výnosyy (6)
Tržby zaa vlastní výkony a zboží
(60)
 Zdravotní služby

0
0

 Veřejná zakkázka IP
 Ostatní tržb
by
Ostatníí výnosy (64)
‐ Z toho přísp
pěvky a
dary obcí
Dotace (67)
 zřizovatel
 obce
 MPSV
 MZCR

3 364 042,36
0
1 831 042,36
0
10 000
0
523 000
0

Celkem
m

2 367 574,
5 99

0
0
3 532
2,63
0

LP
Nákladyy (5)
Spotřebo
ované nákup
py
(F50)
 SSpotřeba
materiálu
 SSpotřeba energie

44 459,21

 Dotace zřizzovatele

44 459,21

 Ostatní

0

Služby (FF 51)

75 618,00

Osobní n
náklady (52)
Daně a p
poplatky (53))
Jiné provvozní náklady (54)
Odpisy (55)

35 778,00
0
7 374, 00
3 932,00

Celkem

Výnosyy (6)
 Čerpání fon
ndů

179 326, 21

Celkem
m
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36 73
39, 00
62 08
87,21
80 50
00, 00

179 32
26, 21

OHLLÉDNUTÍ ZA
A ROKEM 2012
V rocce 2012 nadále p okračoval projekt v souladu s plánem v nových
reko
onstruovanýcch prostorácch, kde této službě patří 4 poradny,, místnost sociálního
pracovníka, herrna, místnoost pro sku
upinovou pssychoterapii a sociálníí zázemí
pro pracovníky
p
a klienty. Zaříízení je bezb
bariérové.
Služb
ba je součástí krajskéého plánu rozvoje socciálních služžeb a spollupracuje
i s jednotlivými obcemi
o
v reggionu.
Tým nadále sp
polupracoval s dalšími organizacem
mi, zástupcee týmu se účastnil
pracovních schůzek interdis ciplinárního týmu pro domácí
d
násillí, pracovní skupinou
rodin
nných terape
eutů, sociálnními odbory měst, soude
em, školami,, některými pediatry,
….
V ko
onci roku byyla diskutovvána možno
ost zapojit se
s do realizzace novelizzovaného
záko
ona o sociáln
ně právní ochhraně dětí, zejména
z
v čá
ásti NRP.
V zařřízení pak byla
b
využíváána návazno
ost na dalšíí služby (am
mbulance pssychiatrů,
klinicckých psycho
ologů, ambuulance pro lé
éčbu závislostí, nízkoprahhové zařízeníí pro děti
a mládež, konta
aktní centruum pro osoby závislé a závislostí oohrožené a sociálně
aktivvizační služb
by pro osobby s duševníím onemocn
něním). V ráámci organizzace pak
zařízzení nadále spolupracovvalo s dalším
mi začleněným
mi zařízením
mi, zejména Dětským
centrem a dětskýými ozdravovvnami.
V prů
ůběhu roku proběhlo již tradičně
ě několik akktivit pro dděti se specifickými
potřebami (ADH
HD, poruchy chování,...) částečně mimo zařízení,, z finančních
h důvodů
č
uvn
nitř zařízení.
pak částečně
Stou
upá počet sch
hůzek multiddisciplinárníích týmů a případových
p
konferencí,, což jsou
aktivvity jistě žádo
oucí, ale časoově poměrně
ě náročné.
V rám
mci doplňko
ových aktivitt proběhly 4 interaktivn
ní besedy v rozsahu 12
20 minut
celke
em pro 107 žáků.
ž
Služb
ba je akred
ditována proo výkon od
dborných praxí student ů Univerzityy Hradec
Králo
ové, ale mo
ožnost odboorné praxe využívají i studenti daalších vysokýých škol,
napřř. Slezské un
niverzity Opaava. V roce 2012
2
zde rea
alizovaly praaxi 3 osoby v rozsahu
176 hodin.
MUD
Dr. Zuzana Ko
ozáková
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Pomáháme prostřed
dnictvím socciálních služeeb dětem a mládeži ve věku 8 – 221 let
k
se nach
házejí v obtížžné životní situaci,
s
nebo jí jsou ohrooženi.
z Trutnova a okolí, kteří
Poskytujjeme jim po
omoc a oporru při zvlád ání problém
mů v obdobíí dětství až rané
dospělossti.

CÍLE








V
Vyhledávat a kontaktova
at děti a mláádež, které se ocitli v nepříznivé soociální
ssituaci v Trrutnově a okolí (te rénní praccí, nabídkou smyslup lných
vvolnočasovýých aktivit, sp
poluprací s d alšími institu
ucemi).
Podporovat děti a mládež při zvládáání obtížných životních situací
s
(probblémy
v rodině, krizzové období života apod .).
Podporovat sociální začčleňování děětí a mládežže do spole
ečnosti (v obblasti
u práce apod
d.).
práva, vzděláání, možnosttech uplatněění se na trhu
ZZvyšovat so
ociální dove
ednosti a kkompetence dětí a mládeže (zvláádání
každodennícch dovedností a úkolůů, např. do
održování pravidel sluššného
cchování, bud
dování a udržžování stabillních mezilidských vztahů
ů apod.).
Prostřednicttvím preventtivních aktiviit pomoci dě
ětem a mlád
deži vypořáddat se
sse sociálně nepříznivými jevy (foormou bese
ed, diskuzí na problém
mová
ttémata…).

PRINCIIPY
Nízkop
prahovost
NZDM n
nastavuje a realizuje svvé služby ta k, aby byla umožněna jejich maxim
mální
dostupnost směrem
m ke klientovvi, a to snížeením nebo odstraněním
o
bariér, kterré by
bránily ccílové skupin
ně ve vstupu
u do prostorru zařízení nebo
n
využití služeb. Souučástí
principu nízkoprahovvosti je:







A
Anonymita ‐ možnost klienta
k
využíívat služeb bez uvedení jména a jiiných
o
osobních údajů.
D
Dobrovolnosst ‐děti a mlá
ádež využívaají služeb NZD
DM dobrovo
olně, v souladdu se
ssvými zájmyy a potřebam
mi a na zákkladě svého vlastního ro
ozhodnutí. ŽŽádný
klient zařízeení není k jeho
j
návštěěvě nebo vyyužívání služžby poskytoované
zzařízením nu
ucen.
R
Rovnost ‐NZZDM poskytu
uje služby děětem a mlad
dým lidem v Trutnově a okolí
bez rozdílu pohlaví, rasyy, barvy pletti, jazyka, víry a náboženství, politicckého
čči jiného sm
mýšlení, ná
árodního nnebo sociállního původu, přísluššnosti
k národnostn
ní nebo etniccké menšiněě, majetku, ro
odu nebo jiného postaveení.
B
Bezplatnost ‐ poskytovan
né služby jsoou bezplatné.
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NÍZKOPRAHOVÉ
Í
É ZAŘÍZENÍ
ŘÍ
Í PRO DĚTI
Ě A MLÁDEŽ
Á Ž SHELTER

POSLÁ
ÁNÍ

Princip
p jedinečn
nosti
Pracovnííci se snažží respektovat jedineččnost každé
ého. Ke klientům při stupují individuálně
a při po
oskytování služeb dodržu
ují základní lidská práva a svobody. To vše bezz ohledu na minulost
klienta n
nebo jeho chyby.

CÍLOVÁ SKUPINA
A
Klienty N
NZDM jsou děti
d a mladíí lidé ve věkku 8 až 21 le
et z Trutnova a jeho blízzkého okolí, v jejichž
životě do
ošlo nebo do
ochází k udá
álostem, kterré mohou ne
egativně ovliivnit jejich výývoj, zvláště v těchto
oblastecch:
škola, ro
odina, vztaho
ové problémyy, osobní prooblémy, záko
on, zdraví, zaměstnání a ffinance.

ČASOV
VÁ DOTAC
CE SLUŽBY
Y
Služby byly poskytovvány v tomto
o časovém roozmezí:

Klub pro mládežž:
Klub pro děti:

pondělí až čtvrtek 114:00 –18:00
0.
pondělí, středa, čtvvrtek 13:00 – 18:00,
1
–16:000 (vyhrazeno pro individuální poradennství).
úterý 14:00

ODBOR
RNÝ TÝM SLUŽBY
S
MUDr. ZZuzana Kozákková
Bc. Ondřřej Máslo
Mgr. Dan
na Stejskalovvá
Mgr. Maartina Soukup
pová
Bc. Terezza Hochmanová
Bc. Kateřřina Faltová
Lucie Mo
odzgová,DiS..
Bc. Jan SSyrový

odboorná garantka
vedooucí služby, sociální praco
ovník 1,0
sociáální pracovnice 1,0
sociáální pracovnice (do 11/20
012) 1,0
sociáální pracovnice (do 7/201
12) 0,4
sociáální pracovnice (od 10/20
012 DPP, od 12 HPP 0,7)
sociáální pracovnice (od 10/20
012 DPP, od 12 HPP 0,7)
supeervizor

DOBRO
OVOLNÍCI
Bc. Alenaa Teichmano
ová, Bc. Rena
ata Horákováá, Mgr. Jitka Špalková, Evva Semerádoová, Dvořáko
ová Petra,
Knotková Barbora, In
ng. Karla Mih
hatschová
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STATISTTIKY
Chlapci

Dívky

Celkem

Počet užživatelů

107

71

178

Z toho nových klientů

55

40

95

Kontaktyy (kolikrát přřišli)

1468

1081

2549

Poskytnu
uté služby

4724

3551

8275

HOSPO
ODAŘENÍ
Nákladyy (5)
Spotřebo
ované nákup
py
(F50)
 SSpotřeba
materiálu
 SSpotřeba
eenergie
Služby (FF 51)

70 543, 63
44 377,25
3
26 166, 38
57 953, 69

Výýnosy (6)
Trržby za vlastn
ní výkony a
zbboží (60)
 Zdravvotní služby
 Veřejn
ná zakázka
IP
 Ostatní tržby
O statní výnosy (64)
‐ Z toho
o příspěvky
a daryy obcí
D otace (67)
 zřizovvatel
 obce

Osobní n
náklady (52)
Daně a p
poplatky (53))
Jiné provvozní náklady
(54)
Odpisy (55)

1 489 925, 00
0

Celkem

1 661 013, 72 Ceelkem

0
42 591, 40

 MPSV
V
 MZCR
R

563 9677, 39
0
563 9677, 39
0
50 0000
50 0000
1 047 0466, 33
684 0466, 33
0
363 0000, 00
0
1 661 0133, 72

OHLÉD
DNUTÍ ZA ROKEM
R
2012
Rokem 2012 nás provázela
p
vššudypřítomnná nejistota pramenící z konce finaanční
s
práci
p
a cítili jsme
podporyy EU. Přesto jsme byli plni elánu a síly k další smysluplné
potřebu úspěšně navvázat na rokyy minulé.
Do Sheltteru si našlo cestu celkem
m 178 dětí a mladých lid
dí, kterým jsme poskytli 8275
služeb. O
Oproti minullému roku se
e nám zvýšil počet služeb
b na jednoho
o klienta o 1100%.
Odpovíd
dá to naší dlo
ouhodobé sn
naze co mož ná nejvíce pracovat s klienty individuuálně
a efektivvně tak řešit záležitosti, s kterými za nnámi přicházzejí.
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Nadáále jsme po
okračovali v přípravě a pořádání akcí,
a
kterýchh jsme za celý rok
usku
utečnili 49. Nejvíce
N
se dě tem líbily „p
přespávačky““ v klubu, kteeré byly vždyy spojené
s nějjakým téma
atem nebo aktivitou (D
Dušičky, Výlet do Tongga v Hradci Králové,
Miniigolf). Dále proběhly
p
akcce zaměřené
é na workshopy, soutěž e, hry. Podn
nikli jsme
i někkolik výletů do blízkéhho okolí, z čehož nejpodařenější byl výlet do skal
v Adršpachu. Ne
edílnou souččástí naší prráce je i pre
evence a takk se u nás v klubech
usku
utečnilo celkkem 11 be sed na pre
eventivní témata a naavštívily nás 4 třídy
z Tru
utnova. Velicce podařenéé byly preventivní prog
gramy na tééma „Sex“ a „Slovní
sebeeobrana“. Vyysoké návšttěvě se těšiila „Mikulášská párty“ a „Vánoční besídka“
a nechyběly ani každoroční stálice v naaší nabídce – „Zewlení““ a „Trutnovv známý,
námý“ pořádaný pro škollní třídy v Tru
utnově.
nezn
Krom
mě práce pro
o naše klientty jsme hodn
ně úsilí věno
ovali i propaggaci služby, kdy jsme
po celý
c
rok vyttvářeli nové plakáty a informační letáky. Celý rok jsme průběžně
p
aktualizovali zně
ění našich standardů a inovovali proces „jeednání se zájemcem
užbu“ a „indivviduální plánnování“ tak, aby byl efekttivnější.
o slu
Za rok 2012 jsm
me spolupraacovali se 6 dobrovolníky. Podařiloo se nám zrrealizovat
spolu
upráci s dob
brovolnickou agenturou a zapojit tak dobrovolnníky do chod
du klubů.
Celkeem dobrovo
olníci odpraccovali 200 hodin v klub
bech a to ppředevším zajištěním
volnočasových aktivit
a
a pom
moci při realiizaci akcí. Přříští rok bychhom chtěli ještě více
pojit dobrovo
olnickou pom
moc s přímou
u prací s klien
nty.
prop
Úspěěšně jsme také prošli akrreditací naše
eho zařízení pro výkon prraxí studentů
ů sociální
práce na Univerzitě Hradec Králové. Budeme se tak
t podílet na projektu
u „Rozvoj
klíčo
ových kompe
etencí studenntů sociální práce
p
očima potenciálnícch zaměstnavvatelů“.
Ke konci
k
roku do
ošlo i na obbměny v naše
em týmu. V létě odešla Tereza Hoch
hmanová
a ke konci roku se odebrala k mateřské dovolené Martina
M
Soukkupová. Jako náhradu
é úvazky přijjali Kateřinu Faltovou a Lucii Modzgoovou. Holky se velice
jsmee na částečné
rychle zapracovaly do pom
máhajícího procesu,
p
a tak jsme moohli plynule navázat
d NZDM bez vvětších prodlev.
na úspěšný chod
Věřím
m, že se ná
ám v nadcháázejícím roku bude dařit i nadále a budeme se snažit
posu
unovat služb
bu stále doopředu. V po
oslední řadě
ě bych chtěěl poděkova
at našim
dobrrovolníkům, pracovníkům
m, klientům
m, spolupraccujícím orgaanizacím, do
onátorům
a všeem, kteří se podíleli
p
na chhodu NZDM Shelter RIAP
PS.

Bc. Ondřej
O
Máslo
o
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Stacionáář RIAPS je zařízení pro
o dospělé liddi s duševním onemocn
něním poskyytující
sociálně rehabilitačn
ní služby am
mbulantní a terénní form
mou. Poslán
ním Stacionááře je
u
obnoovení nebo získání
z
základních doveddností
pomoc a podpora užživatelů při udržení,
vedoucícch k samostaatnému a sob
běstačnému životu ve sp
polečnosti. Za
ařízení podp oruje
uživatelee při sebereaalizaci v jejich
h přirozeném
m prostředí.

CÍLE
Podporo
ovat uživattele při nácviku
n
scchopností a dovedno
ostí potřebbných
pro samostatný živvot, podpo
orovat uživaatele při komunikaci a navazoování
nských kontaaktů v uživattelské skupinně i mimo nii, a tím snižo
ovat možné rriziko
společen
sociálníh
ho vyloučení,, podporovat uživatele ppři upevňování vztahů v rodině
r
i přiroozené
komunittě, pomáhat a podporovvat uživatelee při řešení obtížných
o
a krizových sittuací,
podporo
ovat u uživatele rozvoj zájmů a vlaastní iniciativvy při trávení volného času,
podporo
ovat uživatele při seberealizaci v jeejich přiroze
eném prostřředí, podpo rovat
zdravější způsob živvota uživatellů a snižovaat tak rizika dopadu one
emocnění i léčby
p
rrelapsu nem
moci, podporrovat u uživvatele
onemocnění, naučitt uživatele předcházet
vědomí vlastní sebeehodnoty a napomáhatt v obnovení narušené osobní inteegrity,
obami uživa
atelů‐ porad enství, psycchoterapie. Edukační akktivity
práce s blízkými oso
pro veřeejnost, resp. podpora přijetí
p
a pocchopení oso
ob s duševní nemocí, a tím
i posílení jejich sociální integrace
e.

PRINCIIPY
Dodržujeeme práva uživatelů, zachovávám
me důstojno
ost uživatelů, respektuujeme
individuáální i specifické potřebyy uživatelů, rrespektujem
me vlastní ná
ázor i rozho dnutí
uživatelee, podporujeeme uživatele v jeho sam
mostatnosti,, soběstačno
osti a nezáviislosti
na služb
bě. Služby poskytujeme
p
v souladu sse zákonem
m 108/2006 Sb., o sociáálních
službách
h, odbornými standardy, etickými zássadami.

CÍLOVÁ SKUPINA
A
Cílovou skupinou jso
ou dospělí lid
dé s duševníím onemocněním od 18 do 64 let. S lužba
evším z regioonu Trutnov..
je poskyttována uživaatelům přede

ČASOV
VÁ DOTAC
CE SLUŽBY
Y
ambullantní služba:
pondělí aaž čtvrtek od
d 9:00 do 15:00 hodin

terénn
ní služba:
na základ
dě domluvy
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STACIONÁŘ
ÁŘ RIAPS

POSLÁ
ÁNÍ

DRUHY
Y POSKYTO
OVANÝCH
H SLUŽEB
Nácvikk dovedno
ostí pro zv
vládání pé
éče o vlasstní osobu
u, soběsta čnosti a dalších
d
činnosstí vedouc
cích k sociiálnímu za
ačlenění
Podporu
ujeme u uživvatele vlastn
ní iniciativu a aktivní příístup k činno
ostem. Kladeeme důraz na
n nácvik
sociálnícch dovednosttí a samostattného jedná ní v různých životních sittuacích, napřř.:




n
nácvik veden
ní domácnossti: např. náccvik nákupů, finančního hospodaření,
h
, úklidu, pran
ní prádla,
n
nácvik obsluhy domácích
h spotřebičů
n
nácvik dovedností potře
ebných k jeddnání na úřadech: vyplňo
ování a pod episování fo
ormulářů,
ssloženek atd
d.
n
nácvik vyhledávání potře
ebných infor mací: internet, jízdní řády, veřejné výývěsky

zprostřředkováníí kontaktu
u se společ
čenským prostředím
p
m:
nácvik so
ociálních dovvedností přím
mo v přiroze ném prostře
edí uživatelů např.:




n
nácvik cestování hromad
dnou doprav ou,
sspolečné návvštěvy výstavv, kulturníchh akcí, výlety
n
nácvik jednání a komu
unikace v růůzných sociáálních situaccích: na úřaadech, u lékaře, při
kkulturních akkcích atd.

výchov
vné, vzdě
ělávací a aktivizačn
a
ní činnosti:









eedukace v ob
blasti zdravé
ého životníhoo stylu
ttvůrčí dílna
vvýuka na PC
ccvičení paměěti
n
nácvik asertiivity
sskupinové činnosti se zam
měřením na fungování v kolektivu
iindividuální rozhovor
sspolečenské hry

pomoc
c při uplattňování práv,
p
oprávněných zájmů a při
p obstará
ávání osobních
záležito
ostí - pom
moc a pod
dpora při řřešení:




p
poradenství,,
p
pomoc při vyyřizování na úřadech,
d
doprovod atd.

Fakulta
ativní (dop
plňkové) služby:
s
nappř. psychoterrapie, expressivní terapie,, relaxace
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STATISTTIKY
Muži

Ženy

Celkem

Počet užživatelů

19

32

59

Kontaktyy s uživateli

559

1024

1593

Poskytnu
uté služby

1842

3523

5365

Pozn.: Údaje v tabulcce jsou uvedeny za ambuulantní a teré
énní službu

ODBOR
RNÝ TÝM STACIONÁ
S
ÁŘE RIAPS
MUDr. ZZuzana Kozákková: odborn
ná garantka sslužby
Mgr. Luccie Dolníčkovvá: vedoucí služby,
s
sociállní pracovnicce
Bc. Dagm
mar Tmějováá: sociální pra
acovnice
Ing. Bc. IIrena Černá: psycholožka
a od 16.11.20012
užinská: zdraavotní sestra
Jana Stru
PhDr. Peetr Šouba: kliinický psycho
olog
MUDr. LLenka Kasíkovvá: psychiatrr
Bc. Anežžka Šoubová:: arteterapeu
utka
PaedDr. Václav Schm
midt: supervizor

OVOLNÍCI
DOBRO
Ing. Bc. IIrena Černá

HOSPO
ODAŘENÍ
Nákladyy (5)
Spotřebo
ované nákup
py
(F50)
 SSpotřeba
materiálu
 SSpotřeba energie
Služby (FF 51)

98 620, 87
71 164, 60
27 456, 27
76 346, 15

Osobní n
náklady (52)
Daně a p
poplatky (53))
Jiné provvozní náklady (54)
Odpisy (55)

1 188 690, 000
1 572, 00
0
22 505,20

Celkem

1 387 734, 222

Výnosyy (6)
Tržby za vlastní výkony a zboží
(60)
 Zdravotní služby

0
0

 Veřejná zakkázka IP
 Ostatní tržb
by
Ostatníí výnosy (64))
‐ Z toho přísp
pěvky a
dary obcí
Dotace
e (67)
 zřizovatel
 obce
 MPSV
 MZCR

1 284 469,
4 44
1 082 469,
4 44
2 000
0, 00
200 00
00, 00
0

Celkem
m

1 387 734,
7 22
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0
0
103 26
64, 78
52 150, 00

OHLLÉDNUTÍ ZA
A ROKEM 2012
Přestože je Staccionář nejm
mladší službo
ou RIAPSu fungující
f
tepprve od 1. 2. 2011,
m ji plně uvéést do života. V roce 20
012 se transsformovala ze
z služeb
podaařilo se nám
sociáálně aktivizačních do sluužeb sociální rehabilitace
e, které jsou komplexnějjší a lépe
vyho
ovují cílové skupině.
s
V soouvislosti s nárůstem poččtu uživatelůů došlo ke ko
onci roku
i k ro
ozšíření týmu
u.
V prů
ůběhu roku jsme mimo pravidelné aktivity pro uživatele u spořádali rovněž dvě
setkáání pro osob
by blízké lidí s duševním onemocněním. Rodičům
m, partnerům
m, či jinak
spřízzněným lidem
m s uživateli Stacionáře jsme tak nabídli možnosst sdílení vzá
ájemných
zkušeností a současně možnoost konzultace s odbornýým týmem Sttacionáře.
Na jaře
j
a na podzim jsme společně s klienty realiizovali čtyřdeenní pobyto
ovou akci
do Jeestřebích ho
or. Pobyty v přírodě slou
uží k prohlou
ubení sounálležitosti se skupinou,
s
ale zejména posskytují klienntům psychiccké a fyzické
é uvolnění, přispívající k jejich
celko
ové rovnová
áze. V nepo slední řadě mohou být společné aakce v nefo
ormálním
prostředí význam
mným obohaacujícím prvkem vzájemného vztahuu klientů a sociálních
s
pracovníků. V tvů
ůrčí dílně sii klienti zkou
uší a osvoju
ují nejrůznějšší výtvarné techniky
a vyttváří tak nap
př. krásné prooutěné košíkky, šperky ze skla, fimo h moty atd. Zh
hotovené
výrobky jsou
prezentová ny v
rám
mci
nejrůzznějších
vveřejných
výstav,
napřř. Velikonočn
ní výstava v Městské knihovně Trutnov,
T
Vellikonoční inspirace
v Národním dom
mě, tradiční PPouť v Horním
m Maršově atp.
a
V červnu 2012 jssme také za hájili první ze
z série puto
ovních výstaav „Duše v obrazech“
o
v Tru
utnově. Na podzim m ěla výstavaa pokračování ve Franntiškánském klášteru
v Ho
ostinném. Kllientům se ttak dostalo jedinečné příležitosti
p
přředvést, co je baví
a v čem
č
jsou opravdu doobří. Naším
m dalším záměrem bbylo nepřímo
o působit
na veeřejnost a je
ejí povědom í o duševně nemocných
h, kdy jsme vvyvíjeli snahu
u pokusit
se změnit její pohled
p
na duuševně nemocné. Realizo
ované výstaavy se těšily velkému
zájm
mu. Následujíící rok bude m
mít prezentaace výstav po
okračování vee Vrchlabí a ve Dvoře
Králo
ové nad Labe
em.
Na podzim
p
jsme
e naši služb u aktivně představili na
a konferenc i sociální pssychiatrie
v Chrudimi. Sou
učasně jsm e se poku
usili nabídnout k zamyyšlení otázkku mýtů
o duševních onemocněníchh a cestu k jejich odsstraňování. Příspěvky se sešly
s pozzitivním ohla
asem, odboorníci cenili zejména
z
pro
opojení soci álních a zdrravotních
služeeb.
Samozřejmě jssme nadále rrozvíjeli sp
polupráci s odbornými lékaři psychiatry
p
a psyychology z regionu Trutnov, s Psychiatrickou léčeebnou Kossmonosy,
Psychiatrickým oddělením
m Oblastní nemocnicce Jičín a s dalšími zařízeními
poskkytujícími služby lidem s dduševním on
nemocněním
m v Královéhrradeckém kraji.
Mgr.. Lucie Dolníččková
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Všechnyy služby si zaaslouží ocen
nění, nedá m
mi to ale nevyzdvihnou
ut naší nejm
mladší
službu – Stacionářř, která se do poskytoování vrhla s opravdu velkým eláánem
a vzhledem k počtu a rozsahu usspořádanýchh akcí i dobro
ou vnější prezentaci zařízzení jí
jistě patřří v roce 201
12 prvenství.
Kontaktn
ní centrum si
s zaslouží jed
dničku s hvě zdičkou za opakovaný
o
průchod certiffikací
s výborn
ným výsledkeem i rozšíření cílové skuupiny, realizzaci projektu
u v oblasti řřešení
problem
matiky HIV i pomoc při
p zajištění projektu „SOL
„
dává zdraví zeleenou“
a odborn
ného seminááře.
NZDM see věnovalo své
s transform
maci, vedlo vválku za vyle
epšení standardů, ale našštěstí
stihlo taaké uspořád
dat řadu akccí pro svou cílovou skupinu i potenciální zájeemce
o službu.
MRP si zzaslouží cenu
u za vysokou
u stabilitu týýmu i trvalou
u kvalitu služžeb, Mgr. Haalama
pak speeciálně za neutuchající aktivitu při pořádání akcí
a
pro dětti se specificckými
potřebam
mi.
Nu a am
mbulance? Je
J úžasné, že kromě ppéče o více než 2000 pacientů zvvládly
spolupraacovat při zaajištění edukkačního granntu, odbornýých seminářřů, projektu „SOL
dává zdrraví zelenou““,….
Velké p
poděkování patří Mgrr. Ondřejovvi Čalovkovvi, Mgr. Lucii Dolníčkkové,
Bc. Ondřřejovi Máslovi, kteří stojí v čele odboorných týmů
ů sociálních služeb,
s
ale i vvšem
pracovnííkům v odbo
orných týmech a těm,, kteří pom
mohli s provo
ozním zajišttěním
služeb.
obrý rok a užž se těšíme na ten další, kkterý bude 20. rokem exiistence RIAPPSu.
Byl to do

MUDr. Zuzana Kozááková
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ZÁVĚR
Á Ě

Pokud jsste dočetli ažž sem, budette se mnou jiistě souhlasiit, že 2012 byyl dobrý rok,, plný
práce naa rozvoji kvallity služeb a jejich
j
poskyttování s chuttí, odpovědností i zdarem
m.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU

Jsmee moc rádi, že nacházzíme přízeň mezi těmi, kteří mohhou našemu zařízení
a zejména uživattelům našíchh služeb pomoci.

Našše poděko
ování patř
tří:
Evro
opskému sociiálnímu fonddu
Miniisterstvu práce a sociálníích věcí a Ministerstvu zd
dravotnictví ČČeské republiky
Úřad
du vlády, Rad
dě vlády pro koordinaci protidrogové
p
é politiky
Králo
ovéhradecké
ému kraji – hejtmanovvi Bc. Lubo
omíru Franccovi, PharmDr. Janě
Třešňákové a odboru zdravottnictví, odbo
oru sociálních
h věcí
Spolupracujícím městům a obcím v reggionu, zejmé
éna pak měěstům Trutnov, Dvůr
ové nad Labe
em, Horní M aršov, Hostinné, Úpice, Vrchlabí
V
a Žaacléř
Králo
Sdru
užení ozdravvoven a léčeeben okresu
u Trutnov – ředitelství a všem začčleněným
zařízzením
Františkánskému
u klášteru v Hostinné, Městské knihovně s reggionálními funkcemi
f
utnově, Měsstské galerii v Trutnově, UFFO společenskému ccentru a jeho
o řediteli
v Tru
BcA. Liborovi Kassíkovi
Všem
m oddělením
m sociálně pprávní ochraany dětí, so
ociálních věccí a školstvíí a všem
spolu
upracujícím osobám v ni ch
Spolupracujícím zdravotnickýým zařízením
m a zařízeníím sociálníchh služeb v rá
ámci celé
Českké republiky
Zdravotním pojiššťovnám a O SSZ Trutnov
š
v reg
gionu, Pedag ogicko psych
hologické
Spolupracujícím základním i speciálním školám
ově a Speciá lně pedagoggickému centtru
poraadně v Trutno
Spolupracujícím orgánům Poolicie, soudů a probační a mediační sllužby, zejmé
éna Policii
Českké republiky, Obvodním
mu oddělení Trutnov, Městské
M
Policcii Trutnov, Městské
Policcii Dvůr Krá
álové nad Labem, PM
MS Trutnov, Okresnímuu soudu v Trutnově,
T
Vězeeňské službě České repubbliky – vazeb
bní věznici Hrradec Královéé
éna ÚP Trutn
nov a Dvůr Krrálové nad Labem
L
Spolupracujícím Úřadům prááce ČR, zejmé
ec Králové, Sllezské univerzitě Opava, Univerzitě PPardubice
Univverzitě Hrade
Dobrrovolnickému centru obl astní charityy Trutnov
Centtru sociálních
h služeb Brouumov

30

Lékárně u Staré polikliniky
p
ve
e Dvoře Krrálové nad Labem, Krá
álovéhradeckké lékárně a dalším
spolupraacujícím lékáárnám
e Vrchlabí, zeejména pak Mgr. Tomášo
ovi Altmanovvi
Církvi čeeskoslovenskké husitské ve
Farní chaaritě Dvůr Krrálové nad La
abem, Diakoonii Dvůr Krállové nad Lab
bem
ovinám Král ovédvorské radnice,
Redakci Krkonošskéého deníku, Radničníchh listů v Trrutnově, No
u PULS Vrch
hlabí, Žacléřskému zpra vodaji, Úpicckým noviná
ám, Zpravoddaji města Hostinné,
H
časopisu
Trutnoviinkám

Dobrov
volníkům: MgA. Paulin
ně Skavové, Bc. Aleně Te
eichmanové,, Bc. Renatě Horákové, Mgr.
M Jitce
Špalkovéé, Evě Sem
merádové, Dvořákové
D
PPetře, Knotkové Barbo
oře, Kozákovvé Lucii, In
ng. Karle
Mihatsch
hové

Superv
vizorům: PhhDr. Lence Klepáčkové,
K
PPaedDr. Václavu Schmidtovi, Bc. Jan u Syrovému,, PaedDr.
Martině Richterové – Těmínové, Mgr. Janě Ž eníškové

Dárcům, sponzo
orům a vše
em, kteří n
nějak přisp
pěli:
ALBI,a.s.., AUSTRO Baumaschine
B
n, s.r.o., Spoolečnost AVON Cosmetics, s.r.o, ČEZZ – tepláren
nská, a.s.,
GRUND, a.s., IMPLICITE TRADE, s.r.o., JAN
NSSEN‐Cilag, s.r.o., firmě
ě Jaroslava Kachlíková ‐ Výroba
výšivek a textilních potisků, Úpice, K+K s ki school Jaanské Lázně, Lokomotivvě Trutnov, Tiskárně
Exprestissk Radomíra Vyčítala
RADA Glass, s.r.o.,M
Montana ‐ Trrekking,Osadda K2 Dvůr Králové nad Labem OSN
NADO, s.r.o, Základní
kynologiické organizaaci Broumov ‐ Velká Ves, RADVAN s.rr.o.
MVDr., Ing. Jaromíru
u Hejzlarovi, Trutnov, Pavvlu Škopovi, Trutnov, Richardu Sacheerovi, Úpice,

Všem d
dalším spo
olupracujícím orga
anizacím i jednotlivc
cům.
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