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Úvodní 
slovo
ředitelky 
RIAPS

Čas letí a tak je tu zase doba, ve které bilancu-
jeme, co se v roce 2020 povedlo, co ne a proč,  
a co nás čeká v roce příštím.  
Rok 2020 byl hodně poznamenán realizací dvou 
projektů. Byl dokončen investiční projekt Cen-
trum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo 
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463  a budova 
slavnostně předána tak, aby zde v roce dalším 
mohly být provozovány aktivity CDZ, včetně kri-
zových služeb a aktivit komunitního týmu.  Dru-
hým  běžícím projektem byl pilotní projekt Min-
isterstva zdravotnictví Program podpory center 
duševního zdraví II, který byl  úspěšně završen k 
31.12.2020. Projekty přinášely změny i ve směru 
ke zdravotním službám RIAPS (ambulancím) i ve 
směru k realizaci služeb  sociální  rehabilitace.  
Zaregistrovali jsme i služby krizové, které se ale 
bohužel do sítě sociální služeb zatím nedosta-
ly. Nepodařilo se spustit také chráněné bydlení 
pro osoby s duševními  nemocemi a poruchami, 
resp. se nepodařilo získat přiměřené prostory 
pro provoz této služby. Tohle tak zůstává  jed-
ním z priorit pro roky další.    
Na kontaktním centru se hodně hovořilo o stou-
pajícím podílu klientů s velmi komplikovaným 
příběhem, potřebě CM a tím i potřebě navýšit 
úvazek pracovníků přímé péče. V rámci ak-
tualizace sítě se podařilo získat 0,9 úvazku od 
1.1.2021, což umožní lépe zajistit potřeby klientů.
MRP dále rozvíjelo svoji spolupráci s OSPODem 
a soudy. Činnosti v režimu SPOD ale tvořily jen 
malou část aktivit. 
U NZDM se potvrdila prospěšnost změny pros-
tředí pro poskytování služby i úsilí týmu o spo-
lupráci se školami, cílené vyhledávání klientů, … 
a rostl tak počet klientů, kteří službu využívali.

I naše zařízení samozřejmě ovlivnila doba co-
vidová, a to negativně, ale i pozitivně.  Rozvíjeli 
jsme nové způsoby práce i komunikace, potýkali 
se s chyběním personálu, financemi, …
Zvládli jsme to a já pevně věřím, že i v roce  
2021  se  to  povede. Máme před sebou mno-
hé cíle, kterých bychom rádi dosáhli. Rozví-
jet bychom chtěli zejména služby pro osoby  
s duševním onemocněním a osoby v krizi, a to 
o krizovou pomoc pobytovou formu, telefon-
ickou krizovou pomoc a chráněné bydlení. Rádi 

bychom také realizovali posílení personální na 
Kontaktním centru a tím i možnost intenziv- 
nější práce se složitějšími klienty. MRP plánuje 
rozvíjet nové formy spolupráce, NZDM by rádo 
ve výhledu rozšířilo své služby o terénní formu  
a spolupracovalo s Kontaktním centrem. U am-
bulancí bude nejspíše úspěchem, pokud se 
podaří je udržet v současném rozsahu, i když 
klientů je tolik, že by bylo fajn jejich kapacitu 
zvyšovat, nicméně zde  narážíme stále na ne-
dostatečné personální obsazení.    
Více o službách v roce 2020  se dozvíte níže  
u jednotlivých služeb.

Děkuju všem, kteří služby čerpali, poskytovali  
a  podporovali. Všem také přeju hodně zdraví  
a síly v roce dalším.     

MUDr. Zuzana Kozáková
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RIAPS je začleněným zařízení Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Založen byl v roce 
1993. Poskytuje služby zdravotní v odbornostech 305, 306, 901, 914 a 919. Dále služby sociální dle  
§ 37, § 59, § 62 a § 70. Část pracovníků má pověření k sociálně právní ochraně dětí. 

Pracovníci jednotlivých služeb se také v různé míře podílejí na edukačních a destigmatizačních akti- 
vitách.

RIAPS

V roce 2020 pracovalo v RIAPS celkem 45 pracov- 
níků přímé péče. Tým zabezpečející provoz začle- 
něného zařízení zahrnoval k 31. 12. 2021 2 admi- 
nistrativní pracovnice, 1 technika údržbáře, 
0,5 úvazku ředitele a odborného garanta. 
Jmenovitě šlo o Helenu Šrejberovou,), Ing. Zuzanu 
Friedovou (od 1.12.), Radka Padyáska a MUDr. 
Zuzanu Kozákovou. Úklid byl zajišťován řadou pra-
covníků na dohodu na malé úvazky. Vnější super-
vizi zajišťovali službám PaedDr. Václav Schmidt, 
Mgr. Jana Ženíšková, PhDr. Lenka Klepáčková.     
Ze strany právního subjektu je RIAPS zajištěn slož-

kou „ředitelství“, která servis celému Sdružení 
ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. 
Začleněné zařízení i jednotlivé služby mají své 
rozpočty. Odděleně jsou sledovány náklady na 
SPOD. Náklady na „ředitelství” se v rozpočtech 
objevují v rámci vnitropodnikového účetnictví. Sa-
mostatně byly sledovány náklady na realizaci pi-
lotního provozu CDZ v rámci projektu MZCR „Pro-
gram  podpory center duševního zdraví II“.

RIAPS ročně poskytuje různé typy služeb více  než  
třem  tisícům  klientů či zájemců. 

Hospodaření RIAPS 
náklady podle středisek

Hospodaření RIAPS 
náklady podle typu

Ambulance 7 566 784,46

CDZ celkem 15  649 143, 32

Kontaktní centrum 3 873 108, 57

Manželská a rodinná poradna 2 724 595, 92

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 2 818 196, 62

Stacionář 3 533 384, 94

SPOD 25 925

Celkem 36 191 138, 83

Materiálové (50) 4 335 691, 68

Služby (51) 1 920 431, 56

Osobní (52) 24 487 198, 73

Daně, … (53) 15 152, 74

Ostatní (54) 7 969, 99

Odpisy (55) 4 181 877, 80

Vnitropodnikové – řed.SOL ( 70 ) 1 242 816, 33 

Celkem 36 191 138, 83

Regionální institut 

ambulantních psychosociálních 

služeb aneb rychlá 

intenzivní a přátelská služba
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Hospodaření RIAPS výnosy 
Z  prodeje služeb  ZP, pronájem, ... (60) 6 201 838,80

Čerpání fondů, ostatní (64,66) 398 697,76

Výnosy vybraných institucí (672) 29 577 394,72

-

MPSV 9 320 896

MZCR pilot CDZ (prostředky EU) 13 375 710,56

RVKPP 982 000,00

Města a obce 446 800,00

Zřizovatel  kraj 4 959 644,60

Ostatní 492 343,56 

Celkem 36 177 931,28
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 Dvůr Králové nad Labem 
 499 320 517, 725 099 630
 psychiatrie.dvur@seznam.cz

 Trutnov
 725 720 341
 ambulance.trutnov@riaps.cz 

  www.riaps.cz         @AmbulanceRIAPSTrutnov

vedoucí ambulancí: MUDr. Zuzana Kozáková, 
 zuzana.kozakova@riaps.cz
vedoucí adiktologické ambulance: Mgr. Ondřej Čalovka, 
 ondrej.calovka@riaps.cz 
vedoucí sester: Jana Stružinská, 
 jana.struzinska@riaps.cz

Prostřednictvím poskytnutí zdravotních služeb 
pomáhat zvládnout  psychické obtíže, pomáhat 
předcházet vzniku duševní poruchy či onemoc-
nění, pokud vzniknou, pak je léčit , pomoci 
stabilizovat zdravotní stav, předcházet novým 
atakám onemocnění, pomoci docílit a ucho-
vat somatickou, psychickou a sociální pohodu, 
usilovat o minimalizaci důsledků poruchy a co 
nejvyšší míru sociálního zapojení.

PoSlání

KonTAKT

Ambulance

Cílová SKuPInA
n osoby s duševní poruchou či onemocněním
n osoby ohrožené rozvojem duševní poruch či 

onemocnění
n osoby v krizi 
n blízcí osob s duševním poruchou či onemoc-

něním
n všichni, kteří potřebují a akceptují zdravotní 

služby
n pro některé služby laická a odborná veřejnost

PoSKyTovAné Služby 
n Diagnostika psychologická, pedopsychologic- 

ká, psychiatrická, pedopsychiatrická, adikto-
logická

n Poradenství

n Psychoterapie individuální, párová, rodinná, 
skupinová

n Medikace, včetně aplikace preparátů s prod-
louženým účinkem, podávání Antabusu a sub-
stituce buprenorfinem

n Ochranné léčby psychiatrické, protialkoholní a 
protitoxikomanické

n Konsiliární služba v omezeném domluveném 
rozsahu

n Mobilní tým – ve spolupráci se se službami 
sociální rehabilitace vyjíždějí zdravotní pra-
covníci za těmi, kteří nemohou nebo nechtějí  
navštívit ambulanci. Rozsah této služby je za-
tím omezený cílovou skupinou a časovou do-
tací.
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ČASová doTACe
Jednotlivé ambulance mají stanoveny své 
provozní, resp. ordinační hodiny. Převažuje pláno-
vaný způsob poskytování služeb, tj. přijetí na 

základě objednání. Výjimkou jsou akutní stavy v 
psychiatrické ambulanci, kdy o přijetí, resp. pořadí, 
rozhoduje v danou chvíli dostupný lékař.

odboRný Tým
MUDr. ZUZANA KOZÁKOVÁ - lékař  psychiatr  úvazek 0,3
MUDr. DENISA DOBRÍKOVÁ - lékař  psychiatr  úvazek   0,5
MUDr. SOŃA MICHALOVÁ - lékař psychiatr  úvazek  0,2
PhDr. PETR ŠOUBA -  klinický psycholog  úvazek  0,1
Mgr. LENKA STRÁNSKÁ  -  klinický psycholog  úvazek  1,0
Mgr. MONIKA PRAŽÁKOVÁ - psycholog ve zdravotnictví  úvazek  0,6
Ing., Mgr. IRENA ČERNÁ - psycholog ve zdravotnictví  úvazek  0,3
Mgr. ONDŘEJ ČALOVKA - adiktolog  úvazek   0,5
Mgr.OLGA TRUNEČKOVA- adiktolog  úvazek  0,45
Mgr. HELENA RÁŽOVÁ - adiktolog   úvazek   0,4
JANA STRUŽINSKÁ - sestra se specializací v oš. péči v psychiatrii úvazek  0,2
SIMONA BASLEROVÁ - všeobecná sestra, zařazená do spec. vzdělávání úvazek  1,0
MGR. KATEŘINA VESELÁ- všeobecná sestra úvazek  0,5 
ALENA VRTALOVÁ -  všeobecná sestra, DPP 

Některé úvazky byly v průběhu roku měněny. 

STATISTIKA
Služeb v tomto roce využilo osobně  2051 klientů. 
Část z nich využívala současně služeb více odbor-
ností. Mění se částečně struktura klientů a věková 
charakteristika (uzavírána postupně pedopsychiat-
rická klientela).  Podíl osob s tzv. duální diagno-
sou stoupá. Podobně  rostl výrazně  počet osob 
s nařízenou ochrannou léčbou, kteří  představují 
skupinu náročnou na čas i administrativu, takže 
budeme muset zvažovat zastropování kapacity pro 
tuto cílovou skupinu a nové formy práce. Skupi-
na klientů  v substituční  léčbě  zůstává stabilní. 
Oproti předcovidovým dobám se změnila i struk-
tura služeb, kdy  bylo více telefonických kontaktů 
či distanční formy péče.    

HoSPodAření 2020
Středisko ambulancí hospodařilo s rozpočtem 7 
566 784,46 Kč. Z toho nejvyšší položku představu-
jí náklady osobní. Ve výnosech dominují příjmy od 
zdravotních pojišťoven. Částkou 573 tisíc podpoři-
la provoz adiktologické ambulance RVKPP. Odpisy 
a náklady spojené s provozem ředitelství SOL byly 
dotovány z prostředků zřizovatele.  
Do příjmů se nepříznivě promítala doba covidu, kdy 
část klientů z obav o své zdraví  preferovala telefo-
nický kontakt (méně ohodnocený než kontrola).  

obSAH A PRůběH 
Služby v RoCe 2020
Ambulancím se dařilo pokračovat ve službách, 
které mají stále dobré jméno. Pokračovali jsme 
také v realizaci filozofie návaznosti zdravotních a 
sociálních služeb.
Péči se dařilo poskytovat i s ohledem na pandemii 
Covid.  Po celou dobu první vlny  byl zachován 
provoz minimálně 1 ambulance zejména pro po-
skytování  akutní péče,  dále byla nepřetržitě reali-
zována i  distanční forma péče. 
Při dalších vlnách pandemie byla péče postupně 
poskytována v plném rozsahu, ale byla uchována i 
možnost distanční péče.  Klient si tak mohl vybrat, 
jakou formu zvolí. Část z nich ale volila jen telefo-
nický kontakt.
Velkým problémem bylo stále  nedostačující per-
sonální obsazení,  a to hlavně míst  lékařů a klinic-
kých  psychologů. Z tohoto důvodu došlo k další-
mu omezení provozu hlavně dětské psychiatrické 
ambulance a částečně i k omezení všeobecné 
psychiatrické ambulance, kdy bylo třeba lékaře a 
psychology částečně přesunout do pilotního pro-
jektu CDZ. Promítaly se i pracovní neschopnosti a 
ošetřování člena rodiny. 
Během  roku pokračovala sestra ambulancí ve 
specializačním studiu, které bude ukončeno  v 
příštím roce. Rovněž psycholožka pokračovala ve 
své specializační přípravě. Celkově byla účast na 
vzdělávání nižší, preferovány byly postupně do-
stupné online formy prohlubování kvalifikace. 
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Vznik centra duševního zdraví umožnil projekt  
MZCR   Program podpory center duševního zdraví 
II, realizovaný z prostředků EU. Tento projekt  měl 
svou zdravotní a sociální část a byl realizován od 
1.7. 2019 do 31.12.2020, tedy i po celý rok 2020. 

	 CDZ	RIAPS,	Procházkova	818,	Trutnov,	541	01
	 702	256	762,	725	947	559
	 cdztrutnov@seznam.cz

	 Vedoucí	služby	
	 Ing.	Mgr.	Andrea	Brajkovičová
	 andrea.brajkovičová@riaps.cz

	 email	na	jednotlivé	pracovníky:	
	 jmeno.prijmeni@riaps.cz

KonTAKT

Centrum
duševního
zdraví

CDZ poskytuje jak služby zdravotní, tak služby 
sociální, a to jak  ambulantní formou (ambulance 
lékařů – psychiatrů, ambulance klinických psy-
chologů a služby sociální rehabilitace), tak formou 
terénní. Služby se zaměřují především na podporu 
duševně nemocných v běžném  životě tím, že zavádí 
ověřený recovery model péče multidisciplinárního 
týmu. Jinými slovy se jedná o zásadní průlom, kdy 
je duševně nemocným lidem poskytována péče v 
jejich přirozeném domácím prostředí, a to týmem 
složeným ze zdravotních i sociálních profesí. Nejde 
tedy již jen o návaznost služeb, ale jejich společné 
poskytování. Terénní službu zajišťuje mobilní tým 
zpravidla ve složení psychiatrická (ev. pod super-
vizí všeobecná )sestra a sociální pracovnice. Dle 
potřeby doprovází tým psycholog nebo lékař. V 
roce 2020 službu zajišťovaly služby 4 sestry spe-
cialistky, 2 všeobecné sestry, 8 sociálních pracov-
nic, 2 psychologové, 2 lékaři – psychiatři.  Nedílnou 
součástí týmu jsou  2 peer konzultantky, které mají 
osobní zkušenost s duševním onemocněním a je-
jich příběh  pomáhá klientům pochopit a přijmout 
změny, které onemocnění přináší. 
A v čem konkrétně duševně nemocným pomáháme 
a podporujeme je? Důležitou složkou je samozře-

jmě péče o duševní zdraví, předcházení hospital-
izací, návrat hospitalizovaných zpět do přirozeného 
prostředí, preventivní intervence. Nedílnou součástí 
jsou však také aktivity podporující praktické doved-
nosti běžného života,  konkrétně pomoc při jednání 
na úřadech, ve škole, pomoc při hledání zaměst-
nání, doprovody k lékařům, nebo třeba jen nácvik 
cesty hromadným dopravním prostředkem. 
V naší práci je velmi důležitá efektivní spolupráce s 
celou řadou dalších institucí zejména sociálními a 
zdravotními odbory městských úřadů, úřady práce 
ČR, poskytovateli zdravotních a sociálních služeb 
atd. Snažíme se také působit na veřejné pov-
ědomí o problematice duševního onemocnění a 
předcházet tak některým mýtům, které jsou s psy-
chickými problémy často spojeny. 

Cílová SKuPInA
n Osoby starší 18-i let  preferenčně  z regionu 

Trutnov (území okresu Trutnov )
n Osoby  s  diagnostikovanou  poruchou z okruhu  

F2.* a  F3.*
n Osoby s diagnostikovanou F42.* 
n Osoby s diagnostikovanou poruchou osobnosti F6.* 
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n Lidé, kteří ještě nebyli diagnostikováni, ale kteří 
vzhledem k sociálnímu handicapu, funkčnímu 
postižení či poruchám chování jsou jako 
duševně nemocní svým okolím označováni, 
resp. u kterých by mohla být přítomna duševní 
porucha

n Současně vždy platí, že porucha významným 
způsobem  narušila fungování jedince  či by k 
tomu mohlo dojít v budoucnosti 

n Současně vždy platí, že  stávající podpora na 
cestě k zotavení je nedostačující, resp. existuje 
reálná potřeba služeb CDZ  a mohou ze služeb 
CDZ profitovat 

n osoby blízké a osoby vztažné, kteří mají ve 
svém okolí duševně nemocného a potřebují 
naše služby

HlAvní Cíle CdZ
n Podpora duševně nemocných osob v běžném  

životě po stránce zdravotní i sociální
n Zavedení multidisciplinárního týmu, kdy  je  do-

plněna péče zdravotníků o sociální rehabilitaci, 
resp. obě služby jsou poskytovány v součin-
nosti. 

n Předcházení hospitalizací a zamezení dlou-
hodobých pobytů klientů v psychiatrických 
nemocnicích.

n Vyhledávání těch osob, kteří by ze služeb mo-
hli profitovat, ale sami by je z různých důvodů  
nevyhledali.

ZáSAdy
n Dodržujeme práva uživatelů
n Zachováváme důstojnost uživatelů
n Respektujeme individuální a specifické potřeby 

uživatelů
n Respektujeme vlastní názor i rozhodnutí uži-

vatele
n Podporujeme uživatele v jeho samostatnosti, 

soběstačnosti a nezávislosti na službě

PRInCIPy
n všeobecné dostupnosti a přístupnosti – bez 

ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické 
a náboženské přesvědčení, sexuální orienta-
ci, zdravotní (psychický či fyzický)stav, soci-
oekonomickou situaci, právní či společenské 
postavení

n určujícím činitelem při definování zakázky, její 
změny, určování kvality a potřebnosti služby je 
klient

n kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu 
poskytovaných služeb 

n dodržování etického kodexu 

PoSKyTovAné Služby
n Terénní služby
n Služby denní péče
n Služby krizové
n Služby psychiatrické
n Služby klinického psychologa, vč. psychoterapie
n Podpora svépomocných skupin 

ČASová doTACe
Vychází především z individuálních potřeb 
klienta. 
Terénní služby jsou poskytovány mobilním týmem 
a pracovníci si schůzky domlouvají předem. Pokud 
vyžaduje stav klienta přítomnost lékaře či psy-
chologa, vyjíždí do terénu také on.
Standardně jsou služby poskytovány v pracovní 
dny od 8 do 17 hod.
Služby denní péče jsou poskytovány v pros-
torách budovy RIAPS Trutnov ve Stacionáři a ve 
Stacionáři ve Dvoře Králové nad Labem. Klienti 
přicházejí sami.

Ambulantní služba - Procházkova 818, Trutnov
pondělí, úterý od 9 do 15 hodin
středa od 12 do 17 hodin
čtvrtek skupinové  aktivity s klienty  v terénu dle 
domluvy

Ambulantní služby Dvůr Králové nad Labem
Stacionář RIAPS - T.G.Masaryka  40, Dvůr Králové 
nad Labem
Středa a čtvrtek      9:00-15:00
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Krizová služba CDZ je dostupná 
v pracovní dny 8 – 16 hod.
Krizová služba představuje telefonickou, e-mailo-
vou, online či osobní intervenci u klienta v krizi. 
Osobní setkání jsou realizována v prostorách CDZ 
či vlastním prostředí klientů. 

Služby psychiatrické, psychologické včetně 
psychoterapie - zahrnují diagnostické a zejmé-
na léčebné úkony, včetně individuální, rodinné a 

skupinové psychoterapie. Částečně jsou real-
izovány v terénu (samostatný výjezd za pacientem).  
Jejich časová dotace vyplývá z konkrétních potřeb 
klientů. Součástí aktivit psychiatra a psychologa je 
i práce s rodinnými příslušníky, účast na setkání 
osob blízkých, ….dále pak podíl na zajištění komu-
nikačních a destigmatizačních opatření. 

Podpora svépomocných skupin - tyto aktivity 
jsou realizovány v rámci časové dotace pro ně vy-
členěné v rámci služeb denní péče.

odboRný Tým 
MUDr. Zuzana Kozáková – lékař- psychiatr 
MUDr. Denisa Dobríková – lékař- psychiatr 
PhDr. Petr Šouba – klinický psycholog 
Ing. Mgr. Irena Černá – psycholog ve zdravotnictví 
Ing. Mgr. Andrea Brajkovičová – CDZ specialista do 31.8., sestra se specializací v oš. péči v psychiatrii 
Mgr. Lucie Skalská -CDZ specialista od 1.9.-31.12.2020
Jana Stružinská – sestra se specializací v oš. péči v psychiatrii 
Sabina Halámková - sestra se specializací v oš. péči v psychiatrii 
Jaroslava Rousková – všeobecná zdravotní  sestra  zařazená do specializačního vzdělávání 
Dagmar Kubíková - všeobecná zdravotní  sestra zařazená do specializačního vzdělávání 
Mgr. Kateřina Veselá – všeobecná zdravotní sestra
Ing., Bc. Monika Bobrová – sociální pracovnice
Bc. Aneta Dymáková - sociální pracovnice 
Bc. Nikola Kukrálová- sociální pracovnice  do 29.2.20 (pak MD )
Kristýna Haasová, DiS-  sociální pracovnice 
Mgr. Zuzana Radoňová, sociální pracovnice 
Kateřina Skalická, Dis. , sociální pracovnice do 31.8.2020 (pak MD )
Mgr. Kateřina Etrychová- sociální pracovnice 
Mgr. Naděžda Včelišová - sociální pracovnice 
Bc. Kateřina Viková – sociální pracovnice 
Rostislava Šiková – peer konzultant  
Dita Zuščicová – peer konzultant 

Úvazky v týmu se v 
průběhu roku měnily. 
Ke změně došlo i na 
postu CDZ specialisty. 
Dvě pracovnice také 
odešly v průběhu roku  
na  mateřskou dovole-
nou, jiní nastoupili do 
projektu až v průběhu 
roku. Podařilo se ale 
i přeplnit požadavky 
projektu, které defino-
valy závěrečný para-
metr  počtu pracov-
níků k 1.11.2020 5 
úvazků  sester, 5 úvaz-
ků sociálních pracov-
níků, 1 úvazek lékaře, 
1 úvazek psychologa, 
0,5 úvazku peer pra-
covníka.
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STATISTIKA
Zdravotní a sociální služby byly v roce 2020 posky-
továny 111 klientům. 

HoSPodAření 
Náklady CDZ byly hrazeny převážně z pilotního 
projektu MZ CR. Neuznatelné náklady, resp. nákla-
dy přesahující tuto částku,  byly hrazeny z příspěv-
ku zřizovatele.  

obSAH A PRůběH 
Služby v RoCe 2020
V roce 2020  pokračoval ve své činnosti projekt 
CDZ RIAPS Trutnov (zahájení projektu 1.7.2019)
podpořený z prostředků EU prostřednictvím 
MZCR. Tento projekt znamenal mimo jiné velkou 
administrativní zátěž, současně jsme byli moc 
rádi, že umožnil nové formy práce. Celý rok jsme 
pracovali na rozvoji spolupráce mezi zdravotními 
a sociálními službami uvnitř i vně zařízení. Mezi 
naše hlavní úkoly patřilo vyhledávání klientů CDZ. 
Na začátku projektu jsme se soustředili na nám 
známé klienty z psychiatrické ambulance a sociál-

ní rehabilitace a spolupráci v CDZ nabídli jim. V 
roce 2020 jsme se však zaměřili také na aktivní 
vyhledávání klientů a asertivní oslovování těch, 
kteří duševně nemocní jsou, ale o naše služby tak 
docela nestojí např. v souvislosti s tím, že mají 
obavu je z různých důvodů využít atd. Ale i toto 
jsme dobře zvládli a s některými navázali fungující 
a přínosnou spolupráci. 
Rozvinuli jsme další spolupráci s ambulantními 
psychiatry v okolí, s odbory sociálních služeb, ze-
jména s veřejnými opatrovníky, s psychiatrickými 
nemocnicemi (Kosmonosy, Sadská, Jičín)kam 
jsme pravidelně dojížděli a spolupráci s klienty 
navazovali již v době hospitalizace. 

Celkem jsme v období projektu v roce 2020 praco-
vali se 175 klienty. 
Dále jsme spolupracovali s terénními sociálními 
pracovníky obcí, kurátory pro dospělé, opatro-
vníky, soudem, praktickými lékaři a psychiat-
rickými  odděleními v Královéhradeckém kraji, ÚP, 
chráněnými dílnami, Charitou i OSSZ.
Na podzim jsme společně se Stacionářem RIAPS 
uspořádali velkou destigmatizační akci s názvem 
Svět uvnitř.

Mgr. Lucie Skalská, CDZ specialistka
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Posláním Kontaktního centra RIAPS je poskyto-
vat anonymně a bezplatně zdravotní a sociální 
služby zmírňující dopady užívání návykových 
látek a návykového chování. Poskytování těch-
to služeb chápe RIAPS jako veřejný závazek.

PoSlání

	 Procházkova	818,	541	01	Trutnov
	 731	441	267,	731	441	269	(terén)
	 kcentrum@riaps.cz
	 email	na	jednotlivé	pracovníky:	
	 jmeno.prijmeni@riaps.cz
	 www.riaps.cz/kc
	 @KackoRIAPSTrutnov

	 Vedoucí	služby	
	 Mgr.	Ondřej	Čalovka	
	 ondrej.calovka@riaps.cz

KonTAKT

Kontaktní
centrum
RIAPS

Prostřednictvím anonymně a bezplatně posky-
tovaných zdravotních a sociálních služeb se služba 
snaží:
n	předcházet zdravotním a sociálním rizikům u 

osob, které škodlivě či problémově užívají návy-
kové látky, či jsou na návykových látkách závislí 
a u osob ohrožených patologickým hráčstvím

n	tato zdravotní a sociální rizika zmírňovat
n	předcházet sociálnímu vyloučení těchto osob
n	napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v 

důsledku závislosti, škodlivého či problémového 
užívání či hraní ocitli na okraji společnosti

n	pomáhat širšímu sociálnímu okolí osob, které 
škodlivě či problémově užívají nelegální návyk-
ové látky či jsou na návykových látkách závislí 
a širšímu sociálnímu okolí patologických hráčů, 
řešit problémy užíváním drog a hraním způobené

Cíle
Hlavním cílem sociálních služeb poskytovaných 
Kontaktním centrem a terénními službami je pros-

třednictvím navázání a udržení kontaktu s uživateli 
návykových látek a hráči minimalizovat zdravot-
ní a sociální rizika spojená s užíváním drog (mj.  
i prevence přenosu infekčních chorob) a patologic- 
kým hráčstvím. Dále se jedná o motivaci klienta 
ke změně životního stylu v pozitivním směru. To 
znamená přechod od rizikových forem užívání  
k formám méně rizikovým, odkázání a zprostřed-
kování kontaktu na ostatní odborná zdravotnická  
a sociální zařízení, zvýšení kvality života cílové po- 
pulace, zvýšení sociální integrace cílové skupiny.
 Dalším cílem je minimalizace rizik infekčních 
chorob pro většinovou populaci (s tím související 
sběr a bezpečná likvidace pohozeného injekčního 
materiálu)a poskytování pravdivých informací od-
borné i laické veřejnosti o drogové a závislostní 
problematice na území okresu Trutnov, případně 
celé České republiky.
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Cílová SKuPInA 
Služba Kontaktního centra RIAPS je určena 
osobám na návykových látkách závislým a závis-
lostí ohroženým starším 15 let vyjma osob závis-
lých pouze na tabáku a patologickým hráčům.
Kontaktní centrum je určeno:
n	Osobám závislým na drogách či rizikovým uži-

vatelům nelegálních drog
n	Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou 

na něm závislí
n	Mladým uživatelům legálních i nelegálních 

návykových látek starším 15ti let
n	Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních 

drog v rámci doléčování a podpory v procesu 
zařazování se do společnosti (chtějí-li využívat 
služby anonymně)

n	Patologickým hráčům
n	Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní ro- 

dinní příslušníci, přátelé)
n	Ostatní laické i odborné veřejnosti

Terénní služby jsou určeny osobám na návykových 
látkách závislým a závislostí ohroženým starším 15 
let (vyjma osob závislých pouze na tabáku)a pato-
logickým hráčům, kteří ostatní sociální a zdravotní 
služby pro uživatele návykových látek a patolog-
ické hráče nechtějí nebo nemohou využívat.
Terénní služby jsou určeny:
n  Osobám závislým na drogách či rizikovým uži-

vatelům nelegálních drog (injekční uživatelé, 
dlouhodobí uživatelé)

n	Osobám, které škodlivě užívají alkohol či jsou 
na něm závislí

n	Patologickým hráčům
n	Uživatelům legálních i nelegálních návyk-

ových látek starším 15ti let na počátku kariéry  
v oblasti NL (experimentátoři, škodlivě užívající, 
rekreační uživatelé) – vybrané služby

n	Abstinujícím bývalým uživatelům nelegálních 
drog - vybrané služby v rámci podpory v absti-
nenci a procesu zařazování se do společnosti

n	Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní ro- 
dinní příslušníci, přátelé) – vybrané služby

n	Ostatní laické i odborné veřejnosti – vybrané 
služby

 
Základní poskytované služby:
KONTAKTNÍ A HARM REDUCTION SLUŽBY 
n Informační servis; Testování infekčních nemocí 

(VHC, VHB, HIV, Syfilis); Kontaktní práce; Potrav-
inový servis (káva, čaj, šťáva, instantní polévky); 
Hygienický servis a praní prádla; Výměnný a jiný 
HR program; Základní zdravotní ošetření

PORADENSKÉ SLUŽBY
n Individuální poradenství; Individuální poraden-

ství pro rodiče a další blízké osoby; Krizová 
intervence; Krizová intervence po telefonu a in-
ternetu – anonymní; Práce s rodinou; Sociální 
práce; Telefonické, písemné a internetové po-
radenství – přímá; Telefonické, písemné a inter-
netové poradenství – anonymní; Úkony potřeb-
né pro zajištění práce s klientem (monitoring); 
Vstupní zhodnocení stavu klienta – prvokon-
takt; Závěrečné zhodnocení stavu klienta – 
závěrečná zpráva 

NEDROGOVÉ AKTIVITY
n Zhodnocení stavu a potřebnosti drogové 

služby; Vzdělávání (besedy a exkurze pro ZŠ  
a SŠ o službách pro uživatele drog); Stáže, 
praxe
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PRACovní Tým odboRný
n	Mgr. Ondřej Čalovka  adiktolog, sociální pracovník
n	Mgr. Olga Trunečková  sociální pracovnice, adiktolog
n	Bc. Jiří Roztočil   sociální pracovník 
n	Bc. Petr Kuráň   sociální pracovník, praktická sestra
n	Martina Budišová   pracovnice v sociálních službách (DPP)
n	Michala Wolfová   pracovnice v sociálních službách (DPP)
n	Karolína Ubrová, DiS.   zdravotní sestra

PRACovní Tým – THP
n	MUDr. Zuzana Kozáková   ředitelka RIAPS
n	Mgr. Ondřej Čalovka   vedoucí služby
n	Helena Šrejberová   hospodářka
n	Radek Padyásek    správce budovy
n	Mgr. Jana Ženíšková  externí supervize

KC RIAPS Trutnov je jedním ze dvou kontaktních 
center v KH kraji. Zajišťuje služby pro severní část KH 
kraje. Konkrétně poskytuje služby na území okresu 
Trutnov (cca 120 tis. obyvatel)ve městech Trutnov, 
Hostinné, Vrchlabí, Dvůr Králové n. L., Úpice. Dalšími 
obcemi z okresu Trutnov, jejichž obyvatelé využív-
ají služby KC, jsou Žacléř, Špindlerův Mlýn, Rtyně v 
Podkrkonoší, Svoboda n. Úpou, Pec. p. Sn. atd. Není 
výjimkou, že naše služby využívají i obyvatelé jiných 
okresů Královéhradeckého kraje někdy i celé ČR.
Od března 2020 byly aktivity výrazně ovlivněny pan-
demickou situací. Průběžně docházelo k přijímání 
různých opatření ať ve směru k poskytovaným službám, 
či s ohledem na minimalizaci rizik nákazy mezi per-
sonálem. Vzhledem k cíli redukce sdružování osob 
zpočátku došlo k omezení kapacity služby, pro využití 
některých “běžných” služeb (hyg. servis), klienti se 
museli objednávat. To zvýšilo práh služby. Naopak pro 

Financování služby bylo vícezdrojové. Podílelo se MPSV, RVKPP (Úřad vlády) , zřizovatel, obce Trutnov, Dvůr Králové 
nad Labem i  Vrchlabí.  Velkou částku kromě osobních nákladů tvoří vždy  náklady na zdravotnický, resp. HR materiál.  

snížení obecné mobility bylo zrušeno pravidlo výměn, 
kdy jsme dávali max. 10% stříkaček navíc vzhledem 
k přijatým. To vedlo k určité disproporci mezi při-
jatými/vydanými stříkačkami. Stejně tak byl v určitým 
částech roku rozdělen tým na dvě části pro případ  
onemocnění a karantény, aby mohly služby fungovat 
bez přerušení. To vyžadovalo hledat nové způsoby ko-
munikačních kanálů v týmu. 
Služba se zapojila do projektu NMS - testování 
klientů a pracovníků na Covid-19. Klienti však  
o toto testování neměli zájem i vzhledem k riziku, že by 
v případě pozitivního testu museli do karantény.
Ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 5% 
počet osob s primární drogou pervitin, naopak  
o 5% narostl podíl primárních uživatelů alkoholu. Ti už 
tvoří téměř 1/4 klientely. Zbytek cílové skupiny se příliš 
nemění.

obSAH A PRůběH Služby v RoCe 2020

HoSPodAření 2020

Cílová skupina dle primární NL 
a návykového chování - KPS a TP:
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Program i přes pandemii naplňoval stanovené cíle. 
Služba nepřerušila svou činnost ani v průběhu 
pandemie a byla k dispozici klientům kontinuál-
ně. Kvůli pandemické situaci však po většinu roku 
musela zvýšit práh k využití služby, především ve 
formě snížení kapacity služby. 
Ve srovnání s rokem předchozím poklesl počet uži-
vatelů služby o 15%. Stejně tak poklesl počet kontak-
tů o 10%. Obojí vysoce pravděpodobně v důsledku 
pandemických opatření, jejichž cílem bylo snížit mo-
bilitu osob, svou roli v tom sehrál i vyšší práh posky-

Uživatelé služby dle pohlaví

Počet klientů Kontaktního centra 
v jednotlivých letech (KPS a TP)

Počet kontaktů Kontaktního centra 
v jednotlivých letech (KPS a TP)

Injekční vs. neinjekční uživatelé NL

tování služby (snížená kapacita služby). Naopak 
velmi výrazně, rekordně narostl počet vydaných 
stříkaček (nárůst o 36%)při zachování počtu výkonů 
výměn. Částečně to připisujeme uvolnění pravidel 
výměn, kdy jsme začali vydávat množství stříkaček 
podle potřeb uživatelů, nikoliv dle přinesených 
použitých. I tak byla návratnost matriálu 90%. Dá 
se uvažovat o tom, že drogová scéna nebyla plně 
saturovaná čistým injekčním materiálem, vzhledem 
k tomu, že však došlo i k nárůstu přijatých stříkaček, 
vypadá to, že míra injekčního užívání se zvýšila.
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dAlší AKTIvITy
Po celý rok služba nabízela možnost anonymního 
testování na HIV a další infekční choroby pro širokou 
veřejnost. 

Kontaktní centrum je i nadále smluvním zařízením 
Ústavu Sociální práce UHK a Kliniky adiktologie 
1. LF UK a VFN v Praze pro výkon studentských 
praxí.

V září se služba jako jeden ze spolupořadatelů 
připravila destigmatizační akci Svět uvnitř, která 
se uskuteční konala Koncertní síni Bohuslava Mar-
tinů v Trutnově.  Akci moderoval herec Karel Zima 
a zahrála kapela The Atavists.

Stáži či praxi absolvovalo ve službě 3 osoby z řad 
kolegů či studentů VŠ, VOŠ, celkem 240 hod. Exkur-
zi absolvovalo v rámci služby 100 studentů či kolegů 
z jiných organizací či osob v rámci veřejnosti. 

Služba byla prostřednictvím svých pracovníků zas-
toupena v Etickém kolegiu Společnosti pro návy-
kové nemoci ČLS JEP, je stálým hostem Komise 
pro bezpečnost a veřejný pořádek MěÚ Trutnov, 
účastní se komunitního plánování v Trutnově, ve 
Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí, pracovní 
skupiny prevence kriminality MěÚ Trutnov, sociální 
komise MěÚ Trutnov, pracovní skupiny - Adikto-
logická péče v KHK. 
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Posláním Manželské a rodinné poradny je pros-
třednictvím odborného psychologického po-
radenství, základního a odborného sociálního 
poradenství pomoci jednotlivcům, partnerům, 
manželům i rodinám v nepříznivé sociální situa-
ci. Prostřednictvím poradenské činnosti a další 
pomoci se snaží působit tak, aby se zvýšila 
schopnost uživatelů služby řešit svou náročnou 
situaci vlastními silami.

PoSlání

Manželská	a	rodinná	poradna	RIAPS	Trutnov
	 Procházkova	818,	541	01	Trutnov
	 499	814	890,	731	441	264
	 poradna@riaps.cz
	 riaps@riaps.cz
	 email	na	jednotlivé	pracovníky:	
	 jmeno.prijmeni@riaps.cz
	 www.riaps.cz

	 Vedoucí	služby	
	 Mgr.	Barbora	Knotková
	 barbora.knotkova@riaps.cz

KonTAKT

Manželské
a rodinné
poradenství

Cíle
n odkrytí a následné řešení problémů v mezilid-

ských vztazích
n pomoc a podpora jednotlivcům, párům, 

manželům a rodinám v tíživých životních si- 
tuacích (např. zdraví, úmrtí blízkého člověka, 
nezaměstnanost, finanční situace, mezigener-
ační problémy, potíže s výchovou dětí, vedení 
ke zdravému životnímu stylu...)

n psychologická pomoc osobám osamělým
n pomoc partnerům odkrýt a řešit včas problémy, 

které by mohly v konečném důsledku vést až k 
rozpadu vztahu

n v případě rozvodu provázet oba manžele - roz-
vodové poradenství

n porozvodové vedení - především v zájmu ne-
zletilých dětí, snížení negativních následků 
vzniklých rozpadem rodinné konstelace

n uchovat prostředí pro zdravý vývoj dětí

Cílová SKuPInA
n manželé a partneři, kteří potřebují řešit problémy 

ve vztazích
n děti a mládež 
n rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit problémy 

zasahující celou rodinu nebo své problémy, 
které s rodinou souvisí 

n rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných 
otázkách

n osoby v krizi
n oběti domácího násilí
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PoSKyTovAné Služby
1. Základní sociální poradenství, které zahrnuje:
n Poskytnutí informace směřující k řešení 

nepříznivé sociální situace prostřednictvím so-
ciální služby.

n Poskytnutí informace o možnostech výběru 
druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o 
jiných formách pomoci, například o dávkách po-
moci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče. 

n Poskytnutí informace o základních právech a 
povinnostech osoby zejména v souvislosti s 
poskytováním sociálních služeb a o možnos-
tech využívání běžně dostupných zdrojů pro za-
bránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku 
závislosti na sociální službě.

n Poskytnutí informace o možnostech podpory 
členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí 
na péči o osobu blízkou.

2. Odborné sociální poradenství:
a) Zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím 
 Podpora a pomoc při využívání běžně dos-

tupných služeb a informačních zdrojů - po-
radenské vedení, skupinová práce, asistované 
kontakty, asistovaná předání,  zprostředkování 
navazujících služeb, spolupráce a jednání s 
návaznými institucemi.

b) Sociálně terapeutické činnosti 
 Odborné psychologické poradenství a terapie 

- slouží k jednorázovému nebo opakovanému 
zorientování se v situaci či problému, zaměřu-
je se na hledání a realizaci řešení, která jsou 
pro uživatele služby v danou chvíli dostupná a 
žádoucí. Může jít o poradenství s osobním, vz-
tahovým či rodinným problémem.

Individuální poradenství
V rámci individuálního poradenství může být řešena:
n - Osobní rovina – problémy ve vztahu k sobě – 

ztráta sebedůvěry, nízké sebevědomí, poruchy 
sebehodnocení; zvládání životních změn a ob-
tížných životních situací, osobní růst, zvládání 
úzkosti, strachu, stresových situací, práce na 
sobě v případě ovládání nežádoucích projevů 
chování, psychosomatická problematika, touha 
hlubšího sebepoznání, životní bilancování apod.

n - Vztahová rovina – hledání partnera, sžívání se 
v počátcích vztahu, fungování společné domác-
nosti, přizpůsobení se změnám v párovém soužití, 
poruchy soužití nebo intimity, problémy v komu-
nikaci, příprava na manželství, zvládání vývojových 
a přechodových fází ve vztahu (narození dítěte, 
rodičovství, odchod dítěte z rodiny, prarodičovství, 
odcizení), výchova dětí, zvládání žárlivosti, nevěry, 
rozvodové úvahy a příprava na rozchod či rozvod, 
zvládání situace po rozvodu/rozchodu.  

Párové poradenství 
V rámci párového poradenství může být řešeno:
n sžívání se v počátcích vztahu, uspořádání života v 

páru (fungování domácnosti, společné finance ...)
n vyladění společného fungování ke spokojenosti 

obou partnerů - komunikace v páru, podpora kva- 
lity vztahu

n vývojové a přechodové krize vztahu (narození 
miminka, návrat do zaměstnání po rodičovské 
dovolené, odchod dítěte z domova, přechod do 
důchodu, odcizení)

n výchova dětí
n sexuální život, nevěra 
n vztahy po rozvodu/rozchodu – rozvoj komunikace 

mezi rodiči, tlumení konfliktu, konstruktivní spo-
lupráce, domluva ve prospěch dítěte/dětí.

Rodinné poradenství 
V rámci rodinného poradenství může být řešeno:
n uspořádání života v rodině - např. trávení 

volného času nebo fungování domácnosti 
(rozdělení povinností, nastavení řádu…); sžívání 
systémů (partnerů s dětmi po rozpadu před-
chozího vztahu)

n komunikace v rodině - konflikty a jejich zvládání, 
konstruktivní domluva

n vztahy v rodině – podpora kvality vztahů, ci-
tových vazeb

n vývojové a přechodové krize - např. narození 
dítěte, dospívání dětí, odchod dítěte od rodičů

n výchova dětí – např. výchovné problémy doma, 
ve škole, výchova v monoparentální rodině

n vztahy rodiny vůči jiným (sub)systémům a in-
stitucím (školka, škola, kamarádi, rodiče part-
nera, příbuzenské vztahy apod.)

n rozvody a rozchody – uspořádání vztahů, péče 
o děti.



20

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

n Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, které 
souvisí s řešením problému (informujeme uži-
vatele služby o možnosti využití dalších in-
stitucí, které mu mohou pomoci při řešení jeho 
nepříznivé sociální situace - OSPOD, soudy, 
PČR, ...).

n Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů (porozvodové vedení).

n Zprostředkování pokojného řešení sporů, jehož 
cílem je dohoda (pro manžele, partnery, jiné 
členy rodiny). Základem je, že mezi znesvářené 
strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, která se 
jim stává prostředníkem ke smírnému kompro-
misnímu řešení sporných otázek.

n Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 
přirozeným sociálním prostředím (partneři, rodi-
na, přátelé, sousedé).

ZáSAdy PoSKyTování 
Služeb
K první návštěvě v poradně není nutné žádné 
doporučení pouze příslušnost k cílové skupině. 

Zájemce o službu může v poradně vystupovat 
anonymně. Pracovníci chrání bezpečí uživatelů, 
zachovávají mlčenlivost, dodržují jejich práva, re-
spektují osobnost uživatelů služby, jejich přání, 
požadavky, důstojnost. Podporují aktivní podíl uži-
vatelů služby na dosažení stanoveného cíle a pos-
tupné osamostatňování při zvládání tíživých život-
ních situací. Je využívána spolupráce s navázanými 
veřejnými službami. Služby jsou v poradně dle 
zákona č. 108/2006 Sb. poskytovány bezplatně a 
na bázi dobrovolnosti.   

ČASová 
doTACe Služby
Služby Manželské a rodinné poradny jsou posky-
továny ambulantní formou. Uživatel služby dochází 
k odbornému pracovníkovi v předem domluveném 
čase. Objednat se je možné osobně, telefonicky, 
popř. emailem. Telefonické objednávky jsou vy-
řizovány každý všední den v čase 7:30 - 12:00. Dél-
ka jedné konzultace je 60 - 120 minut a objednací 
doba se mění u jednotlivých poradců i v jednotlivých 
údobích. 

Počet uživatelů sociální služby 407

Počet kontaktů 3 107

Počet nově uzavřených smluv 214

STATISTIKy

odboRný Tým
n PaedDr. Ivan Knotek  speciální pedagog, terapeut 0,9 úvazek úvazek do poloviny roku
n Mgr. Barbora Knotková  psycholog, vedoucí služby  1,0 úvazek
n Bc. Vendula Rohlenová  na pozici sociální pracovnice 
   do března, od března na pozici 
   odborného poradce  1,0 úvazek
n Mgr. Eva Sedláčková  sociální pracovnice  1,0 úvazek
n MUDr. Zuzana Kozáková  ředitelka, odborný garant
n PhDr. Lenka Klepáčková  supervizorka
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HoSPodAření
Vícezdrojové financování služeb (MPSV, zřizovatel, 
město Trutnov, město Dvůr Králové nad Labem). 
Nejvyšší položku tvořily náklady osobní. Materiálové 
náklady představovaly částku, služby částku, ostatní 
částku. Celkově bylo využití finančních prostředků 
sníženo oproti plánu tím, že  v části roku  stále neby-
lo realizováno plně  schválené personální obsazení, 
dále se promítalo OČR, …

oHlédnuTí 
ZA RoKem 2020
Manželskou a rodinnou poradnu zasáhla v roce 
2020, tak jako zbytek republiky, pandemie covid 19. 
To, co se zdálo být na konci roku 2019 vzdálenou 
a ne zcela významnou hrozbou, stalo se od března 
2020 v poradně tvrdou skutečností. Byl to rok vel-
mi náročný, plný změn a restrikcí. Tým poradny ne-
byl téměř po celou jeho dobu v plném personálním 
obsazení. Na počátku roku nás čekal nástup nové 
kolegyně na pozici sociální pracovnice. Ten byl ale v 
důsledku omezeného provozu služby odložen až na 
květen. Kolegyně Bc. Rohlenová, která se v březnu 
přesunula z pozice sociální pracovnice na pozici od-
borného poradce, nastoupila záhy na ošetřování v 
důsledku uzavření základních škol. Zkušený kolega 
PaedDr. Knotek, který byl po mnohá léta odbor-
nou oporou celého týmu, v polovině roku odešel na 
zasloužený odpočinek do penze. Dva měsíce letních 

prázdnin byly alespoň z hlediska fungování poradny 
připomínkou „starých časů“. Od října se ale situace 
opět změnila pod taktovkou covidu a poradna byla 
znovu ve významném personálním oslabení, které 
trvalo až do konce roku 2020. 
Ve druhé polovině roku bylo realizováno výběrové 
řízení na uvolněnou pozici odborného poradce. 
Výběrové řízení bylo úspěšné, nástup nové kolegyně 
byl naplánovaný na začátek nadcházejícího roku. 
Díky výše popsaným skutečnostem došlo v porad-
ně k poklesu realizovaných konzultací. V roce 2020 
poskytla Manželská a rodinná poradna služby 407 
uživatelům. 
V poradně působili tři odborní pracovníci - PaedDr. 
Ivan Knotek, Mgr. Barbora Knotková a Bc. Vendula 
Rohlenová. Na pozici sociální pracovnice působila 
Mgr. Eva Sedláčková. 
Všechny aktivity poradny byly v uplynulém roce vel-
mi omezené. Tým poradny absolvoval 6 hodin su-
pervize pod vedením PhDr. Lenky Klepáčkové.

PoděKování
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v 
roce 2019 finančně podporovali a podíleli se tak na 
zajištění kvalitního provozu a rozvoje poradny: 
  
n Ministerstvo práce a sociálních věcí
n Královehradecký kraj
n Město Trutnov
n Město Dvůr Králové
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Nízkoprahové
zařízení pro
děti a mládež
Shelter 
RIAPS

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež (dále jen „NZDM“)je prostřednictvím 
sociální služby podporovat sociální začlenění 
a pozitivní změny v životním způsobu dětí, 
mládeže a mladých dospělých (6-26 let), kteří 
se ocitli v nepříznivé sociální situaci či jsou tou-
to situací ohroženi. NZDM poskytuje informace, 
odbornou pomoc, podporu a předchází tak je-
jich sociálnímu vyloučení.

PoSlání

	 Spojenecká	69,	Trutnov	541	01
	 731	441	268
	 shelter@riaps.cz
	 email	na	jednotlivé	pracovníky:	
	 jmeno.prijmeni@riaps.cz
	 www.riaps.cz/shelter
	 NZDM	Shelter
	 Online	Shelter	na	Facebooku:	Shelter	Riaps

	 Vedoucí	služby	
	 Mgr.	Lucie	Slezáková,	DiS.	
	 lucie.slezakova@riaps.cz

Cíle
n Předcházet vzniku sociálně nepříznivých situací 

či tyto situace pomoci řešit, pokud už nastaly.
n Vyhledávat a kontaktovat děti, mládež a mladé 

dospělé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální sit-
uaci (monitorovací prací v terénu, nabídkou 
smysluplných volnočasových aktivit, spoluprací 
s dalšími institucemi).

n Podporovat děti, mládež a mladé dospělé při 
zvládání obtížných životních situací (problémy v 
rodině, krizové období života apod.).

n Podporovat sociální začleňování dětí, mládeže 
a mladých dospělých do společnosti (v oblas-
ti práva, vzdělání, možnostech uplatnění se na 
trhu práce apod.).

n Zvyšovat sociální dovednosti a kompetence 
dětí, mládeže a mladých dospělých (zvládání 
každodenních dovedností a úkolů, např. 
dodržování pravidel slušného chování, bu-
dování a udržování stabilních mezilidských vz-
tahů apod.).

KonTAKT

n Prostřednictvím preventivních aktivit pomoci 
dětem, mládeži a mladým dospělým vypořá-
dat se se sociálně nepříznivými jevy (formou 
besed, diskuzí na problémová témata…).

PRInCIPy
NíZKOPRAhOVOST
NZDM nastavuje a realizuje své služby tak, aby byla 
umožněna jejich maximální dostupnost směrem ke 
klientovi, a to snížením nebo odstraněním bariér, 
které by bránily cílové skupině ve vstupu do pros-
toru zařízení nebo využití služeb. Součástí principu 
nízkoprahovosti je:
n Anonymita - možnost klienta využívat služeb 

bez uvedení jména a jiných osobních údajů. 
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n Dobrovolnost - děti a mládež využívají služeb 
NZDM dobrovolně, v souladu se svými zájmy a 
potřebami a na základě svého vlastního rozhod-
nutí. Žádný klient zařízení není k jeho návštěvě 
nebo využívání služby poskytované zařízením 
nucen.

n Rovnost - NZDM poskytuje služby dětem a 
mladým lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického 
či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 
menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

n Bezplatnost – poskytované služby jsou bezplat-
né. Příspěvek se platí pouze na výlety, jízdné, ex-
kurze, pobytové akce apod. 

PRINCIP jEDINEČNOSTI
Pracovníci se snaží respektovat jedinečnost 
každého. Ke klientům přistupují individuálně 
a při poskytování služeb dodržují základní lidská 
práva a svobody. To vše bez ohledu na minulost 
klienta nebo jeho chyby.

Cílová SKuPInA
Klienty NZDM jsou děti a mladí lidé ve věku 6 až 26 
let, v jejichž životě došlo nebo dochází k událostem, 
které mohou negativně ovlivnit jejich vývoj. 
Nepříznivé sociální situace zažívají v těch-
to oblastech: škola, rodina, vztahové problémy, 
osobní problémy, zákon, zdraví, zaměstnání a fi-
nance.
Sociálně nepříznivými situacemi jsou ohroženy: 
nemohou se zapojit do standardních volnočas-

ových aktivit; dávají přednost neproduktivnímu 
trávení volného času; tráví čas mimo svoji rodinu 
a sociální skupinu; mají životní styl, díky kterému 
se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně 
samé nebo jejich okolí, apod.

ČASová doTACe Služby
Služby byly poskytovány v tomto časovém rozmezí:

Klub pro mládež: 
(15 – 26 let)
Pondělí   13:00–16:00
Úterý      12:00–17:00 
Středa    12:00–16:00 
   (vyhrazeno pro individuální 
   poradenství)
Čtvrtek   13:00–16:00
Pátek       12:00–15:00

Klub pro děti: 
(6 – 14 let)
Pondělí   13:00 – 16:00
Úterý      12:00 – 16:00 
   (vyhrazeno pro individuální 
   poradenství)
Středa     12:00–17:00
Čtvrtek   13:00–16:00
Pátek       12:00–15:00

Shelter online na facebooku (profil Shelter RIAPS)       
Pondělí   12:00–13:00
Čtvrtek    11:00–12:00
Pátek       14:00–15:00 
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Muži Ženy Celkem

Počet klientů 111 127 238

Počet prvních kontaktů 58 86 144

Kontakty (kolikrát přišli) 1 472 1 116 2 588

Poskytnuté služby 6 203 4 371 10 574

STATISTIKy

odboRný Tým Služby
n MUDr. Zuzana Kozáková odborná garantka
n Mgr. Lucie Slezáková, DiS.        sociální pracovnice, vedoucí služby 1,0 úvazek
n Mgr. Eliška Trunečková               sociální pracovnice  1,0 úvazek
n	Mgr. Martina Soukupová              sociální pracovnice  0,9 úvazek
   (do 30. 6. 2020)0,4 úvazek (od 1.7. 2020) 
n	Mgr. Eliška Sedláková                 sociální pracovnice  0,4 úvazek 
   (od 1. 11. 2018-31.5. 2020)
n	Bc. Klára Melounová                   sociální pracovnice   0,9 úvazek (od 1. 8. 2020)
n	Mgr. jana Ženíšková supervizorka 

DOBROVOLNíCI   Michal Baláž, Michaela Potočková

HoSPodAření
Vícezdrojové financování služeb (MPSV, zřizovatel, město Trutnov). 
Nejvyšší položku tvořily náklady osobní. 



25

to se obrací s problémy, které jsou pro ně aktuální 
(již zmíněná izolace, problémy ve škole, s rodiči). 
Prostřednictvím Facebooku pomáháme mnohdy  
i s domácími úkoly.
Mimo činnosti, které se týkají přímo klientů, jsme 

také opět realizovali na základ-
ních a středních školách či dět-
ských domovech preventivní 
programy na témata, jako je 
např. Kyberšikana, Šikana, Sex 
a sexuálně přenosné choroby  
a Prosociální chování. Do 
našich preventivních aktivit 
se tento rok zapojilo 197 dětí/
žáků základních a středních 
škol. 
V letošním roce se nám také 
podařilo založit romskou ta-
neční skupinu Romane čhaja, 
která téměř ihned po založení 
sklízela úspěchy na tradičním 
romském festivalu, který se  
v létě konal v Broumově.
Na poli spolupráce s navazu-

jícími institucemi se také dařilo. Účastnili jsme se 
pracovní skupiny PRAKK, která sdružuje nízkop-
rahová zařízení v rámci Královehradeckého kraje  
a komunitního plánování na území obce. 
Během roku se v našem NZDM uskutečnilo 33 
akcí pro naše klienty – filmová odpoledne, Shel-
ter hledá talent, rukodělky, sportovní turnaje, ven-
kovní aktivity, návštěva psího útulku, nebo výlet 
do Adršpašských skal. Mimo jiné jsme realizovali 
i besedy na téma tabákové výrobky a škodlivost 
kouření, nebo po-vídání o nemoci COVID-19.
Exkurze a stáže u nás tento rok vlivem epidemi-
ologické situace neproběhly. Dobrovolníci tu byli  
2 a strávili u nás celkem 54 hodin. 
Celkem nás navštívilo 238 klientů a bylo jim poskyt-
nuto 10586 služeb. 

Mgr. Lucie Slezáková, DiS. 

Rok 2020 se nesl v duchu vládních nařízení, hy-
gienických opatření a omezování poskytování 
služeb. Museli jsme se přizpůsobit a reagovat na 
změny, které k nám postupně „přicházely“. 
Určitou reakcí na změnu bylo jistě to, že jsme 
klientům, dětem, rodičům a 
školám nabízeli pomocnou 
ruku při distanční výuce ze-
jména v období vyhlášeného 
nouzového stavu (v důsledku 
šíření nemoci COVID-19). Děti 
měly možnost trávit online výu-
ku přímo v prostorách NZDM. 
Byl jim k dispozici počítač i 
přístup na internet. Dále byla 
také možnost si vytisknout ma-
teriály do školy, či si v NZDM 
za asistence pracovníků udělat 
domácí úkoly. Současná situ-
ace vlivem pandemie nemoci 
COVID-19 poznamenala jistě 
i životy našich klientů. Něk-
teří starší klienti řešili existen-
ci svého zaměstnání, jiní zase 
řešili časté hádky s rodiči, nemožnost se stýkat se 
svými přáteli a někteří doslova trpěli izolací. V září 
jsme také oslovili všechny základní školy v Trut-
nově s nabídkou pomoci při distanční formě výuky.
V červnu u nás došlo k personálním změnám a naši 
službu opustila kolegyně, která s námi tvořila tým 
rok a půl. Uspořádali jsme tedy v červnu výběrové 
řízení na úvazek 0,9 a vybrali novou kolegyni, která 
nastoupila v srpnu a doplnila tak náš pracovní tým. 
Naším cílem bylo mimo jiné získat nové dobrovol-
níky do NZDM. Vytvořili jsme si vlastní letáky s nabíd-
kou dobrovolnictví a umístili je na nástěnky, které 
máme na veřejných místech v našem městě, jako je 
například úřad práce, oblastní charita, či probační  
a mediační služba. 

V tomto roce jsme také dovybavili nové prostory 
a došlo i k umístění noteboo-
ku a pracovního stolu do klu-
bu pro děti. Došlo také k ma- 
lování a zvelebování místnos-
tí, a to zejména „Pokecovny“ 
a kanceláře pracovníků. Kluby 
a „Pokecovna“ získaly zcela 
nový „look“ a design. 
Pokud klienti nemohou přijít 
osobně, mohou nadále vy-
užít sociální sítě Facebook, 
kde naše NZDM funguje tzv. 
online (v tomto roce došlo  
k posílení časové dotace). Čas-

oHlédnuTí ZA RoKem 2020
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 Stacionář RIAPS, Procházkova 818, 
 Trutnov 541 01, vchod A
	 499	329	307,	725	947	559
	 stacionar@riaps.cz,	stacionarriaps@seznam.cz
	 www.riaps.cz/stationare
	 Stacionář	RIAPS	Trutnov

 Stacionář RIAPS, T.G. Masaryka 40, 
 Dvůr Králové nad Labem 544 01
	 702	099	026
	 stacionar@riaps.cz,	stacionarriaps@seznam.cz
	 www.riaps.cz/stationare
	 Stacionář	RIAPS	Trutnov

Vedoucí	služby:	
	 Mgr.	Lucie	Skalská
	 lucie.skalska@riaps.cz

Stacionář 
RIAPS Stacionář RIAPS  je zařízení pro dospělé lidi s 

duševním onemocněním poskytující sociálně 
rehabilitační služby ambulantní a terénní for-
mou. Posláním Stacionáře je pomoc a podpo-
ra uživatelů při udržení, obnovení nebo získání 
základních dovedností vedoucích k samostat-
nému a soběstačnému životu ve společnosti. 
Zařízení podporuje uživatele při seberealizaci v 
jejich přirozeném prostředí.

PoSlání

KonTAKT

Cíle
Podporovat uživatele při nácviku schopností a dov-
edností potřebných pro samostatný život, podporo-
vat uživatele při komunikaci a navazování společen-
ských kontaktů v uživatelské skupině i mimo ni, a 
tím snižovat možné riziko sociálního vyloučení, 
podporovat uživatele při upevňování vztahů v rod-
ině i přirozené komunitě, pomáhat a podporovat 
uživatele při řešení obtížných a krizových situací, 
podporovat u uživatele rozvoj zájmů a vlastní inici-
ativy při trávení volného času, podporovat uživatele 
při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí, pod-
porovat zdravější způsob života uživatelů a snižovat 
tak rizika dopadu onemocnění i léčby onemocnění, 
naučit uživatele předcházet relapsu nemoci, pod-
porovat u uživatele vědomí vlastní sebehodnoty a 

napomáhat v obnovení narušené osobní integrity, 
práce s blízkými osobami uživatelů - poradenství, 
psychoterapie. Edukační aktivity pro veřejnost, 
resp. podpora přijetí a pochopení osob s duševní 
nemocí a tím i posílení jejich sociální integrace.

PRInCIPy
Dodržujeme práva uživatelů, zachováváme důsto-
jnost uživatelů, respektujeme individuální i speci-
fické potřeby uživatelů, respektujeme vlastní ná-
zor i rozhodnutí uživatele, podporujeme uživatele v 
jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na 
službě. Služby poskytujeme v souladu se zákonem 
108/2006 Sb., o sociálních službách, odbornými 
standardy, etickými zásadami. Služba je bezplatná.
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Cílová SKuPInA 
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním on-
emocněním od 18 let. Služba je poskytována uži-
vatelům především z regionu Trutnov. 
 
Základní poskytované služby:
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlast-
ní osobu, soběstačnosti a dalších činností ve-
doucích k sociálnímu začlenění:
Podporujeme u uživatele vlastní iniciativu a aktivní 
přístup k činnostem. Klademe důraz na nácvik 
sociálních dovedností a samostatného jednání v 
různých životních situacích, např.:
n nácvik vedení domácnosti: např. nácvik 

nákupů, finančního hospodaření, úklidu, praní 
prádla, nácvik obsluhy domácích spotřebičů

n nácvik dovedností potřebných k jednání na 
úřadech: vyplňování a podepisování formulářů, 
složenek atd.

n nácvik vyhledávání potřebných informací: in-
ternet, jízdní řády, veřejné vývěsky 

zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím: 
nácvik sociálních dovedností přímo v přirozeném 
prostředí uživatelů např.:
n nácvik cestování hromadnou dopravou, 
n společné návštěvy výstav, kulturních akcí, výlety
n nácvik jednání a komunikace v různých sociál-

ních situacích: na úřadech, u lékaře, při kul-
turních akcích atd.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
n edukace v oblasti zdravého životního stylu
n tvůrčí dílna
n výuka na PC
n cvičení paměti
n nácvik asertivity
n skupinové činnosti se zaměřením na fungování 

v kolektivu
n individuální rozhovor 
n společenské hry
n expresivní terapie 
n relaxace

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zá-
jmů a při obstarávání osobních záležitostí - po-
moc a podpora při řešení: 
n poradenství 
n pomoc při vyřizování na úřadech 
n doprovod atd.

Zprostředkovaná služba: 
n skupinová terapie

ambulantní forma 
sociální rehabilitace
probíhá v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem.

Provozní doba Stacionáře RIAPS Trutnov:
Po  od 9.00 do 15.00 hod
Út   od 9.00 do 15.00 hod
St   od 12.00 do 17.00 hod
Čt   aktivity v terénu dle domluvy

Provozní doba Stacionáře RIAPS 
Dvůr Králové nad Labem:
St   od 9.00 do 15.00 hod
Čt   od 9.00 do 15.00 hod

Denně je realizován sociálně rehabilitační program, 
který je v souladu s posláním a cíli služby.

terénní forma sociální rehabilitace
probíhá v přirozeném prostředí uživatelů v regionu 
Trutnov.

Provozní doba:
pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 17 hodin,
středa od 12 do 18 hodin
pátek od 8 do 15 hodin.

Služba je poskytována na základě dohody mezi 
uživatelem a sociálním pracovníkem.
Uživatelé mohou využívat ambulantní nebo terénní 
formu služby, případně mohou obě formy služby 
využívat současně, a to návazně na jejich potřeby 
a individuální zakázku „ušitou na míru“. Flexibilně 
lze přecházet z jedné formy služby do druhé, vždy 
dle potřeb uživatelů.
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PRACovní Tým
n MUDr. Zuzana Kozáková, 
 odborná garantka služby
n Mgr. Lucie Skalská, 
 vedoucí služby, 
 sociální pracovnice
n Ing. Bc. Monika Bobrová, 
 sociální pracovnice
n Kristýna haasová DiS., 
 sociální pracovnice
n Bc. Nikola Kukrálová, 
 sociální pracovnice
n Kateřina Skalická DiS., 
 sociální pracovnice
n Bc. Kateřina Viková, 
 sociální pracovnice
n Bc. Šárka Lufinková, 
 sociální pracovnice
n Mgr. Zuzana Radoňová, 
 sociální pracovnice
n Mgr. Naděžda Včelišová, 
 sociální pracovnice
n Rostislava Šiková, 
 peer konzultantka
n Dita  Zuščicová, 
 peer konzultantka

n PhDr. Petr Šouba, 
 klinický psycholog 
 (zajišťuje zprostředkovanou 
 službu skupinové terapie)
n PaedDr. Václav Schmidt, 
 supervizor

Pracovníci týmu se v souladu se 
zákonem průběžně vzdělávali, účast-
nili se mnoha odborných seminářů  
a akreditovaných kurzů. Podílíme se 
na tvorbě komunitního plánu města 
Trutnova pro oblast osob se zdravot-
ním postižením (pracovní skupina). 
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STATISTICKé údAje 
V rámci sociálně rehabilitačních aktivit ve Stac-
ionáři RIAPS a v rámci sociálně rehabilitačních ak-
tivit v CDZ jsme v roce 2020 celkem pracovali se 
171 uživateli, z toho bylo 110 žen a 61 mužů. 
Služba byla celkem poskytována 2010 hodin.
Za klienty jsme v rámci cest najeli 29102 kilometrů 
služebními automobily. 

obSAH A PRůběH 
Služby v RoCe 2020 
V roce 2020 jsme poskytli sociálně rehabilitační 
služby ambulantní a terénní formou celkem  171 
klientům. 

Kromě běžně registrovaných služeb jsme se věno-
vali také mimořádným aktivitám. Služba má důleži-
tou roli rovněž směrem k veřejnosti. Námi pořádané 
akce mají zpravidla destigmatizační charakter. 
Rok 2020 byl hodně ovlivněn pandemickou sit-

uací v souvislosti s onemocněním covid 19, ale i 
přesto se nám podařilo uspořádat destigmatizační 
akci s názvem Svět uvnitř, na jejíž organizaci jsme 
společně s klienty pracovali již od roku 2019. V rám-
ci workshopu pod vedením malíře Martina Březiny 
vznikaly obrazy, které byly na akci draženy. Akci 
moderoval herec Karel Zima a hudební doprovod 
zajistila skupina The Atavist. Akce měla velký ohlas 
z řad veřejnosti. V srpnu jsme se zúčastnili také 
hudebně uměleckého festivalu Artu Kus, kde jsme 
prezentovali naše služby i výrobky. Na těchto ak-
cích se vždy zapojují i samotní uživatelé služby, 
kteří měli pro návštěvníky festivalu připravený výt-
varný program. 

Nadále jsme  rozvíjeli spolupráci s odbornými lékaři 
psychiatry a psychology z regionu Trutnov, s Psychi-
atrickou nemocnicí Kosmonosy, s Psychiatrickým 
oddělením Oblastní nemocnice Jičín a s dalšími 
zařízeními poskytujícími služby lidem s duševním 
onemocněním v Královéhradeckém kraji.

Za tým Stacionáře RIAPS Lucie Skalská
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Sociálně právní 
ochrana dětí
(SPOD) PoSlání

RIAPS je začleněné zařízení Sdružení ozdravo-
ven a léčeben okresu Trutnov, IČO 00195201, 
DIČ CZ 00195201, statutární zástupce Pharm-
Dr. Jana Třešňáková, adresa Procházkova 818, 
541 01 Trutnov. Sdružení ozdravoven a léče-
ben okresu Trutnov je nestátním zdravotnickým 
zařízením, příspěvkovou organizací Královéhra-
deckého kraje.  

V konci roku 2019 došlo k podstatnému zúžení 
činností a pověřených osob v rámci RIAPS Trut-
nov,  začleněného  zařízení RIAPS (blíže o RIAPS  
v úvodu Výroční zprávy RIAPS za rok 2020).  

SCHválené ČInnoSTI
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 
písm. a)zákona č. 359/1999 Sb.)

Pověřené oSoby
n	Mgr. Barbora Knotková (roz. Knotková ) 
 - činnosti dle § 11 písm. a)
n	PaedDr. Ivan Knotek  - činnosti dle § 11 
 písm. a), od  1.9.  v roli  garanta 
 a případové supervize  
n	Bc. Vendula Rohlenová  (roz. Maršíková)
 – činnosti dle § 11  písm.a)
n	MUDr. Zuzana Kozáková – odborná garance

STATISTIKA
Rozsah  činností a v režimu SPOD nebyl velký.  
Aktivitám v  režimu  SPOD bylo v roce 2020 věno-
váno 79 hodin.    

HoSPodAření
Náklady na činnosti SPOD byly  hrazeny z příspěv-
ku zřizovatele. Šlo o osobní náklady. Jejich celková 
částka činila  25.925,- Kč.  
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	 Evropské	unii	za	podporu	v	rámci	Regionálního	operačního	programu	i	Operačního	programu	zaměstnanost	
	 Ministerstvu	práce	a	sociálních	věcí
	 Ministerstvu	zdravotnictví	České	republiky	
	 RVKPP	a		Úřadu	vlády	ČR
	 Královéhradeckému	kraji,	zvláště	pak	odboru	zdravotnictví	a	odboru	sociálních	věcí	
	 Centru	investic,	rozvoje	a	inovací
	 Městům	a	obcím	v	regionu,	zejména	pak	Trutnovu,	Dvoru	Králové	nad	Labem,	Vrchlabí,	….
	 Sponzorům	z	řad	firem	a	jednotlivců
	 Ředitelství	Sdružení	ozdravoven	a	léčeben	okresu	Trutnov		a		všem		členům	jeho		týmu		v	čele	s	PharmDr.	

Janou	Třešňákovou	a		Ing.	Janou	Totkovou,	za		technickou	pomoc		pak	panu	Miroslavu	Peterovi			
	 Ostatním	začleněným	zařízením	SOL
	 Supervizorům		PhDr.	Lence	Klepáčkové,			PaedDr.	Václavu		Schmidtovi,		a		Mgr.	Janě	Ženíškové
	 Panu	malíři	Březinovi	za	vedení	workshopu	s	klienty	,			panu		herci			Karlu	Zímovi		a	skupině	The	Atavist			za	

podporu	destigmatizační	akce
	 Firmě	Průmstav	Náchod	,	s.r.o.,			panu		Ing.	Pavlíčkovi	a		panu	Ing.	Schmiedlovi		za		realizaci	investičního	

projektu	 	Centrum	duševního	zdraví	RIAPS	Trutnov,	 reg.	číslo	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463,	pod-
pořeného	z	prostředků	EU	

	 Všem	spolupracujícím	organizacím	a	jednotlivcům,	dobrovolníkům,	stážistům,	praktikantům,	…
	 a			zejména		pak	všem	našim	klientům		a		jejich	blízkým.					

DĚKUJEME

Rádi bychom opět společně poděkovali všem, kteří nějakým způsobem podpořili aktivity RIAPS. Bylo 
jich opravdu mnoho, a tak někteří zůstanou nejmenovaní, i když jejich pomoc byla pro nás  také velmi 
důležitá.  

PODĚKOVÁNÍ



32


