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Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, 

dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší 

organizace P- centra.

Jedno přísloví říká: „Cesty vznikají tím, že se po nich jde“. Myslím, že jsme v loňském roce 

prošlapali mnoho nových cest, a to v různých oblastech.

Hlavní změnou v naší organizaci bylo v loňském roce to, že jsme se transformovali z občan-

ského sdružení do zapsaného spolku. Tato transformace reagovala na nové platné legisla-

tivní změny v naší republice.

Pokračovali jsme v úsilí poskytovat co nejkvalitnější péči našim klientům – dětem, do-

spělým, školám i veřejnosti. V listopadu jsme ukončili mezinárodní projekt ESF s názvem 

„Restart“, který byl zaměřen na efektivní včleňování klientů doléčovacího programu do 

pracovního procesu. Zapojili jsme se jako partneři Kliniky Adiktologie, 1. Lékařské fakulty 

University Karlovy v Praze do dalšího mezinárodního projektu ESF s názvem „VYNSPI2“. 

Projekt je zaměřen na implementaci a evaluaci minimálního preventivního programu 

a ověřování systémových nástrojů ve vzdělávání pracovníků v prevenci.

Jako každý rok chci poděkovat všem pracovníkům, kteří do své profese dávají nejenom své 

odborné znalosti ale i nadšení, energii a srdce. Není lehké fungovat v sociálních  službách, 

kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a financování je přitom tak nejisté. Velké uzná-

ní a  respekt si zaslouží fungování úseku ekonomicko-provozního, který všem pracovníkům 

i vedoucím jednotlivých služeb zajišťuje bezpečné a kvalitní zázemí pro jejich práci.

Významnou oporou pro nás byli členové Výboru spolku, kteří kromě podpory emoční, fi-

nanční a odborné, nabízeli také svůj volný čas. Vážíme si právních rad JUDr. J. Klimeše, 

odborné podpory MUDr. J. Šmoldasové, PhDr. J. Radimeckého, Mgr. V. Jurečkové a neza-

stupitelné finanční podpory (a skvělé kávy) Ing. P. Šterce.

Děkujeme také všem, kteří nás podporují a pomáhají nám – donátorům, dobrovolníkům 

a stážistům!

Přeji nám všem pohodový rok 2015

                                                         

                                                         PhDr.et Mgr. Dagmar Krutilová

                                                         ředitelka P-centra, spolku
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Poradna Pro alkoholové  
a jiné závislosti 

Pracovní tým: 

mgr. Hana Štěpánková  
vedoucí, terapeutka 

mgr. Pavlína Prachařová  
psycholožka, terapeutka

mgr. michal růžička  
speciální pedagog, terapeut

mgr. Jana olejníčková  
speciální pedagog, terapeutka

 Bc. Petr Šeda  
sociální pracovník 

radka chromková 
pracovnice prvního kontaktu

mgr. renata Jakubcová 
(sociální pracovnice), toho času na mateřské dovolené

 Jan Sychra 
pracovník prvního kontaktu
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naše vize

Do budoucna bychom chtěli zachovat profesionalitu a odbornost ve službách, které nyní 

poskytujeme. Důležité pro nás také je poskytované služby zkvalitňovat a jako organizace 

odborně růst. Významnou pro nás zůstává lidskost v přístupu ke klientům. Chceme, aby 

pro klienty prostředí Poradny bylo příjemné, bezpečné a podporující. I nadále chceme in-

formovat širokou veřejnost o problematice závislosti.

Pro koho

Cílovou skupinou Poradny pro alkoholové a jiné závislosti jsou česky a slovensky hovořící 

osoby od 15 let, které:

●	 chtějí omezit experimentování s návykovými látkami nebo s ním přestat, 

●	 jsou závislé nebo vnímají své užívání návykových látek jako problémové a chtějí to 

změnit, 

●	 mají problém s hazardním hráčstvím a chtějí jej řešit, 

●	 jsou negativně ovlivňovány návykovým chováním jejich blízkých, rodinných příslušní-

ků a chtějí tuto situaci změnit.

Co děláme

IndIvIduální terapII
Jedná se o nejčastější formu poskytované služby v Poradně. Klienti mohou využít jak krát-

kodobé poradenství, tak dlouhodobou terapii, dle jejich potřeb a míry provázanosti užívání 

návykových látek a dalších problémů. Individuální terapii mohou využít i lidé, kteří se po-

týkají s užíváním drog, alkoholu nebo hazardní hrou u svých blízkých.

rodInnou terapII
Užívání návykových látek nebo hazardní hra často ovlivňuje fungování celé rodiny. Proto 

je užitečné, když se do terapie zapojí rodina. Díky tomu se otevřeně pojmenují některé pro-

blémy, a to jak je jednotliví členové vnímají. Rodina se také dozví více informací 

o návykových látkách a závislosti.

párovou terapII 
Podobně jako u rodinné terapie je vhodná tehdy, když užívání návykových látek nebo ha-

zardní hra narušuje partnerské soužití. V rámci párové terapie se hledají společné cíle 

a možnosti vzájemného soužití.
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SocIální prácI 
V rámci sociální práce nabízíme sociální poradenství v otázkách zaměstnanosti – nejčastě-

ji při hledání práce, oblasti dluhů, komunikace s úřady a dalších. Poskytujeme kontakty na 

další instituce, kam se v případě obtíží mohou lidé obrátit.

KrIzovou IntervencI 
Lidé, kteří spadají do cílové skupiny (viz pro koho) se na nás mohou obrátit v situacích, kdy 

cítí beznaděj, bezmoc a nedokážou sami v tu chvíli nalézt východisko ze situace, která je 

tíží. Cílem je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že se krize bude nadá-

le prohlubovat. 

podpůrné teStování 
Nabízíme podpůrné testování na přítomnost drog v moči nebo ve slinách. Klienti toto vyu-

žívají především, když potřebují dokladovat abstinenci. Podpůrné testování probíhá na žá-

dost klienta, je bezplatné. Test si klient pořizuje na vlastní náklady.

Všechny služby poskytujeme bezplatně a anonymně.

rok 2014

Počet klientů za rok 2014 je srovnatelný s rokem předchozím. Celkem využilo našich služeb 

224 klientů (v loňském roce 220). 

Nejčastější primární drogou u našich klientů je opět pervitin (83) a alkohol (69), následu-

jí opiáty (11), THC (17). Z toho 26 uživatelů aplikovali návykovou látku injekčně. Velká část 

klientů, kteří nemají jako primární drogu alkohol, vykazuje problematické užívání alkoho-

lu. Počet blízkých osob, které využily našich služeb v roce 2014, byl 28. Celkově pozoruje-

me zvyšování počtu klientů oproti loňskému roku. Nárůst je především klientů se závislos-

tí na pervitinu a alkoholu.
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Naše Poradna je registrovaná jako sociální služba a jako jednu ze zásad, kterou aktivně 

uplatňuje, je možnost, aby klient zůstal v anonymitě. Tuto možnost našim klientům nabízí-

me a část jich ji také využívá.  Průměrný věk našich klientů 33 let. Obecně můžeme o našich 

klientech říci, že vyšší věkový průměr mají klienti s problematickým užíváním alkoholu (38 

let) a ti, kteří přichází s problematikou hazardního hráčství (32 let). Průměrný věk klientů 

s užíváním nealkoholických drog je nižší, kolem 25 let. 

S klienty Poradny uzavíráme standardně terapeutický kontrakt. Podařilo se nám referovat 

řadu klientů na detoxifikaci a následnou léčbu v rezidenčních léčebných programech (PL, 

TK). Pokračovali jsme v kontaktování potencionálních klientů přímo na detoxifikační pro-

gram PK FN Olomouc a VN Olomouc. Využití kapacity Poradny považujeme za velice efek-

tivní. V roce 2014 bylo realizováno 2820/30min intervencí. 

Co se Podařilo a vize

V roce 2014 se nám dařilo pracovat kvalitně v rámci individuální práce s klientem (pora-

denství, individuální terapie, sociální práce, podpůrné testování a další). Jako významné a 

zároveň alarmující vnímáme nárůst klientů s problémem závislosti na alkoholu. Jedná se 

o cílovou skupinu, na kterou chceme profesně zaměřit v příštím roce největší pozornost. 

Domníváme se, že služby jsme poskytovali odborně a kvalitně. Dařilo se nám informovat 

veřejnost o našich službách, ale také o závislosti a možnostech její léčby.

Práce v Poradně nejčastěji probíhala formou individuálních konzultací s klientem nebo 

s jeho blízkým sociálním okolím (rodiče, partner, sourozenci). V případech, kdy ambulant-

ní terapie nebyla dostačující, poskytovali pracovníci motivační trénink před léčbou, základ-

ní poradenství v oblasti zdravotního stavu a zprostředkování kontaktů na residenční léčbu. 

Velmi důležitá je také spolupráce s dalšími institucemi, které máme zahrnuty v tzv. síti slu-

žeb pro naše klienty. Jedná se o oblast dluhového poradenství, psychiatrické péče, manžel-

ské a rodinné poradenství, poradenství pro zdravotně znevýhodněné klienty, popřípadě od-

kaz na dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc.

Nadále prezentujeme naše služby s cílem informovat občany Olomouce a Olomouckého 

kraje o tom, kam se mohou obrátit v případě, že se u nich nebo v okolí objevil problém sou-

visející s návykovými látkami. 

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti a výsledky  její práce byly prezentovány na akcích:

●	 II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY, Pedagogická fakulta UP  

(11. – 12. 3. 2014). – Poster
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●	 Soustředění pro studenty denního studia VOŠ Caritas a UP Olomouc, CMTF, katedra 

křesťanské sociální práce. Vizovice 9.4.2014. Představení Poradny

●	 9. česká konference kognitivně behaviorální terapie (PL Kroměříž 22 - 24.5.2014)

●	 Using schools for developing european citizenship — USDEC 3, Sakarya Turecko 

(17.08.-30.08.2014) Prezentace poradny a metod práce s mládeží ohroženou riziko-

vým chováním.

●	 Adiktologická konference Restart: Teorie a praxe léčby závislostí. (9-10.10.2014) 

Prezentace poradny

Podařilo se nám navázat dobrou spolupráci s Ambulancí adiktologie (Podané ruce), ve 

které chceme i nadále pokračovat, např. vzájemným vzděláváním a výměnou zkušenos-

tí. Intenzivněji také spolupracujeme s olomouckou Probační a mediační službou, jejíž pra-

covníci nás oslovili s žádostí o spolupráci při testování klientů PMS. Nabídku testování 

na přítomnost návykových látek využívá také řada klientek Oddělení péče o rodinu a děti 

Magistrátu města Olomouce. Tento fakt si rovněž vyžádal intenzivnější spolupráci s tím-

to orgánem.

Pokračuje mezinárodní spolupráce Poradny s Britskou společností Foundation66 ( Aidan 

Grey), která se ambulantní léčbou závislých zabývá.  Jejich metodiku „Krátký intervenč-

ní program“ na léčbu závislých na stimulantech, upravenou na české prostředí a užívání 

pervitinu uplatňujeme i nadále při práci s klienty Poradny pro alkoholové a jiné závislos-

ti. Vytvořili jsme pro naše účely metodický Terapeuticko – intervenční program pro prá-

ci s klienty závislými na pervitinu. Plánujeme vytvořit podobný materiál pro práci  

s klienty závislými na alkoholu.

Mezi další vize a plány patří skupinová práce s klienty Poradny pro alkoholové 

a jiné závislosti. Na základě realizovaného výzkumu studentkou VOŠ - sociální Caritas 

Olomouc, chceme zmapovat a následně nastavit dobře fungující skupinovou práci pro naše 

klienty.

Na základě tohoto výzkumu také probíhala v roce 2014 evaluace služeb Poradny.

práce S rodInamI
V roce 2014 realizovali pracovníci Poradny intervence zacílené k rodinám. Podkladem 

pro tuto práci je informačně-edukativní brožura: Pro rodiče nejen o výchově (2013, vyd. 

P-centrum). Brožura je velmi důležitý ucelený informační materiál, který pracovníci 

Poradny předávají přímo klientům a tím zvyšují informovanost o poskytované službě.  Díky 

finančním prostředkům z Olomouckého kraje jsme mohli loni vydat tento text.
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práce S mladIStvýmI
V rámci Poradny pracujeme s klienty staršími 15 let a skupina klientů 15 – 18 let má své 

specifické potřeby, a proto se tomuto tématu věnujeme na pravidelných supervizích.

práce Se Studenty 
Jako samozřejmou součást naší práce považujeme poskytování stáží studentům vysokých 

a vyšších odborných škol. Studentům nabízíme možnost poznat, jak funguje naše zaříze-

ní, a u dlouhodobých stáží umožňujeme náslechy s možností zapojení do programu. Stáže 

studentům umožňují seznámit se s prací v oblasti drogových závislostí, poznat náplň práce 

sociálního pracovníka, psychologa apod. v takovém typu zařízení. Mohou zde získat nové 

zkušenosti a poznatky o pomáhající profesi tohoto typu i o sobě samém.  

V roce 2014 proběhlo cekem 26 stáží a 2 exkurze. Většinou se jedná o studenty Univerzity 

Palackého v Olomouci a VOŠ - sociální Caritas v Olomouci.

regIonální Spolupráce
V rámci regionu spolupracuje Poradna pro alkoholové a jiné závislosti převážně s následu-

jícími institucemi:

●	 Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD): Probíhá vzájemná komunikace, testo-

vání klientů, návrhy na další intervence atd.

●	 AT Ambulance FN Olomouc: Spolupracujeme s MUDr. Jarmilou Šmoldasovou,  pře-

devším u klientů v substituční léčbě poskytujeme podpůrnou psychoterapii.

●	 Charita Olomouc: U klientů ohrožených bezdomovectvím je důležitá spolupráce  

s Charitou Olomouc,  v oblasti jimi poskytovaných služeb. 
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doléČovaCÍ CentrUm

Pracovní tým: 

mgr. Edmund Wittmann  
vedoucí doléčovacího centra,  

psycholog, terapeut 

mgr. Pavlína Prachařová  
zástupkyně vedoucího, psycholožka,  

terapeutka

PhDr. et mgr. Dagmar Krutilová  
ředitelka, terapeutka

mgr. michal růžička Ph.D.  
speciální pedagog, terapeut 

mgr. Jana olejníčková  
speciální pedagožka, terapeutka 

Bc. Petr Šeda  
sociální pracovník 

markéta Hošková Dis.  
sociální pracovnice 

radka chromková  
pracovnice prvního kontaktu 

Jan Sychra  
pracovník prvního kontaktu

mgr. renata Jakubcová  
sociální pracovnice,  

toho času na mateřské dovolené
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naše vize

Nabízíme pomoc v novém začátku lidem po léčbě závislosti, podporu při jejich ukotvení, 

stabilizaci a při zvládání nároků každodenního života bez návykových látek či hazardní hry. 

Pro koho

Naší cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových 

látkách/hazardní hře, které absolvovaly minimálně 3 měsíční pobytovou léčbu závislosti 

a nastoupí bezprostředně po ní. Klienti jsou motivováni k dlouhodobé abstinenci a chtě-

jí podporu při zvládání života bez návykových látek/hazardního hráčství a pomoc při svém 

sociálním začleňování. 

Co děláme

Doléčovací centrum nabízí dvě služby:

Doléčovací program (v délce 6 nebo 8 měsíců) a chráněné byty (na 4 nebo 6 měsíců). 

Program je možné navštěvovat a nebydlet v chráněném bytě, ale ne naopak.

doléČovací program 
je určen klientům po minimálně 3 měsíční léčbě závislosti v psychiatrické léčebně, terapeu-

tické komunitě nebo na specializovaném protidrogovém oddělení v rámci výkonu trestu. 

Kapacita programu je 15 osob.

Klienti se v předchozí léčbě dozvědí spoustu nezbytných informací o své nemoci – závislos-

ti, naučí se jí porozumět a vštípí si důležité zásady. Umějí tedy abstinovat v bezpečném pro-

středí léčebny či komunity. U nás se učí, jak abstinovat v běžném životě. Musí tedy absti-

novat a k tomu chodit do práce, prožívají stresové situace a učí se, jak je zvládat „s čistou 

hlavou“, tzn., aniž by sklouzli zpět k návykové látce. Rovněž zjišťují, že není reálné dostat 

vždy hned to, co chtějí, učí se čekat a zvládat např. i nepříjemné stavy s tím spojené. Bývá 

to pro ně nové, neboť život s návykovou látkou je o okamžitém uspokojení. U nás se učí, že 

nepříznivé situace se musí vydržet, učí se říci si o pomoc, učí se sebepodpoře.

Doléčovací program poskytuje klientům podporu formou individuální a skupinové terapie. 

Každý klient má svého terapeuta-garanta, který ho celým pobytem tady provází. S garan-

tem má klient každý týden individuální sezení (v délce 60 minut), na kterém rozebírá to, 

co ho momentálně trápí, co mu naopak přináší radost a jak se mu daří abstinovat. Probírá 
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situace v práci, zvládání stresových situací, řeší aktuálně vzniklé problémy a „chutě“ na ná-

vykovou látku. Se svým garantem klient pracuje na úkolech ze svého individuálního léčeb-

ného plánu (kontraktu), který si sám stanovil.

V začátcích je pro klienty nepostradatelná pomoc sociálních pracovníků, kteří pomáha-

jí např. se sepsáním životopisu, radí, jak hledat práci, jak komunikovat s úřady, pomáha-

jí formulovat různé žádosti (např. o splátkové kalendáře při řešení dluhů apod.). Poskytují 

sociální a pracovní poradenství.

Každý pracovní den v 8:00 hod mají nezaměstnaní klienti ranní skupinu, na které před-

kládají svůj plán dne, probírají jak a kde hledat práci a co s volným časem. Každý klient 

musí mít představu, co bude celý den dělat, mít strukturu dne. Neboť to je to, co jim při ži-

votě s návykovou látkou většinou zcela chybělo. 

Další skupinové aktivity se už týkají všech klientů, nejen těch nezaměstnaných. Během týd-

ne mají 90 minutové skupiny hodnotící, dynamické a tématické, které vedou vždy 

dva terapeuti. 

Na dynamické skupině se pracuje převážně s aktuálními tématy klientů a vzájemnými 

vztahy. Na hodnotící skupině se klienti vyjadřují k uplynulým 14 dnům – co se povedlo, 

co bylo těžké, za co se mohou pochválit a poslechnou si reakce ostatních, které mohou být 

někdy kritické, takže se učí přijímat kritiku, pracovat se stresem, být asertivní. Jindy dosta-

nou pochvalu, ocenění a učí se je přijímat. Rovněž se hodnotí plnění kontraktu (neboli in-

dividuálního léčebného plánu), který si klient sám sestaví. Tematické skupiny vycháze-

jí z manuálů „Prevence relapsu“ a jsou hodně zaměřeny na práci s chutěmi na návykovou 

látku/hazardní hru, ale objevují se i jiná témata, která jsou pro klienty aktuální (depresivní 

stavy, partnerské vztahy, komunikační dovednosti atd.).

Různými způsoby podporujeme klienty v aktivním trávení volného času. Tzv. „klub“ (so-

cioterapeutická skupina) je povinnou součástí programu, koná se každé úterý v 17.00 hod a 

trvá 60 minut. Klub připravují sociální pracovníci. Klub si klade za cíl naučit klienty trávit 

volný čas, nebo jim alespoň předestřít možnosti zdravého a aktivního trávení volného času. 

Někdy jde o sportovní aktivitu (fotbal, volejbal, horolezecká stěna), jindy je keramika, ná-

vštěva výstav, muzeí a jiných kulturních akcí. Mimo kulturní a sportovní aktivity je snaha 

klienty více seznamovat s tím, co obnáší zdravý životní styl - zdravá strava, pohyb, eko-

logické chování. 
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Klienty ve zdravém trávení volného času podporujeme i tak, že mají možnost půjčit si 

kola, stany, spacáky, kolečkové brusle apod., za malý finanční příspěvek si mohou 

půjčit permanentku do fitcentra nebo na bazén. 

cHránĚné Byty
jsou velmi důležitou součástí služeb, které nabízíme. Užívání návykových látek se pojí k ně-

jakému konkrétnímu místu a konkrétním lidem. Pokud chce člověk abstinovat, musí toto 

opustit, neboť návrat po léčbě do míst, kde zneužíval drogy či alkohol ve většině případů 

znamená porušení abstinence a návrat k předchozímu způsobu života s návykovou látkou. 

Proto je tak důležité původní místo opustit a začít znovu jinde a bez „nálepky uživatele“. 

Chráněné byty máme dva. Klienti v nich fungují víceméně samostatně. Kapacita obou 

bydlení je 6 a 6 lůžek. Na obou bytech se platí příspěvek na bydlení ve výši 2400,- Kč.

V chráněných bytech platí kardinální pravidlo „čistoty prostředí“, tzn., nesmí tu být ni-

kdo pod vlivem návykové látky, a totéž platí pro účast na programu. Jestli klienti skutečně 

abstinují, kontrolujeme při namátkovém provádění toxitestů a dechových zkoušek 

na přítomnost alkoholu. 

Každý týden probíhá domovní skupina, kde se řeší problémy vzniklé společným souži-

tím, určí se, kdo bude zodpovědný za úklid a řeší se další provozní věci včetně případné po-

třeby dovybavení chráněného bytu.

dalšÍ aktivity na PodPorU soCiálnÍ integraCe  
našiCh klientů

Průběžně jsme naše klienty zapojovali do mezinárodního projektu ESF „Restart“, který 

jim pomáhal v nalezení a udržení zaměstnání.

Myšlenka na podporu začlenění našich klientů do pracovního procesu stála i v základech 

sociálního podnikání P-centra. Výsledkem bylo, v září 2013, otevření sociálního pod-

niku „Naše café“ http://www.nasecafe.cz/, které poskytuje 4 pracovní místa 

„na zkoušku“ po dobu šesti měsíců klientům Doléčovacího centra. Ti tak mají možnost zís-

kat či znovu osvojit pracovní návyky, a tak si zvýšit šanci na získání stálého zaměstnání.

Naším záměrem je soustředění na obtíže klientů v celém jejich kontextu. Nelze 

klienta dlouhodobě udržet na trhu práce (tzn., nezvládne dlouhodobě absti-

novat), když nebude sociálně integrovaný a naopak se bude izolovat a blud-

ný kruh závislosti dále posilovat. Udržení našich klientů v pracovním procesu 
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je podmíněno sociální integrací v tom nejširším kontextu. Následující aktivity 

jsou důležité právě z hlediska toho, že pomáhají klientům rozvíjet sociální do-

vednosti, které jsou klíčové pro jejich začlenění.

neformální StředeČní SetKání: neStředy ve Středu
K založení „střed nestřed“ nás vedla zkušenost zakladatele londýnské organizace BOB. 

Zakladatelem organizace BOB je bývalý klient, který nevěděl, co dál po léčbě, a tak začal 

pořádat badmintonové kluby. Jeho kluby začaly být tak navštěvované, že začal mít pro-

blémy s prostorem. Proto se domluvil s místním radním, který jim poskytl větší prosto-

ry. Začaly postupně vznikat i jiné kluby, které reagovaly na potřeby uživatelů (např. filmo-

vé kluby pro lidi, co nemají TV nebo se chtějí dívat na film společně s dalšími lidmi).  Kluby 

jsou zcela dobrovolné a účast na nich není nijak podmiňována např. abstinencí.  Tyto spo-

lečenské kluby v Londýně, mohou navštěvovat všichni lidé, kteří mají problémy s drogami 

či alkoholem a setkat se s jinými v podobné situaci.  Jsou navrženy tak, aby doplňovaly stá-

vající systém léčby a aby lidem nabízely podporu a sociální interakci.

Pro značnou úspěšnost těchto klubů, jsme se snažili tuto zkušenost převést do našeho pro-

středí.  Nicméně kvůli prostorům, ve kterých středy nestředy pořádáme (na našem dolé-

čovacím centru), jsme museli nastavit podmínku dočasné abstinence. To znamená, že na 

středy nestředy mohou přijít kromě doléčovacích klientů také Ti, kteří sice neabstinují tr-

vale, ale jsou „čistí“ po dobu jejich účasti na nestředách. 

Díky středám nestředám mohou účastníci poznávat nové lidi a zároveň být v bezpečném 

prostředí. Snažíme se, aby veškeré aktivity, které na středách nestředách děláme, vycházely 

od samotných účastníků. Většinou hrajeme stolní hry: česko, svět, aktivity, dixit nebo tvo-

říme dekorace k určitému ročnímu období.  Účast na středách nestředách je zcela dobro-

volná. Někdy se nás sejde sedm, někdy nepřijde nikdo. Přehled toho co se bude následující 

středu dít mohou zájemci sledovat na našich facebookových stránkách, které po každé ne-

středě pravidelně aktualizujeme. 

Více na:

https://www.facebook.com/pages/Doléčovák-Nestředy-ve-středu/335092079934113

podveČerní jóga
Dalším „klubem“, který jsme (pro naše doléčovací, ambulantní klienty a ostatní lidi, kte-

ří mají či měli problémy s drogami či alkoholem) otevřeli, je cvičení jógy. Toto cvičení vede 

zkušená lektorka a studentka UP Linda, která si na každou hodinu připravuje pouze ta-

kové cviky - pozice, které jsou pro ostatní zvládnutelné a hlavně příjemné. Linda se snaží 

klást velký důraz na dech, protože je nesmírně důležité se naučit správně dýchat. Stejně tak 
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klade důraz na správné provedení jogových pozic. V případě, že se provádí složitější pozice, 

ukazuje vždy více variant, které si může každý sám zvolit. Cvičení vždy zahajuje pozdravem 

slunci, do kterého vkládá nové další pozice. Nicméně náročnost cvičení vždy přizpůsobuje 

účastníkům, aby i ten, který přijde na jógu poprvé, se mohl aktivně účastnit.

Na jógu chodí ženy i muži různé věkové kategorie. Někdo si přijde „dát pořádně do těla“ 

někdo se naopak přijde jen zklidnit po náročném pracovním dni. Za jógu se neplatí a kari-

matku zapůjčujeme přímo na místě, takže cvičení není ani finančně náročné, což je také to, 

co dělá naši jógu přitažlivou pro širokou škálu lidí.

SocIoterapeutIcKý víKend
Strávili jsme celkem s osmi klienty víkend v Oderských vrších. Cílem bylo ukázat nízkoná-

kladové možnosti trávení volného času v blízkém okolí.

paradIvadelní veČery
Paradivadlo je seskupení klientů z Doléčovacího centra P-centra Olomouc a studentů 

z oboru Speciální pedagogika (dramaterapie) z PdF Univerzity Palackého. Divadelní sou-

bor vznikl na podzim roku 2013 a v roce 2014 ve své činnosti pokračoval.

Cílem daného souboru je podpořit kreativitu klientů, umožnit jim kvalitně trávit volný čas 

a nalézat nové možnosti jak se realizovat.

Paradivadlo se stalo místem, kde se klienti a studenti setkávali za účelem společné tvor-

by, ale také sdílení. Tvorba představení s sebou nese mnoho úskalí, od sepsání scénáře až 

po výtvarné řešení scény. Celým procesem si účastníci Paradivadla během roku procházeli, 

kdy se na jaře 2014 začalo připravovat představení na konferenci Restart. V létě se divadel-

ní soubor obměnil a divadelní tvorba si procházela velkou změnou. Na podzim roku 2014 

se uskutečnilo představení Míjení aneb my jiní v prostorách galerie U Mloka v rámci kon-

ference k projektu Restart. Klienti a studenti tvořili dál a v zimě 2014 se konalo další před-

stavení Zápletka s Drákulou, které mělo premiéru na Vánočním setkání bývalých a součas-

ných klientů Doléčovacího centra.

Paradivadlo je otevřený soubor, který stále přijímá nové „tváře“ jak z řad klientů, tak ze 

skupiny studentů. V rámci Paradivadla měli klienti možnost navštívit studentská předsta-

vení speciálních pedagogů (dramaterapeutů) na Konviktu či Poetickou kavárnu pořádanou 

studenty Střední pedagogické školy v Přerově. Cílem Paradivadla není tedy jen tvořit, ale 

také čerpat ze zkušeností jiných souborů či divadelních uskupení. 
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vánoČní SetKání S KlIenty
Každoročně pořádáme před Vánocemi setkání jak s klienty, kteří zdárně prošli doléčovacím 

programem a dál pokračují v abstinenci, tak s klienty aktuálně v programu. Takováto se-

tkání mají i motivační charakter pro klienty dosud v programu. Vidí, že abstinovat lze a že 

to nemusí být ani pojímáno jako výrazná obtíž nebo handicap. A my rádi vidíme, že klien-

ti, kterým jsme se věnovali, nás už nepotřebují a dokáží žít plnohodnotný život bez návyko-

vých látek. Letos se dostavilo 48 klientů a k výborné atmosféře přispělo i divadelní předsta-

vení, které si připravila část našich klientů v rámci paradivadelních večerů.

rok 2014 v ČÍsleCh

Obložnost doléčovacího programu byla v roce 2014 - 79%. V roce 2013 to bylo 84%. 

Obložnost chráněných bytů byla v roce 2014 - 72% oproti 91% v roce 2013. 

Zájem o doléčování u nás je velký, proto je potřeba přihlásit se s větším časovým před-

stihem - nejméně dva měsíce před plánovaným nástupem, aby byl volný termín nástupu. 

Letos jsme zaznamenali velký počet zrušených již dohodnutých nástupů - cel-

kem 26. Což je nebývale vysoké číslo.

Toto vysoké číslo zrušených nástupů se nám promítlo do nižší obložnosti. Pro předsta-

vu v 2014  proběhlo 102 jednání se zájemci o službu, 46 bylo odmítnuto z ka-

pacitních důvodů, nových nástupů bylo 25, zrušených již dohodnutých nástu-

pů (dozvídáme se často v den nástupu) 26. Další mají dohodnutý termín nástupu 

v 2015.

Počet klientů 

- V doléčovacím programu

- V chráněných bytech

35 (z toho 29 mužů)

34

Průměrný věk klientů závislých na:

Alkoholu

Nealkoholových návykových látkách

Gamblingu 

37,6 let

28,6 let

36 let

Řádné ukončení doléčování 15 klientů

Předčasné ukončení z osobních důvodu na straně klientů 8

Předčasné ukončení z důvodu relapsu a odchod do další léčby 5

Předčasné ukončení z důvodu relapsu a ztráta dalšího kontaktu 3
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Kvůli jaké závislosti se u nás klienti doléčovali?

 
Kanabinoidy; 2

Opiáty; 5

Alkohol; 12
Stimulanty; 18

Gambling; 1

Stimulanty

Kanabinoidy

Opiáty

Alkohol

Gambling
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rodinné CentrUm U mloka 

Pracovní tým: 

mgr. Bc. Jiřina Pončová 

sociální pracovník, vedoucí rodinného 

centra U mloka, garant rodiny

Bc. Petra chromková 

sociální pracovník, garant rodiny

mgr. ondřej toth 

psycholog, garant rodiny,  

vede kluby starších dětí

Bc. Jiří Klimeš 

sociální pracovník, koordinátor dobrovol-

níků Pět P, během roku odešel a jako koor-

dinátora ho nahradila Klára Červinková

Klára Červinková 

pracovník pro podporu rodině při vzdě-

lávacích potřebách a koordinátorka do-

učování

mgr. martina Fitříková  

pracovala na klubu pro starší děti, během 

roku odešla a nahradila ji  
Bc. Kristýna Bajerová

po odchodu jiřího klimeše klub mladších 

dětí vedli  

veronika Kalášková a tomáš Lakota. 

Případová práce je supervidována externími supervizory.
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Rodinné centrum U Mloka poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 

zákona 108/2006 Sb. § 65,  vzdělávání pěstounským rodinám a facilituje případové 

konference.

V sociálně aktivizačních službách se Rodinné centrum U Mloka zaměřuje na cílenou a ak-

tivní podporu rodin s dětmi ve věku 5-15 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Pomocí poradenství, individuálních a skupinových aktivit podporujeme rodinu v tom, aby 

byla schopna tuto nepříznivou situaci řešit sama.

naše CÍle

●	 Posilovat rodičovské dovednosti a schopnost samostatně řešit nepříznivé situace.

●	 Učit děti pracovat se svými výchovnými problémy, dodržovat pravidla a hranice, pod-

porovat jejich samostatnost a sebevědomí.

Pro koho 

●	 Rodiny s dětmi ve věku 5-15 let v sociálně nepříznivé situaci (sociální vyloučení, ko-

munikační problémy, narušené vztahy v rodině, působení dlouhodobého stresu, 

traumat).

●	 Rodiny s dětmi ve věku 5-15 let s výchovnými problémy.

kdo nás PodPoroval

Naši činnost v roce 2014 podporovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Olomoucký 

kraj, Statutární Město Olomouc (projekt Rodinné centrum U Mloka) a nadace NROS z pro-

gramu Pomozte dětem! (projekt Mlok s úsměvem).

Co nabÍzÍme

pro doSpĚlé:

poradenství
je zaměřeno na zlepšení komunikace a vztahů v rodině, pochopení problému, jeho příčin 

a hledání řešení, zvládání výchovných potíží dětí, orientace v síti pomáhajících organizací, 

právní poradenství. 
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rodičovské skupiny 
jsou pravidelná setkávání dospělých klientů zaměřená na zvyšování rodičovských kompe-

tencí, pochopení vzniku poruch chování, práci se stresem a sdílení zkušeností ostatních 

rodičů. 

Probírali jsme témata Vývojová specifika, Sociální potřeby, Odměny a tresty, Dohody, 

Začátek školy, Porucha pozornosti (ADHD).

doprovázení
dospělých klientů na úřady a instituce a pomoc při vyřizování rodinných záležitostí. 

Probíhá podle potřeby klienta.

pro dĚtI:

Skupinové tématické aktivity „KLUBY“
jsou pravidelná sociálně terapeutická setkání dětí, pomocí her pomáháme dětem začle-

nit se do skupiny, zlepšit komunikaci, důležité je dodržování hranic a pravidel. Probíhají 

1x týdně vždy 2 hodiny, děti jsou rozdělené na dvě skupiny podle věku. Proběhlo 63 klu-

bů pro 25 dětí.

program pět p
je individuální preventivní program (Přátelství, Podpora, Prevence, Pomoc, Péče), ve kte-

rém se dítě setkává s dobrovolníkem – kamarádem. Obsahem jsou zájmové aktivity po-

dle individuálních zájmů dítěte. Pět P probíhá 1x týdně na 2 hodiny. Proběhlo 167 schůzek 

a zúčastnilo se 20 dětí.

poradenství
pomáhá při řešení potíží nebo problémů dítěte, rozšiřuje dovednosti a schopnosti, které 

posilují samostatnost. Probíhá podle potřeby klienta, nejméně 1x za 2 měsíce.

podpora rodině při vzdělávacích potřebách a pedagogické poradenství 
Hledáme způsoby, jak se může dítě nejlépe učit, zapojujeme rodiče a seznamujeme je s uži-

tečnými pomůckami a postupy. Práci směřujeme k dialogu mezi školou a rodinou. Zapojilo 

se 18 rodin, proběhlo 130 hodinových schůzek.

doučování
probíhá hodinu jednou týdně s dobrovolníkem. Při doučování je možné dohánět zmeška-

nou látku, případně pracovat na domácích úkolech, které dítě nemůže udělat doma s rodi-

či, učíme děti učit se. Proběhlo 168 schůzek a zapojených bylo 18 dětí.
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nácvik samostatného docházení 
Časově omezená aktivita zaměřená na podporu a nácvik samostatného docházení např. ze 

školy domů. Zahrnuje zjištění reálných možností dítěte. Probíhá podle potřeby klienta.

Účast v aktivitách

60

50

40

30

20

10

0

dětí v Pět P

dětí v Klubu

dětí v doučování

rodičovské skupiny

rodin v poradenství

rodin v pedag. poradenství

Celkem dětí/dospělých/rodin

Počet klientů v programu

20

51

25

51

18

51

17

57

18

49 49 49

Struktura podpořených osob

počet rodin 49

počet dětí 51 (40 chlapců, 11 dívek)

počet dospělých 57 (49 žen, 8 mužů)

celkem klientů 108

počet dívek

počet chlapců

počet matek

počet otců

40

11

49

8
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dobrovolnÍCi

Přehled o dobrovolnických odpracovaných hodinách

V roce 2014 jsme realizovali 2 výcviky pro zájemce o dobrovolnictví, v průběhu roku 2014 

pracovalo 36 dobrovolníků, kteří odpracovali dohromady 720 hodin.  

Našim dobrovolníkům moc děkujeme za jejich nasazení a kvalitní práci, kterou pro nás 

a hlavně pro děti v programu dělají. 

Těm aktivně zapojeným jmenovitě děkujeme:

 

Adrianě Čapkové

Anně Césarové

Anně Sosíkové

Barboře Havranové

Barboře Zemanové

Blance Pollakové

Daniele Kaňákové

Dominice Ondruškové

Haně Škrabalové

Haně Holubové

Ivetě Skopalové

Jakubovi Sadeckému

Janu Vinklerovi

Johnu Gealfow

Karolíně Fryštacké

Kateřině Laštůvkové

Kateřině Tiché

Kláře Nováčkové

Kristýně Bajerové

Kristýně Paichlové 

Lence Jančové

Lence Purkertové

Lucii Zdráhalové

Ludmile Mikulkové

Marii Králové

Markétě Kubínkové

Martině Purkertové

Martinovi Konečnému

Michaele Králové

Michaele Svečulové

Monice Vaculíkové

Nikole Fialové

Pavle Střílkové

Petře Koudelníčkové

Petře Králové

Radce Šulákové

Šárce Hajtmarové

Tomáši Krámovi

Tomáši Lakotovi

Veronice Kaláškové

Zuzaně Mejdrové

 

Co se nám Podařilo

●	 Rozšířili jsme naši práci na rodiny, které mají pětileté děti.

●	 Pokračoval program Doučování dětí s dobrovolníky a tím jsme udrželi větší dostup-

nost programu, který pomáhá s obtížemi ve škole. Dařilo se v rámci pedagogického 

poradenství propojovat naši činnost a spolupráci se školou. 

●	 Více používat case management, to znamená, že pracovník Rodinného centra 

U Mloka, který je garantem konkrétní rodiny, iniciuje setkání skupiny lidí, kterých se 

situace rodiny týká. Může to být například rodič, dítě, dva pracovníci Rodinného cen-

tra U Mloka, třídní učitel, výchovný poradce školy a pracovník Pedagogicko psycholo-

gické poradny. 

●	 Facilitování případových konferencí, které jsme začali vloni nabízet, je stále více 
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žádané. Tím jsme jedna z mála organizací na Olomoucku, která tuto službu poskytuje. 

●	 V oblasti vzdělávání pěstounů jsme vytvořili 10 vzdělávacích okruhů, které jsme ved-

li interaktivně a prakticky. Od ledna do června jsme vzdělávali pěstouny v otevře-

ných skupinách, kam měli možnost se přihlásit vždy noví lidé. Vzhledem k poptávce 

pěstounů jsme od září 2014 nabídku rozšířili o uzavřenou sebezkušenostní skupinu. 

Jedná se o stabilní skupinu účastníků, která se schází jednou za dva měsíce. Témata 

si částečně vybírají pěstouni a částečně jsou nabízena vedoucími skupiny. Součástí 

skupiny jsou domácí úkoly a studium materiálů k tématům, která probíráme více do 

hloubky. 

●	 Podařilo se nám zvednout povědomí o poskytované službě, počet rodin, které požáda-

ly o naši pomoc, se oproti předcházejícímu roku zvýšil o 16,6 %, úspěšnost řešení po-

tíží v rodině dosáhla v průměru 75 %; na těchto výsledcích mělo velký podíl včasné fi-

nanční zajištění v roce 2014 a z toho plynoucí stabilita týmu a možnost zaměřit se na 

komplexnost a provázanost programů ve službě. 

Co PlánUjeme

Pokračovat v síťování služeb a v case managementu.

Více propracovat spolupráci se školami.

Vytvářet vzdělávací materiály pro veřejnost.

Zavést nový program pro rodiče a děti.
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CentrUm PrimárnÍ PrevenCe

Pracovní tým: 

Bc. markéta rodryčová  

vedoucí CPP, sociální pracovník

Bc. Eva Červenková  

pracovnice CPP, speciální pedagog

Bc. Jiří Klimeš, DiS.  

pracovník CPP, sociální pracovník

mgr. ondřej Skopal  

pracovník CPP, psycholog

Bc. Klára Plisková 

pracovnice CPP, pedagog

mgr. Jitka Škarohlídová  

koordinátorka studia pro školní  metodiky 

prevence, speciální pedagog

mgr. Petra malasková 

 externí lektorka PP, sociální pedagog

Bc.tereza Houšková  

externí lektorka PP, studentka speciální 

pedagogiky a dramaterapie UP  

v olomouci

martina Šerá  

externí lektorka PP, (studentka Caritas 

voš - sociální a charitativní práce)

mgr. Lucie Bártová 

 externí lektorka PP (studentaka FF UP  

v olomouc - psychologie) 

PhDr. Leona němcová  

supervizorka, klinický psycholog
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Centrum primární prevence funguje v Olomouci již dvanáct let. V roce 2007 se stalo drži-

telem „Certifikátu odborné způsobilosti“ v poskytování Programu specifické primární pre-

vence v rámci školní docházky. Všechny vzdělávací kurzy i studium pro školní metodiky 

prevence jsou akreditovány MŠMT.

V březnu 2014 prošlo Centrum primární prevence místním šetřením v rámci procesu certi-

fikací v primární prevenci, které proběhlo se 100% úspěšností a centru byl udělen certifikát 

pro realizaci všeobecné i  selektivní primární prevence na dobu pěti let.  

naše vize

Poskytujeme odborné a profesionální služby v oblasti specifické primární prevence tříd-

ním kolektivům základních a středních škol, jednotlivým žákům, rodičům, pedagogickým 

pracovníkům a vysokoškolským studentům. Poskytujeme všeobecné a selektivní progra-

my primární prevence, a to jak jednorázově (dlouhodobě/komplexní), tak i opakovaně (in-

tenzivně/návazné). Jako vzdělávací instituce realizujeme kurzy a vzdělávací programy pro 

pedagogické pracovníky. Naší vizí je udržení si dobré pozice poskytovatele certifikovaných 

programů primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji a zachování dlouho-

dobé tradice fungování centra. 

Pro koho

Primární cílová skupina:

●	 Mladší školní věk (6-12 let). 

●	 Starší školní věk (12-15 let). 

●	 Mládež (15-18 let). 

●	 Mladí dospělí (18 -26 let) 

Sekundární cílová skupina:

●	 Dospělá populace - pedagogičtí pracovníci a rodiče (zákonní zástupci) 

●	 Studenti VŠ 

Co děláme

dlouHodoBý KompleXní program prImární prevence rIzIKovéHo 
cHování
Program realizovaný formou prožitkových lekcí a galerijních programů. 

Určeno pro žáky 1. - 9. tříd ZŠ. Programy jsou vedeny interaktivní formou a postaveny 
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na principu prožitků a zážitků. Při práci využíváme dramických, pohybových a aktivizač-

ních technik. Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností a pracujeme s dynami-

kou a kohezí skupiny, s přihlédnutím k aktuálnímu nastavení třídy. 

Programy jsou přizpůsobeny věku a tomu odpovídá i náročnost programu na kritické myš-

lení, znalosti, postoje a dovednosti. Vedeme žáky k uvědomování si svých potřeb. Učíme je, 

že respektovat se mezi sebou navzájem neznamená vycházet vstříc jakýmkoliv požadavkům 

a přáním, ale hovoříme o přirozených potřebách (potřeby bezpečí, svobody, sounáležitosti, 

uznání, seberealizace), jejichž uspokojování je tou nejlepší prevencí. 

Programy jsou dále založeny na kombinaci výtvarně-prožitkových technik. V programech 

čerpáme z poznatků muzejní pedagogiky, prožitkové pedagogiky (jako nástroj používá-

me učení se ze zkušenosti), artefiletiky (výchova uměním, umění jako prostředek primár-

ní prevence), dramiky (drama jako výchovný, vyučovací a terapeutický prostředek, metody 

primární prevence, poznatky z psychologie a speciální pedagogiky).  

IntenzIvní návazné oSmIHodInové BloKy prImární prevence
Programy jsou určeny především pro školy zapojené do projektu EU Peníze školám, ale po 

dohodě je možné je realizovat i bez finanční podpory tohoto projetu. 

Určeno pro žáky 1. - 9. tříd ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU.

Cílem je prevence a snížení rizikového chování a patologických jevů u žáků a zlepšení so-

ciálního klimatu ve třídě, potažmo ve škole. Naše programy jsou koncipovány jako čtyři 

dvouhodinové bloky. Doporučené rozpětí mezi jednotlivými bloky je 2 týdny. Vycházíme 

z požadavků Příručky pro základní školy EU peníze školám a také z doporučení a odbor-

ných konzultací supervizora a dětského psychologa.  

InteraKtIvní SemInář
Určen pro 1. ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU

Problematika drog a drogových závislostí zpracovaná interaktivní formou. Cílem je schop-

nost otevřeně diskutovat o drogách a jejich účincích s důrazem na uvědomění si vlastních 

postojů a hodnot ve svém životě. Pojmenování rizik spojených s užíváním jednotlivých 

drog, případně důsledků užívání drog v partnerských vztazích.

BeSeda S  eX-uSerem (StaBIlIzovaným KlIentem)
Určena pro 2. ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU

Besedu s ex-userem nabízíme vyšším ročníkům SŠ. Při besedě s ex-userem pracuje-

me s menším počtem účastníků, kdy je optimální rozdělení třídy na polovinu (max. 15 
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studentů). Důvodem rozdělení tříd je, aby se vytvořila bezpečná atmosféra a prostor pro 

dotazy. Výhody, které přináší tato beseda, spočívají v otevřené komunikaci o reálném živo-

tě s drogou. Studenti se dovídají o problémech s drogami a o jejich zvládání. Dále mají pro-

stor, aby se mohli dotazovat na informace, které je zajímají. Díky zkušenostem ex-userů, 

dochází ke korekci názorů na drogovou problematiku.

Hraní příBĚHů
Určeno pro všechny ročníky SŠ, SOŠ, SOU a OU 

Dramatické zpracování reálných příběhů ze života. Program je inspirovaný divadlem 

Augusta Boala. Díky tomuto programu, který je postaven na sebezkušenosti skrze dramické 

techniky, si žáci mohou vyzkoušet nebezpečné situace v chráněném prostředí P-centra pod 

vedením zkušených lektorů primární prevence.

InteraKtIvní SemInář/eXKurze a moŽnoSt odBornýcH StáŽí 
a náSlecHů pro Studenty vySoKýcH ŠKol
Určeno především pro studenty VŠ

aKredItované Kurzy pro pedagogy a jIné pracovníKy pomáHajícícH 
profeSí a StudIum pro ŠKolní metodIKy prevence SocIálnĚ 
patologIcKýcH jevů – „250“
Na školách, na kterých realizujeme prožitkové lekce, nabízíme program pro rodiče na tříd-

ních schůzkách, individuální konzultace s učiteli a rodiči. Rodiče jsou informováni školou 

o účasti žáků na programech primární prevence. S učiteli vedeme konzultace o třídách, se 

kterými pracujeme. Zápisy a informace z programu jsou důvěrné.

Pro školní metodiky prevence pořádáme pravidelné pracovně vzdělávací 

schůzky. Pro učitele realizujeme přednášky, semináře, workshopy dle individuální 

zakázky.

InformaČní ServIS pro rodIČe, uČItele, ŠKolní metodIKy prevence
Základní  poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování.
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za rok 2014

Přehled realizovaných programů v rámci douhodobé komplexní primární 

prevence. 

Typ výkonu
Programy dlouhodobé 

komplexní PP

Všeobecná PP 

 (ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU)

Počet tříd 32

Počet žáků 679

Selektivní PP

(ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU)

Počet tříd 140

Počet žáků 2 721

Celkový součet programů

Počet tříd 172

Počet žáků 3400

Individuální poradenství

osobně telefonicky elektronicky

Konzultace s učiteli 159 38 209

Další aktivity Centra primární prevence za rok 2014

Typ výkonu Počet výkonů

Intenzivní návazné programy primární prevence  11 tříd

Specializační studium pro školní metodiky prevence     16 setkání pro 14 účastníků

Školení pro pracovníky v prevenci pro Policii ČR 1x

Semináře pro VŠ a SŠ 1x

Setkání školních metodiků prevence 3x

Veřejná prezentace na konferencích 8x
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Co se Podařilo

Významným bodem roku 2014 bylo březnové získání certifikátů MŠMT, který stvrzuje od-

bornost našich služeb. Za kladné hodnocení považujeme skutečnost, že jsme se v roce 2014 

zapojili jako partner (jeden ze čtyř z celé ČR) do evropského projektu VYNSPI2, který za-

štiťuje Klinika adiktologie, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a bude realizován 

v roce 2014-15. Důležité pro nás je také to, že úzce spolupracujeme s Katedrou psychologie 

Univerzity Palackého v Olomouci, která nám zajišťuje hodnocení efektivity návazných pro-

gramů a podpořila nás při tvorbě dotazníkových setů pro diagnostiku rizikového chování 

ve třídách, se kterým dlouhodobě pracujeme. Daří se nám proškolovat pedagogické pracov-

níky v našich seminářích, kurzech a Studiem pro prevenci sociálně patologických jevů pro 

školní metodiky prevence, o které pracovníci v prevenci projevují velký zájem. Byli jsme 

pozváni k aktivní účasti na několik odborných konferencí primární prevence rizikového 

chování. Rovněž se nám dařilo při práci s klienty centra a i směrem k  donátorům jsme do-

stáli závazkům ze žádostí o dotace pro rok 2014.

Co Chystáme

Hodláme pokračovat v práci s cílovými skupinami. Od února 2015 začínáme nový běh 

Studia pro školní metodiky prevence sociálně patologických jevů. Dále pro rok 2015 chystá-

me uspořádání  regionální konference k evropskému projektu VYNSPI2, na které bychom 

rádi prezentovali nové trendy v primární prevenci rizikového chování. Chystáme uspořá-

dání několika vzdělávacích jednorázových akcí, například již nyní máme v plánu realiza-

ci dvou Herních seminářů nebo šestnáctihodinový kurz na téma: Jak pracovat s možnou 

šikanou na základních a středních školách. V nabídce budou i další vzdělávací semináře 

a kurzy. Novinkou pro rok 2015 by také mělo být zavedení v praxi indikované prevence 

– tedy práce s  třídními kolektivy, ve kterých již evidentně existuje rizikové chování mezi 

žáky. Při realizaci indikovaných programů bude velmi záležet na ochotě spolupráce ze stra-

ny učitelských sborů a také rodičů žáků. Na všechny výzvy, které rok 2015 přinese se těšíme 

a doufáme, že se nám plánované aktivity podaří zrealizovat. 
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galerie U mloka

Pracovní tým: 

Eva Červenková  

vedoucí galerie a kurátorka,  

galeristka (od října 2014)

tomáš Kravčík 

galerista (od dubna 2014)

Jakub Kovařík 

Pr a vizuál galerie

marie meixnerová  

kurátorka výstav

Dobrovolníci, bez jejichž pomoci by galerie nemohla fungovat:  
tereza Čápová, hana jeřábková, adriana Čapková, klára Plisková, hana hrnčířová, 

zdenka šuldová, adéla ružbatská, martina tošovská, miroslava sychrová, monika mi-
chálková, stanislava hanousková, michaela eremiášová, Polina molchanová, Františ-

ka bubeníčková, veronika swiderová, irena mařincová, aneta horáková, honza „blum“ 
stromšík, marek kroupa, olda novák, marek „W“ horyna, kryštof bloch  

a dále pak stážisti P-centra. 
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naše hlavnÍ CÍle – naše vize

●	 Představovat umění provokující, kladoucí otázky, umění, jež se snaží nabourávat před-

sudky a vést člověka k větší zodpovědnosti a toleranci ke svému okolí. Prezentovat 

nové a neotřelé umělecké trendy a projekty. Objevovat nové talenty. Představit témata 

a osobnosti celostátního významu; jednou za rok představit progresivního zahraniční-

ho umělce či uměleckou skupinu.

●	 Tvoříme multižánrový-kulturní prostor Olomouce, který se neskládá jen z výstav, 

ale z dalších uměleckých oborů – koncerty, veganské večeře, performance, divadelní 

představení, filmové projekce, básnická čtení.

●	 Nabízíme mladým a dospívajícím lidem z Olomouce možnost sdílet ojedinělý veřejný 

prostor, chráněný před užitím alkoholu, cigaret a tvrdých drog.

Pro koho?

Naší návštěvnickou cílovou skupinou jsou mladí lidé, studenti středních a vysokých škol a 

příznivci umění z řad širší veřejnosti. Návštěvnost v roce 2014 byla 4000 návštěvníků (data 

z evidenční knihy). Vysoké návštěvnosti přispívá pevné ukotvení Galerie U Mloka v kultur-

ních aktivitách Olomouce již od roku 1994. 

Co děláme a Co se Podařilo - za rok 2014

VÝSTAVY:
V roce 2014 proběhlo v galerii U Mloka 9 výstav:

●	 8. ledna – 3. února Jaromír Krátký: 6303i

Dlouhodobý fotografický projekt mapující české ulice a zaměřující se na náhodné kompo-

zice pohozených a zapomenutých předmětů, volně inspirované tvorbou Jana Švankmajera. 

Ukazuje, že na focení není nutné vlastnit přístroj za desítky tisíc korun, stačí i mobilní 

telefon.

●	 5. února – 3. března Jana Pavla Francová: Vrstvy

Jana Francová vizuálně zpracovává výstupy ze svého kvantitativního výzkumu, ve kterém 

oslovila profesory z uměleckých škol. Cílem projektu bylo vizuálně vytvořit průměrného 

pedagoga nových médií. Autorka použila jednotlivé snímky zpovídaných respondentů a na-

vrstvila je podle toho, jak odpovídali na její otázky např. podle délky pedagogické praxe, 

kolikrát respondent řekl slovo „umění“, podle věku atd. 
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●	 5. - 31. března OLOMOUCKÉ DĚVY: Kontrasty

V březnu proběhla skupinová výstava pěti autorek, studentek druhého ročníku Katedry 

výtvarné výchovy PdF UP, Barbory Hudákové, Luisy Čevorové, Naďi Máčalové, Nelly 

Galatové a Veroniky Novákové. Použité techniky byly velice rozmanité od maleb přes grafi-

ky i trojrozměrné objekty, proto taky příznačný podtitul Kontrasty.

●	 2. - 28. dubna Radka Chocholoušová / Petr Dvořáček: ARBOREALITA

Výstava s podtitulem „skryté bytosti“, kde každý z autorů, svými vlastními prostředky, na-

chází elementární bytosti ve struktuře ornamentů i rostlinných pletiv, vody, pigmentů a 

kamene. 

●	 30. dubna – 31. května Martin Bartoš: SCHIELEMAN

Koncept „Schielemana“ spočívá ve video prezentaci doplněné hudebním doprovodem, kte-

rá pozměňuje realitu, v tomto případě prostor galerie, dle jeho záměru. Divák, pokud se do 

této reality vcítí, je odměněn nevšedním audiovizuálním zážitkem.

●	 4. - 27. června POD VLIVEM AUTORIT

Tereza Dolanská, Stanislava Hanousková, Simona Kuběnová, Žaneta Žofka Jurzykowská. 

Výstava studentek a absolventek Ostravské univerzity, oboru Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ. 

Expozice by měla představovat širokou škálu výtvarných technik, od kresby, malby, po 

americkou retuš, skleněnou vitráž či divadelní fotografii. Jelikož se jedná o náhodný výběr 

z děl autorek, výstava nemá jednotné téma či směr, autorky spojují pouze společná studia.  

●	 3. - 29. září Jakub Kovařík: BÝT NĚKDE. DĚLAT NĚCO.

Vzpomínka na neexistující událost. Všechno to, co předchází tomu, co je před vašima oči-

ma. Podoba dvojníka, kterým jsme se stali. Venku mrholí a člověk se dívá z okna. Co je dál 

a co je blíž než toto? Co se mu jeví? A kdo je ten, kdo mluví a koho vypráví? Stále ve věcech, 

stále spící. Dvojník události, dvojník subjektu. 

●	 1. říjen – 28. listopad STREET FIGHTERS 3

Pavel Gončarov, David Grygárek a Marek Kroupa. Street Fighters nabízí 
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i  neskateboardistům zátiší pouličních překážek na opuštěných parkovištích. Fotografie z 

výstavby doprovázené komentáři a dvě desítky maleb, kreseb a koláží vyvedených samou-

kem tak, jako když se svépomocí staví skatepark. 

●	 4. prosince – 30. ledna 2015 David Přílučík: NEJMENŠÍ AKCE

Ztráta autenticity díla v době technologické reprodukovatelnosti a metamorfózy těchto 

obav v současném digitálním věku stabilně znepokojují (či spíše fascinují?) početnou obec 

tvůrců přijíždějících na PAF. Výrazným tématem se stává rovněž v tvorbě Davida Přílučíka, 

studenta ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka na Akademii výtvarných umění 

v Praze. 

Koncerty: V roce 2014 proběhlo U Mloka 9 koncertů:

●	 8.3.: Alaskan (Can) + Tarpeia + Sin Of Lilith, 12.3.:Dáša Fon Fláša (Sk) 

+ Proti všem + Hledání, 29.5.: Moro Moro Land + Blind Man Sees,  

22.7.: Rue des Cascades (Swi) + Sin of Lilith, 18.9.: Mike XVX (USA) + Gab 

Dela Vega (It) 9.10.: Petr Foltýn, 23.10.: Strangers in The City + Pacino, 

27.10.: Djevara, 29.10.: MC Gon.

Filmový klub: V roce 2014 proběhlo 1O filmových projekcí

●	 3.2.: Vzdám to až zítra, 17.2.: Zločinci podle zákona, 10. 3.: Epicentrum, 

17.3.: Zlín U Mloka: Hlas hrdiny, Romance rytířské doby, Bratři, Janek a 

Anežka, 31.3.: Zlín U Mloka: Případ, Výhled, O šunce, Bacilus, Recycled, 

Johoho, Kde rostou motýli, Žena, 7.4.: Na stupních vítězů, 14.4.: Facky 

z lásky, 28.4.: Zlín U Mloka: Amputace, Numbers, Bílé noci, 5.5.: Skoro úpl-

ně vymyšlený film, 24.11.: Kauza perník, Mat Goc, Malý Cousteau.

Veganské večeře: v roce 2014 proběhlo 11 veganských večeří

●	 26. ledna, 26. února, 26. března, 9. dubna, 30. dubna, 28. května, 25. června, 24. září, 

29. října, 26. listopadu, 17. prosince
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Přednášky, besedy, divadlo a další akce: V roce 2014  u nás proběhly 3 bazary s oble-

čením, 4 besedy, 7 přednášek a 5 divadelních představení

●	 12. 2.: Zimní vítr ve skříni, 19.2.: Zimní vítr ve skříni, 19.3.: Diskuzní se-

tkání i budoucím uplatnění studentů dějin umění, 25.3.: Revolution 

backstage, 26. 3.: Soirée conversation française (francouzská konverzace),   

28.3.: HFF Jeden Svět: Za krajany do Argentiny, Nová Kaledonie – země 

makaků, 16.4.: Paměti a fotografie workshop – doprovodný program 

k AFO, 29.4.: Političtí vězni v Bělorusku, 12.5.: Live Forever lesk a bída 

britpopu, 16.5.: První olomoucká muzejní noc – otevřeno do půlnoci, 

6. - 7.9.: Dny evropského dědictví – otevřeno o víkendu, 4.11.: Psychologie 

baru: Jak nás klamou naše smysly, 5.11.: Zkouška divadla studentů spe-

ciální pedagogiky, 5.11.: Paradivadlo, 11.11.: Psychologie baru: Jak spo-

lu komunikujeme, 12. 11.: Podzimní vítr ve skříni, 12. 11.: Současná si-

tuace na Ukrajině, 18.11.: Psychologie baru: Jak nás ovlivňuje reklama, 

19.11.: Zkouška divadla studentů speciální pedagogiky, 22.11.: Komunikace 

na úrovni duše – seznámení s duchovními městy, 25.11.: Psychologie baru: 

Duševní pohoda, 3.12.: Zkouška divadla studentů speciální pedagogiky, 

10.12.: Paradivadlo.

Co Chystáme:

V roce 2015 chceme pokračovat ve výstavách současného umění a bohatém 

kulturním programu, který je pro olomoucké publikum důležitou součástí 

kulturního života.

Více o programu na www.galerieumloka.cz.
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stáže

Koordinátor: Eva Červenková  

vedoucí galerie U mloka a lektorka Centra primární prevence,  

dále se podílí všichni zaměstnanci.

Pro koho

Stáže mohou absolvovat studenti vyšších odborných a vysokých škol.

Co děláme? 

Studentům nabízíme možnost absolvovat v P-centru krátkodobou nebo dlouhodobou stáž. 

Chceme, aby studenti poznali chod naší organizace a seznámili se s činnostmi, které nabí-

zíme. Stážista má během praxe možnost účastnit se prožitkové lekce na primární prevenci, 

seznámí se s činnostmi Rodinného centra u Mloka, Doléčovacího centra, Poradny a Galerie 

U Mloka. Vybírá si, ve kterém programu se chce více zapojit. Snažíme se, aby stážisté mohli 

absolvovat náslechy a případně se do naší práce zapojit. Jejich postřehy jsou pro nás cenné 

a současně věříme, že jim máme co nabídnout. 

za rok 2014

Celkem jsme měli 16 stážistů a 10 exkurzí. V roce 2013 jsme se stali partnery Katedry psy-

chologie Univerzity Palackého v projektu Partnerská síť, díky němuž jsou stážisti více zapo-

jování do jednotlivých programů a popřípadě výzkumů pro naši organizaci. 
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ekonomiCko - ProvoznÍ tým

mgr. Ivana Bauerová 

ekonom

alena Fritzová  

ekonomicko - administrativní pracovník, účetní

radka chromková 

pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník, uklízečka

Jan Sychra 

pracovník prvního kontaktu, administrativní pracovník

Ekonomicko – provozní tým tvoří nedílnou součást personálního obsazení jednotlivých 

projektů P-centra. Na poskytovaných programech a sociálních službách se podílí nepřímo, 

jeho úkolem je vytvořit zázemí a ekonomicko-administrativní podporu pro běh projektů.
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HoSpodaření p-centra SpolKu K 31.12.2014
výnoSy Kč náKlady Kč

provozní dotace, příSpĚvKy 10 644 703 materIál  382 905

   mŠmt 440 500    materiál pro programy 71 305

   ministerstvo práce a sociálních věcí 2 209 300    kancelářský, drogistický 88 575

  Úřad vlády -  rvKpp 1 368 000    odborná literatura 9 560

   Úp olomouc 98 225    drobný majetek, vybavení 148 343

   olomoucký kraj 640 500    ostatní materiál 65 122

   město olomouc 1 357 000 energIe 267 642

   nroS 263 414    elektřina 89 237

   opvK (projekt eSf vynSpI2 ) 1 467 596    plyn 112 376

   oplzz (projekt eSf restart ) 2 800 168    Sno 55 029

   služby dolní náměstí 11 000

dary 141 886 opravy a ÚdrŽBa 47 055

   cervus s.r.o. 50 000    opravy, revize, údržba - běžná 47 055

   actIva 8 496 ceStovné 176 237

    penam a.s. 2 000    zaměstnanci 176 237

   HopI popI a.s. 1 540 SluŽBy 1 583 998

    Individuální dárci 79 850    tisky, kopírování, propagace 50 564

vlastní příjmy 763 683    telefonní poplatky, internet, poštovné 111 869

    doléčování - klienti - chráněné bydlení 203 057    školení, kurzy - zaměstnanci 122 591

    příjmy rcum 14 021    školení, kurzy - dobrovolníci 22 800

    příjmy za lekce primární prevence 193 600    supervize 112 400

    program eu peníze školám 62 080    nájemné, pronájmy 279 298

   SSmŠp "250" 112 000    pojištění 31 917

   vzdělávání pěstounů 109 000    správa sítě, panoramixu 49 000

   ostatní příjmy 69 925    služby restart 511 677

   služby vynSpI2 61 116

   licence 18 180

   lektorská a kurátorská činnost 75 650

   ostatní služby 136 936

oSoBní náKlady 9 085 801

   zaměstnanci, dpČ 8 433 660

   dpp 652 141

jiné ostatní výnosy 209 572 jIné oStatní náKlady 228 576

    Kompenzace odpisu 2014 209 572    odpisy dlouhodobého majetku 209 572

   poskytnuté členské příspěvky 3 500

   jiné ostatní náklady 15 504

celKem 11 759 844 celKem 11 772 214

HoSpodářSKý výSledeK : -12 370 KČ

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014: 14
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v roCe 2014 byly naše Projekty  
realizovány za FinanČnÍ PodPory  

a sPolUúČasti

doléČovací centrum
Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

MPSV ČR

poradna pro alKoHolové a jIné závISloStI
Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

MPSV

centrum prImární prevence
Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

MŠMT ČR

rodInné centrum u mloKa
MPSV

Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj

Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírkový projekt Pomozte dětem! 

(Projekt Mlok s úsměvem)

galerIe u mloKa
Statutární město Olomouc

Úřad práce

Projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky:

- „RESTART“ (ESF+MSPV) a „VYNSPI2“ (ESF+MŠMT)
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Dále našim projektům a službám pomohly (peněžní i nepeněžní formou) tyto 

firmy a fyzické osoby: 

ACTIVA - Kancelářské potřeby

Cervus s.r.o.

Fofrnet s.r.o.

Hopi Popi a.s

Ing. Petr Šterc

JUDr. Jaroslav Klimeš

MUDr. Jarmila Šmoldasová

Penam a.s.

RNDr. Aleš Jakubec. Ph.D.

Tomáš Kubíček, keramik

Zbyněk Krutil

Olivy o.s.

Hope Astronaut

Bujabéza

… a další drobní individuální dárci či dobrovolníci…

…. a dále všichni ti, kteří si prostřednictvím P-centra zakoupili startovní číslo  

na Olomoucký 1/2 maraton.

Za poskytnuté dotace, podpory, nadační příspěvky a dary  

nebo dobrovolné činnosti všem jmenovaným velmi děkujeme!
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kontaktnÍ údaje

Adresa:  P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc

Telefon:  +420 585 221 983

Email:  p-centrum@p-centrum.cz 

Web:  www.p-centrum.cz

IČO:  60 80 32 91

Registrace MV ČR:  18. 9. 1994

Číslo registrace:  II / s – OS / 1-25051 / 94 / R

Bankovní spojení:  ČSOB Olomouc

Číslo účtu:  175 278311/0300

Právní forma:  právnická osoba –spolek

Počet členů spolku: 10

Statutární zástupci P-centra

MUDr. Jarmila Šmoldasová – předsedkyně správní rady

PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová – ředitelka P-centra

Správní rada P-centra

MUDr. Jarmila Šmoldasová – předsedkyně správní rady

JUDr. Jaroslav Klimeš – místopředseda správní rady

PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. – Mgr. Veronika Jurečková

Mgr. Veronika Jurečková

Ing. Petr Šterc

Dozorčí rada P-centra

Ing. Pavel Burša – předseda

Karel Malý

Ing. Miloslava Hrušková




