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Úvod
Držíte v rukou zprávu o činnosti mapující aktivity jedné organizace v oblasti prevence
užívání návykových látek v regionu okresů Nymburk a Praha-Východ v letech 2000 – 2004.
Při zakládání nestátní neziskové organizace – občanského sdružení Semiramis v roce
2000 jsme byli mnohými kolegy, zejména z velkých měst republiky, varováni před rizikovostí
tohoto kroku, s tím, že mentalita politiků a veřejnosti na malých městech, kde se chystáme
pracovat, naši činnost, tj. prevenci zneužívání návykových látek, nepochopí.
Začátky byly skutečně složitější, než jsme očekávali, ale po uplynulých čtyřech letech,
kdy vidíme výsledky naší činnosti, musíme s respektem konstatovat, že pokud se najdou
schopní a iniciativní lidé na správných místech, je i práce v této choulostivé problematice
na tzv. „malých“ městech možná. Mluvíme zde o úřednicích sociálních odborů městských
úřadů, které jsme měli možnost potkat a jimž není tato problematika lhostejná, o osvícených
regionálních politicích, kteří dobře chápali a chápou potřebnost těchto typů programů
o odbornících různých oborů, jako např. lékařích, hygienicích, novinářích, ale i učitelích,
kteří nás podporovali a díky nimž jsme se byli často schopni vyvarovat největších chyb.
Uplynulé čtyři roky byly v mnoha směrech průlomové. Nestátní nezisková organizace
občanské sdružení Semiramis si se svými aktivitami musela hledat své místo na slunci
a výsledkem je nedílné postavení jím provozovaných aktivit v rámci dnes již komplexně chápané protidrogové prevence v regionu Středočeského kraje.
Dík patří všem těm, kteří stáli u zrodu i u prvních nesmělých kroků této organizace
a kteří ji podporovali a nadále svým úsilím podporují.
Pavel Plaček
Předseda sdružení
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Občanské sdružení Semiramis
Myšlenka na založení občanského sdružení, které by v regionu okresu Nymburk provozovalo
terénní programy zaměřené na včasnou depistáž osob ohrožených drogou, vznikla ke konci roku
1999 mezi pracovníky K-centra Nymburk, centra protidrogové prevence OkÚ Nymburk. Záhy
byl vytvořen přípravný výbor sdružení a vytvářeny první profesní kontakty na organizace podobného typu (Česká asociace streetwork, atd.) s cílem načerpání zkušeností v oblasti terénní práce
a v právních otázkách existence tohoto typu organizace. V červnu 2000 bylo občanské sdružení
Semiramis zaregistrováno na MV ČR jako organizace, jejímž cílem je vytvářet prostředí pro sociální
a pracovní rehabilitaci osob ohrožených zdraví škodlivými návyky se zvláštním zaměřením na osoby
ohrožené drogou. Okamžitě po zaregistrování sdružení začali vyvíjet svou činnost dobrovolní terénní
pracovníci občanského sdružení v lokalitách obcí Sadská, Poděbrady a Nymburk.
V souvislosti s plánovaným ukončením činnosti OkÚ Nymburk přebírá o. s. Semiramis
od 1. 1. 2001 správu K-centra Nymburk. Stávající terénní programy o. s. Semiramis jsou začleněny
do organizační struktury zařízení a vznikají tak Terénní programy K-centra Nymburk, které
zahajují svou činnost 1. 4. 2001 ve městě Čelákovice v okrese Praha – Východ.
Z důvodu poptávky po aktivitách primární prevence ze strany školských zařízení vzniká
v roce 2002 v rámci sdružení Sekce primární prevence o. s. Semiramis, která realizuje
programy dlouhodobé a jednorázové primární prevence na základních a středních školách okresu
Nymburk a okresu Praha – Východ.
Rok 2003 je ve znamení vstupu jednotlivých projektů občanského sdružení do sekcí
Asociace nestátních organizací (A.N.O.).
V roce 2004 se jednotlivé projekty o. s. Semiramis zaměřují na zkvalitňování poskytovaných
služeb, jejich další rozšiřování a realizaci inovativních a pilotních projektů (více viz. jednotlivé
programy).
K-centrum Nymburk a Sekce primární prevence o. s. Semiramis jsou členy Pracovních
skupin KÚ Středočeského kraje, kde se aktivně podílejí na realizaci krajské protidrogové politiky.
Činnost jednotlivých projektů občanského sdružení Semiramis je financována ze zdrojů
státní správy, samosprávy, soukromých ekonomických subjektů a z příjmů z vlastní činnosti
sdružení.

Jednotlivé projekty o. s. Semiramis:
[> K-centrum Nymburk
[> Terénní programy K-centra Nymburk
[> Sekce primární prevence o. s. Semiramis
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K-centrum Nymburk
K-centrum Nymburk, centrum prevence drogových závislostí o. s. Semiramis, funguje
nepřetržitě již od roku 1999. V rámci svého působení má za sebou dvě významné vývojové
etapy. Od 1. 8. 1999 do 31. 12. 2000, kdy spadalo pod OkÚ Nymburk, prodělalo K-centrum
Nymburk vývojovou fázi, pro kterou bylo typické hledání účinné koncepce protidrogového
programu tohoto typu v regionu. Počínaje rokem 2001, kdy K-centrum přešlo pod správu
nově vzniklého občanského sdružení Semiramis, se postupně vypracovávalo na zařízení
krajského formátu se stabilním týmem odborně vzdělaných pracovníků.
K-centrum Nymburk je nízkoprahové zařízení, které poskytuje anonymně a zdarma
služby dle principu redukce škod (harm reduction).
K-centrum Nymburk poskytuje služby, které směřují ke:
[> snížení zdravotního, psychického i sociálního poškození u uživatelů drog
[> k ochraně společnosti od nežádoucích následků užívání (odhozené injekční stříkačky,
infekční nemoci)
Jedná se především o:
[> výměnu a distribuci injekčního a zdravotnického materiálu
[> odborné poradenství (osobní, telefonické, internetové) zaměřené jak na prevenci
zhoršení klientova stavu, tak na případnou motivaci k léčbě
[> zprostředkování detoxifikace a léčby
[> krizovou intervenci (osobní, telefonická, internetová) pro stabilizaci klientovy situace
a zpřehlednění možných řešení
[> odbornou sociální práci
[> testy na infekční choroby, těhotenské testy
[> potravinový a vitamínový servis
Nárůst počtu výkonů – poradenství
pro rodiče a rodinné přislušníky
v letech 2000 – 2004
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Vedle uživatelů drog poskytuje K-centrum Nymburk služby také dalším osobám, které
přišly do kontaktu s drogovou problematikou (rodiče, partneři, zaměstnavatelé, lékaři),
a to poradenství (nárůst této služby v letech 2000 – 2004 zpřehledněn na grafu), krizovou
intervenci, informační servis a testy na přítomnost drog v moči.
Mapování a monitorování drogové scény, které K-centrum Nymburk provádí od svého
počátečního působení, umožnilo rozvíjet a zkvalitňovat služby v průběhu let 2000 – 2004 tak,
aby odpovídaly potřebám klientů.
Výhledově bude K-centrum Nymburk od roku 2005 nově spolupracovat s věznicí
v Jiřicích, v rámci bezdrogové zóny; pro klienty – uživatele budou služby navýšeny o možnost
psychologických konzultací s odborným externím psychologem.

Počet výkonů
Služba

r. 2000

r. 2001

r. 2002

r. 2003

r. 2004

celkem

Poradenství
pro uživatele

159

201

166

197

185

908

Krizová
intervence

20

17

33

42

29

141

Testy na
infekční
choroby

Neprovádělo
se

Neprovádělo
se

31

69

135

235

Výměna
injekčního
materiálu

64

312

334

864

746

2320

Počet
vydaného inj.
materiálu

1122

2887

1487

6700

5383

17579
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Terénní programy K-centra Nymburk
Terénní programy K-centra Nymburk fungují jako rozšíření služeb a působnosti
K-centra Nymburk. Hlavním cílem je aktivní vyhledávání a kontaktování drogové populace
v jejím přirozeném prostředí a následné působení dle standardů harm reduction.
Obsahem terénních programů je především:
[> kontakt s uživateli nelegálních návykových látek, výměnný program, distribuce
prostředků harm reduction (prostředky snižující rizika nákazy infekčními chorobami)
[> poradenství a informační servis pro uživatele, jejich rodiče a jiné blízké osoby, ale i pro
běžnou veřejnost
[> motivace problémových uživatelů k návštěvě K-centra Nymburk (zde se návazně
pracuje na motivaci k abstinenci, provádějí se testy na virové hepatitidy a HIV,
poskytuje se individuální poradenství; zprostředkování léčby apod.)
[> monitorování aktuální situace a následné dlouhodobé sledování drogové scény
(rizikové lokality ve městě, trendy v užívání návykových látek apod.), sběr injekčního
materiálu
Potřeba kontaktovat skrytou populaci uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí
vyvstala téměř okamžitě po zahájení činnosti K-centra Nymburk. Terénní programy byly
v letech 1999 – 2000 realizovány v Nymburce, Lysé nad Labem, Poděbradech, Milovicích,
Sadské a Třebestovicích. Toto období bylo charakteristické hledáním pevné koncepce a efektivity.
Ta byla definitivně nalezena v roce 2001, kdy byl vytvořen unikátní model terénního
programu určeného pro malé městské aglomerace do 20.000 obyvatel. Tento model je
zaměřený především na intravenózní uživatele drog a je specifický těsnou spoluprácí mezi
terénními pracovníky, orgány státní samosprávy, školskými a zdravotnickými institucemi.
V současné době jsou Terénní programy K-centra Nymburk úspěšně realizovány
v souladu s tímto modelem již v pěti městech Středočeského kraje:
[> Čelákovice (od dubna 2001)
[> Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (od června 2002)
[> Milovice (od února 2003)
[> Lysá nad Labem (od července 2003)
[> Benátky nad Jizerou (ve spolupráci s K-centrem Mladá Boleslav od října 2004)
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V roce 2005 předpokládáme rozšíření našich služeb do lokalit severozápadně
od Prahy. Velkým přínosem bude využití automobilu, na který nám poskytl finanční prostředky
Středočeský kraj. Zvýší se tím mobilita terénních pracovníků a dostupnost služeb pro naše
klienty.
Počet klientů a kontaktů
v letech 2000 – 2004
KONTAKTY

KLIENTI

Vydaný inj. materiál
v letech 2000 – 2004

Poradenské výkony
v letech 2000 – 2004
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Sekce primární prevence o.s. Semiramis
Sekce primární prevence o.s. Semiramis (dále jen Sekce PP), jako nejmladší
aktivita občanského sdružení, pracuje uceleně a návazně v oblasti primární prevence užívání
návykových látek a ostatních nežádoucích jevů od roku 2002. Její pracovníci působí na prvních
i druhých stupních základních a zvláštních škol, na školách středních a odborných učilištích.
Zároveň také realizuje besedy a veřejné diskuse pro rodiče, pedagogické sbory, laickou
i odbornou veřejnost. Její nabídka se dělí na dva základní druhy programů.
1] Jednorázové besedy – první součástí nabídky se staly aktivity ve formě jednorázových
besed primární prevence (dále jen besedy JPP). Jedná se o různá témata obsažená
v jednotné nabídce, která je distribuovaná do základních škol a organizací pracujících
s dětmi a mládeží. Do konce roku 2004 se uskutečnilo celkem 220 těchto akcí
s celkovou účastí 5892 žáků a učitelů. Nabídka je tematicky zaměřená na problematiku
alkoholu a tabáku, na rizika a následky užívání ostatních návykových látek, na osobní
postoje a hodnotový žebříček, na extrémistické projevy chování u dětí a mládeže, vstříc
vychází i pedagogům a rodičům. Návaznou nabídkou je asistence při tvorbě minimálního
preventivního programu školy určená metodikům primární prevence.
2] Program dlouhodobé primární prevence – od počátku školního roku 2001/2002
začala Sekce PP o.s. Semiramis realizovat Program dlouhodobé primární prevence
na základních školách (dále jen Program DPP). Sekce PP byla s tímto programem přijata
do A. N. O. (Asociace nestátních organizací). Jedná se o dlouhodobou práci s dětmi
od 6. do 9. ročníku. S jednou třídou se tedy pracuje po dobu 4 let. Tento program není
zaměřen pouze na návykové látky, ale také na nejrůznější nežádoucí jevy, se kterými se
děti a mladí lidé ve svém životě setkávají (mezilidské vztahy, životní styl, vliv vrstevníků,
agresivita, záškoláctví, šikana, rasismus apod.). V této době Program DPP působí
na čtrnácti základních školách a dvou školách zvláštních s účastí 2611 osob.
Počet kontaktovaných osob v letech 2001 – 2004

Besedy DPP
Program JPP

8

www.os-semiramis.cz

Vznik Sekce PP o.s. Semiramis byl reakcí na vzrůstající poptávku po preventivních
aktivitách ve školských zařízeních na Nymbursku. Zpočátku tyto akce zajišťovalo K-centrum
Nymburk. Na konci roku 2001 byl vytvořen tým pracovníků, kteří se od roku 2002 zaměřují
pouze na oblast primární prevence užívání návykových látek – Sekce primární prevence
o.s. Semiramis.
Nyní Sekce PP o.s. Semiramis působí v oblasti od Kralup nad Vltavou, Mělníka, přes
Brandýs nad Labem, Čelákovice, až po Nymburk, Poděbrady a Kolín.

Tým Sekce PP
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Finanční zpráva

Projekty o.s. Semiramis

Příjmy a výdaje

Rok

K-centrum
Nymburk

Terénní
programy
K-centra
Nymburk

Sekce
primární prevence o.s.
Semiramis

Celkem
příjmy

Celkem
výdaje

2000
2001
2002
2003
2004
Celkem Kč�

0*
771.039
739.938
1.227.206
2.053.109
4.791.292

10.738
46.390
123.847
212.000
250.000
642.975

0
0
53.200
249.950
353.200
656.350

10.738
817.429
916.985
1.689.156
2.656.309
6.090.617

3.657
818.039
915.067
1.586.000
2.566.749
5.889.512

*V roce 2000 K-centrum Nymburk zřizoval Okresní úřad Nymburk

Struktura příjmů o.s. Semiramis v letech 2000 – 2004
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Pracovní tým občanského sdružení Semiramis
K-centrum Nymburk
Zaměstnanci:
Pavel Plaček, DiS
Miroslav Zavadil, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Mgr. Jana Zatřepálková
Externí spolupracovníci:
Mgr. Pavla Dolanská
Mgr. Radek Sýkora
Terénní programy K-centra Nymburk
Zaměstnanci:
Pavel Plaček, DiS
Miroslav Zavadil, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Mgr. Jana Zatřepálková
Externí spolupracovníci:
Adéla Lichková (K-centrum Mladá Boleslav)
Sekce primární prevence o.s. Semiramis
Zaměstnanci:
Miroslav Zavadil, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Mgr. Jana Zatřepálková
Gabriela Koryntová
Šárka Jedličková
Lucie Novotná
Gabriela Vraspírová
Jana Klůsová
Denisa Krajíčková
Michaela Plocková
Externí spolupracovníci:
Mgr. Daniel Štrobl
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Organizační struktura
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Poděkování
Projekty občanského sdružení Semiramis mohly být v letech 2000 – 2004 realizovány
díky těmto sponzorům a institucím

Středočeský kraj

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Město Čelákovice
Město Milovice
Město Nymburk
Město Poděbrady
Město Lysá nad Labem

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všem sponzorujícím subjektům děkujeme za dlouhodobou podporu.
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Kontakty
Občanské sdružení Semiramis
Adresa:
Dlabačova 2208
Nymburk 288 02
IČO: 70845387
Registrační číslo: VS/1-1/44 042/00-R
Bankovní spojení: 166699448/0300, ČSOB Nymburk
Orgány sdružení:
Předseda sdružení: Pavel Plaček (+420 606 936 212)
Místopředseda sdružení: Miroslav Zavadil (+420 606 365 338)
Web: http://www.os-semiramis.cz
E-mail: info@os-semiramis.cz
K-centrum Nymburk
Adresa:
Velké Valy 995
Nymburk 288 02
Otevírací doba: Po-Čt 10:00-17:00hod, Pá 10:00-16:00hod
Telefon/Fax: +420 325 514 424
E-mail: k-centrum@os-semiramis.cz
Terénní programy K-centra Nymburk
Terénní program Čelákovice:
(+420 728 245 196, +420 606 365 338)
Terénní program Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:
(+420 728 245 196 +420 602 803 279)
Terénní program Milovice / Lysá nad Labem:
(+420 606 936 212, +420 606 365 338)
Terénní program Benátky nad Jizerou:
(+420 728 245 196)
E-mail: streetwork@os-semiramis.cz
Sekce primární prevence o.s. Semiramis
Aktivity jednorázové a dlouhodobé primární prevence:
(+420 606 365 338)
E-mail: sekcepp@os-semiramis.cz
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Summary
This annual report abstracts activities of non-governmental organisation SEMIRAMIS in
years 2000 – 2004.
NGO Semiramis provides services in the field of drug addiction. There are three main
activities. The first project is Contact center in Nymburk for reducing risks caused by drugs.
The second part of Contact center is Field program that brings services direct to the clients
in the streets. Nowadays our streetworkers act in 5 towns of 3 districts. The last program
non-recurring and long-term primary drug prevention for schoolchildren and students aims at
preventing drug problems before they really appear.
In 2005 the Contact centre workers will cooperate with prison of Jiřice on the project
Zone without drugs and Field programs will spread in another town. Number of schools engadged in Primary drug prevention mainly in the long-term one will also increase.
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Vysvětlení pojmů:
[> harm reduction – filozofie snižování rizik a škod, vznikajících při užívání drog
a ohrožujících jak uživatele samotné, tak okolní společnost, snaha o stabilizaci
dlouhodobě užívajících osob
[> intravenózní aplikace – nitrožilní užívání, způsob, kdy je droga vpravena do žíly
injekční stříkačkou
[> nízkoprahové centrum – zařízení, které poskytuje snadno dostupné služby bez
ohledu na věk, pohlaví, rasu, socioekonomické postavení, fyzický stav, politickou,
náboženskou či sexuální orientaci klientů
[> prevence primární – aktivity, jejichž cílem je předejít užití drog u populace, která
jimi ještě není zasažena, a minimalizovat tak rizika s nimi spojená
[> prevence sekundární – aktivity, jejichž cílem je předejít rozvoji závislosti a vzniku
dalších problémů u té části populace, která již drogy užívá
[> prevence terciální – aktivity, jejichž cílem je předejít trvalým poškozením u
dlouhodobě užívajících osob
[> streetwork – terénní program – služba v rámci sociální práce poskytovaná
klientům přímo v jejich přirozeném prostředí (ulice, parky, kluby atd.)
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