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ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2010 oslavila naše organizace 10 let existence. 10 let, které byly věnovány 
budování funkčního celku, budování organizace, která si dala za cíl pomáhat 
lidem ohroženým drogou a jejich rodinám. To, do jaké míry se to podařilo, nechť 
posoudí veřejnost, klienti našich služeb, naši odborní partneři a spolupracovníci. 
Ti všichni byli součástí tohoto procesu, který byl charakteristický neustálou 
snahou o zkvalitňování služeb, síťováním s odbornými partnery, zahraniční spoluprá-
cí, ale i každoročním vyčerpávajícím bojem o dotace na naši činnost.

Paradoxem je, že současně s oslavou dekády naší organizace zároveň pomalu, ale 
jistě uzavíráme její existenci. V rámci racionálních úvah, únavy z kontextu neustále 
se snižujících dotačních financí na naši činnost a celkového dosažení stropu rozvo-
je organizace jsme se rozhodli spojit Semiramis o. s. do jedné organizace s kolegy  
z Královéhradeckého kraje. Budoucí tvar organizace Laxus o. s. tak poskytne poten-
ciál dalšího rozvoje námi vybudovaných služeb a příležitost dalšího odborného růstu 
našich pracovníků. Věříme v podnětnou spolupráci, vzájemnou důvěru a společný 
rozkvět spojených organizací. Stejně jako v minulých deseti letech, i teď v souvislosti 
s fúzí prorážíme novou, neprošlapanou cestu, v ČR ojedinělou. Budiž nám přáno 
mnoho štěstí a úspěchů.

Děkujeme našim pracovníkům, kolegům i spolupracujícím institucím za dlouhodo-
bou podporu naší činnosti, ať již materiální či psychologickou, bez které by byla naše 
práce mnohem těžší a která nás udržuje v přesvědčení, že naše úsilí není marné.  
I v budoucnu se budeme nadále snažit pomáhat najít ten správný směr.

Pavel Plaček
Předseda a finanční ředitel Semiramis o. s.
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» Semiramis o. s.
Registrace na MV ČR: 21. 6. 2000
Registrační číslo: VS/1-1/44 042/00-R
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 70845387
Bankovní spojení: 166 699 448 / 0300

Adresa: Dlabačova 2208, 28802 Nymburk
Telefon: +420 606 936 212
E-mail: info@os-semiramis.cz
www.os-semiramis.cz

» Řízení
Předseda / Finanční ředitel: Bc. Pavel Plaček, DiS.
Místopředseda / Odborný ředitel: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.

» Výkonná rada
Bc. Pavel Plaček, DiS.
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Bc. Ondřej Urbanec
Ing., Mgr. Jiří Staníček
Mgr. Jana Ženíšková (do 17. 3. 2010)

» Kontrolní komise
Bc. Markéta Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Richard Hanus, DiS.

» Vize
Semiramis o. s. je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní 
a vzájemně navazující služby především ve Středočeském kraji. 

Služby jsou zaměřeny zejména na řešení drogové problematiky a jsou 
realizovány v rámci přehledně definovaných programů. 

Zaměstnanci organizace jsou spokojení a motivovaní odborníci. 

» Poslání
Posláním Semiramis o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám 
ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních 
a poradenských programů, především na území Středočeského kraje. 
Semiramis o. s. vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod  
a rozvoj všech odborných programů.

» Cíle
•	 Poskytovat	služby	uživatelům	drog	za	účelem	jejich	sociální
 a zdravotní stabilizace a rehabilitace.

•	 Preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly,  
 popř. s ní experimentují.

•	 Chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady  
 zneužívání návykových látek.

•	 Poskytovat pravdivé a úplné informace laické i odborné veřejnosti 
  (včetně osob blízkých uživatelům drog) za účelem zvýšení  
 informovanosti o drogové problematice.

•	 Spolupracovat s ostatními organizacemi na místní i národní úrovni 
 a s krajským úřadem Středočeského kraje na vytváření sítě  
 komplexních služeb.

» Hodnoty, na kterých  
 stojí naše práce:
•	 lidský	život	a	pomoc	člověku

•	 základní	lidské	etické	principy,	rovné	příležitosti

•	 profesionalita	a	důraz	na	kvalitu	služeb

•	 odborný	tým	a	jeho	stálý	rozvoj

•	 důvěra	v	tým

•	 otevřená	komunikace

•	 tvorba	a	vyhledávání	nových	přístupů	v	práci

•	 flexibilita

•	 transparentnost

•	 respekt

•	 vytrvalost	a	odvaha

...a nadhled při překonávání překážek.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
O SEMIRAMIS O. S. 

» Sněm členů sdružení
Bc. Markéta Exnerová, DiS.
Lukáš Gilányi, DiS.
Richard Hanus, DiS.
Bc. Pavel Plaček, DiS. 
Mgr. Ing. Jiří Staníček
Bc. Ondřej Urbanec
Václava Zajíčková
Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Mgr. Jana Ženíšková (do 17. 3. 2010)

» Tým
Semiramis o. s. zaměstnává 20 odborných pracovníků (na 20 úvazků)  
a 16 externistů. 
(údaj je platný k 31. 12. 2010)

Semiramis o. s. je členem svazu Proadis.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Pomáháme najít ten správný směr ...
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» 2000
Dne 21.  6.  2000 registrace občanského sdružení Semiramis na MV ČR pod regis-
tračním číslem VS/1-1/44 042/00-R.

Mapování lokalit obcí Sadská, Kostomlaty nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Tře-
bestovice.

» 2001
Zahájení činnosti K-centra Nymburk na adrese Velké Valy 995, Nymburk.

V rámci Centra terénních programů zahájení Terénního programu Čelákovice.

» 2002
Vznik Centra primární prevence, které realizuje programy dlouhodobé a jednorázové 
primární prevence na základních a středních školách Středočeského kraje.

Rozšíření Centra terénních programů o Terénní program Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav.

» 2003
Vstup jednotlivých center Semiramis o. s. do Asociace nestátních organizací 
(A.N.O.).

Rozšíření Centra terénních programů o Terénní program Milovice / Lysá nad Labem.

» 2004
Zahájení spolupráce s Věznicí Jiřice na koncepci plánovaného Centra drogových slu-
žeb ve vězení.

Úspěšná účast na projektu Posouzení kvality drogových služeb ve Středočeském 
kraji.

» 2005
Zahájena činnost Centra drogových služeb ve vězení, vstup centra do A.N.O.

Ocenění Cenou kvality v sociální péči pro Nejlepší tým v sociální péči (časopis Soci-
ální péče, Rada ČR pro jakost a MPSV ČR).

K-centrum Nymburk získalo certifikát odborné způsobilosti RVKPP.

» 2006
Otevření K-centra Mladá Boleslav na adrese Ptácká 162, Mladá Boleslav.

Rozdělení Centra terénních programů na dva projekty – Centrum terénních progra-
mů a Centrum terénních programů na Mladoboleslavsku, zahájení Terénních progra-
mů Mladá Boleslav a Benátky nad Jizerou.

Centrum terénních programů získalo certifikát odborné způsobilosti RVKPP.

» 2007
Řízení Semiramis o. s. bylo rozděleno na finanční a odborné.

K-centrum Mladá Boleslav získalo certifikát odborné způsobilosti RVKPP.

Centrum primární prevence získalo certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů 
programů primární prevence užívání návykových látek MŠMT a RVKPP.

V rámci projektu SROP (projekt Centrum terénních programů na Mladoboleslavsku) 
byla zahájena přímá práce s klienty.

Rozšíření působnosti Centra primární prevence do Královéhradeckého kraje.

» 2008
Semiramis o. s. je jedním ze šesti zakládajících členů PROADIS, o.s. Cílem sdružení 
je poskytovat odborné, výzkumem ověřené služby pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty. 

K-centrum Nymburk již podruhé získalo certifikát odborné způsobilosti RVKPP. 

Odborná fúze drogových služeb ve vězení Semiramis o. s. a Laxus o. s.

Centrum drogových služeb ve vězení zahájilo vyjednávání o spolupráci s dalšími 
věznicemi (Liberecký kraj, Karlovarský kraj).

» 2009
Semiramis o. s. se stalo nejvytíženější službou pro problémové uživatele drog ve 
Středočeském kraji.  

Semiramis o. s. začalo mezinárodní spolupráci na projektu Correlation v oblasti te-
rénní práce. Jedná se o vývoj nových metodik práce s ohroženou mládeží na celo-
evropské úrovni.

Centrum terénních programů podruhé získalo Certifikát odborné způsobilosti  
RVKPP a rozšířilo svou činnost do měst Kralupy nad Vltavou a Neratovice. Podílelo 
se také na projektu, který mapoval význam lékáren v systému péče o uživatele drog 
a probíhal v 5ti krajích ČR.   

Centrum drogových služeb ve vězení zahájilo svou odbornou činnost ve věznicích 
Rýnovice a Stráž pod Ralskem.

» 2010
21.  6.  2010 oslavilo Semiramis o. s. 10 let existence. Organizace působící v roce 2000 
pouze v rámci K-centra Nymburk, disponující dvěma zaměstnanci a 320ti tisíci Kč,  
se za 10 let rozrostla na organizaci realizující 5 programů ve 3 krajích, zaměstnávají-
cí 36 pracovníků a disponující průměrným ročním rozpočtem ve výši 13 milionů Kč.

K desetiletému výročí vzniku je natočen dokumentární film o činnosti Semiramis o. s.

Učiněny poslední kroky ke sloučení organizací Laxus o. s. a Semiramis o. s. do jed-
noho celku. 

Příprava na první část fůze, kdy pod hlavičku Laxus o. s. od 1. 1. 2011 přechází 
K-centrum Nymburk a Centrum drogových služeb ve vězení.

Poradenské programy (primární prevence a drogové služby ve vězení) stále evidují 
převis poptávky nad možnou nabídkou služeb, jsou tedy maximálně vytížené.

Obě K-centra a Centrum terénních programů pokračují ve vysokém meziročním ná-
růstu výkonů, klientů a vyměněného injekčního materiálu. V roce 2010 se tato centra 
přiblížila magické hranici 200 tisíc odborně zlikvidovaných injekčních stříkaček.

HISTORIE KDE NÁS NAJDETE Centrum primární prevence
Středočeský kraj:
• Nymbursko
Nymburk, Lysá nad Labem, Loučeň,
Rožďalovice, Poděbrady,
Kostomlaty nad Labem
•	 Praha-východ
Čelákovice, Brandýs nad Labem
•	 Kolínsko
Kolín
•	 Mělnicko
Mělník, Kralupy nad Vltavou
•	 Mladoboleslavsko
Mladá Boleslav, Bělá pod Bezdězem,
Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště

Královéhradecký kraj:
Hradec Králové, Jičín

K-centrum
Mladá Boleslav
Nymburk*

Centrum terénních programů
Středočeského kraje
•	 Nymbursko
Lysá nad Labem, Městec Králové, Milovice,
Poděbrady, Sadská 
•	 Praha-východ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Čelákovice
•	 Mělnicko
Mělník, Kralupy nad Vltavou, Neratovice
•	 Mladoboleslavsko
Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou,
Bělá pod Bezdězem, Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště
 

Centrum drogových služeb
ve vězení*
Mladá Boleslav
Jiřice
Jablonec n. Nisou (Rýnovice)
Stráž p. Ralskem

*od 1. 1. 2011 provozováno Laxus o. s.
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Jablonec n. Nisou
(Rýnovice)

•Stráž •
pod Ralskem

Bělá pod • 
Bezdězem

• Mnichovo Hradiště

• Bakov n. Jizerou

Benátky nad
Jizerou •

Lysá nad
Labem •Kostomlaty• 

nad Labem

•
Kostelec
nad Černými lesy

• Mladá Boleslav

•
Praha

Hradec
Králové
•

• JičínMělník
•

•
Čelákovice

Kralupy nad
Vltavou
• Neratovice

•
Loučeň

•• Jiřice

•
Sadská

• Kolín

• Kunice

• Milovice

• Nymburk

• Poděbrady

Brandýs nad 
Labem-Stará 
Boleslav •

• Rožďalovice

• Dymokury

• Městec Králové



Tým

Bc. Markéta Exnerová, DiS. – vedoucí centra
Bc. Lucie Prokopová, DiS. – pracovnice centra
Mgr. Simona Krajíčková – pracovnice centra

Externí lektoři:
Gabriela Benešová
Tereza Berková
Andrea Blašková
Karolína Brabcová
Mgr. Ivana Burýšková
Iveta Harangová
Jakub Holeček
Barbora Chalupníková
Bc. Darina Jandáková
Lenka Kočová
Bc. Eva Kohoutková
Mgr. Lenka Koláříková
Nikola Kopecká
Lukáš Legner
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Vojtěch Mečíř
Tereza Müllerová
Mgr. Tereza Petráňová
Alena Scholzová
Bc. Eliška Suchánková, DiS.
Kateřina Tomanová
Michaela Ulmanová

Supervizor:
PaedDr. Michael Chytrý, do 30. 9. 2010
Mgr. Jan Knop, od od 1. 10. 2010
Odborná garantka:
PhDr. Lenka Skácelová

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Motto:
Každé úsilí přináší ovoce - od 
semínka k jablku však mnohdy 
vede dlouhá a nelehká cesta.

» Cílová skupina
•	 Žáci	II.	stupně	ZŠ	(od	6.	do	9.	tříd).
•	 Pedagogové	(třídní	učitelé,	školní	metodici	prevence,	ředitelé	škol		
 a ostatní členové pedagogického sboru).
•	 Rodiče.
•	 Odborná	i	laická	veřejnost	a	instituce,	na	které	odkazujeme	 
 v rámci sociální sítě a vzájemné spolupráce mezi zařízeními.

» Cíle
 Hlavní cíle

•		 Předat	cílovým	skupinám	takové	znalosti,	postoje	a	dovednosti,		
 aby mohli žít svůj život v duchu zdravého životního stylu.
•	 Snížit	ve	Středočeském	a	Královéhradeckem	kraji	výskyt	 
 zneužívání návykových látek a ostatních forem rizikového chování. 
•	 Preventivně	působit	proti	vzniku	jakýchkoliv	forem	rizikového		
 chování (zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě,  
 rizikovému sexuálnímu chování, apod.).
•	 Podávat	dětem	a	mládeži	pravdivé	a	objektivní	informace	 
 o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je  
 k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
•	 Pravdivě	a	objektivně	informovat	pedagogy,	rodiče	i	širokou		
 veřejnost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se  
 u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
•	 Naučit	děti	a	mládež	vnímat	své	zdraví	jako	důležitou	a	vzácnou		
 hodnotu a ukázat jim, jak je možné si tuto hodnotu chránit.

 Dílčí cíle

•	 Podporovat děti a mládež ve zdravém životním stylu
 a ve vytváření zdravých společenských vztahů.
•	 Prohlubovat	dovednosti	týkající	se	zdraví.
•	 Předávat	dětem	a	mládeži	pozitivní	vzorce	chování.
•	 Pomoci	dětem	a	mládeži	uvědomit	si	možná	nebezpečí	rizikového		
 chování, jak se tomuto chování vyhnout, jak se mu účinně bránit  
 a jak ho v případě potřeby řešit. 

» Principy poskytování
 služeb
•		 Princip	rovného	přístupu	
•		 Princip	bezpečí	
•		 Princip	ochrany	osobních	údajů
•		 Princip	dobrovolnosti	
•		 Princip	časové,	místní	a	finanční	dostupnosti
•		 Princip	odbornosti
•		 Princip	cílevědomosti
•		 Princip	komplexnosti,	kontinuity	a	systematičnosti
•		 Princip	flexibility
•		 Princip	přiměřenosti
•		 Princip	interaktivity

» Rok 2010
Počátkem roku došlo k prohloubení spolupráce s Centrem adiktologie 
na přípravě Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Studi-
um bylo zahájeno v dubnu 2010 za účasti 24 školních metodiků preven-
ce. V únoru se nám podařilo přijmout nového pracovníka na plný úvazek 
a díky tomu zajistit stabilnější chod Centra PP a možnost dále zvyšovat 
efektivitu a profesionalitu poskytovaných služeb. V odborné oblasti se 
nám i nadále daří zkvalitňovat spolupráci se školními metodiky pre-
vence, kterou jsme tento kalendářní rok podpořili dvěmi odbornými se-
tkáními. Díky intenzivnější komunikaci našich lektorů se nám podařilo 
zlepšit i spolupráci s třídními učiteli. 

» Plán na rok 2011
V roce 2011 plánujeme zpřehlednění poskytovaných služeb formou je-
jich restrukturalizace a konkretizace. Tyto kroky by měly vést ke snazší 
orientaci zájemců o služby Centra PP.  V souvislosti s touto změnou 
chystáme rozšiřování a další zkvalitňování vzdělávacích aktivit a pora-
denských služeb. 

» Poslání
Centrum	primární	prevence	(dále	jen	Centrum	PP)	poskytuje	školám	a	školským	zařízením	na	území	Středočeského	a	Královéhradecké-
ho	kraje	profesionální	intervenci	a	odborné	poradenství	v	oblasti	primární	prevence	rizikového	chování.	Toto	realizuje	prostřednictvím	
Dlouhodobých	programů	specifické	primární	prevence	(dále	jen	Programy	DPP),	a	tím	se	snaží	u	dětí	a	mládeže	předcházet	problémům	
spojeným	s	rizikovým	chováním	nebo	tyto	problémy	oddálit	do	co	nejpozdějšího	věku.

•	 Naučit	děti	a	mládež	pracovat	s	informacemi	a	vytvářet	si	k	nim		
 vlastní postoj. 
•	 Naučit	děti	a	mládež	sociálním	dovednostem	(asertivitě,	umění	říci		
 NE, nemanipulativnímu přístupu, empatii, komunikaci, umění  
	 ocenit,	rozhodovat	se,	efektivně	řešit	konflikty,	apod.).
•	 Podporovat	zdravé	sebevědomí,	sebepřijetí,	individualitu 
 a kreativitu.
•	 Učit	děti	a	mládež	schopnosti	čelit	sociálnímu	tlaku.
•	 Seznámit	děti	a	mládež	s	možnostmi	řešení	obtížných	životních		
 situací.
•	 Nabídnout	dětem	a	mládeži	pozitivní	alternativy	trávení	volného		
 času.

Akce proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Královéhradeckého kraje
Projekt	byl	řešen	za	finanční	podopory	ČR	-	MŠMT	ČR

Centrum primární prevence a jeho programy jsou spolufinancované 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Tým

Richard	Hanus,	DiS. – vedoucí centra, 
sociální pracovník

Bc. Zuzana Koudelková – zástupkyně vedoucího 
centra, sociální pracovnice

Silvie Prombergerová – sociální pracovnice

Lucie Janů, DiS. – sociální pracovnice

Supervizorka:
Mgr. Pavla Makovská Dolanská

Odborný garant:
Mgr. Ing. Jiří Staníček

» Rok 2010
V roce 2010 navštívil K-centrum Mladá Boleslav historicky nejvyšší po-
čet klientů, k čemuž přispěl i velký počet prvních kontaktů s uživateli 
drog. Došlo k poklesu v kategorii vyměněných stříkaček, což souvisí 
s vývojem na drogové scéně (důsledek dlouhodobých represivních akti-
vit, tím pádem snížené dostupnosti drogy v regionu). Z hlediska primár-
ní užívané drogy nabyli převahu uživatelé Subutexu. Od listopadu 2010 
nabízíme našim klientům orientační testování na VHC. Zařízení prošlo 
v srpnu 2010 certifikačním šetřením, jehož výsledkem bylo udělení cer-
tifikátu odborné způsobilosti na 4 roky. 

K-CENTRUM MLADÁ BOLESLAV

» Plány pro rok 2011
Prioritou pro rok 2011 je udržení objemu, spektra i kvality poskytova-
ných služeb. Těžiště služeb bude nadále postaveno na důsledné aplikaci 
harm reduction přístupu. V případě udržitelnosti stávajících služeb a 
programů budeme usilovat o to, aby v rámci K-centra Mladá Boleslav 
došlo k odbornému vyčlenění poradenských služeb od harm reduction 
programů.

Motto:
Naše klienty vnímáme jako 
lidské bytosti, které jsou  
v důsledku užívání drog  
zdravotně i sociálně znevýhod-
něny. Naší prací a přístupem 
chceme bojovat s předsudkem, 
že uživatel drog je strůjcem 
svých problémů a tudíž nemá 
smysl mu pomáhat. Důsledná  
a odborná prevence závislosti 
se totiž lidsky i finančně  
vyplatí.

» Cílová skupina
Cílovou skupinou K-centra Mladá Boleslav jsou osoby zasažené či 
ohrožené drogovou závislostí. Konkrétně jde o uživatele drog nealko-
holového typu nebo uživatele drog nealkoholového typu v kombinaci 
s alkoholem. Dále sem patří rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké 
osoby užívajících návykové látky a osoby jim blízké.

•		 Injekční uživatelé nelegálních drog (jedná se o ty uživatele, kteří  
 užívají drogy nejvíce rizikovým způsobem, tedy injekčně).
•		 Neinjekční	uživatelé	drog	–	ostatní	způsoby	jejich	užívání	(rizikové		
 chování spočívá zejména ve šňupání a kouření drog, inhalaci  
 organických rozpouštědel, inhalaci nejrůznějších plynů, zneužívání  
 léků v kombinaci s ostatními drogami).
•		 Blízké	osoby	uživatelů	drog	(rodiče,	sexuální	partneři	a	ostatní		
 osoby blízké).

» Cíle
 Ve vztahu k uživatelům drog

•		 Snížení	rizik	spojených	a	vyplývajících	z	užívání	drog	v	Mladé		
 Boleslavi a okolí.
•		 Zdravotní	stabilizace	klienta	prostřednictvím	zvyšování	povědomí		
 klientů o rizicích užívání drog včetně rizik přenosu infekčních  
 chorob (HIV, virové hepatitidy).
•		 Sociální	stabilizace	klienta,	snaha	o	zajištění	minimální	identity		
 klienta (motivace k vyřízení základních dokladů) a základního  
 sociálního zasíťování.
•		 Motivování	uživatelů	drog	k	léčebným	programům,	zvyšování	 
 informovanosti o metodách a smyslu léčeb. Motivování klientů ke  
 změně směřující k vyšší kvalitě života. 

 Ve vztahu k široké veřejnosti

•	 Ochrana veřejného zdraví.
•	 Poskytování	poradenských	služeb	rodičům	uživatelů	drog	a	jiným		
 blízkým osobám.

» Principy poskytování
 služeb
•		 Nízkoprahovost
•		 Potřebnost
•		 Odbornost
•		 Bezpečí	a	důstojnost

» Poslání
K-centrum	Mladá	 Boleslav	 je	 nízkoprahové	 zařízení	 pro	 osoby,	 které	 užívají	 drogy,	 a	 osoby	 jim	 blízké.	 Cílem	 zařízení	 je	 sociální	 
a	zdravotní	stabilizace	uživatelů	drog	(přístup	harm	reduction	zaměřený	na	snižování	rizik	plynoucích	z	užívání	drog),	případně	jejich	
nasměrování	pro	život	bez	drog	a	poskytnutí	odborné	poradenské	pomoci	jejich	rodinným	příslušníkům.	Ve	vztahu	k	široké	veřejnosti	
je	nejdůležitější	hodnotou	ochrana	veřejného	zdraví	a	šíření	pravdivých	a	úplných	informací	o	drogách,	jejich	rizicích	a	tématech	s	nimi	
souvisejících.

Akce proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
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Tým

Bc.	Katarína	Pavlíková – vedoucí centra,
sociální pracovnice, od 1. 5. 2010

Zuzana Hrdličková, DiS. –  sociální pracovnice,
od 1. 6. 2010

Supervizorka:
Mgr. Pavla Makovská Dolanská

K-CENTRUM NYMBURK

Motto:
Když se nám podaří navázat 
vztah s klienty, znamená to 
úspěch a dobře odvedenou 
práci. Jedině tak můžeme na 
naši klientelu působit, některé 
věci posouvat kupředu,  
pomáhat najít správný směr.

» Cílová skupina
Cílovou skupinou K-centra Nymburk jsou osoby zasažené či ohrožené 
drogovou závislostí. Konkrétně jde o uživatele drog nealkoholového 
typu nebo uživatele drog nealkoholového typu v kombinaci s alko-
holem. Dále sem patří rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby 
užívajících návykové látky a osoby jim blízké.

•		 Injekční uživatelé nelegálních drog (jedná se o ty uživatele, kteří  
 užívají drogy nejvíce rizikovým způsobem, tedy injekčně).
•		 Neinjekční	uživatelé	drog	–	ostatní	způsoby	jejich	užívání	(rizikové		
 chování spočívá zejména ve šňupání a kouření drog, inhalaci  
 organických rozpouštědel, inhalaci nejrůznějších plynů, zneužívání  
 léků v kombinaci s ostatními drogami).
•		 Blízké	osoby	uživatelů	drog	(rodiče,	sexuální	partneři	a	ostatní		
 osoby blízké).

» Cíle
 Ve vztahu k uživatelům drog

•		 Snížení	rizik	spojených	a	vyplývajících	z	užívání	drog	v	Nymburce	 
 a okolí.
•		 Zdravotní	stabilizace	klienta	prostřednictvím	zvyšování	povědomí		
 klientů o rizicích užívání drog včetně rizik přenosu infekčních  
 chorob (HIV, virové hepatitidy).
•		 Sociální	stabilizace	klienta,	snaha	o	zajištění	minimální	identity		
 klienta (motivace k vyřízení základních dokladů) a základního  
 sociálního zasíťování.
•		 Motivování	uživatelů	drog	k	léčebným	programům,	zvyšování	 
 informovanosti o metodách a smyslu léčeb. Motivování klientů ke  
 změně směřující k vyšší kvalitě života. 

 Ve vztahu k široké veřejnosti

•	 Ochrana veřejného zdraví.
•	 Poskytování	poradenských	služeb	rodičům	uživatelů	drog	a	jiným		
 blízkým osobám.

» Principy poskytování
 služeb
•		 Nízkoprahovost
•		 Potřebnost
•		 Odbornost
•		 Bezpečí	a	důstojnost

» Poslání
K-centrum	Nymburk	je	nízkoprahové	zařízení	pro	osoby,	které	užívají	drogy,	a	osoby	jim	blízké.	Cílem	zařízení	je	sociální	a	zdravotní	
stabilizace	uživatelů	drog	(přístup	harm	reduction	zaměřený	na	snižování	rizik	plynoucích	z	užívání	drog),	případně	jejich	nasměrování	
pro	život	bez	drog	a	poskytnutí	odborné	poradenské	pomoci	jejich	rodinným	příslušníkům.	Ve	vztahu	k	široké	veřejnosti	je	nejdůleži-
tější	hodnotou	ochrana	veřejného	zdraví	a	šíření	pravdivých	a	úplných	informací	o	drogách,	jejich	rizicích	a	tématech	s	nimi	souvise-
jících.

» Rok 2010
Rok 2010 byl rokem mnoha změn. V první polovině roku byly z finanč-
ních a personálních důvodů provoz a služby omezeny na naprosté 
minimum. Důvodem byla nedostatečná finanční podpora ze strany vý-
znamných státních i samosprávních donátorů. K-centrum Nymburk bylo 
otevřeno pouze 2 dny v týdnu a jeho služby byly omezeny pouze na 
základní. Kvůli tomu jsme zaznamenali snížení počtu kontaktů s klien-
ty, kteří služby využívali. V květnu se podařilo provoz restartovat - no-
vou vedoucí se stala Katarína Pavlíková a kontaktní sociální pracovnicí  
Zuzana Hrdličková. Od května se tedy začaly opět intenzivně navyšo-
vat počty klientů i kontaktů s uživateli drog, ale i s osobami blízkými. 
Statistiky jsou oproti roku 2009, vzhledem k výše uvedenému omezení 
služeb, nesrovnatelné. Od druhé poloviny roku však jasně ukazují ra-
pidní nárůst. Využili jsme veškerých možných zdrojů k tomu, abychom 
služby K-centra Nymburk plnohodnotně obnovili. Jsme rádi, že se naše 
úsilí podařilo a opět přispělo k ochraně lidí z města Nymburk a celého 
spádového regionu.

» Plány pro rok 2011
Prioritou číslo jedna v roce 2011 je udržet obnovené služby v plné šíři 
tak, abychom byli schopni co nejlépe uspokojovat potřeby klientů, a tím 
chránit veřejné zdraví všech občanů města i regionu Nymburk. Vzhle-
dem k vývoji financování adiktologických služeb bude však situace vel-
mi složitá.

Akce proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
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Tým

Michaela	Plocková,	DiS. – vedoucí centra,
sociální pracovnice  

Michaela Kropáčková, DiS. – sociální pracovnice

Ondřej	Šulc	–	pracovník	v	sociálních	službách
 
Mgr. Lukáš Verner – sociální pracovník

Zuzana Hrdličková, DiS. – pracovnice  
v sociálních službách, do 31. 5. 2010

Supervizor a odborný garant:
Mgr. Aleš Kuda

CENTRUM TERÉNNÍCH PROGRAMŮ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Motto:
Děkujeme, že prostřednictvím 
spolupráce s námi přispíváte 
k řešení problematiky užívání 
drog.

» Cílová skupina
•	 Nitrožilní	/problémový/	uživatel	drog.	Problémový uživatel drog  
 (PUD) je takový, který si aplikuje drogy nitrožilním způsobem.  
 Jedná se o nejrizikovější způsob aplikace drogy, který není   
 ojedinělý a obsahuje velmi početnou a samostatnou skupinu osob,  
 pro které jsou nutné specifické metody práce (harm reduction,  
 distribuce harm reduction materiálu).

•	 Osoby přímo ohrožené drogovou problematikou - do této skupiny  
 jsou nejčastěji začleňováni sexuální partneři uživatelů drog. Jelikož  
 partneři bývají s uživateli drog v nejintimnějším kontaktu, mohou  
 být vystaveni riziku nakažení různými pohlavně přenosnými  
 a infekčními chorobami.

•	 Uživatel nealkoholových drog – ostatní způsoby užívání drog. 
 Užívá převážně nealkoholové drogy nebo nealkoholové drogy  
 v kombinaci s alkoholem a tabákem. Prioritní způsob aplikace  
 drogy není nitrožilní. Buď k němu vůbec nedochází,  
 nebo je příležitostný. 

» Cíle
 Ve vztahu ke klientům

•		 Vyhledávání	uživatelů	drog	(především	problémových	uživatelů		
 drog) v jejich přirozeném prostředí a jejich navázání na služby  
 Centra terénních programů Středočeského kraje.
•		 Poskytování	služeb	harm	reduction.
•		 Zdravotní	stabilizace	uživatele	drog,	která	nemusí	nutně	vést		
 k abstinenci od návykových látek.
•		 Sociální	stabilizace.
•		 Motivace	vedoucí	k	odkazu	do	zařízení	následné	péče 
 (detoxifikace, léčebný program, zdravotnické zařízení atd.).

 Ve vztahu k široké veřejnosti

•		 Ochrana	veřejného	zdraví.
•		 Vytipování	problémových	lokalit,	sběr	odhozeného	injekčního		
 materiálu, monitoring drogové scény ve městě.
•		 Informování	veřejnosti	o	tom,	co	dělat,	když	najde	odhozenou		
 injekční stříkačku.

» Principy poskytování
 služeb
•		 Harm	reduction
•		 Public	health
•		 Princip	nízkoprahovosti
•		 Princip	dobrovolnosti
•		 Flexibilita	služby
•		 Potřebnost	služby	
•		 Přizpůsobení	schopnostem	a	možnostem	klienta
•		 Odbornost	poskytované	služby
•		 Ekologie

» Rok 2010
V roce 2010 se Centrum terénních programů Středočeského kraje za-
měřilo více na přímou práci s uživateli drog oproti dříve rozsáhlému 
vyhledávání uživatelů drog v ulicích měst. Podařilo se rozšířit služby 
o testování na hepatitidu typu C a o distribuci tzv. želatinových kapslí 
k perorálnímu užívání.

» Plán na rok 2011
V roce 2011 se chceme zaměřit na spolupráci s Centry terénních progra-
mů Královéhradeckého a Pardubického kraje a také zahraničními kolegy 
v rámci projektu Correlation. 

» Poslání
Posláním	Centra	terénních	programů	Středočeského	kraje	je	poskytování	kvalitních	sociálních	služeb	uživatelům	drog	v	jejich	přiroze-
ném	prostředí	na	území	Středočeského	kraje,	za	účelem	minimalizace	rizik	spojených	s	užíváním	drog	a	ochrany	veřejného	zdraví.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
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Tým

Bc.	Adéla	 Paulík	 Lichková,	 DiS. – vedoucí 
centra, sociální pracovnice

Mgr. Petra Rejzková – poradenská pracovnice, 
sociální pracovnice,  

Supervizor:
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

CENTRUM DROGOVÝCH SLUŽEB
VE VĚZENÍ

Vzkaz	klientům:
Cesta zpátky na svobodu není 
snadná, ale rozhodně nemusí 
končit zase v base. Nebudeme 
za vás nic dělat ani vás vodit 
za ruku. Budeme ale vedle vás 
(byť někdy jen obrazně), když 
si nebudete vědět rady, když 
budete ztrácet naději a když 
budete potřebovat ujistit  
o tom, že život bez drog má 
smysl.

» Poslání
Posláním	Centra	drogových	služeb	ve	vězení	je	pomáhat	uživatelům	drog	ve	výkonu	trestu	odnětí	svobody	a	po	propuštění	s	řešením	
problémů	souvisejících	s	jejich	aktuální	drogovou	a	sociálně-právní	situací,	současně	je	motivovat	ke	změně	životního	stylu	směrem	 
k	abstinenci,	a	tím	předcházet	jejich	dalším	konfliktům	se	zákonem.

Pravidelně	spolupracujeme	s	věznicemi	Jiřice,	Stráž	a	Rýnovice,	fakultativně	jezdíme	do	věznic	Ostrov,	Nové	Sedlo,	Bělušice	a	Horní	
Slavkov.	Poradenské	služby	poskytujeme	také	osobám	blízkým	klientů	–	nejčastěji	jsou	to	jejich	partneři	a	rodiče.

» Cílová skupina
•	 Uživatelé	drog	ve	vazbě	nebo	výkonu	trestu	odnětí	svobody	a	po		
 propuštění.*

•	 Osoby	blízké	klientům	(rodiče,	partneři/ky	aj.).

Služby jsou přednostně poskytovány klientům v době 6 měsíců před 
termínem pevného výstupu, resp. 3 měsíce před termínem pro podání 
žádosti o podmíněné propuštění. V indikovaných případech jsou posky-
továny i mimo tento interval. Služby jsou poskytovány bez zvláštního 
zřetele na věk, pohlaví, fázi závislosti, užívání / abstinenci, způsob 
užívání návykových látek či charakter trestné činnosti.

* Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou 
(aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek (včetně 
alkoholu) nebo patologickým hráčstvím. 

» Cíle
 Hlavní cíle

Hlavním cílem služby je účelně pomoci osobám, které se v důsledku uží-
vání	návykových	látek	dostaly	do	konfliktu	se	zákonem,	resp.	do	vazby	
nebo výkonu trestu odnětí svobody, aby se mohly po výstupu z vězení 
opět začlenit do normální společnost, tentokrát už bez drog. 

 Dílčí cíle

•		 Doplnit	stávající	systém	léčebné	péče	o	uživatele	drog	o	služby	
 poskytované zejména ve vězeňských zařízeních, a tím zpřístupnit 
  služby běžně dostupné i uživatelům drog v okamžiku jejich  
 uvěznění. 

•  Motivovat klienty ke změně rizikového životního stylu směrem  
 k abstinenci a podpořit jejich začlenění do normálního života bez  
 návykových látek.

•  Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním  
 návykových látek, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby  
 (např. prostřednictvím interaktivních seminářů, besed).

» Principy poskytování
 služeb
•		 Dostupnost	služeb
•	 Individuální	přístup	(respekt	k	potřebám	a	možnostem	klienta)
•	 Spolupráce

» Rok 2010
Rok 2010 byl pro Centrum drogových služeb ve vězení rokem stabili-
zace – po zásadním rozšíření služeb do dvou věznic v Libereckém kraji  
v roce 2009 bylo třeba poskytované služby stabilizovat, resp. optimali-
zovat tak, aby odpovídaly poptávce ze strany klientů a byly pro ně ade-
kvátně dostupné. I proto jsme např. ve Věznici Stráž zavedli tzv. „dlouhé 
středy“ (prodloužení provozní doby do 17:00), díky nimž mohou služby 
využívat i odsouzení, kteří ve vězení pracují a nemohou být uvolněni 
z práce. V roce 2010 jsme se stali členy Komise pro podmínečné propuš-
tění (Parolové komise), která funguje v rámci pilotního projektu Vězeň-
ské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Českého helsinského 
výboru ve Věznici Stráž. 

» Plán na rok 2011
Vzhledem k tomu, že Centrum drogových služeb ve vězení přešlo od 
1. 1. 2011 pod hlavičku Laxus o. s. a zároveň se sloučilo s programem 
Drogové služby ve vězení, čeká nás v roce 2011 především slaďování 
fungování obou center po odborné i organizační stránce. V těchto ne-
lehkých dobách plných finančních škrtů bychom rádi udrželi služby ale-
spoň v aktuálním rozsahu. I v roce 2011 plánujeme poskytovat kvalitní 
služby, které budou směřovat k naplňování našeho poslání. 

Akce proběhla s přispěním Středočeského kraje
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Libereckého kraje
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR a RVKPP
Projekt byl řešen za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR

1716

726 789

166 236

Počet 
individuálních	

konzultací

153 177

Počet	prvních
kontaktů	(počet
osob,	které	služby	

v daném roce
využily	poprvé)

Počet	klientů
(počet osob,
které	využily
služeb	v	rámci	

individuální péče)

» Statistika
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AUDIT
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v  tisících Kč)

Položka Náklady celkem Za činnost celkem

A. I.  Spotřebované nákupy celkem 1 706

A. II.  Služby celkem 1 736

A. III.  Osobní náklady celkem 8 277

A. IV.  Daně a poplatky celkem 10

A. V.  Ostatní náklady celkem 58

A. VI.  Odpisy, prodaný majetek celkem 134

 NÁKLADY Celkem 11 921

Položka Výnosy celkem Hlavní činnost

B. I.  Tržby za vlastní výkony celkem 708

B. IV.  Ostatní výnosy celkem 93

B. VI.  Přijaté příspěvky celkem 0

B. VII.  Provozní dotace celkem 10 426

 VÝNOSY Celkem 11 227

 Daň z příjmu 0

D.  Výsledek hospodaření celkem -694

Jednotlivé části účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce) za rok 2010 jsou uloženy  
v sídle SEMIRAMIS o. s.

ROČNÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 2010



DOTACE, PŘÍSPĚVKY, PŮJČKY,
VÝNOSY A TRŽBY

MPSV ČR 4 440 000 Kč
Středočeský kraj 1 849 999 Kč
RVKPP – Úřad Vlády ČR 1 075 000 Kč
EU – OPVK 927 484 Kč
Nadační fond Nová šance 592 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti 434 648 Kč
MŠMT	ČR	 350	000	Kč
Liberecký kraj 199 660 Kč
Město Neratovice 150 000 Kč
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 110 000 Kč
Město Kralupy nad Vltavou 258 000 Kč
Město Benátky nad Jizerou 100 000 Kč
Město Čelákovice 90 000 Kč
Ministerstvo spravedlnosti ČR 84 000 Kč
Město Nymburk 80 000 Kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR 77 000 Kč
ÚP Jablonec nad Nisou 50 000 Kč
Město Milovice 50 000 Kč
Město Mělník 40 000 Kč
Město Bělá pod Bezdězem 35 000 Kč
Královéhradecký kraj 30 000 Kč
Město Poděbrady 30 000 Kč
ÚP Nymburk 30 000 Kč
Město Mnichovo Hradiště 25 000 Kč
Město Městec Králové 15 000 Kč
Město Sadská 10 000 Kč
Město Bakov nad Jizerou 1 000 Kč
CELKEM 11 133 791 Kč
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ROZVAHA (v tisících Kč)

Položka Aktiva celkem Ke dni 1. 1. 2010 Ke dni 31. 12. 2010

A. Dlouhodobý majetek celkem 426 292

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 323 1 323

A. IV. Oprávky k dlouhod. majetku celkem -897 -1 031

B. Krátkodobý majetek celkem 2 295 3 426

B. II. Pohledávky celkem 405 454

B.II Krátkodobý finanční majetek celkem 1 837 2 971

B.III Jiná aktiva 53 1

AKTIVA Celkem 2 721 3 718

Položka Pasiva celkem Ke dni 1. 1. 2010 Ke dni 31. 12. 2010

A. Vlastní zdroje celkem 1 706 949

A. I. Jmění celkem 264 175

A. II. Výsledek hospodaření celkem 1 442 774

B. Cizí zdroje celkem 1 015 2 769

B. III. Krátkodobé závazky celkem 1 015 778

B. IV. Jiná pasiva celkem 0 1 991

PASIVA Celkem 2 721 3 718

ROZVAHA



INSTITUCE
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ÚV ČR 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Nadační	fond	Nová	Šance	
Vězeňská služba ČR

MĚSTA
Bakov nad Jizerou
Benátky nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Čelákovice 
Jablonec nad Nisou
Kralupy nad Vltavou 
Mělník
Městec Králové
Milovice 
Mladá Boleslav 
Mnichovo Hradiště
Neratovice
Nymburk 
Poděbrady 
Sadská

SPOLEČNOSTI 
Oceany s.r.o. 
Vox Consult, s.r.o. 

ODBORNÍ PARTNEŘI
A SPOLUPRACOVNÍCI SDRUŽENÍ
o. s. Advaita
Centrum adiktologie
Česká asociace streetwork
Focus o. s. 
Jekhetani Luma-Společný svět, o. s.
Krajská hygienická stanice Nymburk 
Laxus o. s.
Mikrobiologická laboratoř Nymburk 
Občanská poradna Nymburk 
Oddělení K20 při PL Kosmonosy 
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Nymburk 
Pražské centrum primární prevence
o. s. Prev-Centrum
o. s. Prevent
Proadis o. s.
Probační a mediační služba Mladá Boleslav 
Probační a mediační služba Nymburk 
Progressive o. s.
projekt Correlation
Prostor o. s. 
Sananim, o. s. - Externí terénní programy 
Sdružení SCAN
Sekce DSV A.N.O. 
Univerzita Hradec Králové
Vrakbar – centrum primární prevence
o. s. White Light I.

MÉDIA
Boleslavská televize
Česká televize
Český rozhlas Radio Wave
Český rozhlas Region
ČTK
Boleslavský deník
Jablonecký deník
Mělnický deník
Nymburský deník
Nymburk.info
Lidové noviny
Mladá fronta DNES
Rádio Jizera

LIDÉ
MUDr. David Adameček 
Mgr. Dagmar Anschlagová
Ing. Stanislava Bednářová
plk. Mgr. Ladislav Blahník
František Bodlák 
Jaroslava Brabcová 
Tomáš Brejcha 
Mgr. Marcela Brodilová
Mgr. Mabel Bryknerová
RNDr. Kamil Bříza
Magdalena Bulířová
Mgr. Jan Bureš
Mgr. Jaroslava Burkertová
Mgr. Jiří Cabrnoch
Bc. Jaroslav Cvrček
Mgr. Vladimír Čermák
Mgr. Josef Dašek 
Miroslava Dlouhá 
PhDr. Pavla Doležalová 
Ing. Blažena Dovičínová
Mgr. Radek Dostál
David Drážský
Ing. Irena Dudová
Mgr. Hana Fabiánová
Mgr. Jan Faltýnek
Radek Fedaček
Ing. Václava Filippová
Anna Füleová 
MUDr. Jan Galský, PhD. 
Mgr. Bohuslava Glasslová
Alena Haaseová 
MUDr. Lída Hamplová
Mgr. Iva Hanzlíková
Mgr. Jiřina Hereinová
Miloslav Hlavsa
Mgr. Eva Hodboďová
Mgr. Jitka Hokešová
Mgr. Kamila Horáková
Mgr. Vendula Chrdlová
PaedDr. Michael Chytrý
Mgr. Eva Ivanová
Bc. Lucie Jarinová
Bohumil Javůrek 
doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. 
Milena Jínová
Mgr. Zdeněk Jiruš

Ing. Ivo Kačaba
Mgr. Věra Kárová
MUDr. Eva Kavalírová
Ing. Bohumil Klicpera 
Mgr. Jan Knop
Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová
Mgr. Nina Kolářová
Ing. Jana Kolomazníková
Adam Komers
Tibor Komlóši
Lucie Komňacká
PhDr. Kristýna Konárová
Mgr. Petr Kopecký
Mgr. Miluše Kornfeldová
Bc. Soňa Košková 
MUDr. Veronika Kotková 
Mgr. Roman Kotlář
Mgr. Magdalena Kotoučová
Monika Koťátková
Jaroslav Král 
Milan Kraus 
Miroslav Krpálek
Mgr. Martin Kružica
Věra Křivdová 
Jana Křížová
Mgr. Zdeněk Kubálek
Mgr. Aleš Kuda
Mgr. Markéta Literová
Tomáš Luczewský 
Mgr. Hana Macková
Alena Machová
Mgr. Pavla Makovská Dolanská 
Mgr. Eva Maršalová
Mgr. Marie Maršíková
Marek Mařík 
Mgr. Jiří Mazánek
Mgr. Jana Mendlíková
Mgr. Romana Mertinová
Vladimíra Michalová 
PhDr. Michal Miovský Ph.D.
Ing. František Moravec
Ing. Tomáš Najmon
Mgr. Miroslav Neumann 
Michal Němec 
Dagmar Nosková 
Lenka Nováková
Mgr. Marie Nováková

Mgr. Jan Novotný
Mgr. Jiří Novotný
MUDr. Raduan Nwelati 
Mgr. František Obr
Mgr. Věra Otomanská
Mgr. Martina Ozorovská 
PaedDr. Cecílie Pajkrtová 
Mgr. Daniela Pastorková 
Mgr. Zdeňka Patočková
Mgr. Drahomíra Pavlíková
Mgr. Marcela Pavlíková
Milan Pavlík
PhDr. Milena Pencová 
PhDr. Eva Pešková 
Ing. Miloš Petera 
Pavel Petráček
Mgr. Ondřej Počarovský 
Mgr. Milan Poslt
Robin Povšík
Mgr. Gabriela Prodělalová
Mgr. Radek Procházka
Mgr. Zdeněk Procházka
Mgr. Dagmar Procházková
Ing. Ondřej Přenosil 
MUDr. Michaela Pulkrábová
PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
Mgr. Ivana Radimecká 
Mgr. Soňa Razáková
Bc. Martina Richterová
Mgr. Alexandra Roubalová 
Helena Růžičková 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
Jiřina Rysová, DiS. 
Jarmila Sáchomská 
Mgr. Ivana Sekyrová
Jaroslava Serbusová 
Mgr. Václav Schön
Karolína Schwarzmannová
PhDr. Lenka Skácelová
Mgr. Ivona Skákalová
Mgr. Kamila Sklenářová
Mgr. Rudolf Skřivánek
Mgr. Jan Smutný 
Mgr. Pavla Sobotková
Ing. Jitka Sochová
Mgr. Ing. Jiří Staníček 
Mgr. Petr Strejček

Mgr. Jindra Strunzová
Ing. Tomáš Suchý
Pavel Svačina
Milena	Šafránková
Mgr.	Blanka	Šebestová
Mgr.	Jiří	Šíma
Mgr.	Jiří	Šimek
Mgr.	Lenka	Šimonová
Petra	Školníková
Mgr.	Yveta	Šmejkalová
Ivana	Šmelová
Karel	Šourek
Šárka	Špírková
MUDr.	Michaela	Štěpánková
Mgr.	Jana	Štěpánová
Pavel	Šubrt
PhDr.	Matúš	Šucha	Ph.D.
Daniel	Šulc
Mgr.	Jana	Švancarová
Mgr. Magdalena Tesařová
Lukáš Trejbal
Emílie Třísková 
Ilona Tvrzická 
Vladimíra Urbanová
Mgr. Květuše Vernerová
Mgr. Jaroslav Vídeňský
Mgr. Michaela Vodičková
Mgr. Hana Vojtěchová 
Mgr. Alena Volfová 
Bc. Jana Vondrová
Mgr. Otakar Vorel
Ladislav Županič
Personál Věznice Jiřice
Personál Věznice Rýnovice
Personál Věznice Stráž pod Ralskem

…děkujeme

PODĚKOVÁNÍ
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Občanské sdružení Semiramis oslavilo v roce 2010 deset let své 
existence. Při této příležitosti natočili pracovníci sdružení ve spoluprá-
ci s kameramanem Miloslavem Hlavsou filmový dokument, který po-
drobně přibližuje činnost všech pěti programů protidrogové prevence, 
které Semiramis o. s. v roce 2010 provozovalo ve Středočeském, Krá-
lovéhradeckém a Libereckém kraji. Tedy K-centra Mladá Boleslav,  
K-centra Nymburk, Centra terénních programů Středočeské-
ho kraje, Centra drogových služeb ve vězení a Centra primár-
ní prevence. 

Kromě zaměstnanců občanského sdružení ve filmu vystupují představi-
telé měst, škol, probační a mediační služby, vězeňské správy a v nepo-
slední řadě i klienti Semiramis o. s. Jako zvláštní hosté se objeví herec 
Ladislav Županič, frontman skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen 
a redaktorka zpravodajství ČT Ivana Šmelová. Všem za tuto zdařilou 
spolupráci děkujeme. 

FILMOVÝ DOKUMENT 10 LET
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SEMIRAMIS

MHtv - Miloslav Hlavsa 
výroba videopořadů na zakázku, přepisy archivních video a audio záznamů, zprostředkování kvalitních www designů,  
prezentací a fotografování na profesionální úrovni. Bohaté zkušenosti při výrobě nízkorozpočtových 
zakázek v oboru video a oborech souvisejících. 
více na www.mhtv.cz

Pětatřicetiminutový dokument 10 let občanského sdružení Semi-
ramis nemá sloužit jen pro potřeby sdružení, ale klade si také za cíl 
představit práci v oblasti protidrogové prevence široké veřejnosti. Proto 
je mimo jiné distribuován městům a školám, s nimiž Semiramis spolu-
pracuje, a k dispozici je zdarma na DVD každému, kdo o jeho zhlédnutí 
projeví zájem.   

10 let občanského sdružení Semiramis
filmový dokument
délka: 35 minut
námět, scénář, režie: Ondřej Urbanec
kamera, střih, grafika: Miloslav Hlavsa
hudba: Štěpán Urbanec

Film si můžete objednat zdarma na e-mailové adrese:
public@os-semiramis.cz

ZVLÁŠTNÍ
PODĚKOVÁNÍ

Lékárna U Soudu, s.r.o.
Mladá Boleslav

Lékárna U Soudu, s.r.o. poskytuje kvalitní péči a její nabídka obsahuje  
kompletní sortiment zdravotnických pomůcek a léků. K dispozici má též  
široký sortiment zdravotnických prostředků, léčiv a doplňků.
Lékárna U Soudu, s.r.o. je místo, kde se můžete poradit o výběru a pou-
žití zdravotnických pomůcek a dalšího zboží.

Adresa prodejny:
Lékárna U Soudu, s.r.o.
Náměstí Republiky 760 
29301 Mladá Boleslav III
 
Telefon:
+420 326 728 666

Otvírací doba:
Pondělí:  8:00 - 16:30
Úterý:  8:00 - 16:30
Středa:  8:00 - 16:30
Čtvrtek:  8:00 - 16:30
Pátek:  8:00 - 16:30
Sobota:  -

Jak můžete 
pomoci spolu se
Semiramis o. s. 
Je jednoduché jít a nedívat se kolem sebe. Když se 
ale člověk přece jen rozhlédne a vidí, po jak klikatých 
cestách jdou někteří jiní, mnohdy by s nimi v žádném 
případě neměnil. Cesty, po kterých jdou lidé, kteří si 
přicházejí do center Semiramis o. s. pro radu nebo 
pro pomoc, jsou někdy nejen klikaté a kamenité, ale 
často vedou také do začarovaného kruhu.

Pomáháme jim najít ten správný směr – cestu ven ze 
začarovaného kruhu drog…

… a Vy můžete pomáhat spolu s námi. 

č.ú.: 166 699 448 / 0300

Všechny finanční příspěvky budou použity na napl-
nění našeho poslání. 

Děkujeme Vám, že pomáháte…
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Fakturační adresa (sídlo organizace):
Dlabačova 2208, 28802 Nymburk

Vedení Semiramis o. s.
Předseda / Finanční ředitel: Bc. Pavel Plaček, DiS.
Telefon: +420 606 936 212
E-mail: placek@os-semiramis.cz
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk
(4. patro, kancelář č. 408)

Administrativní pracovnice: Radka Plačková, DiS.
Telefon: +420 724 719 533
E-mail: plackova@os-semiramis.cz
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk
(4. patro, kancelář č. 408)

Místopředseda / Odborný ředitel: Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Telefon: +420 606 365 338
E-mail: zavadil@os-semiramis.cz
Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

Administrativní pracovnice: Martina Knoblochová, DiS.
Telefon: +420 724 573 806
E-mail: knoblochova@os-semiramis.cz 
Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav

Centrum primární prevence
Vedoucí: Bc. Markéta Exnerová, DiS.
Telefon: +420 723 179 409
E-mail: exnerova@os-semiramis.cz

Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 396 754
E-mail: prevence@os-semiramis.cz

K-centrum Nymburk*
Vedoucí: Bc. Katarína Pavlíková – do 31. 3. 2011

Adresa: Velké Valy 995, 28802 Nymburk
Telefon: +420 724 557 504
Telefon/Fax: +420 325 514 424
E-mail: kacko.nymburk@laxus.cz

KONTAKTY – SEMIRAMIS O. S.

K-centrum Mladá Boleslav
Vedoucí: Richard Hanus, DiS.
Telefon: +420 724 290 697
E-mail: hanus@os-semiramis.cz

Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon/Fax: +420 326 303 467
Poradenská linka: +420 326 303 468
E-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

Centrum terénních programů
Středočeského kraje
Vedoucí: Michaela Plocková, DiS.
Telefon: +420 724 557 503
E-mail: plockova@os-semiramis.cz

Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 329 155
Terénní mobil: +420 728 245 196, +420 724 087 925
E-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Centrum drogových služeb ve vězení*
Vedoucí: Bc. Adéla Paulík Lichková, DiS.
Telefon: +420 602 803 279
E-mail: lichkova@laxus.cz

Adresa: Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 303 523
E-mail: vezeni@laxus.cz

Oddělení pro vztahy s veřejností
Vedoucí: Bc. Ondřej Urbanec
Telefon: +420 725 857 800
E-mail: urbanec@os-semiramis.cz
Adresa: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk
(4. patro, kancelář č. 408)
E-mail: public@os-semiramis.cz
 
www.os-semiramis.cz

* od 1. 1. 2011 provozováno Laxus o. s.

SUMMARY
The mission of NGO Semiramis is to provide quality and professional 
services for people that are endangered by drug using, through the 
outreach, ambulatory and counselling programmes, primarily within 
Central Bohemia region. NGO Semiramis forms conditions and provi-
des background for stable process and development of all professional 
programmes.

The goals of NGO Semiramis are community prevention of drug use 
with persons who have no contact with drugs, persons who currently 
experiment with drugs, protection of normal population against nega-
tive impacts of drug abuse, truthful informing about drug problems for 
the public and cooperation with other organisations on local, regional, 
and national level in order to create a network of comprehensive ser-
vices. 

In 2010 Semiramis o. s. has celebrated ten years of its existence. From 
2 employees of K-centrum Nymburk in 2000 to 36 employees reaching 
three contigous regions in Czech Republic and providing five different 
services. 

Counselling programmes such as the primary prevention and prison 
drug services are in high demand, more than what is currently sup-
plied.

The Centre of primary prevention has worked within the frame of their 
programmes in 34 schools with 4464 stutents and 302 educators. The 
Centre of prison drug services, which has worked with 236 users in last 
year, has joined the cooperation with Horní Slavkov prison. Additionally, 
the centre has also become a member of conditional release commision 
in Stráž pod Ralskem prison.

K-centrum Mladá Boleslav, Nymburk and the outreach work centre are 
continuing to see a high increase of services, clients, and material on 
needle sharing. In 2010 all centres almost reached two hundred thou-
sand professionally eliminated needles. K-centrum has worked with 551 
problematic drug users, in addition to 303 users in the outreach work 
centres in fifteen different cities of Central Bohemia.

In 2010, steps were made to merge Laxus o. s. and Semiramis o. s. into 
one company, that will cover the social services network of 4 regions 
of Czech Republic; Central, Kralovehradecký, Pardubický and Liberecký. 
Full integration of this merger is inteded to be complete in a few years. 
K-Centre Nymburk and the Centre of drug services in prison have alrea-
dy joined under a company Laxus o. s
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