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Důvodová zpráva
Řešení protidrogové problematiky ve městě Karviná
Občanské sdružení NET, které provádělo kontaktní a poradenské služby v oblasti drogové
problematiky, ukončilo bez jakéhokoliv předchozího upozornění k 31. 8. 2014 svou činnost. (Vzniklo
dne 27. 1. 1999). Uvedené sdružení provozovalo na území města Karviné Kontaktní centrum Karviná
(dále jen K-centrum). Jednalo se o sociální službu, která byla poskytována ambulantně. Věková
kategorie uživatelů služby byla od 16 - 69 let a působila v lokalitě Karviná-Nové Město, v přízemí
obytného domu na ulici Tř. Družby čp. 1125.
Ze zjištěných informací bylo ověřeno, že K-centrum zabezpečovalo na území města tyto činnosti:
1. Základní služby, a to sociálně-právní a drogové poradenství, základní zdravotní ošetření,
testy na přítomnost drog, zprostředkování testů na VH/HIV, krizovou intervenci,
psychoterapii individuální, skupinovou a rodinnou, motivační trénink, asistenční službu.
2. Službu Harm Reduction (dále jen HR) – výměnný program nebyla od dubna 2014
realizována. Probíhal pouze sběr injekčního materiálu. Přitom právě HR minimalizuje
zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním nealkoholových drog a napomáhá
k ochraně veřejnosti před negativními dopady spojenými s užívání drog. Usiluje o motivaci
uživatelů nealkoholových drog směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému
okolí (např. odpovědnější zacházení s použitým injekčním materiálem a snížení kriminality
související s užíváním drog).
3. Služby rodičům a rodinných příslušníkům uživatelů a experimentátorů s návykovými
látkami.
4. Aktivity v oblasti prevence – tzn. provádění preventivní činnosti již na základních školách
a to formou besed, promítání filmů s drogovou tématikou.
5. Doplňkový servis, tj. potravinový, vitaminový, hygienický, praní prádla, zprostředkování
léčby.
Počet kontaktů a dalších činností K-centra je přílohou tohoto materiálu (příloha č. 3 k důvodové
zprávě).
S ohledem na důsledky, které by mohly nastat v případě neexistence takovéto služby, zejména
v souvislosti s případnými zdravotními riziky pro širší veřejnost, jako jsou závažná virová onemocnění,
hepatitidy, onemocnění AIDS, nemluvě o psychosociálních rizicích pro samotné uživatele
nealkoholových drog a jejich rodinné příslušníky, je nutné tuto situaci ve městě řešit. S K-centrem
spolupracovala také Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Karviná,
oddělení protiepidemiologické, které vede drogové registry a získávalo potřebné údaje právě z této
služby.
V souladu s § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Odbor
sociální reagoval na vzniklou situaci, aby zajistil poskytování odborných sociálních služeb, oslovením
organizací, které v našem městě již působí, a zabývají se podobnou problematikou. Jedná se
o Slezskou diakonii a občanské sdružení Modrý Kříž v České republice, s tím, že Slezská diakonie
bude zajišťovat terénní práci přímo s uživateli a preventivní činnost zejména formou přednášek
na školách. Modrý kříž by zajišťoval primárně poradenskou a konzultační činnost lidem závislým nebo
ohroženým závislostí, dále jejich rodičům a rodinným příslušníkům. Mohou nabídnout i službu
terapeutickou, prostřednictvím vzdělaného terapeuta. Pro jejich organizaci to bude znamenat rozšíření
cílové skupiny pro klienty od 16 let.
Na základě našeho oslovení nabídla Slezská diakonie možnost rozšířit dosavadní služby
STREETWORK ON LINE, terénní program, které jsou pro cílovou skupinu děti a mládež ve věku
od 6 do 26 let o další cílovou skupinu. Předmětem služby bude zajištění práce v terénu, sběr
injekčního materiálu ve vytipovaných lokalitách, základní sociální a zdravotní poradenství v rámci
terénu, krizová intervence.
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Zástupci Slezské diakonie již navrhli finanční rozpočet (viz příloha č. 2 k důvodové zprávě), jenž je
nezbytnou součástí k registraci služby na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.
Podmínkou rozšíření registrace sociální služby dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014, je deklarace o spoluúčasti obce, formou poskytnutí
dotace na oprávněnou provozní ztrátu. Pro terénní sociální služby činí minimálně 20 %. V případě
Slezské diakonie, terénní program Streetwork On-Line, se jedná o částku 150.000 Kč z celkových
nákladů 750.000 Kč, které jsou nezbytné pro zajištění služby dvěma pracovníky.
Pokud nedojde ke snížení rozpočtu Odboru sociálního na ukazateli 870005 – příspěvky na sociální
a zdravotní péči, předpokládá Odbor sociální úhradu těchto finančních prostředků v rámci běžného
dotačního řízení.
S problematikou ukončení činnosti K-centra byla seznámena i sociální komise, která vydala usnesení
(viz příloha č. 1 k důvodové zprávě) a doporučila RM Karviné realizovat zřízení výměnného programu,
jelikož vnímá velký nárůst zdravotního rizika pro občany města Karviné za současné nefunkčnosti.

Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné souhlasit s deklarací
spoluúčasti obce ve výši 20% oprávněné provozní ztráty, nejvýše však ve výši 150.000
Kč na rozšíření služby Slezské diakonie, terénního programu Streetwork On-Line.
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Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě
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Příloha
Příloha č. 2 k důvodové zprávě
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Příloha
Příloha č. 3 k důvodové zprávě

Přehled o činnosti K-centra Karviná v číslech

(zpracováno ze statistických

údajů předložených vedoucím K-centra Karviná):
ROK

2012

2013*

Počet kontaktů

4157 (z toho muži
3812, ženy 345)
36/186

3766
(z toho
3124, ženy 642)
10/205

Nově zaregistrovaní
uživatelé/stávající
uživatelé
Nově zaregistrovaní
uživatelé HR/stávající
uživatelé HR
Počet přijatého
injekčního materiálu
Počet vydaného
injekčního materiálu
Počet osob, kterým
byla zprostředkována
léčba
Počet provedených
testů
*V prvním pololetí roku 2013

2014 (do 31. 7. 2014)
muži

1299
(z toho
1085, ženy 214)
4/205

68/192

152/345

13/335

6607

9746

2642

7694

10124

2506

17

13

10

98

61

37

muži

zaměstnávala organizace 5 pracovníků, v květnu 2013 z finančních důvodů byli propuštěni dva
pracovníci v přímé péči - kontaktní a terénní sociální pracovník. Počet pracovníků v přímé péči činil 2 osoby, jeden vedoucí
a administrativní pracovník. Začátkem roku 2014 se snížil počet pracovníků v přímé péči na jednu osobu.

Celkové náklady na poskytování služby K-centra činily v roce 2012 částku 1.000.543 Kč, z toho 53 %
tvořily státní dotace, 12 % příspěvky zřizovatele, 23 % příspěvky města, 12 % nadační fondy (údaje
z dotazníku pro poskytovatele za rok 2012).
V roce 2013 obdrželo sdružení příspěvek od města ve výši 130.200 Kč na projekt Kontaktní centrum
pro osoby s drogovou závislostí pro oblast Karviná. Celkové náklady na službu v roce 2013 nebyly
zjišťovány.
V roce 2014 obdrželi dotaci města v celkové výši 180.000 Kč na dva projekty: Kontaktní centrum
pro osoby s drogovou závislostí pro oblast Karviná (80.000 Kč) a terénní programy pro osoby
s drogovou závislostí pro oblast Karviná (100.000 Kč).
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