
Kontaktní adiktologické centrum Vážka 

 

 

Služba informuje veřejnost a zájemce o službu na svých internetových 

stránkách o své činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje 

v rozsahu oblastí potřeb a témat následujícím způsobem: 

 

 

KONTAKTNÍ CENTRUM 

Základní stabilizace: 

- základní informace, možnost poradit se (možnost řešit nepříznivou situaci, 

možnost poradit se/požádat o radu) – službou jsou podporovány například tyto 

potřeby: orientace ve vlastní nepříznivé životní situaci, podpora motivace 

k přijetí dlouhodobých cílů, komunikace prostřednictvím telefonu, emailu) 

- materiální pomoc (možnost materiální pomoci) - službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: získat ošacení, získat potravinovou pomoc, získat 

pomůcky bránící přenosu pohlavních chorob 

- osobní hygiena (možnost udržovat hygienu) - službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: umýt se, osprchovat se, oholit se, umýt si vlasy, vyčistit 

si zuby, vyprat a vysušit si prádlo 

- pravidelná výměna pomůcek potřebných pro nezávadnou aplikaci drog 

a detekci infekčních chorob (možnost pravidelné výměny pomůcek sloužících 

pro aplikaci drog, možnost využití pomůcek pro detekci infekčních chorob) - 

službou jsou podporovány například tyto potřeby: získat sterilní injekční 

stříkačky a harm reduction materiál (voda určená k injekční aplikaci, filtry, lihové 

tampony, buničina, masti, mikrozkumavky, kontejnery na injekční odpad), 

otestovat se na přítomnost protilátek proti chorobám přenosným krví 

a pohlavním stykem (VHA, VHB, VHC, HIV, syfilis), získat pomůcky pro ošetření 

drobných ran a vitamíny 

- prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života (udržování 

uspokojivého zdravotního stavu a předcházení rizikům spojeným se zdravotním 

stavem) - službou jsou podporovány například tyto potřeby: pomůcky k prevenci 

přenosu infekčních chorob (sterilní injekční materiál a harm reduction materiál, 

prezervativy) 

- prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života (znalost 

důsledků užívání návykových látek včetně alkoholu, znalost důsledků 

rizikového způsobu života pro zdraví) - službou jsou podporovány například tyto 

potřeby: potřeba využít základního poradenství, předcházení zneužívání 

návykových látek, dodržování bezpečných technik braní drog, identifikace 

příznaků onemocnění, znalost důsledků užívání návykových látek, schopnost 

předcházet infekčním onemocněním a parazitům, řešení zdravotních následků 



infekčních onemocnění, řešení následků zneužívání návykových látek, 

vyhledání navazujících služeb a přehledu o navazujících službách) 

 

Motivace k léčbě: 

- motivace zahájit léčbu (individuální práce) – službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: zprostředkování léčby závislosti včetně detoxikace, 

sociální poradenství, předléčebné poradenství, asistence na úřadech, u lékařů 

atd.) 

- prevence relapsu (individuální práce) - službou jsou podporovány například 

tyto potřeby: podpora uživatelů v abstinenci, vytváření abstinenčního plánu 

 

Základní doklady 

- identifikační doklady, ostatní osobní doklady (zajištění platného 

občanského průkazu, zajištění rodného listu, zajištění platného cestovního 

dokladu, zajištění průkazu zdravotní pojišťovny, zajištění povolení k pobytu - 

službou jsou podporovány například tyto potřeby: vyřízení žádosti o nový 

doklad/průkaz, asistence při provádění potřebných úkonů 

 

Pracovní uplatnění 

- zařazení se a udržení se na trhu práce (nalezení pracovního uplatnění, 

získání pracovního uplatnění) - službou jsou podporovány například tyto 

potřeby: orientace na pracovním trhu, znalost nejdůležitějších ustanovení 

zákoníku práce, znalost práv a povinností plynoucích z registrace na ÚP, 

schopnost doložit kvalifikaci a pracovní zkušenosti, schopnost komunikovat se 

zaměstnavatelem, schopnost napsat životopis, schopnost sebeprezentace 

 

Hmotné zabezpečení 

- hospodaření s finančními prostředky (potřeba orientovat se ve finanční 

oblasti, bezpečné hospodaření s finančními prostředky, uplatnění dalších 

zdrojů finančního zabezpečení) - službou jsou podporovány například tyto 

potřeby: rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny platby, posouzení 

vlastní finanční situace včetně schopnost dostát svým závazkům, schopnost 

provádět finanční operace 

- řešení dluhové problematiky (identifikace vlastních dluhů a závazků z nich 

plynoucích) - službou jsou podporovány například tyto potřeby: identifikace 

dluhů, kompletace dokumentů k dluhům, tvorba splátkového kalendáře, 

komunikace s exekutorem 

- využití sociálních dávek (požádání o nárokové a nenárokové dávky) - službou 

jsou podporovány například tyto potřeby: schopnost dlouhodobé spolupráce 

s ÚP 



- uplatnění práva na hmotné zabezpečení (požádání o starobní důchod, 

invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský důchod) - službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: doložení trvání zaměstnaneckého poměru, doložení 

zdravotního stavu 

 

Bydlení, vedení domácnosti 

- hledání bydlení nebo ubytování (vyhledávání vhodného bydlení) - službou 

jsou podporovány například tyto potřeby: schopnost vyhledávat v nabídkách na 

internetu, schopnost kontaktovat se s pronajímatelem a sjednat si podmínky, 

schopnost posouzení vhodnosti nabízeného bytu, znalost možností 

a schopnost požádat o obecní byt 

- udržení bydlení (plnění finančních závazků spojených s bydlením, orientace 

v nájemní/podnájemní smlouvy a plnění požadavků z ní vyplývajících, 

udržování domácnosti v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením) - 

službou jsou podporovány například tyto potřeby: znalost reálných nákladů na 

bydlení, nájem a energie, znalost dávkových systémů v oblasti bydlení, znalost 

závazků plynoucích z nájemní/podnájemní smlouvy, schopnost zajistit základní 

úklid a údržbu domácnosti včetně odpovídajícího materiálního vybavení 

 

Předcházení rizikovému chování a jeho řešení 

- předcházení/řešení rizikového chování spojeného s užíváním drog (pomoc 

s řešením následků spáchané trestné činnosti) - službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: asistence při kontaktu s poškozenými (možnost využít 

telefon, počítač s internetem) 

 

Kontakt se společenským prostředím 

- vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou (vytváření funkčních 

sociálních vazeb s rodinou, vytváření funkčních vazeb s vrstevníky) - službou 

jsou podporovány například tyto potřeby: schopnost sebeprezentace 

a vytváření takových sociálních vazeb, které nevedou k návratu do nepříznivé 

sociální situace, schopnost využívat veřejných služeb zaměřených na trávení 

volného času 

 

Zdraví a bezpečí 

- základní zdravotní péče (možnost čerpat zdravotní péči) - službou jsou 

podporovány například tyto potřeby: pojištění u zdravotní pojišťovny, která má 

v okolí smluvního praktického lékaře, registrace u lékaře a jeho návštěva, 

absolvování lékařských vyšetření 

- řešení infekčních onemocnění (znalost prevence a řešení infekčních 

onemocnění) - službou jsou podporovány například tyto potřeby: základní 



znalosti o infekčních chorobách, schopnost předcházení infekčním chorobám 

a parazitům, schopnost řešit zdravotní následky infekčních onemocnění, 

identifikace příznaků onemocnění, schopnost řešit následky závislostního 

chovní, možnost základního ošetření 

 

 

Ve věci zajištění materiálních, hygienických a stravovacích podmínek pro život 

dítěte, posilování rodičovských kompetencí zahrnujících péči o děti, opatření 

pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí a pravidelné placení výživného včetně 

kontaktu s dítětem v souladu s úpravou styku spolupracujeme se Sociálně 

aktivizační službou pro rodiny s dětmi a odkazujeme žadatele s touto oblastí 

potřeb na tuto službu. 

 

 

TERÉNNÍ PROGRAM 

Základní stabilizace: 

- základní informace, možnost poradit se (možnost řešit nepříznivou situaci ve 

svém přirozeném prostředí, možnost poradit se/požádat o radu ve svém 

přirozeném prostředí) – službou jsou podporovány například tyto potřeby: 

orientace ve vlastní nepříznivé životní situaci, podpora motivace k přijetí 

dlouhodobých cílů, komunikace prostřednictvím telefonu, emailu) 

- materiální pomoc (možnost materiální pomoci) - službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: získat možnost ošacení, získat možnost potravinové 

pomoci, získat pomůcky bránící přenosu pohlavních chorob 

- pravidelná výměna pomůcek potřebných pro nezávadnou aplikaci drog 

a detekci infekčních chorob (možnost pravidelné výměny pomůcek sloužících 

pro aplikaci drog, možnost využití pomůcek pro detekci infekčních chorob) - 

službou jsou podporovány například tyto potřeby: získat sterilní injekční 

stříkačky a harm reduction materiál (voda určená k injekční aplikaci, filtry, lihové 

tampony, buničina, masti, mikrozkumavky, kontejnery na injekční odpad), 

otestovat se na přítomnost protilátek proti chorobám přenosným krví 

a pohlavním stykem (VHA, VHB, VHC, HIV, syfilis), získat pomůcky pro ošetření 

drobných ran a vitamíny 

- prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života (udržování 

uspokojivého zdravotního stavu a předcházení rizikům spojeným se zdravotním 

stavem) - službou jsou podporovány například tyto potřeby: pomůcky k prevenci 

přenosu infekčních chorob (sterilní injekční materiál a harm reduction materiál, 

prezervativy) 

- prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života (znalost 

důsledků užívání návykových látek včetně alkoholu, znalost důsledků 

rizikového způsobu života pro zdraví) - službou jsou podporovány například tyto 

potřeby: potřeba využít základního poradenství, předcházení zneužívání 



návykových látek, dodržování bezpečných technik braní drog, identifikace 

příznaků onemocnění, znalost důsledků užívání návykových látek, schopnost 

předcházet infekčním onemocněním a parazitům, řešení zdravotních následků 

infekčních onemocnění, řešení následků zneužívání návykových látek, 

vyhledání navazujících služeb a přehledu o navazujících službách) 

 

Základní doklady 

- identifikační doklady, ostatní osobní doklady (zajištění platného 

občanského průkazu, zajištění rodného listu, zajištění platného cestovního 

dokladu, zajištění průkazu zdravotní pojišťovny, zajištění povolení k pobytu - 

službou jsou podporovány například tyto potřeby: vyřízení žádosti o nový 

doklad/průkaz, asistence při provádění potřebných úkonů 

 

Hmotné zabezpečení 

- hospodaření s finančními prostředky (potřeba orientovat se ve finanční 

oblasti, bezpečné hospodaření s finančními prostředky, uplatnění dalších 

zdrojů finančního zabezpečení) - službou jsou podporovány například tyto 

potřeby: rozvržení příjmu tak, aby byly pokryty všechny platby, posouzení 

vlastní finanční situace včetně schopnost dostát svým závazkům, schopnost 

provádět finanční operace 

- řešení dluhové problematiky (identifikace vlastních dluhů a závazků z nich 

plynoucích) - službou jsou podporovány například tyto potřeby: identifikace 

dluhů, kompletace dokumentů k dluhům, tvorba splátkového kalendáře, 

komunikace s exekutorem 

- využití sociálních dávek (požádání o nárokové a nenárokové dávky) - službou 

jsou podporovány například tyto potřeby: schopnost dlouhodobé spolupráce 

s ÚP 

- uplatnění práva na hmotné zabezpečení (požádání o starobní důchod, 

invalidní důchod, sirotčí důchod, vdovský důchod) - službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: doložení trvání zaměstnaneckého poměru, doložení 

zdravotního stavu 

 

 

Pracovní uplatnění 

- zařazení se a udržení se na trhu práce (nalezení pracovního uplatnění, 

získání pracovního uplatnění) - službou jsou podporovány například tyto 

potřeby: orientace na pracovním trhu, znalost nejdůležitějších ustanovení 

zákoníku práce, znalost práv a povinností plynoucích z registrace na ÚP, 

schopnost doložit kvalifikaci a pracovní zkušenosti, schopnost komunikovat se 

zaměstnavatelem, schopnost napsat životopis, schopnost sebeprezentace 

 



Bydlení, vedení domácnosti 

- hledání bydlení nebo ubytování (vyhledávání vhodného bydlení) - službou 

jsou podporovány například tyto potřeby: schopnost vyhledávat v nabídkách na 

internetu, schopnost kontaktovat se s pronajímatelem a sjednat si podmínky, 

schopnost posouzení vhodnosti nabízeného bytu, znalost možností 

a schopnost požádat o obecní byt 

- udržení bydlení (plnění finančních závazků spojených s bydlením, orientace 

v nájemní/podnájemní smlouvy a plnění požadavků z ní vyplývajících, 

udržování domácnosti v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením) - 

službou jsou podporovány například tyto potřeby: znalost reálných nákladů na 

bydlení, nájem a energie, znalost dávkových systémů v oblasti bydlení, znalost 

závazků plynoucích z nájemní/podnájemní smlouvy, schopnost zajistit základní 

úklid a údržbu domácnosti včetně odpovídajícího materiálního vybavení 

 

Kontakt se společenským prostředím 

- vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou (vytváření funkčních 

sociálních vazeb s rodinou, vytváření funkčních vazeb s vrstevníky) - službou 

jsou podporovány například tyto potřeby: schopnost sebeprezentace 

a vytváření takových sociálních vazeb, které nevedou k návratu do nepříznivé 

sociální situace, schopnost využívat veřejných služeb zaměřených na trávení 

volného času 

 

Předcházení rizikovému chování a jeho řešení 

- rozpoznávání rizikového chování směřovaného na osobu a jeho řešení, 

znalost důsledků rizikového chování (rozpoznání sociálně patologických 

jevů směřovaných na osobu, znalost důsledků konání nežádoucích 

protispolečenských jevů) - službou jsou podporovány například tyto potřeby: 

možnost využít emocionální podpory při setkání se sociálně patologickými jevy, 

schopnost rozeznat projevy těchto jevů, schopnost posoudit důsledky svého 

jednání v oblasti protispolečenských jevů, schopnost předcházet vlastnímu 

protispolečenskému nebo protizákonnému jednání, možnost poradit se o svém 

jednání nebo jednání svých vrstevníků či o řešení vzniklé situace 

 

Zdraví a bezpečí 

- základní zdravotní péče (možnost čerpat zdravotní péči, udržování 

zdravotního stavu a předcházení rizikům spojeným se zdravotním stavem) - 

službou jsou podporovány například tyto potřeby: pojištění u zdravotní 

pojišťovny, která má v okolí smluvního praktického lékaře, registrace u lékaře 

a jeho návštěva, absolvování lékařských vyšetření 

- prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života (znalost 

důsledků závislostí, znalost důsledků rizikového způsobu života pro zdraví) - 



službou jsou podporovány například tyto potřeby: možnost využití základního 

poradenství, schopnost dodržovat bezpečné techniky braní drog, identifikace 

příznaků onemocnění, základní znalost důsledků užívání návykových látek, 

vyhledávání adekvátní navazující služby schopnost předcházet infekčním 

onemocněním a parazitům, schopnost předcházet, event. řešit problematiku 

závislostí, možnost získat přehled o navazujících službách, schopnost 

předcházení infekčním onemocněním, pohlavně přenosným chorobám, znalost 

příznaků, způsobů přenosu a možností ochrany 

- řešení infekčních onemocnění (znalost prevence a řešení infekčních 

onemocnění) - službou jsou podporovány například tyto potřeby: identifikace 

příznaků onemocnění, schopnost předcházení infekčním onemocněním 

a pohlavně přenosným chorobám, prevence zdravotních rizik spojených 

s onemocněním, základní znalost o infekčních chorobách, možnost základního 

ošetření 

 

Motivace k léčbě: 

- motivace zahájit léčbu (individuální práce) – službou jsou podporovány 

například tyto potřeby: zprostředkování léčby závislosti včetně detoxikace, 

sociální poradenství, předléčebné poradenství, asistence na úřadech, u lékařů 

atd.) 

- prevence relapsu (individuální práce) - službou jsou podporovány například 

tyto potřeby: podpora uživatelů v abstinenci, vytváření abstinenčního plánu 

 

 

Ve věci zajištění materiálních, hygienických a stravovacích podmínek pro život 

dítěte, posilování rodičovských kompetencí zahrnujících péči o děti, opatření 

pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí a pravidelné placení výživného včetně 

kontaktu s dítětem v souladu s úpravou styku, vedení dítěte v plnění školních 

povinností, péči o zdravotní stav dítěte a předcházení rizikům zhoršení 

zdravotního stavu spolupracujeme se Sociálně aktivizační službou pro rodiny 

s dětmi Oblastní charity Hodonín a odkazujeme žadatele s touto oblastí potřeb 

na tuto službu. 

 

Ve věci osobnostních kompetencí mládeže a mladých dospělých zahrnující 

přípravu na zaměstnání a zvládání vývojových kroků spojených s dospíváním 

spolupracujeme s Nízkoprahovým klubem Pohoda Oblastní charity Hodonín 

a odkazujeme žadatele s touto oblastí potřeb na tuto službu. 

 


