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Výroční zprávu občanského sdružení Agarta považuji za svůj
pokus o hrubé shrnutí aktivit sdružení minulého roku 2008. Pokus
říkám proto, že i kdybych měl desetinásobně více prostoru popsat uplynulý pracovní rok, ani z desetiny nevyjádřím konkrétní
pracovní události, jednotlivé osudy lidí, se kterými jsme
v kontaktu, společná práce s nimi, osobní nasazení a přínos
jednotlivých pracovníků apod., což k naší práci patří. Tak jako
každoročně, a nedokážu si to už ani jinak představit, se o. s.
Agarta potýkala s řadou úkolů a výzev. Použiju-li příměr dělení
léčby z pohledu hlediska času na krátko, středně a dlouhodobou, i pracovníci sdružení se s některými úkoly vypořádali rychleji a snáze, s jinými samozřejmě méně snadněji a déle. Nakonec
však mohu konstatovat, že se nám společně ty nejdůležitější a
důležité úkoly podařilo úspěšně splnit. Z těch krátkodobých
mám na mysli každoroční sezonní psaní projektů, nezřídka i
v osobním čase pracovníků. Ze střednědobých výzev se nám,
dle mého názoru, povedla na etapy tvořená modernizace
prostor k-centra s vymalováním a změnou interiéru a jako téma
dlouhodobé považuji výběr chybějícího schopného pracovníka
v programech. Po několika neúspěšných výběrových řízeních se
nám snad i díky štěstěně a správné konstelaci podařilo vybrat
čtvrtého pracovníka (resp. pracovnici). Oba projekty sdružení (k
-centrum a terénní programy) fungovaly nadále po celý rok a
činnost zaměstnanců hodnotím mimořádně pozitivně. Poprvé
v historii sdružení se nám podařilo získat finanční podporu na
projekt Terénních programů od všech tří měst, ve kterých program působí, Města Vsetín, Města Valašské Meziříčí a Města
Rožnov pod Radhoštěm. Certifikáty odborné způsobilosti Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky stále platí a pracovníci se i průběžně vzdělávají. Odbornost a kompetentnost pracovníků považuji za stěžejní pilíř naší práce s uživateli námi poskytovaných služeb. Chci zde rovněž vyjádřit poděkování a úctu
ke svým kolegům a kolegyním, i lidem mimo organizaci, kteří
nás podporují v naší činnosti.
Mgr. Jakub Olšák
předseda o. s. Agarta

0 8

Výroční zpráva 08

Stránka 2

Kdo jsme
Občanské sdružení Agarta je nestátní
neziskové, nezávislé, dobrovolné a nepolitické seskupení. Vzniklo 6. června 2005
s posláním pomáhat lidem v tíživé situaci
s řešením jejich drogového problému.
Usiluje o předcházení a snižování rizik spojených s užíváním drog. Jedním z cílů
sdružení bylo převzít provoz Kontaktního
centra Klíč a minimalizovat tak rizika spojená s užíváním drog a poskytovat další
služby uživatelům a jejich blízkým. Sdruže-

Naše filozofie vychází z předpokladu, že
období, kdy klient užívá drogy, je přechodné a vzniklo z určitých příčin, snažíme se
tedy zaměřovat především na odstranění
rizik spojených s jejich užíváním a následně
pak pojmenovat a odstraňovat příčiny
vzniku závislosti. Tomu jsme uzpůsobili také
nabídku námi poskytovaných služeb.
V současné době sdružení zřizuje dva vzájemně provázané programy. První z nich je
Kontaktní centrum Klíč, druhým pak Terénní
programy.

ní založili pracovníci kontaktního centra,
aby zajistili pokračování zařízení.

Kontaktní centrum
Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení
určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a
sociálním skupinám užívajícím drogy nebo
jejich blízkým. Těžiště činnosti zařízení spočívá v přispívání ke změně rizikového životního stylu, socializaci, aktivizaci a poradenství určené osobám, pro které jsou
námi poskytované služby přijatelnou formou pomoci v jejich situaci.

V rámci kontaktního centra nabízíme především tyto služby:
Individuální poradenství
Informační servis

programy:

Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům

kontaktní

Potravinový a hygienický servis

Výměnný program
Základní zdravotní ošetření

Terénní program

forma sociální práce poskytovaná přímo

V rámci terénního programu nabízíme
především tyto služby:

na ulici, v přirozeném prostředí uživatelů

Individuální poradenství

strachu klientů z jakékoliv instituce. Jde
vlastně o typ služby, která nečeká, až se na

Informační servis
Kontaktní práce

ni kdokoli obrátí s problémem, ale nachází

Krizová intervence

se přímo v místech sociálních konfliktů.

Sekundární výměnný program

Zaměřuje se především na klienty, kteří se

Sociální práce

chovají rizikovým způsobem, žijí chaotickým
životním stylem a nejsou motivováni ke
změně. Hlavním cílem tohoto programu je
proto navázat s těmito klienty vztah postavený na vzájemné důvěře, pomoci jim
minimalizovat rizika spojená s užíváním
drog a následně při rozvíjení schopností
vedoucích k socializaci.

provázané

Orientační test z moči

Testování infekčních onemocnění

drog. To napomáhá k překonání prvotního

dva vzájemně

Krizová intervence

Sociální práce

Terénní program (streetwork) je specifická

„Sdružení zřizuje

Výměnný program
Základní zdravotní ošetření

centrum a
terénní
program“

2008

Stránka 3

Organizační struktura o.s. Agarta

Cílová skupina
Těžiště cílové skupiny zařízení tvoří uživatelé nelegálních drog. Cílová skupina je rozdělena
vzhledem ke specifikům nabízených služeb:

„Cílovou
- problémoví uživatelé drog - ve smyslu rizikového užívání (intravenózně)
- dlouhodobí uživatelé stimulancií a/nebo opiátů
- uživatelé těkavých látek, organických rozpouštědel
- experimentátoři a mladiství uživatelé přecházející na rizikové způsoby užívání drog

skupinu tvoří

- Další skupinou, která využívá služeb kontaktního centra, je skupina rodičů, přátel a příbuzných uživatelů, kteří se ocitají v krizové situaci, kdy zjistili, nebo se obávají, že někdo z jejich
blízkých užívá drogy. A dále také skupiny obyvatelstva, které by měly být informovány o naší
činnosti v rámci primární a sekundární prevence:

nelegálních

uživatelé

drog a jejich

- žáci a studenti základních a středních škol

blízcí.“

Odbornost a Certifikace
Občanské sdružení Agarta dbá na kvalitu
poskytovaných služeb a podporuje pracovníky v jejich odborném růstu, především formou stáží, specializovaných kurzů
a výcviků. Programy mají své nezávislé
supervizory a všichni pracovníci mají přístup jak ke skupinové, tak i individuální
supervizi.

V roce 2006 prošly oba programy certifikací RVKKP a splňují požadavky odborné
způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách.
Míra naplnění požadavků přesáhla 96%.
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Zpráva o činnosti
Rok 2008 byl třetím celým rokem, kdy sdružení Agarta bylo realizátorem projektu
Kontaktního centra Klíč a Terénních programů. V minulých letech se podařilo postupně původní program kontaktního centra rozdělit na dvě rovnocenné části –
terénní programy a samotné kontaktní
centrum. K tomuto rozdělení došlo na
doporučení RVKPP a také díky podmínkám certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek. Oba programy certifikace
získaly.

V průběhu roku došlo také k personálním
změnám v programech. V dubnu nastupuje nová pracovnice, která však za necelé tři měsíce odchází. Následovalo několik dalších výběrových řízení, při kterých
se nám adekvátního pracovníka/ci nedařilo nalézt. Při posledním řízení jsme vybrali
rovnou dva uchazeče, kteří se nám zdáli
schopní a z nich jsme nakonec vybrali
jednoho, který (lépe řečeno která) je nyní
plnohodnotnou posilou v našem týmu.

Terénní programy jsme kromě Vsetína
úspěšně realizovali také ve Valašském
Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm.
Naše domněnka o potřebnosti této služby
v regionu se opět potvrdila (viz statistiky).

Přehled statistických údajů
Statistické údaje programů za roky 2006 a 2007
2007
K – CENTRUM

2008
TERÉN

TERÉN

K – CENTRUM

celkový počet klientů
počet klientů

213

195

205

počet kontaktů

2170

637

2087

951

počet vydaných stříkaček

3962

3102

2827

8591

individuální poradenství

79

151

98

96

průměrný věk klientů

27

24

27

25

reference do léčby
zdravotní ošetření

3

3

8

3

48

4

27

2

408

393

potravinový servis

1695

953

hygienický servis

994

548

Celkový počet klientů v programech se v posledních
dvou letech stabilizoval, rozdíly jsou minimální. Zavedli
jsme přísnější metodikou zařízení pro vedení návštěvníka
jako klienta, jelikož ne všechny k nám příchozí osoby
vedeme jako klienty resp. uživatele služeb v databázi.
Dochází k tomu především díky dlouhodobé snaze pracovníků profilovat klientelu K-centra Klíč a Terénních
programů na cílovou skupinu osob ohrožených drogovou závislostí, zvláště na problémové a intravenózní uživatele drog a osoby blízké uživatelům drog. Snažíme se
důsledně odlišovat naši cílovou skupinu od jiných cílových skupin, se kterými pracují jiná zařízení než kontaktní
centra.
Celkový počet vydaných injekčních stříkaček za oba
programy se oproti minulému roku zvednul (z 7064 na
11418). Objem vyměněného injekčního materiálu se
přesunul do projektu Terénních programů. Nezanedbatelný nárůst počtu vydaných stříkaček jsme zaznamenali
díky tzv. sekundárnímu výměnnému programu, kdy jedinec mění pro více dalších lidí ze skryté populace uživatelů drog,

188

někteří z nich služeb výměnných programů nechtějí
zatím osobně využít (např. z obavy ze ztráty anonymity
či obavou ze stigmatizace).

Počet individuálních poradenství poklesl v součtu. To
není způsobeno snížením počtu konzultací s klienty, ale
opět nastavením určitých kritérií pro výkon poradenství,
ovlivňující i následné vkládaní výkonu do databáze.
Průměrný věk klientů se výrazně nezměnil. Klienti Kcentra postupně „stárnou“ a věkový průměr klientů z
terénu je ovlivněn vyžíváním služeb programu i lidmi z
mladších věkových ročníků.
Provedli jsme také několik zdravotních ošetření, téměř
vždy se jednalo o lehčí poranění, která jsou pracovníci
schopni ošetřit. Využívání služeb potravinového a hygienického servisu bylo v celkovém úhrnu menší. Klienti
v kontaktním centru se naučili využívat těchto služeb i
mimo naše zařízení a snaží se udržovat si jistý hygienický
standard, což považuji také za úspěch.
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Zaměstnanci organizace v roce 2008

K– CENTRUM

TERÉN

jméno

pracovní zařazení

doba zaměstnání

Jakub Olšák

vedoucí programu

od 1. 10. 2007

Irena Videcká

kontaktní a sociální pracovnice

od 1. 7. 2005

Ivana Hlaváčová

kontaktní pracovnice

od 7. 4. 2008 do 30. 6. 2008

Jiří Daněk

kontaktní pracovník

od 10. 11. 2008 do 23. 1. 2009

Monika Macháčková

kontaktní pracovnice

od 6. 11. 2008

Jakub Olšák

vedoucí programu

od 1. 10. 2007

Pavlína Hůževková

terénní pracovnice

od 16. 11. 2006

Ivana Hlaváčová

terénní pracovnice

od 7. 4. 2008 do 30. 6. 2008

Jiří Daněk

terénní pracovník

od 10. 11. 2008 do 23. 1. 2009

Monika Macháčková

terénní pracovnice

od 6. 11. 2008
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Finanční zpráva
Roční účetní závěrka
Výkaz zisků a ztrát

náklady*

náklady v tisících Kč

spotřebované nákupy

367

služby

308

osobní náklady

972

ostatní náklady

10

náklady celkem

1657

výnosy*

výnosy v tisících Kč

tržby za vlastní zboží a výkony

1

ostatní výnosy

7

přijaté příspěvky

22

provozní dotace

1635

výnosy celkem

1665

Rozvaha

aktiva*

Stav k 1. dni úč. období v
tisících

Stav k poslednímu úč. období v
tisících

dlouhodobý majetek

0

0

krátkodobý majetek

10

16

pohledávky

0

0

krátkodobý finanční majetek

10

16

aktiva celkem

10

16

pasiva*

Stav k 1. dni úč. období v
tisících

Stav k poslednímu úč. období
v tisících

vlastní zdroje

5

13

jmění

1

5

výsledek hospodaření

4

8

cizí zdroje

5

1

krátkodobé závazky

5

1

pasiva celkem

10

14

*položky s nulovými částkami byli odebrány
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Náklady

Výnosy

potraviny

6768,50

lektorné

600

kancelářské potřeby

22624

úroky

2435,56

vybavení

105413

sponzorské dary

21500

hygienické potřeby

23467

členské příspěvky

400

zdravotnický a výtvarný materiál

156151,05

ostatní výnosy

4493,50

spotřeba materiálu, režie

1317

Úřad vlády-RVKPP

480000

energie

50654

MPSV

471000

opravy a udržování budov

32699,50

Zlínský kraj

311000

cestovné

26971,50

Město Vsetín

279180

telefony

34203,40

Město Val. Meziříčí

69216

poštovné

1370

Město Rožnov p. R.

25000

internet

10429,60

nájemné

53180

právní a ekonomické služby

40000

vzdělání

71103,55

propagace

31926,05

certifikace

0

ostatní služby

6395

mzdové náklady

719889

sociální pojištění

184914

zdravotní pojištění

64077

pokuty a penále

399

kursové ztráty

872,80

poplatek bance

2476,10

zákl. pojištění zaměstnanců

2989

pojištění podnik. rizik

3456

ostatní finanční náklady

2859

Celkem

1664825,06

Materiál

Služby

Mzdy

Jiné

Celkem

1656605,05

Více informací na
www.agarta.cz

agarta

Agarta o. s.
Ohrada 1879
Vsetín
755 01
Telefon: 571 436 900
E-mail: kc-klic@seznam.cz
www.agarta.cz
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poděkování
Jménem celé organizace o. s. Agarta bychom chtěli poděkovat všem institucím a jednotlivcům, organizacím, sponzorům, dárcům i sympatizantům, kteří podpořili naši činnost. Díky nim
můžeme realizovat naše programy a pomáhat tak těm, kteří se často setkávají spíše s odmítáním, přehlížením, nepochopením i opovržením. Děkujeme Městu Vsetín, které nám umožňuje a podporuje naši činnost ve svém regionu.
V roce 2008 naše sdružení finančně či dary podpořili:
INSTITUCE:
Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zlínský kraj
Město Vsetín
Město Valašské Meziříčí
Město Rožnov pod Radhoštěm

LIDÉ:
Dvořáková Lenka
Fojtová Marie
Mrlina Pavel
Videcká Irena
Slováčková Petra
A také zde nechci opomenout poděkování všem ostatním, kteří nám, byť někdy zdánlivě
maličko, pomohli, přispěli aktivně rukou k dílu, rovněž všem pracovníkům sdružení, někdejším i
současným, za jejich nasazení a práci v uplynulém roce.
Děkujeme…

