Terénní programy KAPPA-HELP
Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov
GSM: +420 773 821 004, 773 821 003
teren-vedouci@kappa-help.cz
teren@kappa-help.cz

Po - Přerov: 15.00 - 18.00
Pá - Přerov: večerní/noční terén na párty
a tanečních akcích
Út - Lipník n. Bečvou: 13.00 - 16.00
St - Kojetín 15.00 - 18.00
Čt - Hranice 14.00 - 17.00

Služby
jsou
určeny
uživatelům
nealkoholových
drog,
příležitostným uživatelům nealkoholových drog a jejich
blízkým – rodiče a partneři, apod; dále pro osoby, které
dosud nebyly v kontaktu s žádným odborným pracovištěm
– ohrožená mládež z řad experimentátorů, uzavřená populace závislých uživatelů na bytech, uživatelé z řad Romů;
služby jsou poskytovány zdarma, anonymně, tak, aby byly klientům, co nejdostupnější - ve městech Přerov, Kojetín,
Lipník n. Bečvou, Hranice a jejich okolí, v rámci terénního programu se pracovníci snaží aktivně vyhledávat a oslovovat osoby, které
užívají drogy, či jejich blízké v přirozeném prostředí, navazují kontakt s uživateli nelegálních návykových látek, předávají informace o
nabídce odborné pomoci, kontaktují klientelu, která doposud nebyla v kontaktu s žádným odborným/pomáhajícím zařízením. Dále
snižují zdravotní rizika spojená s užíváním drog, poskytují poradenské a sociální služby a směřují klienty do vhodných pomáhajících
organizací, především kontaktních center.

Darmoděj, o. s.
K - centrum Darmoděj
28. Října 885, 790 01 Jeseník
GSM: +420 774 424 560
k-centrum@darmodej.cz
ww.darmodej.cz

Po - Pá: 12.30 - 18.00

Po - Pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Nábřežní 539/4
Jeseník 790 01
GSM: +420 774 424 502, 774 742 449
restart.restart@darmodej.cz

Služby poskytujeme bezplatně (kromě poplatku za pobytovou službu). DC Restart primárně provází osoby starší 18 let, které
absolvovaly léčbu své závislosti na návykových látkách, na posledních úsecích cesty od závislosti k nezávislosti – autonomii. Svým
sociálně-psychoterapeutickým programem chce přispět k prožívání pocitu vlastní kompetence a sebeuvědomění, které je založeno
na reálných schopnostech a úspěších.
Po - Pá: 9.30 - 18.00

Terénní programy

Tyršova 242
Jeseník 790 01
GSM: +420 775 039 589
teren.teren@darmodej.cz
Služby poskytujeme bezplatně. Posláním Terénního programu Babylon (dále jen TP) je aktivní vyhledávání a kontaktování cílové
skupiny v jejich přirozeném prostředí. Napomáhat lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, usilovat o jejich sociální začlenění
a změnu dosavadního způsobu života.
Informační leták byl vydán v rámci realizovaného projektu „Podpora plánování
rozvoje Sociálních služeb v Olomouckém kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00061,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
Lafayettova 9/47, 77900 Olomouc
Tel.: 585 221 983
www.p-centum.cz

Po-Čt:
Pá:

10:00 – 18:00
10:00 – 15:00

Služby poskytujeme bezplatně a je možné zůstat v anonymitě.
Poradna pro alkoholové a jiné závislosti poskytuje podporu a poradenství lidem, kteří mají potíže s užíváním alkoholu, drog či hazardní
hrou a jejich příbuzným či osobám blízkým. Nabízíme individuální terapie, rodinné terapie, párové terapie, systematickou sociální práci,
krizovou intervenci a podpůrné testování.

Doléčovací centrum
Po – Ne: služby jsou poskytovány nepřetržitě a jsou bezplatné (kromě poplatku za chráněné bydlení). Doléčovací centrum nabízí
program pro lidi, kteří právě ukončili nejméně 3 měsíční léčbu závislosti a podporuje je v novém začátku pomocí individuálních
a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů. Nabízíme individuální a skupinové terapie, systematickou sociální práci,
socioterapeutické aktivity a možnost ubytování v chráněných bytech.

Sdružení Podané ruce, o.s.

K-centrum Darmoděj poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby, vedoucí ke snižování důsledků rizikového
chování u uživatelů drog, prostřednictvím sociálně – terapeutických a preventivních činností.

Doléčovací centrum Restart

P - centrum
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Kontaktní centrum Olomouc
Sokolská 551/48
779 00 Olomouc
Tel.: 585 220 034
kcentrum.ol@podaneruce.cz

Vedoucí:
Bc. Lucie Řeřichová, DiS.
GSM: +420 774 991 625

Posláním Kontaktního centra v Olomouci (dále jen KC) je poskytovat odborné sociální a poradenské služby lidem s projevy návykového
(závislostního) chování a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci (nepříznivé sociální situaci).
Snižovat negativní důsledky užívání nelegálních nealkoholových drog v Olomouckém regionu.

Kontaktní centrum Prostějov
Vrahovická 83
798 11 Prostějov
GSM: +420 777 454 789
GSM: +420 608 479 640 (terénní program)
GSM: +420 776 654 685 (terénní program)
kcentrum.pv@podaneruce.cz

Vedoucí:
PhDr. Iva Velková
GSM: +420 777 916 268

Posláním Kontaktního centra Prostějov je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním, a dále je podporovat
a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím
poskytování ambulantní a terénní sociální služby v Prostějovském regionu.

Terénní programy Olomouc
Michalská 2
779 00 Olomouc
GSM: +420 777 363 044
street.ol@podaneruce.cz

Práce s klienty v konfliktu se zákonem Olomouc
Vedoucí:
Jakub Lívanský DiS.
GSM: +420 777 363 044

Posláním „Terénních programů Olomouc“ je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového
chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Poslání je naplňováno
formou terénní práce v přirozeném prostředí cílové skupiny. Služba je realizopvána ve městech Olomouc, Uničov. Šternberk
a Litovel.
Kontakty pro klienty a zájemce o služby
Olomouc:
GSM: +420 776 778 132

Vedoucí:
Jakub Lívanský DiS.
GSM: +420 777 363 044

Posláním „Terénních programů Šumpersko“ je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného
rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Poslání je
naplňováno formou terénní práce v přirozeném prostředí cílové skupiny. Služba funguje ve městech Šumperk, Mohelnice, Zábřeh
a blízkém okolí.

Rodičovský program
Sokolská 551/48
779 00 Olomouc
Tel.: 585 220 034

Po-Pá:
8:00 – 10:00 ndividuální poradenství, poradnství
pro rodiče a osoby blízké
8:00 - 16:30 výměnný program inj. stříkaček
10:00 – 16:00 kontaktní místnost

Kontaktní a poradenské centrum Krédo snižuje důsledky rizikového užívání drog u uživatelů návykových látek prostřednictvím rozhovorů,
preventivních činností, poradenství atd. Naším hlavním cílem je zlepšení kvality života uživatele služeb po stránce psychické, zdravotní
a sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení zpět do společnosti. Těmto uživatelům nabízíme pobyt v kontaktní místnosti,
hygienický servis (sprcha, vypraní prádla), poradenství, sociální práce, potravinocý servis, výměna injekčních stříkaček, testování na
infekční onemocnění, asistěneční služba, zprostřekování léčby apod. Základní služby jsou poskytovány zcela zdarma. Nedílnou součástí je
ochrana společnosti, veřejného zdraví díky programu Harm Reduction a informovanost veřejnosti o drogové problematice. Kdokoliv by
se chtěl o drogové problematice něco dozvědět, poradit se atp. může k nám přijít: žáci, studenti, pedagogové, rodiče, přátelé, blízcí
a příbuzní uživatelů drog.

o. s. KAPPA-HELP
Vedoucí:
Bc. Lucie Řeřichová, DiS.
GSM: +420 774 991 625

Poskytuje odborné sociální, zdravotní a poradenské služby rodičům, kteří užívali či stále užívají návykové látky a ocitli se v této
souvislosti v tíživé životní situaci. Hlavním cílem projektu je zlepšení situace rodiny, podpora v rodičovské roli a zamezení
v prohloubení sociální exkluze.

Ambulance adiktologie
Michalská 2
779 00 Olomouc
GSM: +420 773 996 916 (uživatelé drog a jejich blízcí)
GSM: +420 608 229 528 (hazardní hráči a jejich blízcí)
ambulance.ol@podaneruce.cz

Pontis Šumperk o.p.s.

Temenická 1, 787 01 Šumperk
GSM: +420 774 716 020, +420 583 550 235
k-centrum@pontis.cz
www.pontis.cz

Terénní programy Šumpersko

Vedoucí:
Bc. Irena Sedláčková
GSM: +420 777 916 279

Služba poskytuje poradenské služby osobám jak ve výkonu trestu, tak i klientům na svobodě a po výstupu z vězení. Významně se podílí
na znovu začleňování klientů do společnosti a na prevenci kriminality. Služba je jediná tohoto typu v Olomouckém kraji.

Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové
problematiky

Šternberk, Litovel a Uničov:
GSM: +420 776 778 263

Michalská 2
779 00 Olomouc
GSM: +420 777 363 044
street.ol@podaneruce.cz

Sokolská 48
779 00 Olomouc
vezeni.ol@podaneruce.cz

Vedoucí:
PhDr. Kateřina Andrlová.
GSM: +420 777 916 267

Posláním Ambulance adiktologie je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním
(hazardní hraní, užívání nealkoholových návykových látek). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob
ohrožených návykovým chováním.

Kontaktní a poradenské centrum
Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov
GSM: +420 773 821 004, 773 821 005
kontaktni.centrum-vedouci@kappa-help.cz
kontaktni.centrum@kappa-help.cz

Po, ST, PÁ: 10.00 - 15.30
ÚT, ČT: 11.00 - 18.00
Kontaktní místnost - PO, ÚT, ČT, PÁ: 11.00 - 15.00

Služby jsou určeny uživatelům nealkoholových drog, osobám experimentujícím s návykovými látkami, problémovým uživatelům drog, závislým,
příležitostným uživatelům nealkoholových drog a jejich okolí/osobám blízkým ; služby jsou poskytovány zdarma a anonymně, jedná se
o služby: výměna použitých injekčních setů za čisté, orientační testování na HIV a žloutenku typu C, individuální práce s klientem na změně,
zdravotnický materiál pro potřeby bezpečného braní, kondomy, vitamíny, informace o bezpečném braní a problematice spojené s užíváním drog
a bezpečném sexu, sociální práce, základní, psychologické a právní poradenství, asistenční služby, návštěva kontaktní místnosti, terapeutické
rozhovory, reference, kontakty a zprostředkování jiných odborných, sociálních a zdravotních služeb, základní zdravotní servis (poskytnutí
zdravotního materiálu na drobná ošetření), podpora při abstinenci, vyřízení léčby závislosti. Zpoplatněné služby : hygienický servis - možnost
sprchy a praní osobního prádla, potravinový servis.

T

