
Návrh modelu sociální služby
KONTAKTNÍ CENTRUM



Model služby byl navržen v  rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v  MSK“, 

CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. 



Definice a cíle kontaktního centra

Kontaktní centra jsou zařízení pro uživatele návykových látek, která se vyznačují snadným přístupem ke službě, 

nízkoprahovostí, zachování anonymity klienta a tím, že pro využití služby nevyžaduje abstinenci klienta.

Kontaktní centra jsou službami sociální prevence, jejichž cílem je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Cílovou populaci kontaktních center tvoří uživatelé drog většinou od 15 let v různém stadiu motivace ke změně a 

v různé fázi rozvoji závislosti či stadiu užívání. Další cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci a blízcí uživatelů, kteří 

potřebují podporu, provázení a pomoc.

Základní cíle kontaktních center jsou:
- minimalizace zdravotních a sociálních rizik u populace uživatelů drog,

- motivace klientů ke změně životního stylu

- ochrana společnosti před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek

 Mezi specifické cíle patří:
- navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog

- prohloubení navázaného kontaktu a vytvoření vzájemné důvěry

- motivace a podpora klienta při změně životního stylu

- sociální stabilizace klienta

-  zajištění podmínek potřebných k „přežití“ (možnost základního zdravotního a hygienického servisu 

atd.)

- pomoc v krizi

- příprava klienta na spolupráci s dalšími návaznými institucemi léčebné péče

- zvýšení informovanosti klientů i odborné a laické veřejnosti

 

Používané metody práce – přímá práce s klientem

Kontaktní práce 

Základním cílem kontaktní práce je navázání kontaktu s uživatelem, dále prohloubení tohoto kontaktu a budování 

důvěry klienta v odbornou instituci. V rámci kontaktní práce zjišťujeme základní potřeby a problémy klienta.

Výměnný program a další aktivity harm reduction

Stěžejní činnost K-centra, jejímž cílem je prevence výskytu infekčních chorob, zejména hepatitid a infekce HIV. 

Tyto aktivity zahrnují výměnu injekčního materiálu, informace o bezpečnějším užívání a jeho nácvik, distribuci 

zdravotnického materiálu.

Vzdělávání a předávání informací 

Zahrnuje poskytování ústních i písemných informací o účincích drog, závislosti, rizicích spojených s  užíváním, 

informace o bezpečnějších způsobech užívání drog, bezpečném sexu, infekčních chorobách i navazujících službách. 

Dále jsou poskytovány informace o možnostech další léčby, sociálních službách, ubytování, atd.….



Základní zdravotní servis  

Bazální ošetření v případech výskytu typických komplikací spojených s užíváním nealkoholových drog, v závažnějších 

případech zprostředkování kontaktu do návazných zdravotnických zařízení v regionu (interní, zubní, gynekologické 

ambulance, …). Dále je v kontaktních centrech zajištěno testování na HIV/AIDS, hepatitidu C, graviditu.

Základní poradenství, informační servis

Týká se zdravotního stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog, informací o možnostech 

léčby atd.

Strukturované poradenství a motivační trénink 

Jedná se již o strukturovaný proces, který je zaštítěn kontraktem a zaměřuje se na rozvoj motivace klienta ke změně  

a na samotný proces změny směřující k abstinenci.

Poradenství pro rodinné příslušníky a blízké 

Může mít charakter jednorázového kontaktu za účelem podání základních informací nebo může jít o dlouhodobější 

provázení rodiče při řešení problému závislosti jeho dítěte. Toto poradenství může být individuální, ale i skupinové.

Sociální práce

Pomoc při hledání zaměstnání, vyřizování dokladů, evidence na úřadu práce, asistence při vyřizování úředních 

záležitostí, doprovod, řešení dluhů, exekucí, právních podání, pomoc s vyřízením nástupu na detox, do ústavní léčby, 

komunity.

 

Další činnosti související s poskytováním služby

Dalšími činnostmi souvisejícími s poskytováním služby jsou:
- vzdělávání pracovníků

- supervize a intervize

- odborné a organizační porady 

- zpracování a aktualizace metodik, standardů

- zajištění informovanosti o službě

- spolupráce s jinými institucemi a organizacemi (komunitní plánování, konference, semináře atd.…)

Legislativní a koncepční rámec služby

Kromě zákona o sociálních službách nalezneme legislativní ukotvení služby rovněž v Zákoně č. 379/2005 Sb., o 

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, kde je 

služba definována v § 20 jako kontaktní a poradenská služba.

V r. 2005 byl po předchozích 10 letech vývoje (pracovní skupina připravující první verzi standardů vznikla v roce 1995) 

usnesením vlády ze dne 16. 3. 2005 č. 300 schválen systém certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele 

drog, který slouží k zajištění kvality služeb poskytovaných v oblasti harm reduction, léčby a následné péče. Systém je  



v činnosti od r. 2006 a certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace NNO ze státního rozpočtu  

od r. 2007. Kvalita služeb se ověřuje pomoci Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, které mají část 

obecnou a pro každý typ služeb i část speciální. 

Personální zajištění služby

Pracovníci v přímé práci ve službě kontaktní centrum jsou tito:
- sociální pracovník

- pracovník v sociálních službách

- terapeut

- psycholog

- adiktolog

- zdravotnický pracovník (zdravotní sestra)

Pracovníci v nepřímé práci:
- vedoucí pracovník

- metodik

- účetní, ekonom, administrativní pracovník




