
MOST K NADĚJI, z.s. 
    

KONTAKTNÍ CENTRUM 

Adresa Dvořákova 11, 438 01  Žatec 

Kontakt 
415 710 514, 608 273 794 
vedouci.kcz@mostknadeji.cz   

Pracovní doba 
Po – pá     8:00 -12:00 hod.     12:30 – 16:30 hod. 
Kontaktní místnost: 12:30 – 16:00 

Služba je určena 

Osobám starší 15 let 
Primární skupina 

- Uživatelé OPL (experimentující závislí) 
- Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelé drog 
- Osoby na OPL závislé 

Sekundární skupina 
- žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ – besedy na školách nebo v zařízení 

K-centra 
- široká veřejnost (PR akce – den otevřených dveří, Mezinárodní den boje 

proti AIDS, …) 

Popis 

Výměnný program, kontaktní místnost, hygienický, vitamínový, potravinový, 
informační, zdravotní servis, screeningové testy, testování HIV a hepatitida typu C, 
poradenství. 
Sociální práce, zprostředkování detoxikace a následné léčby, sociální šatník, 
spolupráce s PMS ČR 
Korespondence, krizová intervence 
Rodičovská skupina, tematické besedy a stáže pro studenty 

Úhrada služby Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně 

TERÉNNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM 

Adresa Dvořákova 11, 438 01  Žatec 

Kontakt 
776 238 693 
vedouci.tpz@mostknadeji.cz   

Pracovní doba Po – pá     8:00 -16:30 hod. 

Služba je určena 

Osobám starší 15 let 
- Uživatelům OPL injekčně (nitrožilně); uživatelům OPL jiným způsobem, než 

injekčně; sociální okolí uživatelů drog (rodiče, prarodiče, partner, souro- 
zenci …); osoby se zájmem informovat se o grogách a drogové problematice 

- Žáci, studenti a široká veřejnost 

Popis 

TPP poskytuje sociální služby terénní formou tzn. v prostředí klientů. Služby jsou 
zaměřeny na vyhledávání osob starších 15 ti let, které užívají nelegální omamné a 
psychotropní látky – drogy. Cílem poskytování služeb je zmírnit zdravotní a sociální 
důsledky užívání drog a zastavit zhoršování sociální situace klienta.  
Jaké služby nabízíme:  
Výměnný program, základní zdravotní ošetření, Krizová intervence – pomoc 
v krizových situacích, Poskytování informací – z oblasti zdravotní, sociální, právní, 
bezpečné braní a sex, testování na zjištění obranných látek v těle (HIV, Hep C, 
syfilis), poskytování cigaretových filtrů pro uživatele konopných drog, asistenční 
služba – doprovod na potřebné úřady a instituce, zprostředkování detoxifikace 
(Detox) a následné léčby 
Realizace besed a přednášek ve školském systému a pro širokou veřejnost 

Úhrada služby Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně 
 


