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30 LET NA CESTĚ KE SVOBODĚ



30 LET
Před 30 lety si nikdo neuměl přestavit, že se Společnost 
Podané ruce stane významným poskytovatelem sociál-
ních a zčásti i zdravotních služeb, profesionálně fungu-
jící organizací s  desítkami odborných center ve třech 
moravsvkých regionech zaměřenými na preventivní ak-
tivity, programy pro uživatele drog nebo děti a mládež 
v nízkoprahových centrech.

Před 30 lety si nikdo neuměl představit, že základní na-
bídka našich služeb se postupně rozroste o další, dříve 
nemyslitelné oblasti - gambling, online závislosti, práce 
s lidmi ve výkonu trestu nebo aktuální aktivity, kdy  po-
máháme v  mimořádné společenské situaci například 
hromadným testováním obyvatel.

Před 30 lety si nikdo neuměl představit, že tisíce 
lidí každý rok vyhledají naše služby, protože vědí, že 
jim nabízíme šanci osvobodit je od problémů souvi-
sejících s  jejich závislostmi a  pomůžeme jim vrátit se 
zpět do plnohodnotného života. Právě tyto principy 
humanity, myšlenka pomoci lidem, kteří to potřebují, 
jsou základním genetickým kódem Podaných rukou.

Před 30 lety si to nikdo neuměl přestavit.
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Z našich zkušenosti víme, že racionální pří-
stup k řešení problémů souvisejících s návy-
kovým chováním se ukazuje jako nejefektiv-
nější cesta, jak prostřednictvím nabízených 
služeb posunout člověka dál.

Není podstatné, zda toho dosáhneme díky 
preventivním aktivitám, provázením, léč-
bou nebo zda pomohou naše resocializač-
ní programy. Nehraje roli, jestli se to poda-
ří v  rámci sociální práce, nebo díky našim 
službám spadajícím do oblasti zdravotnic-
tví. Klíčovým aspektem je pro nás účinnost 
zvoleného postupu. 

Víme, že nejlepší výsledky práce se závis-
lostmi jsou tehdy, když se pohybujeme 
uprostřed mezi restrikcí a bezbřehou le-
galizací. Jsme přesvědčeni, že jmenované 
extrémy nevedou k  pozitivním změnám 
a z ekonomického hlediska jsou v důsledku 
mnohem dražší. 

Při práci se závislostmi a souvisejícími pro-
blémy se ubíráme především cestou sni-
žování rizik (tzv.  harm reduction). Proto ve 
chvíli, kdy naši terénní pracovníci vyrážejí 
do ulic, aby kontaktovali lidi, kterých se tyto 

problémy týkají, nedělají to prioritně s  cí-
lem je okamžitě vytáhnout ze „spárů“ dro-
gové závislosti. Místo toho jim nabízejí, aby 
si v této složité a nebezpečné životní etapě 
ublížili co nejméně - aby si nepřivodili váž-
nou nemoc, nebo aby nezpřetrhali všechny 
sociální vazby. Až se totiž jednou své závis-
losti zbaví, nebudou se muset doživotně 
potýkat s  jejími důsledky. A  tak se může 
stát, že naše bývalé klienty potkáváme čas-
to jako učitele, prodavače nebo dokonce 
jako politiky. Jsou zdraví. 

A svobodní.

Preventivní programy probíhají přímo ve školách (případně 
on -line) a jejich prostřednictvím jsou děti informovány o rizicích 
souvisejících se závislostmi a návykovým chováním a mohou 
se na ně připravit ještě před vlastním setkáním v reálném životě.

Nízkoprahová zařízení
poskytují zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím  
v obtížných životních situacích a pomáhají jim smysluplně trávit 
volný čas.

Terénní programy 
nabízejí pomoc v přirozeném prostředí klientů, abychom jim 
poradili a nabídli podporu při řešení jejich situace; fenoménem 
dnešní doby je aktivní vyhledávání  a oslovování těchto lidí 
v online prostoru.

Kontaktní centra
představují pro uživatele bezpečný prostor a stabilitu, která je pro 
ně bezesporu nutná na jejich cestě vedoucí od závislostí zpět do 
„běžného“ života.

Ambulantní léčba
probíhá z velké části v rámci služeb Terapeutického centra 
a Centra komplexní péče a lze ji zjednodušeně chápat jako duševní  
„ozdravovnu“, která pomáhá zbavit se problematických návyků.

Terapeutická komunita a doléčovací program
umožňují plnohodnotný návrat do života i lidem s dlouhou 
závislostní historií.

Finanční a dluhové poradenství
pomáhá zmobilizovat své vnitřní síly k životní změně 
a ke zvládnutí psychické zátěže, kterou představují fi nanční 
problémy, zejména dlouhodobé splácení dluhů 
a s tím spojené náročné administrativní a právní procesy.

NA CESTĚ KE SVOBODĚ
Při práci se závislostmi a souvisejícími problémy se ubíráme především cestou 
snižování rizik - tzv. harm reduction. Tato cesta je dlouhá a  nesnadná, ale 
dlouhodobé výsledky nám potvrzují její úspěšnost.



Třicet let Společnosti Podané ruce. Ohlížím se zpět i se 
dívám dopředu. Oba dva pohledy ve mně vyvolávají 
úsměv. Podané ruce byly a  zůstávají poctivou platfor-
mou pro profesionální služby i tvůrčí a dynamické pra-
covní prostředí. 

Když jsem před dvěma desítkami let začínal jako nová-
ček v  olomouckém Kontaktním centru, byla to jediná 
služba jak ve městě, tak v celém kraji. Ohromně mě těší, 
že jsem se mohl podílet na budování do značné míry 
unikátního systému našich služeb. Postupně jsme přišli 
na to, že je efektivní oddělit kontaktní centrum od prá-
ce v terénu, že se v preventivní práci nemůžeme zamě-
řovat na přednášky ve školách, ale především na aktivní 
práci s mladými lidmi v nízkoprahových klubech i v te-
rénu. Že je nutné všechny tyhle služby doplnit o sofi s-
tikovanou terapeutickou nadstavbu. Že nemůžeme zů-
stat jen ve městě, ale musíme se zajímat o celý region… 
A to vše při neustálém důrazu na kvalitu. Kvalita pro mě 
a celou naši organizaci vždy znamenala především pro-
klientsky orientované služby. 

Také díky tomu mohu své bývalé klienty potkávat na 
všech možných pozicích. Je to prodavačka, u které si 
kupuji housku, je to policista, který mi dává botičku, 
učitel, který učí moje děti. U  toho zažívám regulérní 
radost. Tihle lidé se už dávno nepovažují za ex -klienty, 
nestydí se za to, čím si prošli. V nějaké části života byli 
v kontaktu s našimi službami, ale teď jsou zkrátka  jinde.

Lukáš Carlos 
Hrubý 
Odborný ředitel
v Olomouckém a Zlínském kraji



SlužbySLUŽBY
V OLOMOUCKÉM
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TÉRÉNNÍ 
PROGRAMY PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ

Posláním Terénních programů pro děti a  mládež v  Olomouci je 
pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, 
sdílet s nimi jejich radosti i strasti a rozvíjet u nich pozitivní postoj 
k životu. Tento způsob kontaktu v přirozeném prostředí nabízíme 
těm, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí přijít do 
nízkoprahového klubu, nebo dávají přednost osobnější komunika-
ci. Na základě vztahu budovaného na důvěře, poskytujeme soci-
ální služby zaměřené na prevenci a snižování negativních důsled-
ků rizikového chování. Vyslechneme, pomůžeme nebo poradíme. 
Jsme nablízku. 

Poskytované služby: 

• Kontaktní práce
• Informační servis
• Situační intervence
• Volnočasové aktivity
• Poradenství
• Individuální případová práce
• Asistenční služba
• Doučování
• Práce s blízkými osobami
• Odkazování na další služby 

a systému péče
• Pomoc v krizi 

Kde nás najdete:

• Olomouc
• Prostějov

NÍZKOPRAHOVÉ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ 

„Nízký práh“ vyjadřuje snadno přístupný, bezpečný a  otevřený 
prostor nabízející dětem a  dospívajícím příležitost se dlouhodo-
bě a  dobrovolně, tzn.  podle vlastního zájmu a  potřeb, scházet 
a společně sdílet složité období dětství a dospívání. Nízkoprahové 
zařízení pro děti mládež poskytuje zázemí, podporu a odbornou 
pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích a pomáhá jim 
smysluplně trávit volný čas. Jeho posláním je motivovat a podpo-
rovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu a k řešení osob-
ních problémů.  

Poskytované služby:

• nabídka volnočasových aktivit
• vzdělávací aktivity
• doučování
• kontaktní práce
• situační intervence
• informační servis
• sociální poradenství
• pomoc v krizi
• doprovodná práce
• kontakt s institucemi ve 

prospěch uživatele
• zprosředkování dalších služeb
• případová práce
• skupinová práce
• práce s blízkými osobami 

Kde nás najdete:

• Olomouc
• Prostějov
• Mohelnice
• Zábřeh na Moravě
• Hanušovice



KONTAKTNÍ 
CENTRA

Jejich hlavním posláním je nabídnout bezpečný a diskrétní prostor 
pro uživatele návykových látek a  jejich blízké. Zde mohou využít 
naši odbornou podporu, zdravotnické ošetření nebo poradenství 
zaměřené na řešení existenčních problémů. Pomáháme jim také 
s  výměnou injekčních stříkaček a  dalšího materiálu, motivujeme 
ke změně životního přístupu a doporučujeme terapii nebo léčbu. 
„Káčko“ je lidem oporou také ve chvílích, kdy se závislosti zbavují 
a vracejí se do běžného života.

Poskytované služby:

• Poradenství individuální/ 
párové/ rodinné

• Zprostředkování detoxifi kace 
a doporučení do léčby

• Odborná podpora při 
zahájení abstinence či po 
absolvované léčbě

• Sociální servis – poradenství, 
zprostředkování kontaktů, 
pomoc při jednání s úřady, 
asistence

• Informační servis – oblast 
sociální, zdravotní, bezpečné 
braní a jiné

• Výměnný program včetně 
per s kapslí a dalšího 
zdravotního materiálu

• Testování infekčních 
onemocnění – HIV, 
Hepatitida B, C, Syfi lis

• Těhotenské testy
• Základní zdravotní ošetření
• Pomoc v krizi 
• Základní poradenství pro 

rodiče a osoby blízké
• Vstupní zhodnocení stavu 

a potřeb klienta
• Kontaktní práce

Kde nás najdete:

• Olomouc
• Prostějov

TÉRÉNNÍ 
PROGRAMY
  

Aby se setkali s uživateli drog nebo lidmi, kteří se v tomto prostře-
dí pohybují, obcházejí naši streetworkeři pravidelně vytipovaná 
místa. Jejich práce spočívá v  získání úvodních kontaktů a hlavně 
důvěry, bez které není možná dlouhodobá spolupráce. Je potřeba 
s nimi mluvit, poskytnout jim informace a řešit s nimi jejich problé-
my. Nabízíme jim také výměnu zdravotnického materiálu, protože 
chceme, aby se po zbavení své závislosti vrátili do života pokud 
možno bez velkých zdravotních komplikací. Tento cíl je společným 
zájmem klienta, naší organizace i celé společnosti. 

Moderní terénní práce ale znamená nejen boty prošlapané v uli-
cích měst, ale také práci ve virtuálním světě. Trendem dnešní doby, 
který navíc ještě urychlila pandemie, je také vyhledávání a oslovo-
vání potencionálních klientů našich služeb přes sociální sítě a další 
moderní komunikační prostředky.

Poskytované služby: 

• Informační servis
• Výměnný servis a HR 

materiál
• Distribuce kapslí na orální 

užívání drog
• Zdravotní servis
• Kontaktní práce
• Individuální poradenství
• Individuální případová práce
• Podpora v krizi uživatelům 

drog
• Kontakt, domluva 

a poradenství přes terénní 
mobilní telefon, e -mail nebo FB

• Odkazování na jiné služby
• Asistenční služba
• Intervence v prostředí 

zábavy
• Práce s veřejností (besedy ve 

školách)
• Mapování terénu a získávání 

zpětné vazby od klientů

Kde nás najdete:

• Olomouc
• Prostějov 
• Konice
• Šternberk
• Litovel
• Uničov
• Loštice
• Mohelnice
• Zábřeh na Moravě
• Postřelmov
• Libina
• Hanušovice



CENTRUM 
KOMPLEXNÍ PÉČE

Centrum komplexní  pé č e v Olomouckém kraji se vě nuje osobá m 
s  nelá tkovou zá vislostí  - např . hazardní  hraní /sá zení , zá vislost na 
poč í tač ový ch hrá ch, nakupová ní  atd. Jak už název napovídá, po-
skytujeme celý komplex nejrůznějších služeb, které pomáhají li-
dem v tíživé životní situaci s řešením jejich problémů s návykovým 
chováním. Jsme informačním a poradenským centrem nabízejícím 
terapeutickou pomoc, a díky naší odbornosti a zkušenostem po-
máháme lidem se osvobodit z problémů souvisejících se závislos-
tí. Kromě toho také zajišťujeme preventivní programy na školách, 
vzděláváme ve fi nanční gramotnosti a pomáháme jim s oddluže-
ním, aby mohli znovu začít s „čistým stolem“. 

Poskytované služby:

• Informační servis
• Individuální poradenství
• Individuální psychoterapie
• Skupinová psychoterapie
• Podpůrná skupina pro blízké
• Rodinné a párové 

poradenství a terapie
• Pomoc v krizi
• Sociální práce
• Dluhové poradenství
• Preventivní programy na 

školách
• Poradenství v oblasti fi nanční 

gramotnosti

Kde nás najdete:

• Olomouc
• Prostějov
• Přerov
• Zábřeh na Moravě 

PRÁCE S KLIENTY 
V KONFLIKTU    
SE ZÁKONEM

V tomto případě platí pro naše služby doslovně naše „Na cestě ke 
svobodě“ - nabízíme podporu lidem, kteří za sebou mají historii 
užívání návykových látek a dostanou se do vězení. Každý v životě 
může udělat chybu a společně nám jde o  to, aby se minulost již 
neopakovala a  existovala co největší šance úspěšně se vrátit do 
běžného života s vyhlídkou na lepší budoucnost. 

Poskytované služby: 

• sociální práce 
• ndividuální poradenství
• informační servis
• asistenční služby, doprovody
• pomoc v krizi
• korespondenční práce
• dopomoc se 

zprostředkováním léčby
• skupinové poradenství
• besedy
• sociální terapeutická činnosti
• pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních 
záležitostí

• služba Street -paper Nový 
Prostor 

Kde nás najdete:

• Olomouc
• Prostějov 
• Šumperk
• Mírov
• další věznice
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FINANČNÍ 
A DLUHOVÉ 
PORADENSTVÍ

Naši dluhoví poradci podporují zadlužené klienty ve stabilizaci je-
jich fi nanční situace a ve vhodných případech pomáhají s oddlu-
žením. Zaměřujeme se na osoby ve fi nanční tísni v Olomouckém 
a Zlínském kraji, které jsou bezprostředně ohroženy nedostatkem 
prostředků na splácení svých závazků s cílem předejít jejich mož-
nému zadlužení a zlepšit a udržet jejich zdravé fi nance. A také na 
osoby zadlužené, kterým se snažíme dopomoci ke změně jejich fi -
nanční situace tak, aby mohly začít své dluhy splácet a své fi nanční 
závazky dlouhodobě dodržovali. Víme, že jenom tak mají šanci na 
úspěšný restart.

Poskytované služby: 

• Kontaktování cílové skupiny 
v Olomouckém a Zlínském 
kraji

• Dluhové poradenství pro 
prevenci zadlužování  
a fi nanční stabilizaci

• Dluhové poradenství pro 
bezpečné fi nance   
a splácení dluhů

Kde nás najdete:

• Olomouc
• Prostějov
• Zábřeh
• Mohelnice    

  



Když se mám zamyslet nad tím, co pro mě SPR zname-
ná, představím si jako první především ty, kteří v  „Po-
dankách“ pracují. Každodenně jsem v  kontaktu se 
spoustou skvělých lidí, na které se můžu spolehnout. 
Myslím si, že právě jakási nepříliš formální kultura or-
ganizace a přátelská atmosféra je pro SPR charakteris-
tická. Zároveň však jednotliví pracovníci odvádějí svou 
práci na vysoké profesionální úrovni. Jsem ráda, že 
můžu čerpat z jejich dlouholetých zkušeností. Zejména 
z toho důvodu, pokud se na to podívám z perspektivy 
člověka, který zde nastoupil přímo po dokončení stu-
dia. Za otevřený přístup a  prostor pro seberozvoj sa-
mozřejmě mohu za sebe poděkovat především týmu 
CKP v  Olomouckém kraji a Terénním programům, se 
kterými jsme v kontaktu nejužším, ale samozřejmě také 
všem dalším službám, na které se při práci s klienty ob-
racím.

Michaela Geržová 
Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji
zástupce vedoucího

Každodenně jsem 
v kontaktu se spoustou 
skvělých lidí, na které 
se můžu spolehnout.

“
„
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Do Společnosti Podané ruce, o. p. s. jsem se dostal po 
výběrovém řízení před třemi lety, kdy jsem byl přijat do 
služeb Nízkoprahového zařízení a terénních programů 
pro děti a mládež. I když jsem ještě neměl dokončené 
potřebné vzdělání, protože jsem čekal na státnice a do-
pisoval bakalářskou práci, Podanky mi vyšly vstříc a já 
dostal šanci.

Během těch pár let, jsem měl možnost seznámit se 
se spoustou báječných kolegů a  kolegyň, se kterými 
se vždy rád vidím na různých setkáních, konferencích 
a jiných akcích. Vzhledem k rozmanitosti služeb, které 
organizace nabízí, jsem se také dozvěděl mnoho infor-
mací o  práci s  různými cílovými skupinami, a  to také 
díky čtrnáctidenním stážím v  rámci Společnosti, které 
máme každý rok. Velmi se mi zamlouvá přátelská atmo-
sféra v celé organizaci. Kdybych měl kamarádům z vy-
soké doporučit nějakou práci, bylo by to právě u nás. 
Ano, říkám u „nás“, protože se v práci cítím skoro jako 
doma. 

Radim Kuběna
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci
sociální pracovník

Podanky 
mi vyšly vstříc 

a já dostal šanci

““
„

Do Společnosti Podané ruce, o. p. s. jsem se dostal po 
výběrovém řízení před třemi lety, kdy jsem byl přijat do 
služeb Nízkoprahového zařízení a terénních programů 
pro děti a mládež. I když jsem ještě neměl dokončené 
potřebné vzdělání, protože jsem čekal na státnice a do-
pisoval bakalářskou práci, Podanky mi vyšly vstříc a já 
dostal šanci.

Během těch pár let, jsem měl možnost seznámit se 
se spoustou báječných kolegů a  kolegyň, se kterými 
se vždy rád vidím na různých setkáních, konferencích 
a jiných akcích. Vzhledem k rozmanitosti služeb, které 
organizace nabízí, jsem se také dozvěděl mnoho infor-
mací o  práci s  různými cílovými skupinami, a  to také 
díky čtrnáctidenním stážím v  rámci Společnosti, které 
máme každý rok. Velmi se mi zamlouvá přátelská atmo-
sféra v celé organizaci. Kdybych měl kamarádům z vy-
soké doporučit nějakou práci, bylo by to právě u nás. 
Ano, říkám u „nás“, protože se v práci cítím skoro jako 
doma. 

Radim Kuběna
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci
sociální pracovník
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2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

• Tajná spontánní a neformální 
skupina pomáhá drogově 
závislým

• Kontaktní centrum v Olomouci

• Jindřich Vobořil zakládá 
Nadaci Podané ruce, jedná se 
o první terapeutickou komunitu 
pro dlouhodobě závislé na 
Moravě

• Zahájení výroby a prodeje 
dřevěných ikon

• Duchovně pastorační služba

• Kontaktní centrum 
a Terénní programy v Brně

• Počátky působení 
v Afghánistánu

• Počátky práce s ohroženou mládeží

• Terénní programy na Vyškovsku
• Terénní programy na Blanensku

• NZDM v Olomouci

• Počátky práce s patologickými hráči

• Terénní programy pro děti 
a mládež v Olomouci

• Členění na samostatná oddělení 
NZDM v Mohelnici a Zábřehu

• Terénní progrmy na Šumpersku
• Přechodové byty v Brně

• Terapeutické centrum ve 
Zlínském kraji

• Společnost Podané ruce, o. p. s.
• Terapeutické centrum na 

Bratislavské ulici v Brně
• Psychiatrická ambulance ve Zlíně

• NZDM v Brně
• Program práce s mládeží v kontextu 

sociálního života a zábavy Hard & Smart

• Otevření tří krajských Center 
komplexní péče pro hazardní 
hráče

• NZDM v Kroměříži 

• Terapeutické centrum 
v Olomouckém kraji 

• NZDM v Prostějově
• Terénní programy pro děti 

a mládež v Prostějově
• Poradenské centrum v Brně
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• Přechodové byty v Brně
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Bratislavské ulici v Brně
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• NZDM v Brně
• Program práce s mládeží v kontextu 

sociálního života a zábavy Hard & Smart
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1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2018

2019

2020

• Sdružení Podané ruce, o. s. 
• Zahájena činnost center 

prevence 
• Počátky vzdělávání

• Terapeutická komunita Podcestný mlýn

• Počátky práce ve věznicích
• Počátky práce s alkoholiky

• Psychiatrická AT ambulance v Brně

• Centrum Práce s klienty v konfl iktu 
se zákonem v Olomouci

• Terénní programy v Olomouci

• Ředitelem Společnosti jmenován 
Mgr. Jinřich Vobořil 

• Fúze Společnosti Podané ruce, o. p. s. 
a ONYX, o. p. s. 

• Kontaktní centrum a Terénní programy ve 
Zlíně

• NZDM v Hanušovicích 
• Malá farma na TK Podcestný mlýn
• Začíná rozšířování počtu lůžek 

Přechodového bydlení
• Pilotní projekty
• Průvodci zotavením
• Zapojení peer pracovníků do terenních 

služeb v Brně
• Projekt HRaní

• Rozdělení a rozšíření stávajících oddělení
• Vznik Doléčovacího centra ve Zlínském kraji
• Nákup nemovitosti pro služby TC a CKP ve 

Zlínském kraji
• Otevření probačního programu pro osoby 

podmínečně opouštějící VTOS
• Otevření programu pro matky s dětmi v rámci 

Doléčovacího centra v Brně
• Zaměření na práci v online prostředí
• Záměření na další nelátkové závislosti - online 

hry a závislosti na soc. sítích
• Vytvoření mobilní aplikace pro uživatele drog 

a lidi bez domova
• Otevření výcviku pro recovery kouče
• Vznik dluhového projektu v Olomouckém  

a Zlínském kraji
• Řešení insolvence ve výkonu trestu

• Dokončení rekonstrukce terapeutické 
komunity v Podcestném mlýně

• Spuštění programu pro matky s dětmi
• Otevření Kontaktního centra Vlhká
• Koronavirová krize - omezení služeb 

a částečné poskytování služeb on -line
• Vybudování a provoz testovacího centra na 

výstavišti v Brně
• Rozšíření týmů NZDM v Hanušovicích, 

Mohelnici a Zábřehu

• Poradenské služby ve vězení 
a po výstupu v Brně

• Terapeutické centrum v Brně 
• Vzdělávací centrum I.E.S.

• Terénní programy v Brně
• Doléčovací centrum
• Kontaktní centrum v Uherském Hradišti
• Počátky substituční terapie

• Kontaktní centrum ve Znojmě
• Kontaktní centrum v Prostějově



Pro klienty moje 
práce znamená 

východisko z jejich 
fi nančních, dluhových 

problémů.

“
„

Ve Společnosti Podané ruce v Olomouckém kraji pra-
cuji od září r. 2015 na pozici dluhového poradce. Tuto 
práci jsem si zvolila na základě předchozích zkušeností 
z obchodní a právní oblasti, kde jsem se bežně setkáva-
la se zadlužeností klientů včetně exekucí a insolvencí. 

Na základě mých odborných zkušeností jsem se roz-
hodla tyto zkušenosti předávat dál a  působit v  této 
oblasti také jako lektor dluhového poradenství. Moje 
školení je určeno všem, kteří se setkávají s dluhy klientů 
a poskytují jim poradenství, a také těm, kteří řeší jejich 
situace včetně veřejnosti, která se zajímá o  dluhovou 
problematiku. Od r. 2018 školím jak veřejnost, tak za-
městnance organizací, fi rem a státní správy. Pro klienty 
moje práce znamená východisko z  fi nančních, dluho-
vých problémů. 

Tato práce mne naplňuje, neustále se v ní vzdělávám 
a  předávám svoje zkušenosti dále ve formě pomoci 
klientům, kteří tuto pomoc potřebují. Za nejdůležitější 
ve své práci považuji to, že vidím výsledky v podobě 
lepšího života klientů.

Denisa 

Plišťáková
Lektorka dluhového poradenství    
v Olomouckém kraji



V centru Hané je vějíř našich služeb rozprostřen od pre-
ventivních aktivit a práce s „problémovými“ dětmi přes te-
rénní programy a kontaktní centrum pro drogově závislé 
až po terapeutickou pomoc lidem, kteří se chtějí návyko-
vého chování zbavit. Na část našich služeb ale také do-
sáhnou lidé v dalších obcích, jako jsou Šternberk, Litovel 
a Uničov. Specifi cký je program zaměřený na lidi ve výko-
nu trestu a po něm a také fi nanční a dluhové poradenství.

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci
• Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci
• Terénní programy v Olomouci
• Kontaktní centrum v Olomouci
• Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji
• Práce se klienty v konfl iktu se zákonem
• Finanční a dluhové poradenství

PODANÉ RUCE PODANÉ RUCE 
V OLOMOUCIV OLOMOUCI

“
„



“
„

Už když jsem byl kluk, organizoval jsem na sídlišti u nás 
v Trenčíně nejrůznějsí aktivity a sportovní turnaje, vzpo-
mínám si třeba na hokejovou olympiádu. A  zároveň 
jsem pro spoustu vstevníků plnil roli důvěrníka - obra-
celii se na mě hlavně outsideři, tedy ti, kteří nezapa-
dali. Vnímal jsem občasné náznaky šikany, takže jsem 
se často snažil skupinu spíše stmelit a  to, co se dělo 
venku, někdy i korigovat. Neměl jsem to pochopitelně 
ještě takto pojmenované, věci se děly spíše intuitivně. 
Ale byl to bezpochyby základ pro to, co dělám a kde se 
pohybuji dnes.

Na vysoké škole jsem se pak rozhlížel, kde bych mohl 
uplatnit to, co je mi vlastní. Věděl jsem, že se chci vě-
novat aktivitám souvisejícím se speciální pedagogi-
kou, kterou jsem studoval a nízkoprahová centra se mi 
vždycky zdála jako mimořádně zajímavý koncept. Teh-
dy navíc nebylo tolik možností jako dnes, zejména ne 
u nás na Slovensku. Takže když jsem zaregistroval, že 
olomoucký nízkoprahový klub hledá posilu do týmu, 
zavál mě profesní osud z Trenčína do Olomouce.

U menších dětí často řešíme nedostatek pozornosti od 
okolí, zejména rodičů, ale i vrstevníků. Hledají osobní 
kontakt, zájem někoho druhého, možnost podělit se 
o  trápení. U  starších dětí jsou to také jejich první ex-
perimenty s  psychotropními látkami. Klíčové je najít 
k mladým lidem cestu, navázat s nimi vztah, získat jejich 
důvěru. Jdeme cestou sdílení společných aktivit a pů-
sobení přes zážitky. Hry fungují jako sociální trenažér 
a vznikají při nich rozmanité situace. Dají se tak přiro-
zeně otevírat témata, která je páli nebo je nemají s kým 
probrat. Pracovníci v klubu i v terénu tu jsou od toho, 
aby byli v pravý čas nablízku, dokázali poradit a dosáhli 
toho, aby se problém vyřešil nebo alespoň nebyl tak 
palčivý. Ale pozor! Chodí k nám i děti, které v žádných 
problémech nejsou, v  těchto případech naše zařízení 
plní funkci preventivní. Jsme tu zkrátka pro všechny!

Dušan Gajdošík
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci

vedoucí služby

Klíčové je najít 
k mladým lidem 

cestu.

“
„

Už když jsem byl kluk, organizoval jsem na sídlišti u nás 
v Trenčíně nejrůznějsí aktivity a sportovní turnaje, vzpo-
mínám si třeba na hokejovou olympiádu. A  zároveň 
jsem pro spoustu vstevníků plnil roli důvěrníka - obra-
celii se na mě hlavně outsideři, tedy ti, kteří nezapa-
dali. Vnímal jsem občasné náznaky šikany, takže jsem 
se často snažil skupinu spíše stmelit a  to, co se dělo 
venku, někdy i korigovat. Neměl jsem to pochopitelně 
ještě takto pojmenované, věci se děly spíše intuitivně. 
Ale byl to bezpochyby základ pro to, co dělám a kde se 
pohybuji dnes.

Na vysoké škole jsem se pak rozhlížel, kde bych mohl 
uplatnit to, co je mi vlastní. Věděl jsem, že se chci vě-
novat aktivitám souvisejícím se speciální pedagogi-
kou, kterou jsem studoval a nízkoprahová centra se mi 
vždycky zdála jako mimořádně zajímavý koncept. Teh-
dy navíc nebylo tolik možností jako dnes, zejména ne 
u nás na Slovensku. Takže když jsem zaregistroval, že 
olomoucký nízkoprahový klub hledá posilu do týmu, 
zavál mě profesní osud z Trenčína do Olomouce.

U menších dětí často řešíme nedostatek pozornosti od 
okolí, zejména rodičů, ale i vrstevníků. Hledají osobní 
kontakt, zájem někoho druhého, možnost podělit se 
o  trápení. U  starších dětí jsou to také jejich první ex-
perimenty s  psychotropními látkami. Klíčové je najít 
k mladým lidem cestu, navázat s nimi vztah, získat jejich 
důvěru. Jdeme cestou sdílení společných aktivit a pů-
sobení přes zážitky. Hry fungují jako sociální trenažér 
a vznikají při nich rozmanité situace. Dají se tak přiro-
zeně otevírat témata, která je páli nebo je nemají s kým 
probrat. Pracovníci v klubu i v terénu tu jsou od toho, 
aby byli v pravý čas nablízku, dokázali poradit a dosáhli 
toho, aby se problém vyřešil nebo alespoň nebyl tak 
palčivý. Ale pozor! Chodí k nám i děti, které v žádných 
problémech nejsou, v  těchto případech naše zařízení 
plní funkci preventivní. Jsme tu zkrátka pro všechny!

Dušan Gajdošík
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci

vedoucí služby



V  Prostějově a  v  některých okolních obcích nabízíme 
podobně širokou paletu služeb jako v blízké Olomouci. 
Od preventivních aktivit a každodenní práce s „dětmi 
z  ulice“, přes služby kontaktního centra pro drogově 
závislé až po komplexní služby určené pro lidi ohrože-
né návykovým chováním, ale třeba také řešení dluhů. 
Značnou část našich aktivit mohou využít rovněž lidé 
v nedalekých obcích, například v Konici. 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
v Prostějově 

• Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově
• Kontaktní centrum v Prostějově
• Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji 

(pobočka)
• Terénní programy v Konici

PODANÉ RUCE PODANÉ RUCE 
V PROSTĚJOVĚV PROSTĚJOVĚV PROSTĚJOVĚ

“
„



Psal se rok 2007, když jsem na pracovním úřadě za-
hlédla inzerát na pozici kontaktního a  terénního pra-
covníka. A v tu chvíli jsem přesně věděla, že to je to, co 
chci dělat a co mě naplní. Překážkou v mých plánech 
snad mohlo býti požadované vzdělání (ano, s grafi ckou 
školou a  několika málo kurzy z  rozličných oblastí by 
se mohlo někomu zdát až troufalé se o místo ucházet, 
ale…). Bylo mi jasné, že pokud žádost o mé vysněné 
místo pošlu elektronicky, kladnou odpověď budu oče-
kávat marně, a tak jsem ji donesla osobně. Nevím ani, 
jak se vše seběhlo, snad můj ručně psaný a červenými 
nadpisy zvýrazněný životopis zaujal při osobním kon-
taktu natolik, že mi má budoucí vedoucí a  přítelkyně 
za několik dnů volala tu radostnou zprávu, že mohu 
nastoupit. A  tak jsem se v  ten pro mě osudný den 
26.  2.  2007 stala členem skvělého týmu Kontaktního 
centra. Vzdělání jsem si doplňovala v průběhu dalších 
let a poté, co jsem se stala vedoucí centra, absolvovala 
i  studium VŠ. U kontaktní a  terénní práce jsem zůsta-
la i jako vedoucí, protože ta rozmanitost každého dne 
mi stále dává energii a chuť do další „práce“. Jsem ob-
klopena báječnými kolegyněmi a kolegy a za ta léta se 
z nás stali blízcí přátelé, jichž si velmi vážím, a i díky kte-
rým jsem nyní tam, kde jsem. 

Možná se ptáte, proč tu sáhodlouze popisuji moji cestu 
do Podaných rukou. Věřím, že pokud člověk chce a jde 
za svým snem, jeho cesta může být úspěšná. Svým kli-
entům říkávám, že nic není nemožné a cestu, po které 
půjdou, si mohou zvolit sami. Vnímám je jako rovno-
cenné partnery, pro které můžeme býti v určité fázi je-
jich života průvodci. Průvodci na cestě ke svobodě. 

Děkuji milé „Podanky“, že i  já mohu být Vaší součástí 
a do dalších let vše neeeej. :)

Jana Kučerová
Kontaktní centrum v Prostějově         
vedoucí centra a sociální pracovnice

Rozmanitost 
každého dne mi 

stále dává energii 
a chuť do další 

“práce”.

“
„



Řešení problémů dětí a dospívajících, preventivní progra-
my pro mladé lidi a nabídka smysluplného trávení volné-
ho času. Aktivní vyhledávání lidí ohrožených drogovou 
závislostí a dlouhodobá práce s nimi. Terapeutické a další 
služby pro ty, kteří řeší potíže související s návykovým cho-
váním. Ale také program pro lidi ve výkonu trestu v mí-
rovské věznici. To jsou hlavní služby, s nimiž oslovujeme 
klienty v severní části Olomouckého kraje. 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
v Hanušovicích

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
v Mohelnici a Zábřehu 

• Terénní programy na Šumpersku
• Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji 

(pobočka)
• Práce s klienty v konfl iktu se zákonem

PODANÉ RUCE 
NA ŠUMPERSKU

“
„



Jmenuji se Karolína Čechová a v Podaných rukou pra-
cuji již 4. rokem. Vysokoškolské vzdělání v bakalářském 
oboru Psychologie jsem absolvovala na Ostravské 
univerzitě a už při studiu jsem věděla, že chci nadále 
pracovat s  dětmi a  mládeží. V  Podaných rukách jsem 
začínala v  Nízkoprahovém zařízení pro děti a  mládež 
v Mohelnici a Zábřehu, kde jsem nasbírala mnoho cen-
ných zkušeností. 

Po ročním působení v NZDM MZ jsem dostala nabídku 
na pozici vedoucí nově vznikající služby v  Hanušovi-
cích. Služba NZDM byla do konce roku 2018 provozo-
vána terénní formou a mým úkolem tedy bylo založit 
prostory tak, aby vyhovovaly a líbily se cílové skupině. 
Zvelebování a zařizování prostor patří mezi mé koníčky, 
takže jsem se tohoto úkolu chopila s radostí a doufám 
tedy, že se mi tento úkol zdárně podařil. 

V průběhu působení NZDM v Hanušovicích se poda-
řila navázat velice dobrá spolupráce se školou, staros-
tou města, sociální pracovnicí atd., za což jsem velice 
ráda, a  v  tuto chvíli má tedy NZDM velice dobré zá-
zemí. Jsem velice vděčná za práci u  Podaných rukou. 
Společnost mi poskytuje velkou podporu, za což patří 
obrovské díky vedení společnosti. Každou společnost 
vždy utváří hlavně lidé a ti jsou tady, v Podaných rukách, 
skvělí. Díky společnosti jsem si našla životní kamarády 
a mnoho dobrých přátel.

Karolína Čechová 
NZDM v Hanušovicích     
vedoucí služby

Mým úkolem Mým úkolem 
bylo založit 

novou službu 
a prostory tak, 

aby vyhovovaly 
klientům.

“
„



ŠUMPERSKO: 

Nízkoprahové zařízení    
pro děti a mládež 
Zámecká 19/11 
789 85 Mohelnice
T: 777 720 230
E: nzdm.mz@podaneruce.cz 

Postřelmovská 465/1 A 
789 01 Zábřeh  
T: 776 177 797 
E: nzdm.mz@podaneruce.cz 

Nízkoprahové zařízení  pro děti 
a mládež 
Školní 199
788 33 Hanušovice 
T: 773 743 569 
E: nzd.han@podaneruce.cz 

Terénní programy 
Dolní náměstí 2 
779 00 Olomouc 
T: 777 720 227 
E: teren.sumpersko@podaneruce.cz 

Centrum komplexní péče  (pobočka) 
Valová 268/2 
789 01 Zábřeh 
T: 777 916 267 
E: terapie.zb@podaneruce.cz

789 85 Mohelnice
T: 777 720 230
E: nzdm.mz@podaneruce.cz 

Postřelmovská 465/1 A 
789 01 Zábřeh  
T: 776 177 797 
E: nzdm.mz@podaneruce.cz 

Nízkoprahové zařízení  pro děti 
a mládež 
Školní 199
788 33 Hanušovice 
T: 773 743 569 
E: nzd.han@podaneruce.cz 

T: 777 720 227 
E: teren.sumpersko@podaneruce.cz 

Centrum komplexní péče  (pobočka) 
Valová 268/2 
789 01 Zábřeh 
T: 777 916 267 
E: terapie.zb@podaneruce.cz

OLOMOUC: 

Nízkoprahové zařízení    
pro děti a mládež 
Dolní náměstí 38
779 00 Olomouc
T: 775 868 569
E: nzdm.ol@podaneruce.cz

Terénní programy pro děti a mládež
Dolní náměstí 38
779 00 Olomouc
T: 777 916 286 
E: teren.ol@podaneruce.cz

Terénní programy 
Dolní náměstí 2
779 00 Olomouc
T: 776 778 132
E: street.ol@podaneruce.cz

Centrum komplexní péče
Dolní náměstí 2 
779 00 Olomouc 
T: 773 996 916
E: terapie.olk@podaneruce.cz

Kontaktní centrum 
Sokolská 551/48
779 00 Olomouc 
T: 778 411 689
E: kcentrum.ol@podaneruce.cz

Práce s klienty v konfi ktu se zákonem
Opletalova 364/1
779 00 Olomouc
T: 775 868 568
E: vezeni.ol@podaneruce.cz

PROSTĚJOV: 

Nízkoprahové zařízení    
pro děti a mládež
Svatoplukova 2463/29
796 01 Prostějov
T: 777 916 288; 778 406 919
E: nzdm.pv@podaneruce.cz

Terénní programy pro děti a mládež 
Lutinovova 42/1
 796 01 Prostějov
T: 777 916 288 
E: teren.pv@podaneruce.cz 

Kontaktní centrum 
Vrahovická 83 
798 11 Prostějov 
T: 777 454 789 
E: kcentrum.pv@podaneruce.cz 

Centrum komplexní péče (pobočka) 
Vrahovická 83 
798 11 Prostějov 
T: 770 147 457 
E: terapie.pv@podaneruce.cz 
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DĚLÁME, 
CO JE TŘEBA.
TŘEBA I .30 LET

V OLOMOUCKÉM
KRAJI

www.podaneruce.cz

30 LET NA CESTĚ KE SVOBODĚ


