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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.



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.



Na Podaných 
mě baví, že je to 
organizace, která 

nezestárla.

“
„

mě baví, že je to 
organizace, která „

Až na pár bezvýznamných životních epizod, jako bylo 
vyučení, rok a  půl budování rozvinutého socialismu 
v  n.p.  Mesit a  následný rok a  třičtvrtě hrdinného brá-
nění výše uvedeného systému se zbraní v ruce, se má 
pracovní kariéra odehrává výhradně v  pomáhajících 
profesích.

Už od svých 16 let jsem vedl různé skupinky mládeže 
a  postupně i  různé prázdninové akce mimo dohled 
a souhlas všemocné Strany. Na odpoledních šichtách 
jsem si připravoval scénáře táborů a  jakožto mladý 
a nezadaný pak trávil dovolenou s partou děcek a ba-
tohem na horách.

Když mi v prosinci 1990 skončila vojna, rozhodl jsem se 
ofi ciálně změnit profesi a  z mechanika elektronických 
zařízení jsem se stal vychovatelem. Během let jsem si 
doplnil potřebné vzdělání a 15 let jsem pobíhal po čes-
kých a moravských městech v rámci Salesiánských stře-
disek mládeže s dětmi a mladými.

Podané ruce pro mě znamenaly nabídku konce kočov-
ného života a - jak jsem dva měsíce po svém nástupu 
sdělil tehdejšímu odbornému řediteli - polovinu práce 
za jednou tolik peněz. Tedy nabídka, která se neodmí-
tá. Ta první část - polovina práce, přestala platit relativ-
ně brzy, ale protože jsem zvyklý pracovat, tak mi to nijak 
zvlášť nevadilo. Díky Podaným jsem mohl poznat práci 
s jinou skupinou lidí, mé první místo byla totiž práce ve-
doucího kontaktního centra pro uživatele drog. Pozná-
vání nových lidí a nových osudů mě jednak baví, a na 
druhou stranu zbavuje zbytečných předsudků, mýtů 
a klišé a pomáhá mi zůstat normální, věcný a realistický.

Na Podaných mě baví, že je to organizace, která ne-
zestárla se svými prvními klienty, ale že se stále snaží 
hledat nové cesty, přístupy, nabízí se a jde vstříc lidem, 
kterým by se kontakt s ní mohl „hodit“ pro jejich další 
pouť životem. Těch třicet let na ní prostě nejde vidět. Za 
15  let našeho spolužití to snad už můžu zodpovědně 
posoudit.

Vladimír Kaška
Vedoucí oddělení odborných služeb  
ve Zlínském kraji



SlužbySLUŽBY
VE ZLÍNSKÉM

KRAJI

“
„



TERÉNNÍ 
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 
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 
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:
(kontakt si lze předem domluvit 
prakticky kdekoli v rámci území 
Zlína a blízkých obcí)

• Zlín
• Otrokovice
• Napajedla
• Vizovice
• Slušovice
• Luhačovice
• Slavičín
• Fryšták

NÍZKOPRAHOVÉ 
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ 

„Nízký práh“vyjadřuje snadno přístupný, bezpečný a otevřený pro-
stor nabízející dětem a  dospívajícím příležitost se dlouhodobě 
a dobrovolně, tzn. podle vlastního zájmu a potřeb, scházet a spo-
lečně sdílet složité období dětství a dospívání. Nízkoprahové za-
řízení pro děti a 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
• aktivity primární prevence
• 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:

• Kroměříž



CENTRUM 
KOMPLEXNÍ PÉČE 

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se věnuje osobám s ne-
látkovou závislostí - např. hazardní hraní/sázení, závislost na po-
čítačových hrách, nakupování atd. Jak už název napovídá, posky-
tujeme celý komplex nejrůznějších služeb, které pomáhají lidem 
v tíživé životní situaci s řešením jejich problémů s návykovým cho-
váním.  Jsme také informačním a poradenským centrem nabízejí-
cím terapeutickou pomoc, a díky naší odbornosti a zkušenostem 
pomáháme lidem se osvobodit z kolotoče problémů souvisejících 
se závislostí. Kromě toho také zajišťujeme preventivní programy 
na školách, vzděláváme ve fi nanční gramotnosti a pomáháme jim 
s oddlužením, 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:

• Zlín
• Uherské Hradiště  (pobočka)
• Kroměříž (pobočka)

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 také lidem oporou také ve chvílích, kdy se závislosti zba-
vují a vracejí se do běžného života. 

Poskytované služby: 

• Poradenství individuální/ 
párové/ rodinné

• Zprostředkování detoxifi kace 
a doporučení do léčby

• Odborná podpora při 
zahájení abstinence 

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

• Informační servis – oblast 
sociální, zdravotní apod.

• 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
• možnost využití sprchy  

a vyprání prádla
• Posezení s pracovníky 

v bezpečném prostředí

Kde nás najdete:

• Zlín
• Uherské Hradiště
• Uherský Brod (pobočka)
•  Bojkovice (pobočka)



DOLÉČOVACÍ 
CENTRUM

Ani úspěšná léčba ještě neznamená, že je vyhráno. Proto naše 
Doléčovací centrum cíleně podporuje klienty, kteří léčbu látkové 
i nelátkové závislosti (závislosti na nealkoholových drogách, alko-
holu a hazardním hraní) absolvovali. Snažíme se jim pomoci znovu 
najít samostatnost, zodpovědnost a při celkové osobní stabilizaci, 
která je nezbytná na cestě k opětovnému začlenění do společnos-
ti. Naše služby jsou, jako obvykle, poskytovány bezplatně, pouze 
v případě potřeby ubytování (kapacita bydlení je 6 lůžek) je hrazen 
poplatek 100 Kč na den. Skupinové programy probíhají ve večer-
ních hodinách, aby klienti mohli docházet do běžného zaměstnání.

Poskytované služby: 

• Skupinová terapie   
a poradenství

• Individuální poradenství  
a terapie

• Smysluplné trávení volného 
času

• Ubytování
• Práce s rodinnými příslušníky
• Individuální plánování, plán 

odborné péče
• Krizová intervence
• Telefonická pohotovost

Kde nás najdete:

• Zlín 

TERAPEUTICKÉ 
CENTRUM 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji poskytuje odborné soci-
ální poradenství a terapii pro osoby, které se potýkají s problémy 
plynoucími z užívání návykových látek a jejich blízké. Služba je za-
měřena jednak na uživatele alkoholu, ale také nealkoholových ná-
vykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák, léky aj.). Nabízíme 
doprovázení, podporu a pomoc v řešení tíživých životních situací, 
do kterých může vyústit užívání návykových látek, formou setkává-
ní, poradenství a terapie. 

Společně s klienty hledáme nové možnosti a hodnoty, motivujeme 
a podporujeme je k jejich udržení, a třeba i ke změně jejich dosa-
vadního životního stylu a pracujeme s nimi na jejich znovuzapojení 
do běžného života. Respekt a úctu ke klientovi vyjadřujeme mimo 
jiné i tím, že naše služby nabízíme anonymně - klient nemusí proka-
zovat svoji totožnost a my po ní nepátráme - a zdarma.  

Poskytované služby:

• poradenství individuální, 
párové, rodinné

• terapie individuální, párová, 
rodinná

• práce s blízkými osobami
• podpůrná skupina pro osoby 

se závislostí
• informační servis
• pomoc v krizi – osobně, po 

telefonu či prostřednictvím 
internetu

• Individuální práci jsme 
schopni poskytnout 
i telefonicky či s využitím 
moderních komunikačních 
technologií.

• sociální práce 

Kde nás najdete:

• Zlín
• Uherské Hradiště (pobočka)
• Kroměříž (pobočka)

DOLÉČOVACÍ 
CENTRUM

Ani úspěšná léčba ještě neznamená, že je vyhráno. Proto naše 
Doléčovací centrum cíleně podporuje klienty, kteří léčbu látkové 
i nelátkové závislosti (závislosti na nealkoholových drogách, alko-
holu a hazardním hraní) absolvovali. Snažíme se jim pomoci znovu 
najít samostatnost, zodpovědnost a při celkové osobní stabilizaci, 
která je nezbytná na cestě k opětovnému začlenění do společnos-
ti. Naše služby jsou, jako obvykle, poskytovány bezplatně, pouze 
v případě potřeby ubytování (kapacita bydlení je 6 lůžek) je hrazen 
poplatek 100 Kč na den. Skupinové programy probíhají ve večer-
ních hodinách, aby klienti mohli docházet do běžného zaměstnání.

Poskytované služby: 

• Skupinová terapie   
a poradenství

• Individuální poradenství  
a terapie

• Smysluplné trávení volného 
času

• Ubytování
• Práce s rodinnými příslušníky
• Individuální plánování, plán 

odborné péče
• Krizová intervence
• Telefonická pohotovost

Kde nás najdete:

• Zlín 

Uherské Hradiště (pobočka)



FINANČNÍ 
A DLUHOVÉ 
PORADENSTVÍ

Naši dluhoví poradci podporují zadlužené klienty ve stabilizaci je-
jích 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

• Protidluhové poradenství pro 
prevenci zadlužování a fi nanční 
stabilizaci
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bezpečné fi nance a splácení 
dluhů

Kde nás najdete:

• Zlín
• Uherské Hradiště
• Uherský Brod,
• Kroměříž
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Ve svém profesním směřování jsem si dlouhou dobu nebyl nijak 
jistý, spíš jsem čekal na něco, co mi „spadne do klína“, a já si v tom 
najdu přínos pro mě samotného. Někdy na konci studia na střední 
škole jsem si říkal, že sociální práce by nemusela být úplně marná. 
Začínal jsem v Domově pro osoby se zdravotním postižením a skr-
ze dobrovolnickou činnost jsem postupně přešel do terénního 
programu Kontaktního centra v Uherském Hradišti, kde jsem svoje 
působení asi po 17 letech zakončil jako vedoucí služby.

Momentálně mám na starost novou službu, která pomáhá klientům 
s postupným návratem do běžného života a fungování ve společ-
nosti. Takže být po určitý čas součástí klientova života, je pro mě 
nejdůležitější část mé práce. Byť bych to ze začátku jen velmi těžko 
považoval za přednost, jsem opravdu rád, že můžu být někým, kdo 
„vdechne život“ nově vznikajícímu centru, se všemi plusy i mínusy, 
které to s sebou přináší.

V  Kontaktním centru jsem pracoval s  lidmi, kteří aktuálně drogy 
užívají, a  až s  nástupem do Terapeutického výcviku, jsem začal 
přemýšlet o změně, která by mi pomohla mé nové znalosti zúročit 
a  využít, ať už se týkají pohledu na sebe samého, nebo na práci 
s klienty, kterým by měla být prospěšná. Když se objevila možnost 
vzniku Doléčovacího centra ve Zlínském kraji, řekl sem si, že je to 
směr, kterým bych se mohl dále ubírat. Pracuji s klienty, kteří mají 
za sebou léčebný program a  hledají možnosti, jak plynule přejít 
do běžného režimu fungování. U  lidí, se kterými pracuji, se čas-
to setkávám s pocity, že okolní společnost je vůči nim nepřátelsky 
nastavena a trpí tím jejich sebevědomí. Pokud se mi ve spolupráci 
s klientem podaří tohle jeho nastavení změnit a on je schopen uvě-
domit si svou cenu a z toho plynoucí přínos pro společnost, myslím 
si, že je na nejlepší cestě k začlenění se do běžného života.

Práce v Doléčovacím centru spatřuji jako velmi zajímavou, protože 
pracuji s lidmi, kteří se rozhodli změnit svůj život a poznatky, kte-
ré si přináší z léčby, se pak spolu snažíme „naroubovat“ do jejich 
nové životní cesty. Někdy lépe, někdy hůř. A v tom vidím i obrovské 
osobní obohacení. I v mém životě jsou totiž momenty světlejší a ty 
méně zářivé. 

Jakub Mořický
Doléčovací cetrum ve Zlínském kraji
vedoucí služby

Být po určitý čas 
součástí klientova 
života, je pro mě 

nejdůležitější část 
mé práce.

“
„



Přesně si pamatuji den, kdy jsem objevi-
la inzerát, že Podané ruce hledají na tera-
peutickou komunitu nového pracovníka. 
Do té doby jsem se v  životě pohybovala 
v  obchodní sféře, cestovním ruchu, rekla-
mě  atd., ale něco moji bytost posouvalo 
k sebepoznávání a zájmu o příběhy jiných.

Byla jsem jedna z prvních žen na komunitě 
Podcestný mlýn, která se v té době stávala 
koedukovanou (do té doby byla pouze pro 
muže). Nelze zapomenout na plno mého 
„poprvé“ - pečení vánočního cukroví s kli-
enty, jak jsem učila dělat kluky křenovou 
omáčku (protože byla levná), první vystou-
pení v Dačicích s dramaterapií, kterou nás 
několik dnů učil pan Georges Baal, nezapo-
menutelná byla také třeba účast na křesťan-
ské konferenci ve vesnici Walsingham, kde 
jsem přes Londýn jela s 6 klienty z komuni-
ty. S odstupem času vidím, že práce v ko-
munitě byla jedna z nejcennějších pracov-
ních zkušeností v životě, děkuji za ni a jsem 
vděčná. Postupem času jsem se přesunula 
na Doléčovací centrum do Brna. Následná 
péče byla úžasná, protože poznat klienta 
na začátku je jiné, než když přijde téměř na 
konci svojí léčebné cesty. Vzpomínám si, jak 
bylo zajímavé s kolegy z Vězeňských služeb 
zajíždět do věznice v Kuřimi a pracovat s kli-
enty před výstupem z výkonu trestu na pro-
pojení s následnou péčí.

A potom se i moje osobní cesta zamotala 
a otočila, stala jsem se matkou, a tím se ob-
jevil další poznávací rozměr mého setkává-
ní se závislými klienty, a to větší pochopení 
rodiče a jeho strachu o závislého. Život mě 
zavál zpět na Moravu a pracovně jsem za-
vítala do školství, kde jsem se věnovala dě-
tem s kombinovaným postižení a zejména 
s PAS a jejich rodičům. V mém životě se tak 
naprosto změnila vnitřní kritéria ke zdraví 
a kritéria k přijetí jedince, prostě bez pod-
mínek. Když jsem měla možnost takříkajíc 
vrátit se ke „svému“  – závislosti, ráda jsem 
tak učinila. Ocitla jsem se tedy opět v  na-
prosto jiném „levelu“ služeb, a  to v  léčbě 
ambulantní. Ve Zlíně jsem dostala příleži-
tost poznat jinou formu závislostí, a sice ne-
látkovou. Zajímavé bylo hned první sezení, 
když jsem po hodině dostala z klienta pou-
ze dvě věty: „já, nevím, ale mamka říkala“, 
a potom: „no, možu vyzkůšat přijít znovu“. 
Později jsem poznala, že dynamika práce je 
zde naprosto odlišná. Musela jsem hodně 
studovat, naslouchat a  zejména respekto-
vat klienty, se kterými mi bylo dopřáno kou-
sek cesty jít společně.

Myslím, že i  když něco může vypadat be-
znadějně, dluhy, vztahy, lži a nedůvěra, zá-
zraky se dějí a my můžeme věřit a dělat je 
nebo jen provázet k zázraku „Změna“. V zá-
věru proto přidám i motto, kterým se uvnitř 
řídím - Slovo zázrak vymysleli, protože se 
stal. 

Yvona Kopečková
Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

vedoucí služby

No, možu 
vyzkůšat přijít 

znovu...

“
„





1984 1991

1992

1993

2004

2005

2006

2007

2008

2010

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

1984 1991

1992

1993

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

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

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



Poprvé jsem se s  Podankama setkal, když 
jsem před 13 lety pracoval v  Olomouci 
v Charitě jako teréňák s lidmi bez domova 
a byl jsem v kontaktu s teréňáky z Podanek. 
Už tehdy jsem si říkal, že je to fajn organi-
zace, kde bych jednou rád pracoval. Moje 
cesta však měla ještě několik odboček: 
z Olomouce jsem odešel pracovat do Pře-
rova, kde jsem působil jako streetworker 
a vedoucí Kontaktního centra, odtud jsem 
se vrátil do mého rodného Zlína, kde jsem 
4 roky působil jako kurátor pro dospělé a až 
v  roce 2016 jsem nastoupil do Podaných 
rukou jako psychoterapeut v  Centru kom-
plexní péče ve Zlínském kraji. Problematika 
nelátkových závislostí mě sice hodně bavila 
a těšilo mě, že se můžu spolupodílet na roz-
voji nové služby, ale když naše organizace 
hledala vedoucího do Terénních programů, 
tak jsem ani chvíli neváhal a přihlásil se do 
výběrového řízení.

Psychoterapii dělám velmi rád, vést rozho-
vory s klienty, být u toho, když začnou kon-
struovat řešení svých obtíží, ale práce v te-
rénu a její specifi čnost a možnost se volně 
pohybovat po městě se mi asi pod kůži do-
stala mnohem více. Jako teréňák s různými 
cílovými skupinami pracuji již od roku 2006, 
a  stále je to pro mě obrovská výzva. Když 
jsem v  terénu, připadám si trochu jako na 
lovu – musím si vytipovat člověka, kterého 
oslovím, rozhodnout se k akci a oslovit ho, 
navázat s ním kontakt a snažit se o to, aby 
proběhl dobře a  abychom se oba rozešli 
s dobrým pocitem - to je to, co mě na mé 
práci stále baví a naplňuje. Taky mě baví, že 
moje práce mě stále nutí vystupovat z mé 
komfortní zóny, stále hledat způsoby a for-
my, jak oslovit klienty, jak udělat to, aby pro-
běhl dobrý kontakt, ve kterém může dojít 
k  setkání dvou lidí. Každý takový kontakt 

je pro mě velkou výzvou, a  když se pove-
de, naplňuje mě radostí a  mám pocit, že 
to je ten nejpodstatnější rozměr mé práce 
a  vlastně i  života: být v  dobrém kontaktu 
s ostatními.

V současnosti působím jako teréňák v men-
ších městech, především v  Otrokovicích, 
a  ačkoliv většinou do terénu chodím sám 
(jako voják v poli), je práce v terénu v pod-
statě týmová. Společně s kolegy budujeme 
službu, ve které působíme, přes naše odliš-
nosti se snažíme vytvářet určitou společnou 
kulturu, jak svoji práci děláme a  jsem rád 
i za tuto rovinu, kdy můžu být součástí toho 
společného budování naší služby… takže 
díky za to Jirko, Katko a Míšo. 

Ondřej Mikulášek
Terénní programy ve Zlíně

vedoucí služby

Moje 
práce mě 
stále nutí 

vystupovat 
z mé komfortní z mé komfortní 

zóny.

“
„



V Baťově městě se naše aktivity rozprostírají od terénních 
programů a kontaktního centra pro uživatele drog až po 
terapeutickou pomoc lidem, kteří se chtějí návykového 
chování zbavit. Na naše služby dosáhnou nejen aktivní 
uživatelé drog nebo hráči, ale také osoby blízké, nejčastě-
ji rodiče, sourozenci nebo děti. Specifi cký je náš program 
doléčovacích služeb, fi nanční a  dluhové poradenství 
nebo spolupráce s odbornou psychiatrickou ambulancí. 

• Terénní programy 
• Kontaktní centrum
• Terapeutické centrum
• Centrum komplexní péče 
• Doléčovací centrum
• Psychiatrická ambulance
• Finanční a dluhové poradenství

PODANÉ RUCE PODANÉ RUCE 
VE ZLÍNĚ  

“
„



S uživateli drog pracuji v nízkoprahových službách od 
roku 2017. Začala jsem v  Praze na otevřené drogové 
scéně, kde jsem také získala mnohočetné zkušenosti, 
ze kterých čerpám dodnes. V  této nelehké době vní-
mám fungování sociálních služeb ještě významněji než 
kdy předtím a zároveň si uvědomuji potřebnost sociál-
ních služeb pro jednotlivce i pro celou společnost.  Můj 
úkol v  Kontaktním centru je především vytvářet pod-
mínky pro navazování kontaktů s klienty a zároveň plně 
respektovat jejich volbu. Ať už si klient vybere absti-
nenci nebo návykovou látku, snažím se mu vždy na-
bídnout „pomocnou ruku“ formou vhodné intervence 
odborné péče a pomoci. Ke všem klientům přistupuji 
s respektem, úctou a velmi citlivě vnímám jejich rozdíl-
né potřeby. Předpokladem dobře odvedené práce je 
uvědomit si, že se jedná o  lidi, kteří mají zcela různé 
osudy a životní zkušenosti a je nutno k nim i takto při-
stupovat. V praxi to vypadá tak, že intervence použité 
u  jednoho klienta, nemusí být pravidlem pro použití 
v práci s klientem druhým. Kontaktní centrum vnímám 
jako bezpečný prostor v jejich nebezpečném prostředí. 
Jsem zastáncem anonymního kontaktu, který umožňu-
je odbourání stigmatizace z  návštěvy dané instituce. 
Tím dochází k  navázání kontaktu a  budování důvěry 
mezi klientem a pracovníkem. Domnívám se, že právě 
budování důvěry a vztahu je jedním z důležitých nosi-
telů změny, a  to nejen v nízkoprahové práci s klienty. 
Jsem -li v kontaktu s těmito lidmi neúspěšná, chybu hle-
dám u sebe, nikoliv u klientů.  Do budoucna přemýšlím 
o tom, jak naše služby dostat za hranici „kontaktní prá-
ce v kontaktním centru“. To, co mi dělá největší radost 
je, že se k nám klienti vracejí a jsou s našimi nabízenými 
službami spokojeni. Velmi si vážím práce všech svých 
kolegů a kolegyň, kteří společně tvoří základ při napl-
ňování našeho poslání a našich cílů. Velké poděkování 
patří jednotlivcům i celé instituci za podporu.  

bídnout „pomocnou ruku“ formou vhodné intervence 
odborné péče a pomoci. Ke všem klientům přistupuji 
s respektem, úctou a velmi citlivě vnímám jejich rozdíl-
né potřeby. Předpokladem dobře odvedené práce je 
uvědomit si, že se jedná o  lidi, kteří mají zcela různé 
osudy a životní zkušenosti a je nutno k nim i takto při-
stupovat. V praxi to vypadá tak, že intervence použité 
u  jednoho klienta, nemusí být pravidlem pro použití 
v práci s klientem druhým. Kontaktní centrum vnímám 
jako bezpečný prostor v jejich nebezpečném prostředí. 
Jsem zastáncem anonymního kontaktu, který umožňu-
je odbourání stigmatizace z  návštěvy dané instituce. 
Tím dochází k  navázání kontaktu a  budování důvěry 
mezi klientem a pracovníkem. Domnívám se, že právě 
budování důvěry a vztahu je jedním z důležitých nosi-
telů změny, a  to nejen v nízkoprahové práci s klienty. 
Jsem -li v kontaktu s těmito lidmi neúspěšná, chybu hle-
dám u sebe, nikoliv u klientů.  Do budoucna přemýšlím 
o tom, jak naše služby dostat za hranici „kontaktní prá-
ce v kontaktním centru“. To, co mi dělá největší radost 
je, že se k nám klienti vracejí a jsou s našimi nabízenými 
službami spokojeni. Velmi si vážím práce všech svých 
kolegů a kolegyň, kteří společně tvoří základ při napl-
ňování našeho poslání a našich cílů. Velké poděkování 
patří jednotlivcům i celé instituci za podporu.  

Kristýna Nováková
Kontaktní centrum ve Zlíně
adiktolog

“
„Kontaktní centrum 

vnímám jako 
bezpečný prostor 

v jejich nebezpečném 
prostředí

“

„



Z pohledu našich služeb je pro celý region stěžejním 
bodem kontaktní centrum pomáhající řešit drogovou 
situaci v  Uherském Hradišti a  blízkém okolí. „Káčko“ 
hraje důležitou roli také v tom, že omezuje šíření někte-
rých nebezpečných chorob, jako jsou žloutenka nebo 
HIV. Zaměřujeme se rovněž na výměnu materiálu i sběr 
pohozených stříkaček. To vše s jediným cílem - chránit 
obyvatele města a pomoci vracet klienty zpět do běž-
ného způsobu života bez zásadních zdravotních kom-
plikací.

V Uherském Hradišti je dále k dispozici i pobočka Cen-
tra komplexní péče a Terapeutického centra.

• Kontaktní centrum 
• Centrum komplexní péče (pobočka)
• Terapeutické centrum (pobočka)
• Finanční a dluhové poradenství

PODANÉ RUCE PODANÉ RUCE 
V UHERSKÉM V UHERSKÉM 

HRADIŠTI HRADIŠTI HRADIŠTI HRADIŠTI 

“
„



“
„

Prakticky naráz 
jsem se ocitl na 
druhém konci 

klientovi dráhy 
k abstinenci.„

“

Do Podanek jsem se dostal docela náhodou. Na počátku 
jsme se spolužákem řešili praxi na škole. Přemlouval mě, 
abychom šli do zlínského Káčka, ale mě se tam vůbec ne-
chtělo. Nechal jsem se přemluvit a dohodli jsme si čtyřtý-
denní stáž střídavě v Káčku a v terénu. Byla z toho super 
stáž, kde jsem zkusil spoustu věcí, od oslovování klientů 
na ulici v rámci streetworku, přes výměny injekčních setů 
až po poradenství pro klienty Káčka a poznal jsem skvě-
lý kolektiv pracovníků. Spolužák pokračoval v terénu i po 
naší povinné stáži, čímž se dostal do Podanek. Po nějaké 
době za mnou přišel, že Káčko v Uherském Hradišti potře-
buje někoho na výpomoc za nemocnou pracovnici. Doce-
la jsem váhal, ale nakonec jsem to přijal a pár měsíců jsem 
dvakrát týdně dojížděl ze Zlína do Hradiště.

Měl jsem před státnicemi a tehdejší vedoucí Káčka Jakub 
Mořický mě oslovil s tím, že bude ve Zlíně „rozjíždět“ Do-
léčovací centrum a jestli bych do toho nešel taky. Dá se 
říct, že to pro studenta byla nabídka, která se neodmítá. 
Chtěl jsem vidět, jak se rozvíjí nová sociální služba od úpl-
ného začátku. Přijal jsem to, a hned po stánicích jsme se 
sešli v tehdy ještě provizorní kanceláři na Gahurově ulici.

Teď už jsou to dva roky, co jsem v  Doléčováku jako so-
ciální pracovník. Prakticky naráz jsem se ocitl na druhém 
konci klientovi dráhy k abstinenci. Snažíme se být našim 
klientům oporou při návratu z léčby do společnosti. Pod-
porujeme je v hledání koníčků, kterými by mohli vyplnit 
svůj volný čas, namísto užívání alkoholu, drog nebo gam-
blingu. Jsme jim při ruce prakticky celý čas jejich doléčo-
vání do doby, než naleznou vhodnou práci a  bydlení 
a „urovnají“ si vše, co chtějí.

Patrik Buček
Doléčovací cetrum ve Zlínském kraji
sociální pracovník



Vlajkovou lodí v Kroměříži je naše nízkoprahové zaříze-
ní, díky němuž děti a mladí lidé, kteří se dříve pohybova-
li po ulicích města bez jasného cíle, mají organizovaný 
program a dodržují pravidla, která platí v klubu. Mohou 
tak přijít do našeho zařízení ve Velehradské ulici, vybrat 
si ze zajímavé nabídky volnočasových a tvůrčích aktivit 
a  obrátit se na naše kolegy se svými problémy nebo 
složitou životní situací. 

V  Kroměříži jsou dále k  dispozici i  pobočky Centra 
komplexní péče a Terapeutického centra.

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Centrum komplexní péče (pobočka)
• Terapautické centrum (pobočka)
• Finanční a dluhové poradenství 

PODANÉ RUCE PODANÉ RUCE 
V KROMĚŘÍŽI V KROMĚŘÍŽI 

“

„
Uherský Brod je po Uherském Hradišti druhé město ve 
Zlínském kraji, kde naše Společnost začala od roku 2001 
poskytovat své služby. V roce 2008 nám město poskytlo 
prostor, díky němuž významně vzrostly možnosti našeho 
programu - terénní pracovník už nemusel vláčet vlakem 
velký batoh plný materiálu pro výměnný program, záze-
mí  ale znamenalo nejen sklad, ale i kancelář, ve které již 
bylo možné začít poskytovat poradenství v poněkud kul-
turnějších podmínkách, než na lavičce v  parku. S  nárůs-
tem zájmu o radu a pomoc jsme rozšířili dobu působení. 
Když v roce 2014 vznikly v Uh. Hradišti pobočky Terapeu-
tického centra a později i Centra komplexní péče, stala se 
dostupnou občanům Uh. Brodu i ambulantní léčba látko-
vých a nelátkových závislostí. V roce 2019 jsme v Uh. Bro-
dě otevřeli pobočku našeho projektu „Finanční a dluhové 
poradenství“, které si záhy získalo početnou klientelu. Od 
téhož roku má Kontaktní centrum pro terén v Uh. Brodě 
k dispozici auto, což opět posunuje tuto službu blíže ke 
klientům a jejich potřebám.

• Terénní programy
• Terapeutické centrum
• Centrum komplexní péče
• Finanční a dluhové poradenství

PODANÉ RUCE 
V UHERSKÉM 

BRODĚ 

“
„



“
„

Martina Zdařilová
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

vedoucí a sociální pracovnice

V naší rodině je práce s dětmi již takřka ro-
dinným dědictvím. Maminka s  babičkou 
v  mateřské škole pomáhaly vychovávat 
mnoho generací dětí. Když jsem se já na 
konci gymnaziálních let rozhodovala, kam 
budu směřovat své kroky dál, byl obor So-
ciální pedagogika jasnou volbou.

Ve Společnosti pracuji pátým rokem, tedy 
od roku 2017. Při výběrovém řízení jsem se 
pravděpodobně tvářila dostatečně sebejis-
tě na to, aby mi mohl být svěřen úkol založit 
téměř z  ničeho úplně novou službu. Naše 
kroměřížské NZDM tedy vzniklo v  malič-
kých nebytových prostorách na okraji měs-
ta, kde se přirozeně cílová skupina klientů 
vyskytovala jen velmi málo. V jednom a půl 
úvazku jsme s  kolegyní nelenily a  začaly 
jsme shánět vybavení, síťovat a  rozdávat 
letáky dětem všude možně po Kroměříži. 
Naše snaha se nám vyplatila a již v létě 2018 
se nám podařilo se zástupci města vyjednat 
větší prostory v  centru města. V  tu dobu 
jsme také měly hezky rozjetou spolupráci 
v jedné vyloučené lokalitě, kam jsme chodi-
ly pracovat s dětmi z problémových rodin.

Své plody přinesla také aktivita v  pracov-
ní skupině Rodiny s  dětmi, která vznikla 
v  rámci Komunitního plánování sociálních 
služeb města Kroměříže. Na základě této 
spolupráce se povedlo rozšířit službu na tři 
celé úvazky a mohli jsme tak přijmout dal-
ší kolegyni. V rámci pracovní skupiny MAP 
II (místní akční plán vzdělávání) se mi také 
podařila navázat spolupráce s místními ško-
lami, kam jsme začaly chodit s PowerPoin-
tovou prezentací a  jedné třídě za druhou 
představovat naši službu. Jak plynul čas 

a služba se vryla místním do povědomí, roz-
rostla se až k číslu 205 klientů, kteří jí za těch 
čtyři a čtvrt roku prošli.

Jak to, tak v životě bývá, nic není jen růžo-
vé, a i naše služba prošla v průběhu svého 
fungování těžkou zkouškou. Bylo to minulé 
jaro, kdy nás MPSV ofi ciálně uzavřelo pro 
naše klienty pro face to face práci. Opět 
jsme ale nelenily a převedly tuto smutnou 
skutečnost v  náš prospěch. Díky jarnímu 
lockdownu se zrodila úplně nová forma 
naší práce, a to online poradenství přes Fa-
cebook. Tvořily jsme morální, emocionální, 
výchovnou a vzdělávací podporu pro naše 
děti. Prostřednictvím individuálních inter-
vencí přes messenger, kvízových primár-
ních prevencí na naší profi lové zdi, různých 
testů, hádanek, příběhů, článku, písniček, 
aktualit ze světa jsme zůstaly v této náročné 
době s dětmi v kontaktu. Z úsilí vloženého 
do rozjetí této formy poskytování služby 
těžíme dodnes a  stále se nám daří online 
formu udržovat.

Díky příležitosti pracovat ve Společnosti 
Podané ruce jsem měla a  mám možnost 
poznávat skvělé lidi, které jejich práce baví 
a naplňuje. Prostřednictvím dlouhodobých 
stážích jsem měla i  možnost nakouknout 
pod pokličku dalším službám a  vyzkoušet 
si, jaké je to pracovat zase s jinou klientelou.

V  současné chvíli se již pomalu, ale jistě 
připravuji na další životní roli, roli matky. Už 
teď ale vím, že se na své místo, k našim dě-
tem a kolegům budu velmi ráda vracet.

Jak plynul čas, Jak plynul čas, 
služba se vryla místním služba se vryla místním 

do povědomído povědomí

“
„



ZLÍN: 

Centrum komplexní péče    
ve Zlínském kraji
Třída Tomáše Bati 202
763 02  Zlín-Louky 
T: 777 293 960

Terapeutické centrum 
ve Zlínském kraji
Třída Tomáše Bati 202
Zlín-Louky 763 02
T: 775 426 989 

Kontaktní centrum ve Zlíně
Gahurova 1563/5
760 01 Zlín
T: 774 256 540

Terénní programy
Gahurova 1563/5
760 01 Zlín
T: 774 256 510

Doléčovací centrum
Vodní 345
760 05 Zlín 
Kvítková 124/11
T: 774 382 442

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Kontaktní centrum 
v Uherském Hradišti
Šromova 145
Uherské Hradiště 
T: 777 454 795

KROMĚŘÍŽ: 

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež
Velehradská 625
Kroměříž 
T: 770 120 865  

UHERSKÝ BROD

Terénní programy
T: 775 271 399

Finanční a dluhové poradenství 
T:736105373
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Podané ruce 
jako na dlani



DĚLÁME, 
CO JE TŘEBA.
TŘEBA I .30 LET

VE ZLÍNSKÉM
KRAJI

www.podaneruce.cz

30 LET NA CESTĚ KE SVOBODĚ


