Zhodnocení cílů pro rok 2016
Cíle pro rok 2016
Za rok 2016 vykázat minimálně 195 rozlišitelných uživatelů služeb
 Provést monitoringu v 8 okolních obcích.
 Zúčastnit se jedné akce v prostředí nočního života.
 V rámci terénního programu v obcích nakontaktovat 18 nových klientů
Spolupráce s odbornou veřejností
 Spolupráce s Městskou policií Břeclav při sběru použitých injekčních stříkaček.
Během roku proběhne 2 x setkání na zhodnocení průběhu spolupráce.
 Nabídka psychoterapie/rodičovské terapie – od června 2016
Spolupráce s laickou veřejností
 Čtyři články v obcích s rozšířenou působností – Břeclav, Hustopeče, Mikulov,
Pohořelice – do konce roku 2016
 Představení našich služeb v obcích, kde působíme – Kobylí, Kurdějov, Šitbořice,
Miroslav, Jevišovka, Dolní Dunajovice, Valtice, Novosedly – do konce roku 2016
Certifikace – obhajoba a získání certifikátů pro oba programy na 4 roky

V týmu Kontaktního centra s terénním programem Břeclav došlo v 1. pololetí roku 2016
k personálním změnám. Začátkem února odešla vedoucí sociální pracovnice na mateřskou
dovolenou a na její post nastoupila služebně nejstarší sociální pracovnice. V březnu
proběhlo výběrové řízení a byla přijata nová pracovnice. V průběhu měsíce února r. 2016
fungoval tým pouze v počtu tří plných úvazku, což způsobilo mírné omezení služeb. Terénní
program zajišťoval v tomto období vždy jen jeden pracovník, a terénní program ve městě
Břeclavi byl omezen na tzv.“zavolání“, vzhledem k tomu, že v Břeclavi je dostupné Kontaktní
centrum. Nyní je počet pracovníků v přímé péči stabilizován na 4 celé úvazky.
Cíle monitoring okolních obcí a představení našich služeb proběhlo v 7 obcích, kde
působíme. Tento cíl nebyl naplněn z důvodu omezení Terénního programu. A proto i počet
nových klientů v rámci terénního programu není vysoký. Podařilo se nám nakontaktovat 4
nové uživatele našich služeb.
V 2. pololetí 2016 probíhaly přípravy na certifikaci, která se uskutečnila ke konci měsíce
října. Bylo potřeba revidovat manuály na oba programy a uvést tyto změny do praxe. Nejvíce
jsme se věnovali individuálními plánování a jeho záznamu, a pak také intervencím, které jsou
důležité pro vykazování naší činnosti a při zpracování podkladů pro žádosti o dotace.
Nejdůležitější pro nás bylo splnění si certifikace pro oba programy. Tímto certifikátem
garantujeme odbornou způsobilost zařízení a programy poskytující služby problémovým
uživatelům a závislým na návykových látkách.
Kontaktní a poradenské služby (číslo certifikátu: 510/2016 s datem platnosti do 24. ledna
2021), Terénní programy (číslo certifikátu: 511/2016 s datem platnosti do 24. ledna 2021).

Během dvou setkání jsme vyhodnotili spolupráci s městskou policií Břeclav. Obsahem
setkání byla výměna informací o místech, kde jsme nalezli pohozené stříkačky a
potencionální místa setkávání našich uživatelů. Snažíme se o minimalizaci zdravotních rizik
a ochrany veřejného zdraví.
Pokračujeme také ve spolupráci s Mgr. Janou Trčkovou, která nám zajišťuje psychoterapii, a
aktivně ji nabízíme našim uživatelům služeb.
Využili jsme nabídky a prostor pro zveřejnění informací o našich službách ve zpravodajích
Jevišovka a Podivín, a také jsme zveřejnili informaci o sběru pohozených stříkaček v Radnici
Břeclav. Je pro nás důležité informovat veřejnost o našich službách, které probíhají nejen
v obcích, kde spolupracujeme v rámci komunitního plánování, ale také v obcích kde dosud
nevznikla spolupráce.

