
CENTRUM U VĚTRNÍKU
Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou

závislostí

N E W S L E T T E R  -  K V Ě T E N  2 0 2 1

U Větrníku 862/17, 
586 01 Jihlava 
mobil: 736 523 675
e-mail: kacko@jihlava.charita.cz
 
Mgr. Anna Mištová, 
vedoucí služby
anna.mistova@jihlava.charita.cz 
tel. +420 736 523 655

KONTAKT

Posláním Centra U Větrníku je
minimalizovat potenciální rizika a škody,
které mohou uživatelům, osobám blízkým a
veřejnosti na Jihlavsku a Pelhřimovsku, v
důsledku užívání omamných a
psychotropních látek a jejich kombinace s
alkoholem (dále jen OPL) nastat, a tímto se
podílet na ochraně veřejného zdraví. Služby
CUV jsou poskytovány ambulantní a
terénní formou. 

Kdo jsme a co děláme
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V rámci ambulantní formy poskytování služeb, k
nám klienti dochází především na výměnu
injekčního materiálu. V praxi to vypadá tak, že nám
donesou použitý injekční materiál a my jim za něj
vydáme čistý injekční materiál. Kromě stříkaček
také klientům poskytujeme další věci k bezpečnější
aplikaci drog, např.: šňupátka, kapsle, škrtidla či
zdravotní materiál jako obvazy či náplasti. 
Vše funguje na principu harm reduction - tedy
snažíme se o to, aby uživatelé drog brali
bezpečněji a nenakazili se třeba virem HIV či
žloutenkou typu C.  

Ambulantní forma 
Otevřeno každý všední den 9-17 h.
Kontaktní místnost otevřena:
PO,ST,PÁ 12-17 h.

Harm reduction služby šetří veřejné zdroje,
protože jsou levnější než řešení
zdravotních a sociálních důsledků
plynoucích z užívání OPL.

Na infekční nemoci
(syfilis, HIV, žloutenka
typu B a C), testujeme
nejen naše klienty ale i
veřejnost. Při testování
také mluvíme o tom, jak
se lze kterou nemocí
nakazit a jak se nákaze
vyhnout, příp. pomáháme
řešit léčbu daného
onemocnění. 

V Káčku máme také
kontaktní místnost, kde si
klienti mohou uvařit,
vyprat si, umýt se či si
vyhledávat informace na
PC a máme pro ně i
šatník. 

Mezi naše další činnosti
patří přednášková činnost
ve školách či pro
odborníky, jezdíme do
výchovných ústavů
pracovat s tamními
dívkami, které užívají
návykové látky.



Terénní vůz je speciálně upravený pro
výměnný program a testování na infekční
nemoci.

V rámci terénní formy poskytování služeb,
jezdíme do terénních lokalit Jihlavska a
Pelhřimovska, kde poskytujeme výměnný
program, testování na infekční nemoci,
poradenství apod. 
V terénu také provádíme monitoring dané
lokality, ke kterému patří aktivní vyhledávání
potenciálních klientů, a také sbíráme pohozený
injekční materiál. 

Terénní lokality, do kterých jezdíme: 
Po-Pelhřimov, Kamenice nad Lipou a okolí 
Út-Humpolec, Pacov a okolí
St-Třešť, Telč, Počátky a okolí
Čt-Jihlava a okolí

Terénní forma
V terénních lokalitách jsme od 14-20 h.

Protože jsme anonymní služba,
nemáme na autě logo ani jiné
označení káčka. Vůz zdobí
pouze logo Oblastní charity
Jihlava.
 
Snažíme se o spolupráci s
dalšími odborníky v dané
lokalitě, např. Městskou policií v
Jihlavě, Občanskou poradnou v
Pelhřimově, Sociálním odborem
v Humpolci nebo Záchrannou
sítí v Telči. 

V jednotlivých lokalitách také
spolupracujeme s lékárnami,
kam dodáváme tzv. káčko-
balíčky, které obsahují základní
vybavení pro bezpečnější
injekční aplikaci drog. Tyto
balíčky si mohou klienti
vyzvednout třeba o víkendu,
když máme zavřeno. V káčko-
balíčku máme také náš leták s
kontakty a tím se snažíme také
získat i klienty nové.



Náš tým má momentálně 8 členů:
Mgr. Anna Mištová, vedoucí služby, adiktolog.
Absolventka oboru adiktologie na Univerzitě
Karlově v Praze. Anna má kurz Motivačních
rozhovorů a momentálně je v
psychoterapeutickém výcviku SUR. V káčku
pracuje od léta 2017. 

Mgr. Gabriela Bláhová, sociální pracovník.
Absolventka sociální pedagogiky se zaměřením
na etopedii v Hradci Králové a  resocializační
pedagogiky v Pardubicích. Gábi má kurz
Motivačních rozhovorů, Krizové intervence a
plánuje nastoupit do psychoterapeutického
výcviku. V káčku pracuje od ledna roku 2019.

Bc. Štěpán Holec, Dis., sociální pracovník.
Absolvent Soukromé vyšší odborné školy sociální
v Jihlavě a oboru Sociální a charitativní práce na
Jihočeské univerzitě v ČB. Má kurz Krizové
intervence a Motivačních rozhovorů. V káčku
pracuje od dubna roku 2018.

MgA. Kateřina Kloubová, pracovník v sociálních
službách. Absolventka Nonverbalního divadla na
Akademii múzických umění v Praze a studentka
VŠPJ-Zdravotně sociální pracovník. Katka má
kurz Motivačních rozhovorů. V káčku pracuje od
srpna roku 2018. Momentálně se chystá na
mateřskou dovolenou.

Tým

Bc. Michaela Bartoňová, sociální
pracovník. Absolventka VŠPJ,
studentka magisterského stupně
adiktologie na Univerzitě Karlově v
Praze. Má kurz Motivačních rozhovorů,
Krizové intervence a chystá se
nastoupit do psychoterapeutického
výcviku. V káčku pracuje od ledna roku
2018, momentálně na 3/4 úvazku.

Bc. Klára Kameníková, sociální
pracovník. Absolventka Sociální práce
ve veřejné správě  a studentka
magisterského oboru Management
sociální práce v organizacích na
Jihočeské univerzitě v ČB. V káčku
pracuje od června 2018 na půl úvazku.

Bc. Barbora Kučerová, sociální
pracovník. Absolventka oboru Sociální a
charitativní práce na Jihočeské
univerzitě v ČB. V káčku pracuje od
ledna 2020 na dohodu. Momentálně se
chystá na mateřskou dovolenou.

Aneta Bazalová, Dis., sociální
pracovník. Absolventka Soukromé vyšší
odborné školy sociální v Jihlavě. V
káčku pracuje od dubna roku 2021, na
dohodu.



Do terénu jsme stále jezdili
každý týden. Vzhledem k tomu,
že jsme klienty nemohli pouštět
do terénního vozidla, nějakou
dobu nedocházelo k testování
na infekční nemoci. Méně jsme
také realizovali monitoring,
který zahrnuje aktivní
vyhledávání potenciálních
uživatelů drog. Také jsme
nemohli navštěvovat klienty v
jejich domácnostech a museli
jsme zrušit přednášky na
středních školách. 

Ostatní poskytované služby
zůstaly zachovány. Našim
klientům jsme hojně
distribuovali roušky a později
respirátory, což děláme dodnes.
Dále jsme distribuovali
potraviny a oblečení, více než
dříve.

S klienty jsme často řešili
situace, do kterých se na
základě pandemické situace
dostali – ztráta zaměstnání,
bydlení, financí. 

I přes různá bezpečností
opatření související s šířením
Covid-19, zůstáváme stále
aktivní a nadále poskytujeme
naše služby. Pokud nás potkáte
a budete se chtít na cokoli
zeptat nebo se svěřit, nebojte
se nás oslovit.

Při první vlně omezení v souvislosti s pandemií
Covid-19, jsme šili roušky pro naše klienty. 
Také jsme byli nuceni služby trochu omezit. V
ambulantní formě byl výměnný program poskytován
přes výměnné okénko, možnost sprchy byla
zachována. Klienti si také mohli udělat kávu, čaj či
polévku, ale museli si to odnést s sebou.
Konzumace v CUV nebyla možná. V průběhu
"covidové" doby jsme pružně reagovali na vládní
opatření a chod služby různě upravovali, i přes
omezení jsme tu pro naše klienty však stále byli. 

Jak jsme fungovali v době
covidu...



přednášky, školení, odborné konzultace v oblasti adiktologické a sociální, 
 testování na infekční nemoci, př. likvidace injekčního materiálu (policie),
doprovody klientů do spolupracujících institucí.

místní akční skupiny
střední a vysoké školy
Výchovné ústavy Počátky a Janštejn, kam jezdíme pracovat s klientkami, které
mají zkušenosti s OPL
PN Jihlava
Česká společnost AIDS pomoc
Poradna AIDS Jihlava
Státní zdravotní ústav
Rozkoš bez rizika 
a další sociální služby, ať již v Jihlavě či v terénních lokalitách.

V rámci spolupráce nabízíme: 

Spolupracujeme například se sociálními odbory v Jihlavě i v terénních lokalitách, 
s probační a mediační službou, s lékárnami ve všech terénních lokalitách, 
s Městskou policií v Jihlavě, s praktickými lékaři, gynekoložkou a Infekčním
oddělením v Jihlavě - s konkrétními lékaři máme domluveno, že k nim můžeme
odesílat naše klienty.

 Dále jsou to:

S kým spolupracujeme a co nabízíme?



Spolupráce s Rozkoší bez rizika - rozjeli
jsme spolupráci s Rozkoší bez rizika.
Připravili jsme si navzájem balíčky pro
klienty, ty káčkové obsahují materiál pro
bezpečnější aplikaci OPL a kontakty na
nás, ty od Rozkoše obsahují materiál k
bezpečnějšímu sexu a taktéž kontakty na
Rozkoš bez rizika. 

Úklid Vysočiny - jako každý rok i letos
jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina a
uklidili naši ulici U Větrníku. 

Co je u nás nového? Nová pracovnice - od dubna 2021
máme novou posilu, a to Anetu
Bazalovou. Bude jezdit do úterního
terénu v Humpolci a Pacově.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menstruační kalíšky - od Pirátek
Vysočiny a jejich kampaně Až na krev,
jsme pro naše klientky dostali
menstruační kalíšky.

 

Od května jsme se konečně vrátili k běžnějšímu provozu káčka i terénu! Klienti
mohou  být hodinu na kontaktní místnosti v max. počtu 4 osob, a v terénu se s nimi

zase můžeme posadit do auta.



Naši donátoři


