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Slovo úvodem
Pokud jsem úvodní slovo loňské výroční zprávy končila pochvalnou poznámkou o
nasazení pracovního týmu terapeutické komunity, to dnešní bych ráda věnovala drobnou
zmínkou o této náročné práci jim. Pod pojmem psychoterapeutický režimový program se
skrývá ledacos. Jsou to především hodiny a hodiny trpělivé práce mých kolegů, kteří usilují
společně se svými klienty o změnu mechanismů jejich chování. Postupně se prodírají jejich
životními příběhy, aby našli nejen příčiny a důsledky závislostního chování, ale i cestu ke
znovuzařazení se do běžného života s plnou a důslednou abstinencí. Vzhledem k širokému
spektru klientů, a to jak z hlediska věku, vzdělání, sociálního postavení, vyžaduje tato práce
přísně individuální přístup při zachování základní myšlenky a filozofie programu.
Proto jsem přesvědčena, že můj pracovní tým je nejen vysoce vzdělaný, ale především
lidsky hodnotný a odvádí svoji práci především ve prospěch našich klientů, kterým náš
program umožňuje návrat na bezpečnější životní cestu.
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Cíle a poslání terapeutické komunity
Terapeutická komunita realizuje program léčby a resocializace závislých osob na návykových
látkách na principu dobrovolné vzájemné partnerské spolupráce s cílem podpořit rozhodnutí
klienta k důsledné a trvalé abstinenci a prostřednictvím programu posílit mechanismy jeho
chování, které jsou nezbytné pro realizaci rozhodnutí abstinence.

Cílová skupina:
Ženy a muži závislí na návykových látkách, kteří absolvovali základní léčbu, nebo jsou
dostatečně motivovaní na základě ambulantního programu. Věkové spektrum je od 16 do 60
let věku klientů a nerozhoduje druh závislosti.

Program:
Tato sociální služba nabízí 10 – 12 měsíční program nepřetržitou pobytovou formou .
Podmínkou vstupu je ukončená základní léčba, rozhodnutí k abstinenci, reálná schopnost
zvládnout daný režimový program …
Program je rozdělený do 3. fází
I.

Fáze

Intenzivní režimový psychoterapeutický program v běžné délce trvání od 2 – 5 měsíců.
II.

fáze

Po zvládnutí první fáze mají klienti možnost přestupu do druhé fáze, která jim slouží pro
hledání zaměstnání.
III.

fáze

V této fázi klienti nastupují do zaměstnání a v rámci svého individuálního programu realizují
své aktivity ve volném čase a zároveň plní nezbytný komunitní program.
Komunitní program je řádně ukončen slavnostním vyřazovací rituálem, a to na základě
zhodnocení dosažených cílů a schopnosti abstinence.

Kapacita programu:
15 lůžek v třílůžkových pokojích

Statistika:
V roce 2010 vstoupilo do komunitního programu, nebo
přešlo z roku předchozího celkem 39 klientů. Z toho 18
mužů a 21 žen.
Rozdělení podle závislosti:
Ženy
Alkohol
9

stimulační drogy
8

opiáty
2

THC
1

ostatní
1

stimulační drogy
8

opiáty
3

THC
0

ostatní
2

Muži
Alkohol
5

Rozdělení podle věku:
16 – 18
6

19 – 26
14

27 – 60
19

Doprovodné programy:
Ambulantní skupinový program
Jedná se o motivační skupiny, které připravují klienty na nástup do komunity a podporují
jejich rozhodnutí k abstinenčnímu způsobu života

Statistika:
Ženy

19

Muži

13

Celkem účastníci

32

Typ závislosti
Alkohol
15

stimulační drogy
14

opiáty
2

THC
0

ostatní
1

Rozdělení podle věku:
16 – 18
2

19 – 26
10

27 – 60
20

Ambulantní program pro osoby blízkém závislým osobám
Jedná se o terapeutické skupiny pro výše uvedené osoby, abychom jim umožnili získat
informace a náhled na chorobu, kterou trpí jejich blízcí a zároveň jim pomohli se s touto
situací vyrovnat.

Statistika:
Celkem počet osob

21

Pobytová rodinná terapie
Program určený pro klienty s jejich rodinami. Cílem programu je znovunavázání kontektu a
další spolupráce mezi závislou osobou a ostatními členy rodiny.
Celkem se uskutečnily dva výjezdové programy, kterých se celkem zúčastnila 53 osob.
Z toho 29 rodinných příslušníků.

Čajové skupiny
Jedná se o ambulantní program určený pro klienty, kteří řádně ukončili komunitní program a
důsledně abstinují.

Pravidelně se tohoto programu zúčastňovalo 9 osob

