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� 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
ORGANIZACE
Organizace A Kluby ÈR, o. p. s., pùsobí v oblasti prevence, léèby

a doléèování legálních návykových látek již dvanáct rokù. Od sa-

motného poèátku až do souèasné doby se vìnujeme výhradnì prob-

lematice alkoholových závislostí a gamblerství. Naší cílovou skupi-

nou jsou dospìlí klienti, v rámci primární prevence, výzkumu

(zne)užívání návykových látek na školách se vìnujeme i dìtem

a mládeži ve vìku do 18 rokù. Postupnì rozšiøujeme podle finanè-

ních možností služby tak, aby všechny dohromady tvoøily komplex-

ní celek bez nutnosti pøeposílat klienty do jiných zaøízení, pokud to

dovoluje aktuální zdravotní stav klienta a specializace našich od-

borníkù. Když nás navštíví jakýkoli klient, jsme schopni poskyt-

nout mu první kontakt i poradenství v oblasti závislostí

v kontaktním centru. Jestliže se jedná o klienta s aktuálním prob-

lémem se závislostí, mùže rovnou vstoupit do ambulantní léèby.

Je-li to klient již odléèený za závislosti a má potøebu upevnit si ab-

stinenci, pøípadnì pokraèovat v doléèování, má k dispozici násled-

nou péèi. Klienti, kteøí se vracejí z ústavní léèby a nemají se kam

vrátit, pøípadnì se nechtìjí vrátit na místo, kde prožili svoji pijác-

kou kariéru, mohou využít pobytových služeb následné péèe – so-

ciálního bydlení. Ještì v prùbìhu následné péèe se klienti mohou
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zapojit do služeb centra podporovaného zamìstnání, kde je jim pos-

kytnuta pomoc pøi sociální integraci a návratu na trh práce. S kli-

enty je vždy uzavírán písemný kontrakt na nìkterou za služeb.

� 2 STRUÈNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH
SLUŽEB
Pøi prvním kontaktu prochází klient kontaktním centrem. Po-

sláním kontaktního centra je pomoci lidem, kteøí mají problémy

s alkoholem, hazardní hrou èi léky, zorientovat se v jejich životní si-

tuaci, kterou prožívají jako složitou èi neøešitelnou, motivovat je

k dalšímu øešení této nepøíznivé situace a pøispìt k minimalizaci

zdravotních a sociálních rizik, jež u tìchto lidí vznikly následkem

užívání návykové látky a/nebo závislého chování jako takového.

Základním smyslem èinnosti je motivovat uživatele i k minimální

zmìnì v jeho dosavadním zpùsobu života, pomáhat mu vytváøet si

náhled na svùj životní styl a provázet jej pøi hledání potøebné zmìny.

Ambulantní léèba nabízí lidem, kteøí užívají alkohol a/nebo

návykové léky a hazardním hráèùm komplexní a specializované

ambulantní služby smìøující ke zvládnutí specifických obtíží spoje-

ných s konzumací legálních drog a hraním hazardních her. Služba

nabízí také pomoc pøi øešení duševních onemocnìní, která doprová-

zejí užívání návykových látek, ať jde o diagnózu primární (pøítom-

nou pøed zaèátkem rozvoje látkové i nelátkové závislosti), nebo du-

ální (vzniklou až v souvislosti užívání drog, pøíp. hraním). Služby

ambulantní léèby zahrnují psychoterapii a sociální poradenství.

Ambulantní léèba je koncipována jako dlouhodobý léèebný

program. Uživatelé služeb se jich úèastní podle pøedem stanove-

ných podmínek, na jejichž sestavení se aktivnì podílejí. Klienti

však mají možnost pøizpùsobovat délku programu svému aktuální-

mu stavu, možnostem a potøebám. Souèástí ambulantní léèby je ta-

ké poskytování jednorázového èi víceèetného odborného, sociálního

a rodinného poradenství. Dále nabízíme psychodiagnostiku, pod-

pùrnou psychoterapeutickou péèi pro rodinné pøíslušníky závis-

lých (vèetnì sociálního a dluhového poradenství) a externì ambu-

lantní psychiatrickou péèi (psychiatrické vyšetøení, farmakotera-

pii, konzultace s psychiatrem).

Služby následné péèe s pobytovými službami. Jde

o komplex služeb, který je urèen osobám závislým na alkoholu, lé-

cích èi na hraní hazardních her na výherních automatech, které ab-

solvovaly èi v souèasnosti absolvují ambulantní nebo pobytovou léè-

bu, nebo které od užívání tìchto látek abstinují. Služby následné

péèe klientùm nabízejí:

• psychologické poradenství,

• možnost individuálních i skupinových terapií a poradenství,

• podpùrné skupiny pro rodiny a blízké,

• sociální poradenství pøi hledání èi návratu do zamìstnání, pøi

jednání s úøady, pøi poskytování sociálních dávek,

• dluhové a právní poradenství,

• pomoc pøi psaní životopisu a motivaèních dopisù, vytvoøení osob-

ního portfolia,

• internetovou poradnu a chatové poradenství,

• tvoøivé dílny a jiné volnoèasové aktivity,

• pravidelná relaxaèní cvièení (focusing, bioenergetika,…),

• oddychový koutek s psychowalkmany.

Pobytové služby následné péèe jsou urèeny lidem, kteøí

absolvovali ústavní èi ambulantní léèbu závislosti na alkoholu nebo

hazardním hráèství, pøípadnì tìm, kteøí sami dlouhodobì abstinu-

jí. Projekt je konkrétnì urèen osobám s tzv. kumulovanými sociál-

ními problémy (nezamìstnanost, pøedluženost, rozpad rodiny,

ztráta domova,…). Tito klienti jsou po ukonèení léèby závislosti mo-

tivováni k „novému zaèátku“, ale nemají pro nìj dostateèné exis-

tenèní podmínky.

Projekt zahrnuje pøechodné sociální bydlení a komplexní

sociálnì-terapeutický program. Cílem je pomoci sociální integraci

a návratu na trh práce. Konkrétnì se program zamìøuje na rozvoj

sociálních dovedností a seberozvoj, aktivní plánování a realizaci

volného èasu, dodržování stanoveného režimu dne, integraci do tr-

hu práce prostøednictvím kariérního poradenství, poskytnutí so-

ciálního a dluhového poradenství vèetnì právní pomoci, vzdìlání

v oblasti finanèní gramotnosti a psychoterapeutické konzultace

skupinové i individuální. Od klienta požadujeme vlastní iniciativu,

snahu a motivaci ke zmìnì.

Centrum podpory zamìstnanosti realizuje specifický pro-

gram podporovaného zamìstnání, individuální psychologickou in-

tervenci a poradenské služby v léèbì závislosti. Podporuje sociální

a pracovní integraci osob ohrožených sociálním vylouèením. Obsa-

huje aktivity spojené s tvorbou i udržením pracovního místa a záro-

veò dbá na komplexní pøístup a vzájemnou provázanost aktivit. Cí-

lem služby je podporovat pracovní uplatnìní osob léèených ze závis-

lostí na alkoholu a osob dlouhodobì nezamìstnaných ohrožených

alkoholizmem a lehèími psychickými problémy.

Všechny služby se poskytují zdarma a je zachovávána mlèen-

livost i anonymita.
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