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2 POSLÁNÍ 
Následná péče Jihlava je doléčovací program ambulantní a pobytové formy, 
který podporuje osoby po ukončení léčby závislosti ve vytváření takových 
podmínek, aby mohly úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.  

  



3 CÍL SLUŽBY 
Cílem doléčovacího programu Následné péče Jihlava je prostřednictvím aktivit 
strukturovaného programu snižovat riziko relapsu závislosti a podporovat 
v zapojení do běžného života dle individuálních potřeb. 
 

 
 
 
 
 
 



4 CÍLOVÁ SKUPINA 
Následná péče je určena osobám motivovaným k životu bez návykových látek 
(vyjma nikotinu) a abstinujícím minimálně tři měsíce.  
U ambulantní formy služby osobám starším 16 let a u formy pobytové pak osobám 
starším 18 let. 

  



5 AMBULANTNÍ A POBYTOVÁ FORMA  
Pro klienty, kteří mají zájem, nabízí NPJ možnost využití pobytové formy 
služby. V případě, že má klient bydlení zajištěno, do služby dochází ambulantně. 
Účast na programu NPJ v plném rozsahu je povinná pro ambulantní i pobytovou 
formu služby. 
 
Platba za pobyt je 100 kč/den + vratná kauce je 700 kč při nástupu do programu. 
Ubytování je poskytováno na 6 měsíců. 
 

  



6 AKTIVITY PROGRAMU 
Program Následné péče Jihlava je intenzivní formou doléčování v délce trvání 
8 – 12 měsíců a sestává z těchto aktivit: 
 Psychodynamická skupina (1x týdně) 
 Skupina prevence relapsu (1x/14dní) 
 Arteterapie (1x/14dní) 
 Ranní komunita (Pro nezaměstnané každý pracovní den) 
 Domovní skupina (1xtýdně) 
 Individuální terapie / poradenství (1xtýdně) 
 Individuální plánování (1x5týdnů ) 
 Sociální práce (Dle potřeby) 
 Testování na přítomnost OPL a alkoholu v těle (Namátkově)  
 Krizová intervence (dle potřeby) 
 Zážitkový výjezd (2xza rok)  

padesátiprocentní plnění programu je alternativou pro klienty, kteří by 
vzhledem k pracovnímu vytížení nezvládli účast stoprocentní. 
 
 
 
 



7 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  
 Abstinence od všech drog 
 Zákaz manipulace s drogami, alkoholem a předměty užívané k aplikaci 

drog v zařízení 
 V případě relapsu klienta je volen individuální postup pokračování 

v programu.  
 Účast na programu 
 Zákaz agrese 

 
 

  



8 JAK VSTOUPIT DO PROGRAMU 
 Písemná / elektronická žádost  
 Vstupní pohovor 
 Věk 18 let (v případě nižšího věku nutný souhlas zákonného zástupce) 
 Negativní vstupní test na drogy 
 Předložení propouštěcí zprávy 
 Platba v případě pobytové formy služby 
 Volná kapacita 
 Nástup do pobytové formy do 24 hodin od propuštění z léčby. 
 Přijímací dny jsou pondělí 
 Posudek praktického lékaře o zdravotním stavu 

 
Více informací na www. https://jihlava.charita.cz/zavislosti/naslednapece/ 
Nebo na čísle 731 697 665 
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9 KONTAKT 
Následná péče  
Žižkova 108 
Jihlava 
58601 
Vedoucí služby: 734 695 546 
Sociální pracovnice/ník:  731 697 665  
Nasledna.pece@jihlava.charita.cz 
https://jihlava.charita.cz/zavislosti/naslednapece/ 
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10 KUDY K NÁM ?  
Následná péče Jihlava sídlí v ulici Žižkova čp. 108. Není složité se k nám dostat. Pro lepší 
orientaci následujte prosím tyto pokyny.  
Cesta autobusem/vlakem: 
Ať přijedete do Jihlavy autobusem či vlakem, musíte se dostat městskou hromadnou dopravou na 
zastávku s názvem „ U Hřbitova.  Zde zastavují linky autobusové (3, 31, 41) a trolejbusové (D, N, F) 
“. Dále se dáte podél hřbitova směrem ven z města. Až dojdete na kraj hřbitova, budete mít po své 
pravé ruce (přes silnici) dům s číslem popisným 108. Jste v cíli. POZOR: Trolejbusové a autobusové 
linky prochází úpravami, pro nejaktuálnější informace navštivte: WWW.DPMJ.CZ 
Cesta autem: 
Do navigace zadejte Žižkova 108. Žižkova ulice je výpadovka na Pelhřimov. Vězte, že odstavné 
parkoviště poblíž našeho zařízení má být hotové v zimě 2019, před tímto datem tu NEZAPARKUJETE.  

 
  



 


