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Cíle projektu: 

Cílem projektu je resocializace a reintegrace osob ohrožených závislostmi (drogy, gambling). 

Tyto osoby jsou sociálně vyloučeny či sociálním vyloučením ohroženy ze společnosti a trhu 

práce právě z důvodu závislého chování. Při resocializaci dochází k osvojování i osvojení 

pravidel života ve společnosti: jedinec se jí přizpůsobuje a učí se novému chování. Při 

reintegraci klientů dochází k znovuzačlenění těchto osob do společnosti poté, co z ní byli kvůli 

závislosti vyloučeni. Jak resocializace, tak reintegrace povedou ke zvyšování uplatnitelnosti 

sociálně vyloučených osob zpět do společnosti a na trh práce a tím se zvýší jejich 

zaměstnanost i zaměstnatelnost. Zajištěním poskytování terapeutického třífázového programu 

budou vytvářeny podmínky pro udržení abstinence u osob, které buď absolvovaly léčbu 

závislosti, nebo momentálně abstinují a jsou motivovány k životu bez návykových látek. 

Sociální integrace cílové skupiny realizovaná v rámci projektu vede k zapojení uživatelů služby 

na trh práce, což je i podmínkou nástupu do služby, resp. podmínkou pro zapojení do projektu.    

Popis projektu: 

Hlavní aktivitou projektu je realizace strukturovaného programu v rámci ambulantní formy 

doléčování, kterým se dosahuje postupného plnohodnotného začlenění cílové skupiny 

do podmínek běžného života. Strukturovaný socioterapeutický program je rozdělen do tří 

na sebe navazujících fází, přičemž pro každého klienta je společně s garantem (osoba 

provázející klienta po celou dobu léčebného programu) vypracován individuální plán uživatele 

služby, který je průběžně vyhodnocován. V první anamnestické fázi (trvá 1 až 2 měsíce) 

převažují individuální aktivity uživatele služby, jako např. individuální poradenství a terapie, 

krizová intervence, sociální práce, praktická pomoc, testování. Kromě individuálních aktivit se 

klient již od počátku účastní skupinových aktivit: ranní komunita, prevence relapsu, arteterapie, 

socioterapie, dynamická skupina. Již během první fáze programu klient hledá zaměstnání a 



nastupuje do něj. Druhá fáze se nazývá růstová a trvá 6 až 8 měsíců dle individuálních potřeb 

klienta. Uživatel služby se adaptuje na nové zaměstnání, snaží se zvládat běžné aktivity, 

stabilizuje životní styl a účinně pracuje se závislostí (zvládání chutí na drogu, definice 

rizikových situací, ujasnění motivace pro abstinenci atd.). V druhé fázi dochází k naplňování 

cílů, které byly definovány na začátku programu, je detailně revidován individuální plán. 

Poslední část druhé fáze programu se nazývá Odluka (trvá zpravidla 1 měsíc). Uživatel po 

předchozí domluvě přerušuje docházení do programu následné péče. Cílem Odluky je 

"testování samostatnosti a odpovědnosti", zvládání každodenního života a udržení abstinence 

bez podpory služby. Po Odluce se vrací uživatel služby zpět do programu. Třetí fáze se nazývá 

odpoutávací (trvá zpravidla 1 až 2 měsíce). V této fázi uživatel služby zpracovává své poznatky 

s garantem a skupinou. Je revidován individuální plán. Zatímco někteří uživatelé během odluky 

poznají, že již nepotřebují tak intenzivní podporu, kterou struktura programu následné péče 

nabízí, jiní přicházejí na to, že stále existují oblasti, ve kterých potřebují podpořit a které je 

třeba za pomoci týmu a skupiny dořešit. Po opětovném vyřešení všech „problémů klienta“ 

(nastanou-li po Odluce), klient zakončuje svůj terapeutický program. Klient je již plně 

resocializován (má práci, bydlení, obnovil zdravé sociální vazby, mnohdy i rodinné, atd.) a je 

schopen vést plnohodnotný a bezpečný život bez drog. 

 


