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P ØEDMLUVA EDITORA
ÈESKÉHO VYDÁNÍ

1

PØEDMLUVA EDITORA

Jsme tady, protoe u není, kam bychom unikli sami pøed sebou. Dokud se èlovìk nepostaví
pøed zraky a srdce ostatních, utíká. Dokud èlovìk nevìøí druhým, aby s nimi mohl sdílet svá tajemství, není v bezpeèí. Kdy se bojí, e jej poznají, nemùe poznat sám sebe ani druhého. Bude stále sám. Kde jinde ne mezi sebou najdeme takové zrcadlo? Tady  spoleènì  se èlovìk
mùe koneènì podívat na sebe jasnì. Neuvidí hrdinu svých snù ani trpaslíka svých noèních
mùr, ale pozná se jako èlovìk, èást celku se svým dílem odpovìdnosti. Na takovém místì mùeme vichni zakoøenit  a rùst. Ji nikdy sám  do smrti, ale ít s druhými a pro druhé.
[Motto terapeutické komunity Day Top a SANANIM Nìmèice]
Poèátkem roku 2004 jsem navtívil Londýn a tìch nìkolik dnù jsem se rozhodl nevìnovat
návtìvì turistických památek, ale rùzným programùm pro uivatele drog. Byla to dobrá volba. V jednom z tamních káèek mnì vìnovali kníku The Rehab Handbook, jejími autory byli
Andrew Preston a Andy Malinowski. Útlá, ale o to více uiteèná kníka mì okamitì zaujala
a záhy jsem zaèal uvaovat o monosti vydání podobného materiálu v èetinì. Nic podobného nebylo pro nae klienty dostupné  struèný a výstiný text popisující monosti léèby v terapeutické komunitì. Obratem jsem kontaktoval autory kníky a stejnì rychle pøilo svolení
k vydání èeské verze. Výsledek práce nyní dríte v ruce.
Kníka by mìla slouit dvìma skupinám ètenáøù. Ti první jsou uivatelé drog, kteøí se ocitli na
pomyslné ivotní køiovatce a uvaují o zmìnách v ivotì a o nástupu do léèby. Tìm by mìl
Prùvodce léèbou poskytnout základní informace o monostech léèby v terapeutické komunitì, pomoci jim s výbìrem vhodné léèby, usnadnit nástup a první dny v léèbì.
Druhou, neménì poèetnou skupinou ètenáøù, jsou profesionálové v oblasti léèby a prevence
drogových závislostí. Jsou to zejména pracovníci kontaktních center, terénních programù,
ale také detoxù a psychiatrických léèeben. Bìhem své práce se setkávají s klienty, kteøí uvaují o ivotních zmìnách a nástupu do léèby. Kníka jim mùe poskytnout námìty, témata
a inspiraci pro pøedléèebné poradenství a motivaèní rozhovory s jejich klienty.
S vìdomím toho, e Prùvodce léèbou je urèen hlavnì klientùm  uivatelùm drog, je psán
jednoduchým, pøístupným jazykem s dùrazem na praktické vyuití celého textu. Kníka si
rozhodnì neklade za cíl být odborným a vyèerpávajícím textem o léèbì drogových závislostí
v prostøedí terapeutické komunity.
Za dùleité povauji pøipomenout, e sebelepí kníka na téma léèby v terapeutické komunitì nemùe nahradit osobní rozhovor se zasvìceným terapeutem èi poradcem.
Zvlátní podìkování náleí Andrewovi Prestonovi za nezvyklou vstøícnost a dále pak: Radce
Hetmánkové a Tomái Luczewskému za cestu do Londýna a Janu ípovi za konzultace ke kapitole Léèba ve vìzení.
Martin efránek
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C O TO ZNAMENÁ,
ØEKNE-LI SE LÉÈBA?

CO TO ZNAMENÁ, ØEKNE-LI

Hovoøíme-li v kníce o léèbì, máme na mysli tzv. rezidenèní (pobytovou) léèbu pro uivatele nealkoholových drog, kterou zajiují zaøízení oznaèovaná jako terapeutické komunity.
Tyto komunity nabízejí dlouhodobý terapeutický program pomáhající klientovi uskuteènit
zmìny tak, aby mohl ít bez drog.
Terapeutická komunita je jen jednou z moností léèby pro uivatele drog a jistì není vdy
vhodná a pøijatelná pro vechny klienty. Dalí u nás dostupné formy léèby jsou napø.:
 ambulantní léèba (ambulantní poradenské sluby, AT poradny  specializované psychiatrické ambulance zamìøené na závislosti),
 intenzivní ambulantní léèba (denní stacionáø),
 léèba v psychiatrické léèebnì pro léèbu závislosti nebo na speciálním oddìlení nemocnice/psychiatrické léèebny,
 substituèní léèba (pro závislost na opiátech).

V kníce se vìnujeme pøedevím monostem léèby v terapeutické komunitì.
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P ORADENSTVÍ PØED LÉÈBOU
A K ÈEMU JE TO DOBRÉ

PORADENSTVÍ PØED LÉÈBOU

Uvauje-li nyní o léèbì, nebo ses ji rozhodl do léèby nastoupit, mùe být pro tebe uiteèné vyuít poradenství pøed léèbou napøíklad v kontaktním centru (K-centrum, káèko) pro
uivatele drog, které je ji v kadém vìtím mìstì. Zde mùe s kontaktním pracovníkem
hovoøit o své léèbì a získat potøebné informace (kontakty najde v zadní èásti této kníky).
Navtívit mùe rovnì ambulantní AT ordinaci nebo jiné obdobné zaøízení, kde mùe získat
informace o monostech léèby. Poradenství není o tom, aby ti nìkdo øekl, co má, nebo
nemá dìlat. Zamìstnanec K-centra (nebo jiný odborník) ti poskytne odborné informace
o monostech léèby a uskuteènìní zmìn, o které usiluje. Koneèné rozhodnutí o tom, co
bude následovat, je na tobì. Chce-li nastoupit léèbu v terapeutické komunitì, mìlo by to
být tvé vlastní rozhodnutí. Na pøedléèebném poradenství v káèku (nebo v jiném obdobném
zaøízení) mùe také dostat doporuèení pro léèbu, které vìtina terapeutických komunit vyaduje. Rozhodnì se vyplatí vìnovat èas poradenství pøed svou léèbou.
Potøebné kontakty, kam se obrátit, nalezne v závìru kníky, na internetu (napø. na
www.drogy-info.cz nebo na www.drogy.net), pøípadnì i ve Zlatých stránkách.
Na pøedléèebném poradenství pracovník káèka zmapuje tvojí souèasnou ivotní situaci,
drogovou historii, tvé pøedstavy o léèbì a zmìnì, jakým zpùsobem ji chce uskuteènit
a co by ti k tomu mohlo pomoci.
Dalí moné otázky, na které pravdìpodobnì narazí, jsou:





Je léèba skuteènì potøeba?
Jaká léèba by byla vhodná?
Co jetì by se mohlo vyzkouet?
Jestlie jsi ji vyzkouel nìkterou z nabízených moností a ta selhala, proè se tak stalo?
A je nyní nìco jinak?

Je uiteèné uvaovat o více monostech léèby a zmìn ve tvém ivotì, døíve ne se definitivnì
rozhodne pro jednu z nich, napø. pro léèbu v terapeutické komunitì. Se svým poradcem
z káèka by ses mìl také dohodnout na spoleèném plánu, jak budete dále spolupracovat na
uskuteènìní tvé léèby a zmìn, kterých chce dosáhnout. K tomu je potøeba také tvá spolupráce, otevøenost, dùvìra.
Dalí moností, jak si vybrat a zaøídit léèbu v terapeutické komunitì, je uèinit toto rozhodnutí a dalí potøebné kroky a bìhem pobytu v psychiatrické léèebnì na oddìlení pro
závislosti. Tato monost mùe být výhodná v pøípadech, kdy je dlouhá èekací lhùta na pøijetí
do terapeutické komunity a tvoje situace venku je ji neúnosná. Nástup do psychiatrické
léèebny bývá zpravidla rychlejí a jednoduí pro vyøízení. Díky pobytu v psychiatrické léèebnì mùe být lépe pøipraven na pokraèování léèby v komunitì. Nezapomeò si jetì pøeèíst
kapitolu Zaèít v pravý èas.
Pokud si vybere léèbu v terapeutické komunitì, zpravidla bude muset zaslat do komunity
následující dokumenty, na jejich základì se bude rozhodovat o tvém pøijetí:
 struèná ádost o pøijetí do terapeutické komunity,
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PORADENSTVÍ PØED LÉÈBOU

 rukou psaný ivotopis zhruba na 5 stran,
 vyplnìný pøedvstupní dotazník, který vyadují terapeutické komunity, které jsou sdrueny
v Sekci terapeutických komunit A.N.O. (dostane ho v káèku, nebo si ho mùe telefonicky
vyádat v komunitì, kam chce nastoupit),
 doporuèení k pøijetí do terapeutické komunity od odborníka z oblasti drogových závislostí.

Základní podmínky pro pøijetí do terapeutické komunity bývají zpravidla velmi jednoduché:





závislost na nealkoholových drogách,
odpovídající vìk, a to podle zamìøení dané terapeutické komunity,
absolvování ústavního detoxu,
odpovídající fyzický a psychický zdravotní stav, který umoòuje zapojení do programu terapeutické komunity.

Na léèbu v terapeutické komunitì bývají vìtinou delí èekací lhùty. To je dáno zejména
omezenou kapacitou míst v komunitì. Také proto si komunity své klienty vybírají. Vyøizování
vech náleitostí pøed nástupem do komunity se vyplatí vìnovat nìjaký èas. Obrátí-li se na
káèko nebo bude-li si léèbu vyøizovat z psychiatrické léèebny, bude to pro tebe pravdìpodobnì snazí.
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T EST:
BUDE PRO MÌ LÉÈBA
SPRÁVNÁ VOLBA?

TEST: BUDE PRO MÌ LÉÈBA

Zatrhni v testu výroky, s nimi souhlasí.
o Jednou pro vdy chci skonèit s uíváním drog/alkoholu. (0)
o Jen si chci dát na chvíli pauzu od uívání drog/alkoholu. (2)
o Myslím, e mnì nemùe nikdo jiný poradit, jak øeit problémy ohlednì uívání
drog/alkoholu. (3)
o Potøebuji si vyøeit dùvody, proè a jakým zpùsobem uívám drogy/alkohol. (0)
o Kdy nyní odejdu do léèby, nebudu se mít potom kam vrátit. (2)
o Zkouel(a) jsem ji, sám(sama) nebo s nìèí pomocí pøestat uívat drogy/alkohol,
ale nevylo to a nyní to chci zkusit znovu. (0)
o Chci dostat pod kontrolu uívání drog/alkoholu, a ne hned se vím pøestat. (3)
o Je pro mì dùleité zùstat se svým partnerem (partnerkou)/rodinou. (2)
o Mìl(a) jsem nebo mám váné psychické onemocnìní. (2)
o Nemám nikoho, kdo by se mi postaral o dítì. (2)
o Døíve jsem ji byl(a) v pobytové léèbì kvùli uívání drog/alkoholu, ale nevylo to.
Ubìhl nìjaký èas a øada vìcí v mém ivotì je nyní jinak. (0)
o Potøebuji v ivotì udìlat nìkolik dùleitých zmìn. (0)
o Døíve jsem o tom moc neuvaoval(a), ale nyní jsem rozhodnut(a), e nastoupím
do léèby. (0)
o Je pro mì dùleité najít nový pøístup k ivotu. (0)
o Nepotøebuji ádnou terapii. (3)
o Nezvládnu jít na detox a tam najednou ve vysadit. (3)
o Nezvládnu mluvit na skupinì pøed cizími lidmi. (2)
o Chtìl bych, aby mi lidé, kteøí jsou na tom podobnì jako já, øekli, jak øeit
problémy ohlednì drog/alkoholu. (0)
o Ji nìjakou dobu uvauji o léèbì. (0)
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TEST: BUDE PRO MÌ LÉÈBA

Nyní u výrokù, které jsi zatrhl, seèti body uvedené v závorce.
Vyhodnocení testu
Vyhodnocení testu by ti mìlo pomoci rozhodnout se, zda je pro tebe léèba správným krokem
pøi øeení problémù s uíváním drog/alkoholu. Test je pouze pomocným vodítkem, take
nejsi-li spokojen se svým výsledkem, pøeèti si jetì jednou vechny testové otázky a zkus
o nich hovoøit se svým poradcem z káèka nebo jiným odborným pracovníkem v oblasti uívání drog.
Tvùj výsledek je 03 body
Pokud jsi zakrtl 3 a více výrokù s bodovým ohodnocením 0 a tvùj celkový výsledek je
03 body, pravdìpodobnì ses ji rozhodl, e chce nastoupit do léèby. Toto rozhodnutí,
stejnì tak zpùsob, jakým uvauje o øeení problémù v souvislosti s uíváním drog/alkoholu znamená, e se ti pravdìpodobnì podaøí nalézt vhodnou léèbu, která ti mùe pomoci. Jednou z moností mùe být nastoupit do léèby v terapeutické komunitì.
Výroky s bodovým ohodnocením 0
Jednou pro vdy chci skonèit s uíváním drog/alkoholu. (0)
Potøebuji si vyøeit dùvody proè a jakým zpùsobem uívám drogy/alkohol. (0)
Zkouel(a) jsem ji sám(sama) nebo s nìèí pomocí pøestat uívat drogy/alkohol, ale nevylo to a nyní to chci zkusit znova. (0)
Døíve jsem ji byl(a) v pobytové léèbì kvùli uívání drog/alkoholu, ale nevylo to. Ubìhl
nìjaký èas a øada vìcí v mém ivotì je nyní jinak. (0)
Potøebuji v ivotì udìlat nìkolik dùleitých zmìn. (0)
Døíve jsem o tom moc neuvaoval(a), ale nyní jsem rozhodnut(a), e nastoupím do léèby.
(0)
Je pro mì dùleité najít nový pøístup k ivotu. (0)
Chtìl(a) bych, aby mi lidé v podobné situaci øekli, jak øeit problémy ohlednì drog/alkoholu. (0)
Ji nìjakou dobu uvauji o léèbì. (0)
Tvùj výsledek je 47 bodù
Má-li 47 bodù, vypadá to, e pokud se rozhodne øeit problémy ohlednì uívání
drog/alkoholu, mùe ti pomoci jít do léèby.
Na druhou stranu to vypadá, e pravdìpodobnì jetì nejsi zcela rozhodnut nastoupit do léèby nebo má ohlednì léèby nìkteré výhrady, napø. související s podmínkami nástupu do léèby, s financemi nebo s tím, jak pobytové léèby fungují, které jsou pro tebe pøekákou v nástupu do léèby. Nejvìtí pøekákou mohou být skuteènosti uvedené ve výrocích s bodovým
ohodnocením 2 a 3  ty jsou znovu uvedeny níe.
Chce-li pøesto nastoupit do léèby, promluv si se svým poradcem z káèka nebo jiným odborníkem, zda je moné tyto pøekáky pøekonat. Mùete zaèít pracovat na eventuální zmìnì
tvých cílù a na hledání vhodné léèby, která by odpovídala tvým oèekáváním.
Výroky s bodovým ohodnocením 2
Jen si chci dát na chvíli pauzu od uívání drog/alkoholu. (2)
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TEST: BUDE PRO MÌ LÉÈBA

Kdy nyní odejdu do léèby, nebudu se mít potom kam vrátit. (2)
Je pro mì dùleité zùstat se svým partnerem (partnerkou)/rodinou. (2)
Mìl(a) jsem nebo mám váné psychické onemocnìní. (2)
Nemám nikoho, kdo by se mi postaral o dítì. (2)
Nezvládnu mluvit na skupinì pøed cizími lidmi. (2)

Výroky s bodovým ohodnocením 3
Myslím, e mnì nemùe nikdo jiný poradit, jak øeit problémy ohlednì uívání drog/alkoholu. (3)
Chci dostat pod kontrolu uívání drog/alkoholu, a ne hned se vím pøestat. (3)
Nepotøebuji ádnou terapii. (3)
Nezvládnu jít na detox a tam najednou ve vysadit. (3)
Tvùj výsledek je 8 a více bodù
Pokud jsi v testu dosáhl výsledku 8 a více bodù, pravdìpodobnì nejsi pøipraven na uskuteènìní dùleitých zmìn, k nim léèba zpravidla smìøuje.
Moná, e uvauje o zmìnì v uívání drog/alkoholu a o tom, jak zaèít vìci øeit, ale díky nìkterým skuteènostem  v testu to jsou zejména výroky s bodovým ohodnocením 3  pro tebe
bude obtíné najít odpovídající léèbu, která by ti mohla pomoci. Bude-li chtít nastoupit do
léèby, pravdìpodobnì se nevyhne zmìnì nìkterých svých postojù. Zmìna je vak moná
a pomoci ti v tom mùe poradenství v nìkterém z káèek nebo jiných ambulantních center
pro drogy/alkohol a postupnì mùe zaèít mìnit své uívání drog/alkoholu, ivotní návyky, postoje a zpùsob, jakým o své situaci uvauje tak, abys mohl nastoupit do vhodné
léèby.
Výroky s bodovým ohodnocením 2
Jen si chci dát na chvíli pauzu od uívání drog/alkoholu. (2)
Kdy nyní odejdu do léèby, nebudu se mít potom kam vrátit. (2)
Je pro mì dùleité zùstat se svým partnerem (partnerkou)/rodinou. (2)
Mìl(a) jsem nebo mám váné psychické onemocnìní. (2)
Nemám nikoho, kdo by se mi postaral o dítì. (2)
Nezvládnu mluvit na skupinì pøed cizími lidmi. (2)
Výroky s bodovým ohodnocením 3
Myslím, e mnì nemùe nikdo jiný poradit, jak øeit problémy ohlednì uívání drog/alkoholu. (3)
Chci dostat pod kontrolu uívání drog/alkoholu, a ne hned se vím pøestat. (3)
Nepotøebuji ádnou terapii. (3)
Nezvládnu jít na detox a tam najednou ve vysadit. (3)
Uvedený test mùe být dobrým vodítkem pøi rozhodování, zda bys mìl nyní nastoupit do léèby, a moná, e dobrou volbou by mohla být terapeutická komunita. A ji je tvùj výsledek
v testu jakýkoli, doporuèujeme ti promluvit si o nìm se svým poradcem z káèka nebo jiným
odborníkem. Mùe ti to pomoci vybrat si vhodnou léèbu a uskuteènit zmìny, kterých chce
dosáhnout.
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F INANCE

FINANCE

Praxe je znaènì rùzná  jsou terapeutické komunity, kde je léèba zdarma, respektive
nemá-li klient legální finanèní pøíjem (sociální dávky, nemocenskou atd.), má léèbu zdarma.
V pøípadì, e legální pøíjem má, platí pøíspìvek na svoji léèbu a zbylou èástku má na své individuální potøeby. V jiných terapeutických komunitách je stanovena pevná mìsíèní èástka
(pøíspìvek na léèbu), kterou za léèbu musí platit kadý klient. Tuto finanèní èástku zpravidla pokryje ivotní minimum jednotlivce (ale nemusí tomu tak být vdy), take v tomto pøípadì lze léèbu platit ze sociálních dávek (tedy v pøípadì, e na nì má nárok, a to nemusí být
vdy). V ostatních pøípadech musí mít klient zajitìno placení léèby z jiných zdrojù, napø.
vlastní úspory nebo léèbu hradí rodina.
V nìkterých terapeutických komunitách mùe být podmínkou nástupu vyøízení sociálních
dávek (pøípadnì nemocenské nebo jiného legálního pøíjmu) jetì pøed nástupem, tak aby si
klient byl schopen na léèbu pøispívat. Ale jsou také terapeutické komunity, kde pøed nástupem do léèby jsou na sociální situaci klienta kladeny jen minimální nároky a vekeré sociální
dávky si lze vyøizovat a z komunity. Pøesto je lepí, je-li to moné, mít zajitìny sociální
dávky (nebo jiný legální pøíjem) jetì pøed nástupem do komunity, protoe nepochybnì
bude potøebovat finanèní prostøedky také na své osobní potøeby. A zaèínat léèbu zcela
bez finanèních prostøedkù nebo novými dluhy není asi nejastnìjí. V kadém pøípadì by nemìly být finance hlavní pøekákou pro nástup do léèby v terapeutické komunitì.
S vyøízením vech sociálních záleitostí (jako je napø. obèanský prùkaz, karta zdravotní pojiovny, registrace na úøadu práce, sociální dávky atd.) ti mùou pomoci v káèku v rámci pøedléèebného poradenství.
Uvauje-li o nástupu do konkrétního léèebného programu, nezapomeò se informovat
také o podmínkách plateb za léèbu a dalích sociálních nárocích na klienty, aby sis zbyteènì nezkomplikoval nástup do léèby.
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Sociální sluba by v pøípadì potøeby mìla být dostupná kadému. Nikdo by nemìl být diskriminován v dostupnosti léèby nebo ve slubách, které léèba poskytuje, z dùvodu pøíslunosti k nìkteré z minoritních skupin.
Sociální sluby by mìly mít profesionální zamìstnance, kteøí jsou vykoleni v monostech
pøizpùsobení sluby tak, aby mohla naplòovat tvé odliné potøeby vzhledem k etnickému pùvodu, tìlesnému handicapu, dietním omezením, náboenství nebo sexuální orientaci.
Pøesto se v nìkterých køesansky orientovaných programech mùou vyskytnout urèité problémy v poskytování slueb pro klienty s odliným náboenským vyznáním nebo jinou ne
heterosexuální orientací.
Pravidlo rovné pøíleitosti a antidiskriminaèní pøístup v sociálních slubách by mìli dodrovat vichni úèastníci: vedení, zamìstnanci, dobrovolníci i uivatelé slueb  klienti.
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Programy rezidenèní (pobytové) léèby se mohou liit v mnoha smìrech: celkovou délkou léèby, skladbou programu, vìkem klientù, zpùsobem náhledu na ivot a uívání drog/alkoholu
atd.
Nelze øíci, e by jeden typ léèby byl jednoznaènì lepí ne ostatní. Dùleité je, abys byl schopen v léèbì aktivnì spolupracovat a udrel se v ní. Ve skuteènosti to, jak se daøí lidem po
léèbì, pøíli nesouvisí s tím, pro jaký typ léèby se rozhodli, ale zda léèbu øádnì dokonèili.
Rezidenèní (pobytové) léèebné programy jsou zaloeny na úplné abstinenci. To znamená,
e smìøují klienty k èistotì od vech drog (vèetnì marihuany) a alkoholu. Mùe mít také
jiné dùleité dùvody, proè chce nastoupit do pobytové léèby, ale nechce-li øeit pøíèiny
svých problémù s uíváním drog/alkoholu a nechce-li být úplnì èistý od drog/alkoholu,
pravdìpodobnì nenajde pobytovou léèbu, která by ti mohla pomoci.
Pobytovou (rezidenèní) léèbu nabízejí v Èesku tøi druhy programù:
 terapeutické komunity,
 specializovaná oddìlení nemocnic,
 psychiatrické léèebny.

Podle délky programu lze léèbu rozdìlit na krátkodobou (48 týdnù), støednìdobou (36 mìsícù) a dlouhodobou (déle ne 6 mìsícù). Léèba v terapeutické komunitì trvá zhruba 12
mìsícù, v pøípadì mladistvých nebo mladých klientù (tj. zpravidla od 15 do 25 let) je délka léèby 68 mìsícù. Délka lùkového detoxu, kterému se pøed nástupem do léèby nevyhne, bývá zpravidla týden a jeden mìsíc a záleí na zdravotním stavu kadého klienta.
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Terapeutické komunity pro dospìlé
Léèebná zaøízení typu terapeutické komunity mají vysoce strukturovaný a intenzivní program s pøesným èasovým rozvrhem celého dne. Terapeutické komunity vycházejí z pøedpokladu, e klienti pøicházející do tohoto typu léèby potøebují kompletnì zmìnit pøedstavu
o sobì a zásadnì zmìnit vlastní ivotní styl. Pøedpokladem k uskuteènìní tìchto zmìn je
abstinence od drog/alkoholu, je se v terapeutické komunitì dùslednì vyaduje. ivot
v terapeutické komunitì probíhá ve skupinì lidí, kteøí se stejnì jako ty uèí ivotu bez drog
a øeí podobné problémy, se kterými se potýká i ty. Léèí se zde eny a mui spoleènì. V terapeutické komunitì si klienti sami obstarávají vekeré provozní vìci, tj. zajitìní jídla pro
celou komunitu, provoz a úklid celého domu, starost o hospodáøská zvíøata atd., ale také nìkteré èásti terapeutického programu. Základním cílem léèby v terapeutické komunitì je zapojení klienta do podmínek bìného ivota.
A co ti terapeutická komunita mùe nabídnout? Pøedevím bezpeèné prostøedí, tj. prostøedí,
kde se drogy nevyskytují, kde nebude vystaven fyzickému ani psychickému nátlaku, diskriminaci, prostøedí, kde co øekne a udìlá nebude zneuito v nìèí prospìch. V tomto prostøedí
mùe skrze skupinu (lidi, kteøí se stejnì jako ty uèí ivotu bez drog a øeí nebo øeili podobné
problémy, se kterými se nyní potýká) poznat sám sebe, vyrovnat se sám se sebou a pøedevím pøijmout sama sebe. Skupina je ti zrcadlem a dostává zpìtné vazby, jak tvoje chování
na ostatní pùsobí. Kdy se rozhodne pro jakoukoli zmìnu, v zrcadle skupiny pozná, zda je
to zmìna k lepímu, anebo horímu. V praktickém ivotì komunity si bude moci osvojit návyky a dovednosti potøebné pro praktický ivot i své budoucí zamìstnání.
Terapeutická komunita ti nabízí prostøedí, kde se bude uèit pøijímat odpovìdnost nejen za
svá rozhodnutí, ale i za ostatní klienty v domì. Nabízí ti také prostor pro hledání náplnì volného èasu. Zkrátka bude mít èas a prostor pro uèení se ivotu, kde nejen e drogy ji nemají
své místo, ale který tì zároveò bude bavit a uspokojovat. Terapeutická komunita ti tedy nabízí prostor pro osobní rùst.
Program komunity je zamìøen na skupinovou terapii s dùrazem na vnímání vlastních pocitù a emocí a dosaení osobního zrání skrze jejich vyjádøení. Nedílnou souèástí programu jsou pravidelné pracovnì a sportovnì zátìové akce. Léèba v terapeutické komunitì
není pro kadého, nìkteøí klienti ji povaují za velmi posilující a uzdravující, ale pro jiné je
pøíli nároèná a nezvládnutelná.
Délka léèebného programu v komunitì bývá vìtinou 915 mìsícù. Maximální poèet klientù bývá 20. Nìkteøí èlenové terapeutického týmu jsou z øad bývalých uivatelù drog
a úspìných absolventù léèby v terapeutické komunitì. Takovouto komunitou je napøíklad
Terapeutická komunita Nìmèice, Nová Ves, Fides  Bílá Voda, Sejøek, Podcestný Mlýn aj.
Terapeutické komunity pro mladistvé a mladé dospìlé
Jsou urèeny pro mladí klienty, tj. zpravidla od 15 do 25 let. Léèebný program bývá kratí ne
v jiných terapeutických komunitách, a to kolem 6 mìsícù, vìtí dùraz se klade na spolupráci
s rodinou klienta. Léèí se zde mui a eny spoleènì. Takovouto komunitou u nás je napø. Terapeutická komunita Karlov nebo Terapeutická komunita White Light I.
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Terapeutická komunita pro matky s dìtmi
Léèebný program pro tìhotné uivatelky drog a matky s dìtmi, které se rozhodly pro léèbu
a abstinenci od drog, nabízí u nás jediná terapeutická komunita, a to Terapeutická komunita
Karlov. Vìk matky ani dítìte není rozhodující, délka léèby je zpravidla 1012 mìsícù. V této
komunitì se zároveò léèí mladí dospìlí a mladiství uivatelé drog.
Pro úplnost dodáváme, e Terapeutická komunita Nìmèice se specializuje na vìkovì starí klienty, kdy výjimkou nejsou klienti starí 40 let s velmi dlouhou drogovou kariérou.
Terapeutická komunita Sejøek nabízí specializovaný program pro klienty, kteøí se kromì
drogové závislosti potýkají také s významnými psychiatrickými komplikacemi. Dalí specifika jednotlivých terapeutických komunit u nás najde v jejich informaèních materiálech.
Køesanské komunity
U nás jsou to zejména støediska Teen Challenge, co je køesanská církevní organizace zaloená Apotolskou církví. Ta provozuje tzv. rehabilitaèní støediska, nabízející jednoletý léèebný program pro mladé lidi s problémy se závislostí. Tato støediska poskytují léèbu oddìlenì
pro mue a pro eny. Pro nìkteré klienty mùe být køesansky orientovaný léèebný program
velmi posilující v jejich léèbì a zmìnì, pro jiné je naopak nepøijatelný. Proto je dobré zváit
tyto skuteènosti jetì pøed nástupem do této léèby.
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Kdy u jsi se dostal(a) do konfliktu se zákonem a v souèasné dobì jsi ve vazbì nebo ve výkonu trestu, má monost zaèít pracovat na zprostøedkování své léèby v terapeutické komunitì nebo psychiatrické léèebnì (odkud potom mùe pøestoupit do komunity). Do nìkterých vìznic docházejí pracovníci speciálních programù drogových slueb ve vìzení,
napø. SANANIM v Praze nebo Podané ruce v Brnì, se kterými má monost domluvit se na
osobní konzultaci nebo na písemném kontaktu a udìlat tak potøebné kroky k nástupu do léèby. Informace o této slubì mùe dostat od sociální pracovnice, vychovatele nebo psychologa vìznice a nebo mùe napsat do kontaktního centra, které zná (kontakty na tato centra najde na konci kníky).
Jaký pro tebe mùe mít význam být v kontaktu s drogovými slubami ve vìzení a co mùe získat:
 Z vazby i z výkonu trestu má monost zprostøedkování léèby v terapeutické komunitì
nebo v jiném typu léèby, kam bude moci po proputìní nastoupit.
 Monost sociálnì-právního poradenství v prùbìhu svého trestního øízení, tzn. pøed i po
rozhodnutí soudu.
 Monost uloení trestní alternativy (napø. podmínìného trestu) a/nebo ochranné léèby
ve spolupráci s probaèním pracovníkem. Probaèní pracovník je sociálním pracovníkem
spolupracujícím se soudem, který má mimo jiné na starost dohled nad podmínìnì odsouzenými nebo proputìnými, nebo výkon obecnì prospìných prací a mùe mít na starosti
i tvùj pøípad. Kontakt s probaèními pracovníkem, drogovými slubami ve vìzení a tvoje
motivace k léèbì ve fázi pøed rozhodnutím soudu mùe pøíznivì ovlivnit výsledný trest.
Samozøejmì pouze v pøípadì, e v mezích zákona  v pøípadì závané nebo opakované
trestné èinnosti bude ance na alternativní trest výraznì nií, pokud bude moné ho vùbec uloit.
 Monost podpory v prvních dnech ve vìzení, pøi adaptaci na prostøedí vìznice.

V nìkterých vìznicích funguje dlouhodobý léèebný program pro drogovì závislé urèený
pro vìznìné uivatelé drog, kteøí se rozhodnou nastoupit léèbu v rámci výkonu trestu (pøípadnì mají naøízen výkon ústavní protitoxikomanické léèby soudem) nebo tzv. bezdrogové
zóny  v nich se uplatòuje specifický reim výkonu trestu odnìtí svobody s cílem zamezit odsouzeným v kontaktu s drogami.
Postupnì dochází k rozvoji slueb pro vìznìné uivatele drog. V roce 2006 byl zahájen pilotní projekt substituèní léèby realizovaný ve vìznicích Praha-Pankrác a Pøíbram.
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Nabízíme ti seznam otázek, na nì se vyplatí znát odpovìï, ne si vybere léèbu v konkrétní komunitì. Bude-li mít informace o více terapeutických komunitách a/nebo jiných
léèebných programech, snadnìji se ti bude vybírat ta nejvhodnìjí léèba pro tebe. Je lepí
vybírat z více rùzných moností ne zvolit naslepo první, která ti pøijde pod ruku. Mùe si
tím uetøit nejedno zklamání, problém èi nutnost mìnit své rozhodnutí na poslední chvíli.
O léèbì:
 O jaký typ léèby se jedná?
 Je detox souèástí vaeho programu nebo si ho musím zaøídit zvlá?
 Jaká je délka léèby?
 Pracujete s klienty mého vìku? Jak staøí jsou klienti u vás v léèbì?
 Kolik se zde léèí klientù?
 Jsou v tomto programu pouze eny/mui, nebo se jedná o léèbu smíenou?
 Léèí se zde pouze drogovì závislí, nebo i klienti s jinými obtíemi?
 Kde lze nalézt podrobné informace o dané terapeutické komunitì (léèebnì)?
Program a pravidla léèby:
 Jaká jsou základní pravidla této léèby/komunity?
 Jak budou omezeny mé kontakty s lidmi mimo léèbu? Bude mì moci v léèbì navtívit rodina/partner(ka)/pøátelé? Jak èasté jsou moné návtìvy a za jakých podmínek?
 Je moné v léèbì pøijímat a odesílat korespondenci, vyuívat telefon?
 Budu moci jet domù na návtìvu?
Praktické informace:
 Co musím udìlat proto, abych mohl nastoupit k vám do léèby?
 Co musím mít zaøízeno pøed nástupem do léèby (doklady, peníze, atd.)?
 Jak dlouho se èeká na nástup do léèby?
 Jaké jsou poplatky za léèbu?
 Budete moci vyhovìt mým zvlátním potøebám, napø. zdravotní omezení, uívání pøedepsaných lékù v léèbì, vegetariánská strava atd.?
 Co ve si mám vzít sebou do léèby?
 Je naopak nìco, co není moné si sebou do léèby vzít?
 Jakým zpùsobem probíhá cesta do komunity, co bych si mìl na cestu pøipravit? Jak se
k vám dostanu?
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Chce-li nyní pøestat uívat drogy/alkohol a v naem testu jsi dosáhl nízkého bodového skóre, pravdìpodobnì nadeel ten správný èas zaèít s uskuteènìním zmìn. Bohuel nìkterá zdrení jsou nevyhnutelná.
Od doby, kdy zaène uvaovat o léèbì, a po skuteèný nástup do léèby ubìhne nìjaký èas
a ne se podaøí zajistit doporuèení do léèby, sepsání a odeslání ádosti, pøípadné zajitìní
financí a ne je k dispozici volné místo v léèbì, mùe to trvat i nìkolik týdnù.
Èekání na nástup do léèby mùe být velmi nepøíjemné, ale bude-li pøipraven na moná zdrení, pomùe ti to lépe se s obtíemi vyrovnat. Léèba je o uskuteènìní dùleitých ivotních
zmìn a pokud mají fungovat, vyplatí se být trpìlivý.
Èeká-li na nástup do léèby, moná tì nìkdy napadne, e bys zmìnil své rozhodnutí  ne
udìlá nìjaké zásadní rozhodnutí, zkus si o tom promluvit s svým poradcem z káèka nebo
jiným odborníkem.
Uvauje-li o léèbì v terapeutické komunitì, musí v nìkterých pøípadech poèítat i s obdobím nìkolika týdnù èi mìsícù, ne bude moci nastoupit. Èekání mùe být hodnì
zdlouhavé a nároèné. Proto ti doporuèujeme být v pravidelném kontaktu se svým poradcem z káèka, který ti mùe poskytnout potøebnou podporu. Jinou moností je nastoupit
nejprve léèbu v psychiatrické léèebnì (napø. PL Èervený Dvùr nebo spádová psychiatrická
léèebna podle místa tvého trvalého pobytu), kam mùe být ve srovnání s terapeutickou komunitou snadnìjí monost pøijetí, protoe zde nebývají dlouhé èekací lhùty pøed nástupem.
Terapeutickou komunitu lze následnì kontaktovat pøímo z léèebny prostøednictvím lékaøe èi sociální pracovnice. Èistý od drog bude mít vìtí klid na výbìr terapeutické komunity,
splnìní potøebných podmínek a pøípravu k nástupu do komunity. Souèástí psychiatrických
léèeben jsou zpravidla detoxy, take ti odpadne starost s jeho vyøízením pøed nástupem do
terapeutické komunity. Nìkteré terapeutické komunity po klientovi mohou vyadovat, aby
nejprve absolvoval léèbu v psychiatrické léèebnì, a teprve následnì mùe nastoupit do komunity (v souèasné dobì ji jen výjimeènì). Také o tìchto monostech mùe hovoøit
v káèku.
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Vyplatí se vyuít èas pøed nástupem do léèby k pøípravì nìkterých dùleitých vìcí.
Na co bys pøed nástupem do léèby nemìl(a) zapomenout:
Nejsou to vìci, kvùli kterým by tì do komunity nevzali, ale bude-li na nì pamatovat, urèitì
ti to usnadní zaèátek v léèbì.
Praktické vìci:
 mít zajitìny doklady: obèanský prùkaz, kartièka zdravotní pojiovny;
 registrace na úøadu práce: a to pro placení zdravotního pojitìní a také vyøízení sociálních dávek po nástupu do léèby (registrovat se lze pouze na pøísluném úøadu práce
v místì tvého trvalého pobytu  pokud bude nastupovat do léèby, která není v místì tvého trvalého pobytu, mùe to pozdìji znamenat znaèné komplikace),
 úèty a dluhy (pokud pravidelnì platí nìjaké úèty, je dobré se zamyslet nad tím, jak to bude øeit v prùbìhu léèby, pøípadnì, kdo za tebe mùe tuto povinnost pøevzít, nebo zda nelze nìkteré sluby, za které platí, po dobu léèby pozastavit nebo zruit  napø. platba za
mobilní telefon),
 nemocenská/sociální dávky,
 zabezpeèení osob, které jsou odkázány na tvou pomoc,
 kdo se postará o tvùj majetek, kdy bude v léèbì,
 doprava do léèby,
 bydlení po léèbì.
Osobní záleitosti:
 komu sdìlí, e nastupuje do léèby,
 podpora pro tvé blízké, a bude v léèbì  napø. pro tvou rodinu, partnera/partnerku,
 s kým bude hovoøit o svých plánech a rozhodnutích.
Právní a úøední vìci:
 pokuty a dluhy,
 probaèní dohled  nezapomeò informovat svého probaèního úøedníka o svém zámìru
nastoupit do léèby a poskytnout mu adresu,
 probíhající trestní stíhání a soudy: je potøeba si zjistit kontakty na vechny dùleité
osoby (soudní úøednice, soudce, kurátor, probaèní pracovník) a pøedat jim adresu terapeutické komunity nebo léèebny, kam nastupuje, pro zasílání úøední poty; jinak se
mùe stát, e ti úøední zásilky nepùjdou doruèit a mùe dojít k mnoha komplikacím
vèetnì napø. toho, e na tebe bude vydán zatykaè,
 vzít si s sebou do léèby vekerou aktuální soudní korespondenci (trestní záleitosti, vìci týkající se napøíklad rodinné situace  rozvod, péèe o dìti) a úøední korespondenci
a dokumenty (týkající se dluhù, zamìstnání, bydlení apod.)  bude je potøebovat, a
zaène se sociálním pracovníkem øeit ve potøebné.

Mùe ti pomoci sestavit si písemný seznam úkolù, které potøebuje zaèít øeit jetì pøed nástupem do léèby, a hovoøit o nich se svým poradcem z káèka. Zaène-li vèas øeit dùleité
vìci, bude mít potom v léèbì ménì starostí ohlednì toho, co se dìje venku (mimo léèbu)
a bude tak mít lepí ance dosáhnout cílù, které si pøeje.
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Dosáhnout dlouhodobého cíle  být èistý od drog/alkoholu  znamená také jít do léèby s odhodláním udìlat zásadní zmìny v ivotì a také být pøipraven pøekonat i velké nepøíjemnosti,
stres a emoce. Úspìch èasto znamená podøídit se dlouhodobému cíli a být pøipraven na
obtíe, které se mohou vyskytnout.
Kadý má s léèbou svou vlastní a neopakovatelnou zkuenost, take to, jak se tobì nebo jiným vedlo døíve v léèbì, ti mnoho neøekne o tom, jaké to v léèbì bude mít nyní. Mùe oèekávat, e ústavní detox a léèba budou znaènì odliné od toho, co jsi ji vyzkouel sám
doma.
Zvolit si vhodnou léèbu a pochopit, jak funguje, ti pomùe léèbu lépe zvládat.
Zaèátek v léèbì bývá nejtìí. Nejvíce lidí pøedèasnì odchází z léèby právì na jejím zaèátku.
A ji jsou dùvody jakékoli, pravdou je, e pøedèasný odchod z léèby bìhem prvních týdnù
nejèastìji konèí uíváním drog/alkoholu.
Nováèci v léèbì mají nejvìtí obtíe s:








mluvením na skupinì,
doznívajícím absákem a chutìmi na drogy/alkohol,
pøivyknutím na kadodenní program bìného dne v komunitì,
ivotem mezi neznámými lidmi,
øeením vìcí, které se od nich oèekávají,
akceptováním èlenù terapeutického týmu a sluebnì starích klientù v programu,
steskem po rodinì a domovì.

Bude-li pøipraven hovoøit s terapeuty a ostatními èleny skupiny o svých emocích, kdy se
bude cítit zmatený, úzkostný, rozzlobený nebo sám, získá pro sebe potøebnou podporu
a pomoc. Moná se bude cítit sklíèený a vystraený z toho, co tì v léèbì èeká. Pomoci ti mùe hovoøit o tom se svým poradcem z káèka nebo jiným odborníkem.
Nastoupit do léèby znamená také pøijmout názory druhých  oni to ví lépe. Pochopitelnì ne pro kadého je to pøijatelné, co je èastým dùvodem pro pøedèasný odchod z léèby.
Má-li s tím obtíe, zkus si promluvit se svým poradcem z káèka nebo jiným odborníkem,
protoe jinak je málo pravdìpodobné, e bys v léèbì mohl fungovat.
Obtíné zkuenosti a proitky z léèby se ti mùou bohatì vyplatit a dlouho po ukonèení
léèby  je to moná také o tom jít do léèby a být pøipraven zvládnout krátkodobé potíe, abys
mohl uskuteènit své dlouhodobé cíle. A to mùe být problém  zvlátì, kdy ses na drogách
nauèil ít ze dne na den. Ale úspìchù mùe dosáhnout, pùjde-li pevnì za svými cíli
a nenechá-li se odradit pøi prvních obtíích.
Urèitì se bìhem léèby dostane do situací, kdy tì napadne, e na drogách by ti bylo lépe. Jedním z nejdùleitìjích cílù léèby je, pomoci ti nauèit se zacházet s tìmito pocity, umìt je
mít pod kontrolou a umìt se s nimi vyrovnat bez toho, aby tì ohroovaly. A toho lze do-
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sáhnout pouze tehdy, bude-li o sobì a svých pocitech bìhem léèby otevøenì hovoøit. Zde ti
nabízíme nìkterá doporuèení k tomu, jak v léèbì lépe fungovat:
Léèba v komunitì je tvým dobrovolným rozhodnutím.
Zapoj se aktivnì do dìní v komunitì.
Uè se øeit problémy, které tì vedly k uívání drog/alkoholu.
Pøed lidmi na skupinì otevøenì mluv o sobì, svých problémech, o tom, co proívá, co se
s tebou dìje.
 Zároveò se uè poslouchat druhé a øíci jim svùj názor.
 Uè se unést odliný názor èi nesouhlas se svým chováním.
 Dodruj øád a pravidla léèby v komunitì.





Léèba v terapeutické komunitì rozhodnì není jednoduchá. Aby tvoje léèba byla úspìná,
je nezbytný tvùj aktivní pøístup a otevøenost. Pamatuj, e komunita ti mùe pomoci pouze s tím, co jí sdìlí. Pokud nebude otevøenì mluvit o svých trápeních, ale i radostech,
zùstává na nì jako doposud sám! V prùbìhu léèby tì èekají tìké situace, které budou
vyadovat tvoji odhodlanost a odvahu.
V terapeutických komunitách platí zpravidla 5 základních pravidel, bez kterých to prostì
nejde a jejich poruení mùe mít za následek tvé vylouèení z léèby. Pokud by nìkteré z tìchto pravidel bylo pro tebe nepøijatelné, je malá pravdìpodobnost, e bys v léèbì mohl obstát:
 Pravidlo èistoty od vech drog/alkoholu, a to po celou délku léèby.
 Pøijetí øádu a systému léèby. Jednodue øeèeno, terapeutická komunita ti nabízí urèitý
zpùsob léèby. Aby léèba mohla být úspìná, bude po tobì vyadováno pøijetí øádu a systému léèby. V opaèném pøípadì by tvoje léèba pravdìpodobnì nebyla úspìná a zbyteènì
bys ztrácel èas.
 Podøízení se rozhodnutím komunity a skupiny. Aby ti léèba v komunitì byla prospìná,
bude se muset v nìkterých situacích podøídit rozhodnutím komunity a skupiny. Taková
rozhodnutí nebudou v ádném pøípadì ve tvùj neprospìch, i kdy to tak nìkdy bude zpoèátku cítit. Nemusí se obávat, e bude obìtí nìèí zlovùle.
 Zákaz fyzické agrese, psychického nátlaku a projevù diskriminace. Smyslem tohoto pravidla je zajitìní pocitu bezpeèí pro tebe i ostatní èleny komunity.
 Zákaz intimních vztahù a sexuálních kontaktù mezi èleny komunity. Vztah dvou lidí léèících se z drogové závislosti je rizikový pro pøedèasný odchod z léèby a opìtovné uívání
drog/alkoholu. Intimní vztahy mezi èleny komunity také negativnì ovlivòují otevøenost
a dùvìru v rámci komunity. Léèba je nìkdy nároèná a èlovìk se èasto chce skrýt do blízkého vztahu, aby nemusel øeit problémy, kvùli kterým do léèby pøiel, nepøíjemné pocity,
které v léèbì zaívá, a celá terapie se tímto komplikuje a ance na úspìch se sniuje.
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V terapeutických komunitách platí, e uije-li drogu/alkohol bìhem léèby, bude to pro tebe témìø jistì znamenat okamité ukonèení léèby. Tvùj návrat do stejné léèby je následnì
moný vìtinou a po nìjaké dobì, která mùe být i nìkolik mìsícù (mezi jednotlivými terapeutickými kmunitami jsou v tomto velké rozdíly). Monost návratu do léèby se zvauje individuálnì a praxe bývá rùzná: záleí na tom, jak jsi v léèbì fungoval, okolnosti uití drogy,
dopad tvého uití drogy na ostatní klienty v léèbì atd.
Rozhodne-li se z léèby pøedèasnì odejít, nebo z nìjakého dùvodu musí léèbu opustit,
informuj se na monosti opìtovného pøijetí. Mùe to být tak, e èasem zmìní své rozhodnutí a bude se chtít do stejné léèby vrátit. V nìkterých komunitách platí pravidlo, e se
mùe po dobrovolném odchodu opìt sám vrátit, jsi-li èistý od drog, ale pouze do urèité
doby (napø. do 24 hodin). Informuj se u terapeutického týmu o monostech návratu do léèby.
Pokud jsi z léèby sám odeel nebo jsi byl vylouèen, moná nyní uvauje o návratu do komunity nebo jiné formy léèby. Léèba ne vdy funguje napoprvé, take nový nástup do léèby ti
mùe pomoci vyøeit mnoho vìcí a posílit tì natolik, aby ses opakovanì nevracel k drogám/alkoholu. Nastoupí-li do nové léèby s jinými postoji a zámìry, mùe to být pro tebe
úplnì nová zkuenost. Není to zase nic tak výjimeèného, kdy druhá nebo i tøetí léèba je
úspìnìjí a lepí ne první.
Lidé se vracejí k drogám/alkoholu a/nebo odcházejí pøedèasnì z léèby z mnoha dùvodù, napø.
proto, e nejsou pøipraveni na zmìny ve svém ivotì nebo si nevybrali dobøe léèbu.
Pøestoe uije drogy/alkohol, nemusí být ve ztraceno. Pochopí-li pøíèiny svého relapsu,
mùe ti to pomoci zastavit pokraèující uívání drog/alkoholu. V takovém pøípadì se mùe
z relapsu pouèit a být silnìjí do budoucna. Pomoci ti mùe nadále zùstat v kontaktu s odborníkem v oblasti léèby závislostí.
Odchází-li pøedèasnì z léèby, mìl by sis vzít sebou také své vìci, protoe pozdìji to mùe
být problém.
Uije-li drogu  zejména injekènì  po období abstinence, pamatuj na riziko pøedávkování: dávka, kterou jsi døíve bìnì uíval, mùe být nyní smrtelná!!!
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Úspìné ukonèení léèby mùe být tvým velkým záitkem. Pokud jsi právì na zaèátku a o léèbì teprve uvauje, pøedstava, e léèbu dokonèí mùe být nekoneènì daleko, ale bude-li
vèas myslet na to, co bude dìlat po léèbì, mùe ti to pomoci pøedejít nìkterým problémùm,
napø. s bydlením, se získáním potøebné podpory apod.
Ukonèení léèby v terapeutické komunitì bývá dùleitým a intenzivním záitkem  èasto je to
první vìc po velmi dlouhém období uívání drog/alkoholu, kterou èlovìk skuteènì dokonèí.
Specializovaný doléèovací program ti pomùe v nelehkém období po ukonèení léèby v terapeutické komunitì a bude pro tebe podporou v období krize èi obtíných situací, které
k ivotu bez drog patøí. Vyuije-li slueb doléèovacího programu, urèitì tím zvýí své
ance na dosaení dlouhodobých cílù a k pokraèování ivota bez drog.
Zprostøedkování slueb doléèovacích programù bývá souèástí léèby v terapeutické komunitì.
Kontakty na doléèovací programy, podrobnìjí informace a podmínky pøijetí získá od terapeutického týmu komunity. V pøípadì, e bude uvaovat o doléèování v rámci programu
chránìného bydlení, nezapomeò si vèas  zpravidla nìkolik mìsícù pøed plánovaným ukonèením léèby v komunitì  a po poradì s terapeutickým týmem podat ádost o pøijetí.
Následná péèe (doléèování) po léèbì v terapeutické komunitì je poskytována doléèovacími programy, a to formou ambulantní pro klienty se zajitìným vlastním bydlením a/nebo
souèástí doléèovacího programu mùe být chránìné bydlení, které nabízí pøechodné ubytování v chránìném a podporovaném prostøedí, a to zpravidla na 6 mìsícù. Souèástí slueb doléèovacích programù stále èastìji bývají také chránìné pracovní programy, které slouí ke
zvýení pracovních dovedností a kvalifikace. Nìkteré doléèovací programy spolupracují se
sociálnì-pracovní agenturou, která ti pomùe s hledáním práce po léèbì.
Abys zùstal èistý od drog/alkoholu, mìl by ses vyhýbat situacím, které tì mohou dostat
o nìkolik let zpìt  moná i dále. Jsou to pøedevím kontakty s lidmi, kteøí aktuálnì drogy
berou, pøáteli z minulosti, chození na místa, kde se drogy prodávají a berou nebo která
s nimi má spojená.
Moná bude v pokuení si sám sebe v takové rizikové situaci otestovat, jestli ji zvládne
 je to velice nebezpeèné, zøídkakdy to vede k nìjakému lepímu pocitu èi zvýení sebevìdomí a pomìrnì èasto to vede k opìtovnému uití drogy/alkoholu.
Léèba je o tom, jak zùstat èistý od drog/alkoholu, o tom, jak se opìt nauèit zvládat obtíné situace a jak znovu získat kontrolu nad vlastním ivotem. ivot po léèbì nebývá jednoduchý,
ale bude ji jen na tobì, jak naloí s obtínými situacemi, které ti ivot pøinese.
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Napsal Pavel (46 let) asi po pìti mìsících léèby.
Co jsem v komunitì nael a o co jsem pøiel?
Nael jsem jistotu, tvrdou realitu, nadìji, motivaci a poznání.
Pøiel jsem o iluze, o svoji feáckou sebejistotu, o své výhradní postavení.
Pøiel jsem o iluze: pùvodnì jsem si namlouval, jak bude po 26 letech braní jednoduchý
a snadný skonèit s mojí drogovou kariérou, mìl jsem pocit, e staèí odloit jehlu a tím pádem
ode mì zmizí i výroba
Mìl jsem za to, e staèí øíct dost a ostatní se u postarají o zbytek, vlastnì, e ve pùjde
v nìjaké návaznosti úplnì samo od sebe.
Pøiel jsem o svoji sebejistotu: vlastnì to nebyla sebejistota, byly to jen feácké vzduné
zámky a praktiky. Prostì zaitej model chování, ve to, v èem sem si byl venku jistej, protoe
tohle vechno tady postrádá smysl i logiku.
Samozøejmì sem tady pøiel i o moje výsadní postavení, o mé místo na slunci, které jsem mìl
venku hlavnì díky pervitinu a snad i díky mé schopnosti klièkovat pøed zákonem.
Vlastnì tady kadý den pøicházím o kousek toho starýho Pavla, postupnì mizí i má neopodstatnìná jeitnost.
To co jsem tu nael.
Nael jsem jistotu, jistotu v tom, e tehdejí rozhodnutí nastoupit do léèby bylo správný.
Vlastnì to tenkrát ani moc nebylo rozhodnutí, byl to jeden velkej útìk. Útìk pøed neúnosnou
realitou, utíkal sem i sám pøed sebou. Dneska vím, e to tenkrát byla jen astná souhra náhod, a a tady v Nìmèicích jsem se opravdu dopracoval k rozhodnutí, e chci s drogami
skonèit.
Nael jsem tvrdou realitu. Tvrdou v tom, e nic není takzvanì zadarmo. Tvrdou realitu, která
je o tom, e moje závislost u dávno není jen o uívání drogy, ale je pøedevím o její výrobì
a o tom, jak jsem to mìl vlastnì jednoduchý, protoe výroba pro mì pøestala být nutností
a pøela do podoby dominantního koníèka. Ne potøeba drogy, ale potøeba vyrábìt jedy mì
zcela pohltila. Tady jsem si teprve uvìdomil tuhle skuteènost a taky, jak ztìka se tohohle
pseudokoníèka zbavuji.
Nic není zadarmo a je jen na mì, jestli bude moje léèení úspìný. Hodnì moc si musím dávat
pozor, abych nepodlehnul pokuení mít to zase jednoduchý. Moc dobøe si uvìdomuji i svoji
sociální situaci. I to je jeden z dùvodù, proè mám strach z toho, e bych [si to] zase nìkdy
mohl zaèít zjednoduovat.
Postupem doby tu nacházím nadìji, nadìji v sebe samotného. Dobøe víte, e mì tu chvílemi
bylo hodnì patnì, vechno jsem musel dìlat na sílu, mìl jsem pocit, e u dál nemùu
a vechno je úplnì patnì, málem jsem i odeel. Pøes to vechno jsem dneska tady, jsem rád,
e jsem tady. Víte, neøíká se mì to lehce, ale mám vás rád, i kdy mì chvílemi tìce tvete.
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Jene pak si vdycky uvìdomím, e tvu a nenávidím hlavnì sám sebe, hlavnì za to, jakej
jsem byl a jak ztìka se toho starého já zbavuji.
Nael jsem tady i motivaci, sice si chvílemi pøipadám jak starej, zkostnatìlej krab, ale jdu za
svým cílem, jdu bez drog, moná chvílemi trochu bokem jako ten krab, ale jdu dopøedu a vím,
e tam nìkde na mì èekají moje dìti i moje vnouèata, prostì moje budoucnost. Je to pro mì
hodnì silná motivace, navíc vím, e i vy mì pomáháte a e jste mì nehodili pøes palubu,
i kdy jsem na to chvílemi byl zralej. Zrovna tak je pro mìl veliký povzbuzení to, e se mnou
zase navázali kontakt manelé [ ], protoe oni pro mì pøedstavují zatím jediné moje zázemí.
Vím, e by se se mnou u nemuseli zaobírat, o to víc si cením toho, e na mì myslí a drí
palce.
Díky tomu vemu jsem tady nael i poznání. Poznání toho, e jetì není vechno ztracený.
Poznání vás, vás lidí okolo mì, i toho, e nejsem sám, ani moje problémy nejsou samojediný,
vichni se potýkáme se zhruba stejnými problémy. A co je hlavní, poznávám sám sebe, zjiuji
jakej opravdu jsem a jakej bych chtìl být. Je to diametrální rozdíl, myslel jsem si, e se dokonale znám, ale to bylo jen zdání, znal jsem jen Pavla, co byl vìènì najetej. Doel jsem k tomu,
e léèba je bìh na dlouhou tra a vím, e mì èeká jetì hodnì práce, hlavnì na mnì samotném. Musím být trpìlivej, hodnì trpìlivej, pak mám anci, e se mì povede dosáhnout na
svùj cíl.
Ptáte se, co je mùj cíl? Nevyrábìt drogy, nebrat drogy, ivit se nìjakou normální prací a jednou moc øíci vnouèatùm i svým dìtem, jak moc mì chybìli a jak moc jsem se k nim potøeboval vrátit.
A v neposlední øadì nacházím svoje hlavní témata, hlavní bolavá místa, která je potøeba øeit
a postupnì mìnit. Protoe bez toho bych v budoucnu moc ancí na úspìch nemìl. Moje
hlavní témata:
1. patná komunikace s lidmi (ve skupinì) i veobecnì je hlavnì zpùsobená mojí neschopností v krátkosti a struènosti se vyjádøit.
2. Mám problém se emocemi, neumím je dávat najevo, neumím pojmenovat pocity, mám
problém øeit sám sebe, místo abych se o pomoc obrátil na skupinu, snaím se problém
vyøeit sám v sobì.
3. Moje diplomacie je na bodì nula. Nebo spí hodnì slabá.
4. Lehce se nechám rozhodit, i kdy vím, e mám pravdu.
5. Velice patnì snáím kritiku, sice mnì dojde, e je opodstatnìná, ale dlouho to trvá, ne
pøiznám pravdu.
6. Moje agresivita  tlumím ji, ale po èase to neustojím, pøijde zkrat a mám problém se sebeovládáním. V tu chvíli vyèítám lidem pøesnì to, co dìlám já. Navíc mám chu pøestat mluvit a zaèít konat, a to je pouít fyzickou sílu. Stává se ze mì agresivní bezmozek, tedy
pøesnì to, co mì nejvíce dokáe vytoèit u druhých. V tu chvíli nenávidím vechny vèetnì
sebe.
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Moná by se dala øeit matka, já + babièka, ale to je hodnì stará záleitost, i kdy urèitì dùleitá, budou tam urèitì prapoèátky mého dosavadního fungování. Ale zatím si myslím, e to
jetì chvíli poèká.
Potøebuji se spí orientovat ve vztahu se svou dcerou a synem. Tam potøebuji navázat kontakt alespoò s [dcerou]. Jak se synem, to opravdu nevím, bere drogy a tudí je v dané chvíli
závadová osoba. Take vztahy se zbytky mé bývalé rodiny. Snad napoví mùj výjezd, doufám,
e alespoò [dcera] nebo snad i moje bývalá ena budou ochotné ke komunikaci, eventuálnì
k nìjaké spolupráci. Tohle téma bolí a v dané chvíli jsem dost bezradnej. Navíc zatím nemám
ádné informace, take ve je jen mojí pouhou konstrukcí.
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Kontaktní centra a ambulantní poradenské služby v ÈR
PRAHA
Kontaktní centrum SANANIM
Osadní 2, 170 00 Praha 7
tel.: 283 872 186
www.sananim.cz
Kontaktní centrum Drop In
Karolíny Svìtlé 18, 110 00 Praha 1
tel.: 222 221 124
www.dropin.cz
Kontaktní centrum STAGE 5
Mahenova 4, 150 00 Praha 5
tel.: 736 183 025
www.progressive-os.cz
ESET-HELP-konzultaèní centrum
pro závislé
Donovalská 1862, 149 00 Praha 4
tel.: 272 922 718
www.esethelp.cz
Denní stacionáø SANANIM
Janovského 26, 170 00 Praha 7
tel.: 220 803 130
www.sananim.cz
Právní poradna A.N.O.
právní poradenství pro závislé a jejich blízké
Konìvova 95, 130 00 Praha 3
tel.: 222 582 932
www.asociace.org
JIHOÈESKÝ KRAJ
KC Hájeèek Èeské Budìjovice, Hájeèek o.s.
F. A. Gerstnera 2, 370 01 Èeské Budìjovice
tel.: 386 350 169
KC Arkáda Písek
Fügnerovo nám. 48, 397 01 Písek
tel.: 382 228 171
www.arkada-pisek.cz

KC Prachatice, SPPPO o.s.
U stadionu 397, 383 01 Prachatice
tel.: 388 310 147
www.os-prevent.cz
KC Auritus  Tábor
Farní charita Tábor
Klokotská 114, 390 01 Tábor
tel.: 381 255 999
www.auritus.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Drug Azyl
Podané ruce o.s.
Vídeòská 3, 639 00 Brno
tel.: 543 249 343
www.podaneruce.cz
Kontaktní centrum Teen Challenge
Pekaøská 12, 602 00 Brno
tel.: 777 179 363
www.teenchallenge.cz
Kontaktní centrum Bøeclav
Oblastní charita Bøeclav
Námìstí T. G. Masaryka 4, 690 02 Bøeclav
tel.: 519 322 842
www.charitabreclav.cz
Kontaktní centrum Hodonín
Oblastní charita Hodonín
Panèava 56, 659 01 Hodonín
telefon: 518 343 842, 737 234 098
www.hodonin.caritas.cz
Kontaktní centrum Kyjov
Charita Kyjov
U zdravotního støediska 1542
696 03 Dubòany
tel.: 518 611 589, 776 152 977

51

17

17

UITEÈNÉ KONTAKTY

Kontaktní centrum Netopeer Znojmo
Podané ruce o.s.
Horní Èeská 4, 669 02 Znojmo
tel.: 515 264 996
www.podaneruce.cz
Kontaktní centrum Veselí n. Moravou
Charita Kyjov
Stolaøská ul. 521,
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 611 589, 776 152 977

Kontaktní centrum RIAPS Trutnov
Náchodská 359, 541 01 Trutnov
tel.: 499 814 890
www.riaps.cz
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Jièín
Dokoøán o.s.
Èechova 342, 547 01 Náchod
tel.: 491 427 818

Denní stacionáø Elysium  Podané ruce Brno
Hapalova 22, 639 00 Brno
tel.: 541 227 704

LIBERECKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Liberec
Rumunská 5/A, 460 01 Liberec
tel.: 482 710 276
www.volny.cz/kcentrumlbc

Detoxifikaèní jednotka  PL Èernovice Brno
Húskova 2, 618 32 Brno-Èernovice
tel.: 548123339

Kontaktní centrum Èeská Lípa
Hálkova 1794, 470 01 Èeská Lípa
tel.: 487 831 545

Detoxifikaèní jednotka  PL Bohunice Brno
Jihlavská 20, 635 00 Brno
tel.: 532 232 302

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Bohumín, NET o.s.
Okruní 1069, 735 81 Bohumín
tel.: 596 016 291; 603 236 851
http://k-centrum.zde.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Kotec Cheb
Kostelní námìstí 15, 352 02 Cheb
tel.:: 354 426 129, 608 656 543
Kontaktní centrum Karlovy Vary, Svìtlo o.s.
Krále Jiøího 38, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 383 222 742
Kontaktní centrum Kotec Mariánské Láznì
Boeny Nìmcové 453
353 01 Mariánské Láznì
tel.: 354 602 955, 608 656 564
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Laxus Hradec Králové
Pospíilova tø. 698, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 513 977
www.laxus.cz
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Kontaktní centrum Krnov, Krystal o.s.
meralova 3, 794 01 Krnov
tel.: 777 090 776
Kontaktní centrum Ave Èeský Tìín
Ostravská 1628, 737 01 Èeský Tìín
tel.: 558 736 600
www.osave.cz
Kontaktní centrum Renarkon
Frýdek-Místek
Na pøíkopì 3210, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 628 444
www.renarkon.cz
Kontaktní centrum Havíøov
Høbitovní 12, 736 01 Havíøov
tel.: 596 884 854
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Kontaktní centrum Teen Challenge Havíøov
Selská 29, 736 01 Havíøov
tel.: 777 008 639
www.teenchallenge.cz

Kontaktní centrum elva Prostìjov
Vrahovická 83, 796 11 Prostìjov
tel.: 582 361 401, 777 916 268
www.podaneruce.cz

Kontaktní centrum Renarkon
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596 638 804
www.renarkon.cz

Kontaktní centrum Kappa Pøerov
Kosmákova 44, 750 01 Pøerov
tel.: 581 207 901, 605 211 355
www.kappa-help.cz

Kontaktní centrum Teen Challenge
Úprkova 25, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 596134 893
www.teenchallenge.cz

Kontaktní centrum Krédo umperk
Polská 1/82, 787 01 umperk
tel.: 583 212 168, 777 911 125
www.pontis/k-centrum.cz

Kontaktní centrum NET Karviná
Tøída Druby 1125, 735 06 Karviná
tel.: 596 316 808, 737 643 314
http://k-centrum.zde.cz

Kontaktní centrum Unièov
Oblastní charita Unièov
ternberská 497, 783 91 Unièov
tel.: 585 054 519, 606 540 577
www.unicov.charita.cz

Kontaktní centrum Pod sluneèníkem Opava
Hradecká 16, 746 01 Opava
tel.: 553 718 487, 602 765 082

Ambulantní program
kolská 13, 789 01 Zábøeh
tel.: 583 411 946

Kontaktní centrum Vítkovice
Halasova 16, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 627 005, 596 638 806

PARDUBICKÝ KRAJ
Kontaktní centrum o.s. Laxus
Demokratické mládee 2701
530 02 Pardubice
tel.: 466 355 054
www.laxus.cz

Psychiatrická ambulance a stacionáø
pro léèbu závislostí
Lechowiczova 4, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 602 551 983
OLOMOUCKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Walhalla Olomouc
Sokolská 48, 772 00 Olomouc
tel.: 585 220 034, 777 916 278
www.podaneruce.cz
Kontaktní centrum Kappa Hranice
Skalní 1059, 753 01 Hranice
tel.: 581 607 022, 605 211 218
www.kappa-help.cz

Ambulantní program o.s. Laxus
Jungmanova 2550, 530 02 Pardubice
tel.: 466 510 160
www.laxus.cz
PLZEÒSKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Plzeò
Havíøská 11, 301 00 Plzeò
tel.: 377 421 374
www.kcentrum.cz
Kontaktní centrum Tachov
K. H. Borovského 521, 347 01 Tachov
tel.: 374 720 172, 737 783 728
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Teen Challenge Plzeò
Husova 14, 301 00 Plzeò
tel.: 377 235 526
www.teenchallengeplzen.cz
STØEDOÈESKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Beneov
Máchova 400, 256 46 Beneov
tel.: 317 728 880, 603 478 707
www.benesov-city.cz
Ambulantní program
Kroèehlavská 49, 272 01 Kladno
tel.: 312 682 177
www.mestokladno.cz
Kontaktní centrum Prostor Kolín
Kutnohorská 17, 282 02 Kolín
tel.: 321 715 004, 777 847 071
www.os-prostor.cz
Kontaktní centrum Semiramis, Nymburk
Velké valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: 325 514 424
www.os-semiramis.cz
Kontaktní centrum Pøibram
Arcidiecézní charita Praha
Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Pøíbram
tel.: 318 622 010, 605 311 146
Ambulantní program Magdalena o.p.s.
Dobøíská 56, PO box. 3,
252 10 Mníek pod Brdy
tel.: 318 599 125
www.magdalena.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Dìèín
Husovo nám. 66/8, 405 02 Dìèín
tel.: 412 531 415
www.dcentrum.mudecin.cz
Kontaktní centrum Chomutov
Hálkova 224, 430 01 Chomutov
tel.: 474 652 030
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Kontaktní centrum ÈÈK
Novobranská 15, 412 01 Litomìøice
tel.: 416 737 182
Kontaktní centrum Most k nadìji
Jilemnického 1929, 434 01 Most
tel.: 476 102 288, 476 104 877
Kontaktní centrum Rumburk
tø. 9. Kvìtna 1127/25, 408 01 Rumburk
tel.: 412 331 017
Kontaktní centrum Teplice
U nových lázní 10, 415 01 Teplice
tel.: 417 539 607
www.whitelight1.cz
Kontaktní centrum Drug out club
Velká Hradební 47/13
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 210 626
www.minimax.cz/drugout/
Kontaktní centrum Schody, atec
Chelèického námìstí 202, 438 01 atec
tel.: 415 710 514, 776 238 693
http://kc-zatec.webpark.cz
KRAJ VYSOÈINA
Kontaktní centrum Jihlava
Oblastní charita Jihlava
U Vìtrníku 17, 586 01 Jihlava
tel.: 567 310 987
www.jihlava.cz/charita
Kontaktní centrum Tøebíè
Oblastní charita Tøebíè
Hybeova 10, 674 01 Tøebíè
tel.: 568 840 688, 608 808 025
www.volny.cz/kackotr
Kontaktní centrum Spektrum
Kolpingovo dílo ÈR o.s.
ikova 8, 591 01 ïár nad Sázavou
tel.: 566 620 098, 608 816 721
www.spektrum.kolping.cz
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Kontaktní centrum Plus
Ztracená 64, 767 01 Kromìøí
tel.: 573 336 569
www.spektrum-km.cz
Kontaktní centrum Charáè
Uherské Hraditì
Prùmyslová 819, 686 01 Uherské Hraditì
tel.: 572 540 616, 777 916 269
www.podaneruce.cz

Kontaktní centrum Klíè, Vsetín
Ohrada 1897, 755 01 Vsetín
tel.: 571 436 900
Kontaktní centrum Onyx, Zlín
Gahurova 1563/5, 760 05 Zlín
tel.: 577 243 108

Detoxifikace a psychiatrické léèebny
PRAHA
Detoxifikaèní jednotka Apolináø
Apolináøská 4, 120 00 Praha 2
tel.: 224 968 222
www.abstinence.cz
Psychiatrická léèebna Bohnice
Detoxifikaèní jednotka a léèba
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
tel.: 284 016 111
www.plbohnice.cz
Dìtské a dorostové detoxikaèní centrum
Nemocnice Milosrdných sester
sv. K. Boromejského
Vlaská 36, 118 33 Praha 1
tel.: 257 197 124 (125, 148, 159)
www.nmskb.cz
JIHOÈESKÝ KRAJ
Psychiatrická léèebna Èervený Dvùr
Detoxifikace a léèba
Èervený Dvùr 1, 382 08 Èeský Krumlov
tel.: 380 739 131
www.cervenydvur.cz
Psychiatrická léèebna
Lnáøe 16, 387 42 Lnáøe
tel.: 383495101
www.pllnare.wz.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Detoxifikaèní jednotka Liberec
Krajská nemocnice Liberec
Husova tøída 10, 460 63 Liberec 1
tel.: 485 312 229
www.nemlib.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Fakultní nemocnice s poliklinikou
Detoxifikaèní jednotka
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
tel.: 597 373 209
www.fnspo.cz
Nemocnice s poliklinikou
Detoxifikaèní jednotka
Dìlnická 24, 736 39 Havíøov
tel.: 596 491 655
www.nsphav.cz
OLOMOUCKÝ KRAJ
Psychiatrická léèebna Bílá Voda
Detoxifikaèní jednotka a léèba
790 69 Bílá Voda
tel.: 584 413 208
www.bila.voda.jesenicko.com
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PLZEÒSKÝ KRAJ
Psychiatrická léèebna pøi FN
Detoxifikaèní jednotka a léèba
Alej Svobody 80, 323 10 Plzeò
tel.: 377 103 131

VYSOÈINA
Detoxifikaèní jednotka
Nemocnice s poliklinikou
Moravskobudìjovická 625, 675 31 Jemnice
tel.: 568 450 790

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Psychiatrická léèebna
Detoxifikaèní jednotka
Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
tel.: 326 734 744
www.plkosmonosy.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Vojenská nemocnice
Detoxifikaèní jednotka
Suilovo námìstí 5, 779 00 Olomouc
tel.: 973 407 090

ÚSTECKÝ KRAJ
Nemocnice s poliklinikou
Detoxifikaèní jednotka
ul. J. E. Purkynì, 434 89 Most
tel.: 478 031 111

ZLÍNSKÝ KRAJ
Psychiatrická léèebna
Detoxifikaèní jednotka
Havlíèkova 1265, 767 40 Kromìøí
tel.: 573 314 215

Masarykova nemocnice
Detoxifikaèní jednotka
Sociální péèe 7, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 475 683 130
www.mnul.cz

Terapeutické komunity v ÈR
HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
Teen Challenge Na Bendovce
Na Bendovce 24,
181 00 Praha 8
tel.: 233 541 627
e-mail: praha@teenchallenge.cz
www.teenchallenge.cz
JIHOÈESKÝ KRAJ
Terapeutická komunita Karlov SANANIM
Karlov 3
398 04 Èimelice
tel.: 382 229 655, 382 229 692
e-mail: karlov@sananim.cz
www.sananim.cz
Terapeutická komunita Podcestný Mlýn
Kostelní Vydøí 64
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380 01 Daèice
tel.: 384 420 172
e-mail: komunita@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
Terapeutická komunita Nìmèice SANANIM
Zámek 1
387 19 Nìmèice u Volynì
tel.: 383 396 120
e-mail: nemcice@sananim.cz
www.sananim.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Terapeutická komunita Krok
Komenského 2124
697 01 Kyjov
tel.: 518 616 801
e-mail: krok_os@seznam.cz
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LIBERECKÝ KRAJ
Terapeutická komunita Nová Ves
Nová Ves 55
463 31 Chrastava
tel.: 485 146 988
e-mail: tekadez@volny.cz
www.terapeutickakomunita.eu

STØEDOÈESKÝ KRAJ
Terapeutická komunita Magdaléna
Dobøíská 56, P.O.Box 3
252 10 Mníek pod Brdy
tel.: 318 599 125
e-mail: magdalena.ops@iol.cz
www.magdalena-ops.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Terapeutická komunita Renarkon
Èeladná  Podolánky 383
739 12 Frýdek-Místek
gel.: 558 684 334
e-mail: tkrenarkon@seznam.cz
www.renarkon.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Teen Challenge Císaøský luknov
Císaøský 59
407 77 luknov
tel.: 412 386 429
e-mail: sluknov@teenchallenge.cz
www.teenchallenge.cz

TeenChallenge Tyra
Tyra 32
739 61 Tøinec 1
tel.: 558 348 544
e-mail: tyra@teenchallenge.cz
www.teenchallenge.cz

Terapeutická komunita White Light I.
Mukaøov 53
411 45 Útìk
tel.: 416 797 069, 602 145 461
e-mail: tk@whitelight1.cz
www.whitelight1.cz

Terapeutická komunita Fides
Bílá Voda 13
790 69 Bílá Voda
tel.: 584 414 156
e-mail: fides.bila.voda@volny.cz
www.pl.bila.voda.jesenicko.com

KRAJ VYSOÈINA
Terapeutická komunita Sejøek
Sejøek 13
592 62 Nedvìdice
tel.: 566 566 039, 608 816 719
e-mail: tksejrek@kolping.cz
www.tksejrek.kolping.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ
Teen Challenge Èernoín
1. Máje 20
349 58 Èernoín
tel.: 374 692 029
e-mail: cernosin@teenchallenge.cz
www.teenchallenge.cz
Støedisko køesanské pomoci ECM
Teen Challenge
Husova 14
301 24 Plzeò
tel.: 377 224 320
e-mail: skp.plzen@umc.cz
www.teenchallenge.cz
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Další užiteèné odkazy a kontakty
Asociace nestátních organizací  Sekce terapeutických komunit (Sekce TK A.N.O.)  zde nalezne podrobnìjí informace o jednotlivých terapeutických komunitách:
www.terapeutickekomunity.org

Drogová poradna na internetu, kde lze získat dalí informace, které hledá, nalezne zde také
uiteèné kontakty na dalí sluby v oblasti léèby a prevence drogových závislostí. Drogovou
poradnu provozuje o.s. SANANIM:
www.drogovaporadna.cz
www.drogy.net
www.sananim.cz

Poradenskou telefonní linku zamìøenou na drogové závislosti provozuje také
o.s. SANANIM a je dostupná i o víkendu:
tel.: 283 872 186

Internetové stránky drogy-info.cz provozuje Národní monitorovací støedisko pro drogy
a drogové závislosti a mimo jiné zde nalezne rozsáhlou a aktualizovanou mapu pomoci:
www.drogy-info.cz

Stránky slovenského národního monitorovacího støediska (Národné monitorovacie centrum
pre drogy) s mnoha informacemi a také databází kontaktù na Slovensku:
www.infodrogy.sk
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