Základní prohlášení, poslání, cíle, cílová skupina, hodnoty a zásady
sociální služby Terapeutická komunita Vršíček
Poslání
Terapeutická komunita Vršíček umožňuje dospělým lidem, kteří se rozhodli řešit problém závislosti na
návykových látkách, pobyt v bezpečném a přijímajícím prostředí, které poskytuje prostor pro práci se
závislostí a spojenými problémy. Usilujeme o to, aby si každý osvojil takový způsob života, který nepůsobí
destruktivně na něj samotného, ani na jeho okolí.
Cíle léčby v komunitě se promítají do životů a postojů klientů. Jsou zaměřeny na to, aby klienti:
• uměli zacházet s drogovou minulostí a s riziky s ní spojenými (prevence relapsu, budování
bezpečných vztahů, odolávání pokušení, jak mluvit o své minulosti při hledání zaměstnání atd.),
• řešili svou sociálně právní situaci (komunikace s úřady, soudy, PČR, řešení dluhové situace ad.),
• obnovili narušené vztahy (kontakt) s rodinou a blízkými,
• uměli zacházet s časem a smysluplně využívali svůj volný čas,
• uměli se starat o sebe a své zdraví (kontakt s lékaři, řešení zdravotních obtíží),
• uměli vyjít s financemi, které mají k dispozici,
• uměli zacházet se svými emocemi a zvládali konflikty,
• získali pracovní návyky a dovednosti.
Cílová skupina
Osoby ve věku od 18 do 64 let závislé na návykových látkách.
Služba není určena pro osoby:
• intoxikované jakoukoli omamnou látkou,
• s infekčními chorobami v akutním stádiu a parazitálními chorobami,
• vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
• s psychotickým onemocněním a jinými duševními poruchami (deprese, bipolární porucha,
schizofrenie, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy aj.) momentálně vyžadující intenzivní
farmakoterapeutickou léčbu,
• se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením,
• s omezenou svéprávností ve smyslu schopnosti vypovědět smlouvu.
Služba není poskytována současně partnerským/manželským párům nebo rodičům s dětmi. V programu
se však s rodinami a příbuznými klientů pracuje (skupiny pro rodiče a blízké klientovi, individuálního
poradenství pro rodiče a blízké klientovi, práce s rodinou).
Zařízení není bezbariérové. Osoby s pohybovým postižením musí osobně přijet a posoudit bariéry pro
jejich handicap.
Kapacita: 15 lůžek.
Hodnoty Terapeutické komunity Vršíček
Věříme v úzdravnou sílu skupiny, kde každý jednotlivec má svou hodnotu a význam.
Vše, co se děje v terapeutické komunitě má terapeutický smysl a dopad.
Směřujeme k minimalizaci pravidel a rozšíření prostoru pro rozvoj osobnosti v holistickém, psycho-biosocio-spirituálním smyslu.
Vytváříme prostor pro aktivizaci vlastních sil a zdrojů všech členů komunity.
Zásady Terapeutické komunity Vršíček
Dobrovolnost – uživatel služby se dobrovolně rozhoduje pro poskytované služby.
Rovný přístup – služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení,
náboženství, právní čí společenské postavení, příslušnost k národnosti nebo etnické menšině, psychický
či fyzický stav.
Mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana osobních a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci
chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
Individuální přístup – bere se ohled na aktuální životní situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby.
Odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím vzděláním a praxí.

