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Cíle projektu:










kvantitativní průzkum a zmapování finanční situace abstinujících osob
závislých na alkoholu
vytvářet a vzdělávat tým zabývající se problematikou závislostí na alkoholu a
patologického hráčství
vytvořit strukturovaný vzdělávací program pro osoby závislé na alkoholu
překlad zahraničních materiálů
sestavení Metodické příručky dluhového poradenství pro osoby závislé na
alkoholu a patologickém hráčství a Svépomocné příručky pro osoby závislé na
alkoholu a patologickém hráčství
vytvoření informačního letáku
zapojení alespoň dvou účastníků seminářů do připravované ambulantní
poradny

Aktuality:
V měsíci březnu se intenzivně pracuje na brožurkách, které budou distribuovány do
všech organizací, které pomáhaly s výzkumem mezi závislými občany. Ostatní
brožury budou rozeslány ostatním organizacím.

V měsíci únoru proběhl druhý výjezdový seminář na téma právní a psychosociální. V
rámci tohoto semináře bylo využito nově nakoupené vybavení.

V měsíci lednu proběhl první výjezdový seminář, kterého se zúčastnilo 17 osob. V
rámci semináře proběhlo cca 6 hodin seminářů na sociální a ekonomické téma. Také
bylo úspěšně dokončeno dotazníkové šetření mezi závislými občany. Celkem jsme
získali 302 správně vyplněných dotazníků. Výsledky budou zveřejněny v brožuře a
na webových stránkách.

V měsíci prosinci budou osloveni potenciální účastníci prvního výjezdového
relaxačně-edukačního semináře.

V měsíci listopadu bylo zrealizováno školení v oblasti závislostí, kterého se zúčastnili
pracovníci projektu, kteří doposud toto vzdělávání neabsolvovali. Vzdělávání
proběhlo v rozsahu 6 hodin a jeho součástí bylo udělení osvědčení o absolvování.

V měsíci listopadu byly zahájeny intenzivní práce na přípravě konceptu výjezdových
seminářů, které se uskuteční ve dvou termínech: 19. – 21. 1. 2006 a 23. – 25. 2.
2006. Semináře zahrnují relaxačně-edukační obsah a seznámí účastníky, kteří mají
problémy s dluhy, s oblastí ekonomickou, sociální, právnickou a psychosociální.
Cílem seminářů je poskytnout účastníkům takové informace, které povedou k
optimálnějšímu řešení jejich dluhové problematiky.

Od měsíce října probíhá v rámci projektu dotazníkové šetření, které je zaměřeno na
zjištění aktuálního stavu zadlužení závislých osob. Šetření probíhá v různých
psychiatrických léčebnách, které jsou rozmístněny do různých krajů v rámci České
republiky. Vzhledem k zaměření projektu jsou oslovovány léčebny, které pracují s
lidmi závislými na alkoholu a patologickém hráčství.
Cílem dotazníkového šetření je získat minimálně 300 správně vyplněných dotazníků,
které budou poté vyhodnoceny.
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