Poslání:
Posláním Bytů na půl cesty pro muže a ženy Lotosu - doléčovacího centra, o. p. s. je pomáhat
lidem se závislostí na alkoholu, kteří se vlivem svého onemocnění ocitli na okraji
společnosti, rozvíjet jejich schopnosti tak, aby dokázali vést samostatný střízlivý život.
Cíle:
Cílem sociální služby BNPC je, aby klient po řádném absolvování terapeutického
pobytu naplňoval následující kritéria:
 naučil se zacházet se svou závislostí, tj.: udržuje si střízlivost (je si vědom
rizikových faktorů – rizikové prostředí, potraviny, nápoje, prostředky hygieny,
léčiva); umí zvládnout případnou recidivu (do 1 týdne od počátku recidivy nastoupí
na protialkoholní léčbu)

 zlepšil se u něj celkový zdravotní stav a tělesná kondice
 obnovil své fungování v sociálních vztazích
 není závislý na dávkách v hmotné nouzi a na podpoře v nezaměstnanosti
 umí si najít a udržet zaměstnání
 splácí své případné dluhy a plní své finanční závazky
Cílová skupina:
Služba je určena abstinujícím dospělým lidem se závislostí na alkoholu v nepříznivé sociální
situaci, kteří absolvovali režimovou protialkoholní léčbu v délce min. 3 měsíců a kteří si
svou závislost uvědomují a chtějí ji řešit.
Zásady poskytované služby:
 individuální přístup – služba se přizpůsobuje individuálním potřebám klienta tak,
aby mohl všestranně využít svých pozitivních zdrojů, schopností a dovedností

 aktivní spolupráce klienta – služba je poskytována takovým způsobem, aby byl
klient aktivně zapojen do průběhu služby a měl možnost podílet se na konkrétní
náplni služby

 rovnost příležitostí – služba nediskriminuje klienty splňující podmínky přijetí
(podle věku, pohlaví, státní příslušnosti, vyznání, sexuální orientace apod.), a to ani
ve fázi zařazení do služby ani v dalších fázích nebo v hodnocení služby

 diskrétnost a důvěra – všechny osoby zapojené do poskytování služby jsou
povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které souvisí s účastí klienta, a to
i po ukončení pracovního poměru

 respektování základních lidských práv a důstojnosti klienta – všechny osoby
zapojené do poskytování služby respektují důstojnost a další práva klienta; pokud se
klient cítí na svých právech poškozován, může využít stanoveného postupu pro
podávání stížností
  informovanost – klient je srozuměn s obsahem poskytované služby
 ochrana informací – poskytovatel služby se řídí povinnostmi vyplývajícími ze
zákona č. 101/2000 Sb.
Podmínky přijetí do BNPC:
 věk od 18 let
 onemocnění závislostí na alkoholu
 absolvování tříměsíční režimové protialkoholní léčby v délce minimálně 3 měsíce,
která bezprostředně předcházela nástupu do BNPC










motivace řešit svou závislost
souhlas s pravidly a řádem Bytu na půl cesty
ochota ke společnému bydlení
ochota k individuální a skupinové terapeutické práci

Službu nemůžeme poskytnout:
 lidem se závislostí pouze na nelegálních drogách, lécích nebo patologickém hraní
hazardních her

 lidem, kterým jejich fyzický či psychický stav znemožňuje plnohodnotně absolvovat
terapeutický program
 lidem vyžadujícím bezbariérový přístup
 bývalým klientům, kteří při předchozím pobytu závažně porušili pravidla soužití
BNPC tím, že ohrožovali bezpečí klientů nebo zaměstnanců organizace
 bývalým klientům, kterým při předchozím pobytu vznikl dluh vůči organizaci Lotos doléčovací centrum, o. p. s. a tento nejsou ochotni splácet

