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PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO 
 
Občanské sdružení o. s. Lotos Brno je nevládní nezisková 
organizace sdružující členy na základě společného zájmu v 
souladu s Ústavou a platnými zákony ČR. 
 
Cíle činnosti: 

 resocializace 
 psychosociální rehabilitace 
 podporované zaměstnávání 
 pomoc závislým lidem a jejich rodinám 
 poradenství 
 programy pro veřejnost 

 
Registrace: 
O. s. Lotos Brno je registrováno Ministerstvem vnitra jako 
občanské sdružení. 
Datum registrace: 22.10. 2003, číslo spisu: VS/1-1/55275/03-R 
IČO: 266 42 395 
DIČ: CZ26642395 
Bankovní spojení: Volksbank, a.s., 4200017817/6800 
 
Kontakty: 
Občanské sdružení Lotos Brno, 
Výstavní 24, 603 00 Brno 
Tel: 543 255 383, 739 087 588 
e-mail: lotos@lotos-brno.cz 
www.lotos-brno.cz 
POZOR! V roce 2009 bylo zažádáno o změnu. Od začátku roku 
2010 sdružení sídlí na ulici Dvořákova 13, 602 00 Brno. 
 
Občanské sdružení Lotos Brno 
Kancelář sdružení 
Bc. Michaela Zelinková, vedoucí kanceláře 
Dvořákova 13, 602 00 Brno 
Tel: 543 255 383, 739 087 588 
e-mail: zelinkova@lotos-brno.cz, lotos@lotos-brno.cz 
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Správní rada: 
Bc. Michaela Zelinková (předsedkyně) 
MUDr. Květoslava Vrbová (odborná vedoucí) 
Marie Konečná 
 
Centrum služeb sociální prevence 
Dvořákova 13, 602 00 Brno 
Tel: 543 255 383, 739 060 350 
e-mail: centrum@lotos-brno.cz 
 
Terapeutická komunita Byt na půl cesty 
pro ženy 
Roman Petrželka, vedoucí 
Kolískova 5/205, 602 00 Brno 
Tel: 739 068 940 
e-mail: ro_lotos@magick.cz 
 
Terapeutická komunita Byt na půl cesty 
pro muže 
Ing. Radka Kasanová, vedoucí 
Štěpánská 8/312, 602 00 Brno 
Tel: 739 429 469 
e-mail: kasanova@lotos-brno.cz 
 
Ekonom sdružení 
Ing. Gabriela Musilová 
 
Případová a týmová supervize: 
Mgr. Tomáš Přikryl 
PaedDr. Václav Schmidt 
 
Dozorčí rada: 
Ing. Radka Kasanová 
Roman Petrželka 
JUDr. Eva Jungmannová 
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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Při vzpomínkách na rok 2009 mě napadá jediné –velké DÍKY všem 
pracovníkům o. s. Lotos Brno. Loňský rok nám přinesl obrovskou 
zátěž, vzhledem k malému objemu dotací a neschválených 
projektů z ESF a k důsledkům této situace.  
 
Všichni jsme byli nuceni pracovat za minimum mzdy, abychom 
službu byli schopni udržet. Děkuji všem za jejich osobní přínos, 
vůli a naději. Tohle všechno udrželo Lotos nad vodou. Také děkuji 
všem klientům, kteří byli schopni táhnout s námi za jeden provaz 
a kteří jsou důkazem toho, že naše práce má smysl. 
 
Proto ještě jednou děkuji a rozloučím se mým oblíbeným citátem: 
 
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový 
smysl, jaký mu dáme.“ Seneca 
 

Bc. Michaela Zelinková 
předsedkyně správní rady 
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SLOVO KLIENTA 
 
„Žádný člověk není tak hloupý, aby nedosáhl úspěchu aspoň 
v jedné věci – když je vytrvalý.“ 

Leonardo da Vinci (1452 -1519) 
 
Proč jsem na Lotosu? 
 
Bylo rozhodnuto, i já se rozhodl skončit se závislostí. Miluji 
svobodu – závislost mi ji vzala. Našel jsem duchovní svobodu, 
našel jsem ztracenou sebeúctu. Vím, že mohu  a chci životu nejen 
svému „co dát“.  „Bylo už na čase“ a jelikož mám celoživotní 
zkušenosti s alkoholem. znám jeho sílu. Nehodlám nic ponechat 
náhodě. Nesu za sebe zodpovědnost a vím, že když chci, tak 
mohu. 
 
To, že Lotos je v Brně (a Brno je pro mě pohyblivý svátek) je 
souhra náhod. Ale já vím, že nic neděje se náhodně a vše má svou 
příčinu – kterou většinou nechápeme. Pobyt na Lotosu chápu 
jako vyústění mých snah a mého opravdového a vnitřně pevného 
rozhodnutí změnit svůj postoj k životu i světu ve mně i vně. 
 
Na Lotos jsem nastoupil 4.2.2009. Po zdárném ukončení léčby 
závislostí v Horních Beřkovicích. Byla to má třetí léčba.  
 
Po první jsem abstinoval 3 roky. Namaloval jsem na sto olejových 
obrazů, uspořádal několik výstav (tady ovšem byla nová 
partnerka, stejná závislost, společný boj – silný citový vztah). Když 
partnerka recidivovala, samo že já též, měl jsem přeci dobrý 
důvod. 
 
Po druhé léčbě se nám společně s týmem podařilo vymazat 
z hlavy partnerku, ale s tím chlastem jsem to podcenil. Přecenil 
jsem své morálně volní vlastnosti, svou vůli a podcenil chlast. 
Nezařídil jsem si kontakt s psychiatrií ani s protialkoholní 
poradnou. V podstatě jsem se domníval, že žádné doléčování 
nepotřebuji. Návrat do stejného prostředí – bez možnosti uplatnit 

9



se ve svém oboru, do zadluženého bytu, bez rodiny, přátel. Do 
bytu, který jsem společně tři roky budovali. Recidivoval jsem po 
měsíci s tím, že vím do čeho jdu. Uchlastat se, ufetovat. K čemu 
žít? Syn- můj jediný, s bývalou ženou v Brně – „to mně dělat 
neměli, včil jim ukážu!“. 
 
Mnohokrát jsem přemítal, z jakého důvodu ještě žiji. Existence to 
nebyla, tu jsem ztratil, zapomněl. Je celkem zbytečné hledat 
důvody. Prostě to tak je a má být - žiju. Má existence nebyla 
naplněná. Já jí nedal smysl. 
 
Dostal jsem ještě šanci. Tak jsem  to začal chápat v Beřkovicích. A 
tak to chápu stále. S pomocí Centra jsem začal řešit resty 
z minula. Byt v Mostě padl v exekuci. S exekutorem jsem se 
zkontaktoval a věc či celou causu zdárně ukončil. Absolvoval jsem 
tříměsíční počítačový kurz. Už mě počítače neděsí. Většinu roku 
jsem pracoval jako zahradník. Prospělo mi to. Fyzická práce – to je 
pro mě. Zkontaktoval jsem se s rodinou. Hlavně s Kájou. 
Pravidelně se vídáme, studuje gympl, poskytuji mu týdenní 
apanáž (kapesné). Po letech rodinný štědrý večer („to jsou věci“), 
jsem ve styku se spolužáky, je to docela sranda. 
 
Celý loňský rok jsem navštěvoval setkání A-A (Anonymních 
alkoholiků). Dalo a dává mi to impulzy k chápání své nemoci. 
Nejsem sám a mám z toho radost, když se perem a nerezignujem. 
Atmosféra skupin i parlamentu mě utvrzuje v přesvědčení, že 
jsem svou cestu našel. Život na Lotosu mě omlazuje. Mám za 
sebou dva roky vojny  a šest let na Kaunicových kolejích. „Pěkné 
to bylo. “ Poslední měsíce maluju, maluju to Brno novejma očima. 
Vše vnímám jako poprvé, pravidelně navštěvuju Moravskou 
galerii (Pražákův palác) a kontroluju ty kluky šikovný z počátku 
minulého století a mám z nich radost, co dokázali namalovat. 
Procházím Brnem a v duchu – „ Brno nelze nemilovat – mám ho 
v srdci – mám ho rád.“ 
 
Samo, že život není bez problémů. Ale řeším. A snažím se 
s úsměvem a porozuměním. Zažívám na skupinách okamžiky 
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pospolitosti, účastenství, vzájemnosti, porozumění. Mám rád 
všechny lidi z Lotosu a mám rád každého kdo bojuje, jak umí, se 
závislostí. Někdy je to radost se pozorovat a pozorovat druhý a 
využívat onu zpětnou vazbu. Troufám si říci, je to přesně to co 
potřebuju na tý svý cestě. 
 
Čeká mě celková rekonstrukce chrupu (už jsem zapomněl batole 
– opět si připomenu, tady mám rest. Stále oddaluji. Nebudu 
komplikovat – vykonám. 
 
Je skutečně až neuvěřitelné co vše život obnáší, když jsme ochotni 
na sobě pracovat. Jsem ochoten a chci na sobě pracovat. „Éto 
moje dělo!“ 
 

Ing. Arch. Karel Polach 
 
 
 
Ze svých i zprostředkovaných zkušeností jsem přesvědčen, že tato 
forma doléčování alkoholiků je v některých případech nutná. 
Prvním a nezbytným předpokladem je vnitřní sebeuvědomování 
nemocných. Bez toho to nejde. Tady záleží na nastartování 
v léčebnách. Stabilizace životního stylu a zvládání rizikových 
situací se dá v doléčování realizovat. Pak jsou tři strany 
trojúhelníku pevné, stejně silné a nelze zvrátit. 
 
Cíl: Tuhle se mi zdálo: Takže sedím v restauraci na večeři, chodím 
pravidelně po celodenní práci. Rád se dívám na lidi. Občas se 
ukáže nějakej známej, ale moc po tom netoužím. Najím se a jdu.  
U vedlejšího stolu – mladá společnost – asi študáci. Taková 
fešanda říká: To je Polach, ten malíř, maluje krásné obrazy – 
hlavně Brno, zajímavej člověk. A tak si říkám, za pár let by to pro 
mě Kristýna udělat mohla. Když se tak snažím. 
 
„Život není to co přijde, život je to co je.“ 

Karel Polach, Ing. Arch. Malíř (1946-) 
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SLOVO KLIENTKY 
 
Od narození až do dnešních dnů jsem se jen tak potácela a 
protloukala životem. V době svého mládí jsem ještě netušila, co 
všechno mě čeká a s čím se budu muset vypořádat. Bylo mně však 
jasné, že to nebude žádná sranda. Sotva mně bylo patnáct, dostala 
jsem se do diagnostického ústavu a tam jsem byla až do své 
plnoletosti. Pak následovalo několik dlouhých let přespávání po 
kamarádech anebo jen tak někde venku, to když bylo teplo a 
snesitelně. Postupně jsem ztratila poslední zbytky sebeúcty. Přestala 
jsem se o sebe starat po všech stránkách. Do práce jsem nechodila 
snad nikdy, a když, tak jen pár týdnů – pokaždé mě velmi rychle 
vyhodili. Nakonec jsem začala pít. Ono ani nic jiného na ulici člověk 
dělat nemůže. Pití mně rychle přerostlo přes hlavu. Za chvilku jsem 
nebyla schopná dělat vůbec nic.  
 
Řízením osudu jsem se dostala do léčebny, ale první léčbu jsem brala 
jako nutné zlo a jen jsem se těšila na vycházky, či ukončení, abych se 
mohla vrátit zpět k pití a starým přátelům. Asi až na potřetí jsem si 
v léčebně uvědomila, že chci od života a hlavně sebe něco víc. 
V druhém měsíci léčby přijeli lidi z Lotosu promluvit o tom, co dělají, 
o tom, jak je důležité, věnovat se sobě a pracovat na ukotvení 
abstinence. Natolik mě to oslovilo, že jsem se přihlásila do jejich 
doléčovacího programu. A i když jsem v to moc nedoufala, nakonec 
jsem přece jen v Lotosu skončila. Dnes jsem tu už skoro dva roky, a 
když se ohlédnu a vidím sebe předtím a dnes, nechápu, jak jsem 
mohla žít. Dnes vím, že chci ještě něco dokázat, že chci být někomu a 
především sobě prospěšná. Splatila jsem skoro všechny svoje dluhy a 
těším se z toho, že mám před sebou otevřenou a nepopsanou 
budoucnost, které můžu kráčet vyříct se zvednutou hlavou.  
 
Každý, kdo hledá někde pomoc, ji nakonec najde. Já ji našla v Lotosu 
a vám ostatním, co se rozhodujete, jestli jít z léčebny domů a znovu 
se pokusit bez pomoci nepít a znovu se vracet zpět na známá místa, 
rozhodněte se to vyřešit jednou pro vždy, tak, jako já. Dnes už vím, že 
se do léčebny nebudu muset vrátit. 
 

Soňa (klientka BNPC) - Na přání klientky jsme změnili jméno 
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POSLÁNÍ O. S. LOTOS BRNO 
 
Posláním občanského sdružení Lotos Brno je pomáhat lidem se 
závislostí na alkoholu, kteří se vlivem svého onemocnění ocitli na 
okraji společnosti, vést samostatný střízlivý život. 
 
 
HISTORIE O.S. LOTOS BRNO 
 
Občanské sdružení Lotos Brno bylo založeno v roce 2003, v říjnu 
proběhla registrace u Ministerstva vnitra. V Jihomoravském kraji 
nefungovalo žádné zařízení, které by se zabývalo dlouhodobou 
rehabilitací osob se závislostí na alkoholu, proto se o. s. Lotos 
Brno rozhodlo na tuto situaci reagovat. Od listopadu 2003 
probíhalo složité hledání a příprava vhodných prostor pro 
poskytování služeb osobám závislým na alkoholu. Současně se 
pracovalo na strategiích, jak nejlépe představit službu klientům. 
Díky finančním darům mohl být postupně připraven byt pro 
klienty, zatím jen pro muže. 
 
V květnu 2004 jsme pak zahájili nepřetržitý provoz Bytu na půl 
cesty pro osoby závislé na alkoholu.  Do nájemního Bytu na půl 
cesty na ulici Štěpánská v Brně nastoupili 3. 5. 2004 první klienti. 
Již v červnu klienti pracovali pro městskou část Brno – střed. V 
srpnu se naplnila kapacita prvního bytu na Štěpánské. V listopadu 
proběhlo podání žádostí o dotaci na JMK. V průběhu roku 2004 
jsme se dostávali do povědomí veřejnosti, navázali jsme 
spolupráci s psychiatrickými léčebnami, provoz zaštítil Odbor 
školství Jihomoravského kraje, příspěvky od klientů a sponzorské 
dary. Nejdůležitější součástí, která pomohla rozběhnout projekt a 
zajistit provoz, byla však dobrovolnická práce a to i z řad 
kvalifikovaných profesionálů, kteří věnovali svůj čas, znalosti a 
energii bez nároku na finanční odměnu. O. s. Lotos totiž mohlo 
zaměstnat v roce 2004 pouze jednoho placeného zaměstnance.  
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V roce 2005 byl provoz bytu byl financován z dotací magistrátu 
města Brna, Jihomoravského kraje. Intenzivně se pracovalo na 
přípravách na otevření Bytu na půl cesty pro ženy. V bytě byl 
zahájen provoz 12. října 2005. Kapacita je 6 klientek. 
V listopadu byl zahájen provoz Kanceláře podporovaného 
zaměstnávání (nyní Centrum služeb sociální prevence) na ulici 
Dvořákově 13, financovaný z projektu Globální grant. 
Byl schválen a od října začal být realizován projekt Phare 2004.  
 
Pro rok 2006 bylo charakteristické zvyšování odborné úrovně 
nabízených služeb a také zdokonalování metodických postupů při 
práci s klienty. Projekty jsou financovány z dotací MPSV, MMB a 
JMK. 
Pracovníci o. s. Lotos Brno se pravidelně účastnili komunitního 
plánování sociálních služeb města Brna jako členové pracovní 
skupiny Společensky nepřizpůsobení . 
Od července probíhá projekt financovaný z programu Transitions 
Facility EU – Dluhové poradenství. V září byl zahájen projekt 
Psychosociální rehabilitace a podpora zaměstnanosti osob 
závislých na alkoholu, který je financován v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů. Řádně ukončili pobyt  2 klienti 
BNPC muži. 
 
Od začátku roku 2007 se konaly tzv. výjezdové semináře v rámci 
projektu Dluhové poradenství, které byly zúčastněnými klienty i 
pracovníky velmi kladně hodnoceny. Během celého roku byl 
úspěšně realizován a monitorován projekt Psychosociální 
rehabilitace a podpora zaměstnanosti osob závislých na alkoholu. 
Další dotace na pokrytí našich služeb jsme obdrželi od MPSV, 
MMB, JMK. Byl ukončen projekt TFC a od července začal probíhat 
projekt Profesionální finanční zázemí o. s. Lotos Brno. V rámci 
tohoto projektu proběhly finanční audity let 2005 a 2006 (během 
října 2007). Na začátku září byla udělena registrace dvěma našim 
službám. V říjnu proběhl Den otevřených dveří v TK BNPC pro 
muže, na který občerstvení sponzorsky  dodala Hypernova 
a.s.Řádně ukončili 4 klienti TK BNPC pro muže a 2 klientky TK 
BNPC pro ženy. 
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V rámci projektu realizovaného z podpory z Globálního grantu byl 
na začátku roku 2008 proveden nezávislým auditorem finanční 
audit roku 2007 a také byly dopracovány vnitřní směrnice 
organizace. V květnu byl úspěšně ukončen projekt Profesionální 
finanční zázemí o. s. Lotos Brno a v červnu projekt Psychosociální 
rehabilitace a podpora zaměstnanosti osob závislých na alkoholu, 
který probíhal od září 2006. 
V polovině října byly podány dva projekty v oblasti podpory 3.1 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a dalších šest 
žádostí (MPSV, MMB, JMK) na pokrytí našich služeb. Proběhl Den 
otevřených dveří, kde se nám podařilo získat sponzorský dar od 
společnosti Ahold. V listopadu proběhla inspekce služby následné 
péče. Řádně ukončil jeden klient TK BNPC pro muže a jedna 
klientka TK BNPC pro ženy. Centrum služeb sociální prevence 
poskytlo ambulantní služby cca 40 klientům měsíčně. 
  
Rok 2009 byl hodně zátěžový. Jak pro klienty, tak pro pracovníky. 
Kvůli malému objemu dotací jsme byli nuceni snížit úvazky a 
mzdy na minimum. Běžný provoz byl také okleštěn sníženými 
náklady. Projekty byly financovány z dotací MPSV, MMB a JMK. 
Velké ocenění patří všem pracovníkům a klientům, kteří byli 
schopni např. šetřit energiemi a také sponzorům, díky nimž jsme 
byli schopni lépe přežít. Paradoxně v tomto roce byla téměř plná 
kapacita. 
V průběhu roku pak bylo podáno sedm žádostí na dotace ze 
státního rozpočtu a z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Řádně 
ukončili tři klienti TK BNPC pro muže a dvě klientky TK BNPC pro 
ženy. Celkem prošlo službou 40 klientů a klientek. 
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SLUŽBY O. S. LOTOS BRNO 
 

I. Terapeutická komunita Byt na půl cesty – ženy 
 
Provozní vedoucí: Roman Petrželka 
Terapeut: Mgr. Klára Kolofíková 
 
Byt na půl cesty pro ženskou klientelu byl otevřen v říjnu roku 
2005 a úspěšně od svého otevření plní roli jednoho z mála 
doléčovacích center alkoholové závislosti v naší republice. 
Centrum pro ženy leží velmi blízko středu města Brna a má proto 
vynikající obslužnost i dostupnost všech důležitých míst, která 
mohou naši klienti potřebovat. Celková kapacita bytu na půl cesty 
je šest klientek. 
 
Vzhledem ke složité ekonomické situaci organizace se v minulém 
roce staral o bezproblémový chod bytu zeštíhlený terapeutický 
tým. I tito dva zbylí terapeuti pocítili dopad ekonomických úspor 
organizace v podobě snížení pracovních úvazků na polovinu i 
snížení finančních prostředků na výplaty. Celý provoz bytu byl 
zajišťován 0,75 úvazkem, ale i přes tento handicap se podařilo 
udržet vysokou úroveň poskytovaných služeb. 
 
Doléčovací pobyt má tyto základní prvky: všechny klientky jsou 
zde dobrovolně. Nejkratší délka pobytu je jeden rok, maximální 
dva roky. Dvakrát týdně terapeutická skupina, jedenkrát týdně 
individuální terapie se školeným odborníkem. Pravidelná kontrola 
abstinence. 
 
Pracovníci TK BNPC se průběžně dál vzdělávají pomocí 
akreditovaných kursů a psychoterapeutických výcviků. Součástí 
vzdělávacího procesu pracovníků jsou intervizní a supervizní 
sezení, stejně tak jako vzdělávání odborným garantem TK BNPC 
MUDr. Květoslavou Vrbovou. 
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Za rok 2009 se vystřídalo v TK BNPC ženy deset klientek. Z toho 
dvě ukončily řádně, dvě předčasně z důvodu porušení pravidel a 
jedna na vlastní žádost. Pět pokračovalo do dalšího roku. 
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II. Terapeutická komunita Byt na půl cesty – muži 
 
Provozní vedoucí: Ing. Radka Kasanová 
Odborná vedoucí: MUDr. Květoslava Vrbová 
Terapeuti: Roland Zúber, Bc. Kristýna Krajňáková, Mgr. Ludmila 
Unčovská 
 
Terapeutická komunita Byty na půl cesty – muži  (dále TK BNPC) 
úspěšně funguje už šestý rok. Pobyt v terapeutické komunitě je 
dobrovolný, minimální délka pobytu je  jeden rok, maximální dva 
roky. 
 
TK Byty na půl cesty se nacházejí v centru města – jsou to dva 
mezonetové byty na ul. Štěpánská 8 o celkové kapacitě 14 
klientů. Umístění bytů je výhodné z hlediska každodenního 
setkávání se klientů s běžným životem a veřejností. 
 
Vzhledem ke složité ekonomické situaci (finančně nepodpořeny 
projekty z evropských zdrojů), jsme byli nuceni od května 2009 
zredukovat pracovní úvazky převážné části terapeutického týmu a 
následně od srpna 2009 zredukovat i počet terapeutů na 
mužských bytech. Pro toto opatření jsem se rozhodli proto, 
abychom mohli zachovat chod terapeutické komunity a po celé 
toto složité „nouzové“ období  jsme se snažili, aby se tato situace 
zvláště po terapeutické stránce klientů prakticky nedotkla.  
 
O celou téměř plně obsazenou (od listopadu zcela obsazenou) 
komunitu pečovali pouze tři terapeuti, a to dva na ¼ a jeden na ½ 
pracovního úvazku. Přes tyto složitosti byla péče o klienty 
maximálně kvalitní. Tato krize s sebou přinesla i nutnost přenést 
část odpovědnosti na vlastní klienty, a to ve smyslu kontroly ve 
dnech , kdy nebylo možno z kapacitních důvodů pokrýt večerní 
služby odbornými pracovníky terapeutického týmu.  
 
Dále byla na obou bytech zavedena role „vedoucího bytu“, v níž 
se postupně každých 14 dní obměňují jednotliví klienti, kteří byli 
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zodpovědni jednak za zmíněné dechové zkoušky a také za celkový 
chod bytu. 
 

 
 
Terapeutické skupiny probíhaly většinou pod vedením jednoho 
odborného pracovníka. Za odbornou stránku zařízení odpovídala 
odborná vedoucí, za běžný chod provozní vedoucí, přičemž jejich 
kompetence byly přesně rozděleny. 
 
Přímá práce s klienty probíhala v podobě skupinové a individuální 
terapie. Občasné  volnočasové aktivity se uskutečňovaly 
především z vlastní iniciativy klientů, jejichž smyslem bylo vhodné 
využití volného času klientů, dovednost relaxace a zapojování se 
do běžného  života. 
 
V zájmu klientů nadále probíhala vzájemná spolupráce terapeutů 
a pracovnice Centra služeb sociální prevence o. s. Lotos Brno.  
 
V zájmu zvyšování kvality péče o klienty se  terapeuti průběžně 
vzdělávali na kurzech a v rámci psychoterapeutických výcviků. 
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Zde získávaly nové znalosti a dovednosti vhodné pro  práci 
s klienty se závislostí. V roce 2009 ukončila jedna odborná 
pracovnice dvouletý psychoterapeutický výcvik. 
Součástí interního vzdělávání týmu bylo průběžné absolvování 
semináře o závislosti na alkoholu a intervizí setkání celého týmu. 
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Podmínky přijetí do TK BNPC 
 

 věk nad 18 let 
 onemocnění závislostí na alkoholu 
 absolvování protialkoholní léčby 
 ve výjimečném případě absolvování třítýdenní 

detoxikace v podmínkách ústavní léčby 
 dobrovolné rozhodnutí k využití naší služby 
 motivace: potřeba a zájem řešit svou závislost 
 souhlas s pravidly a řádem bytu na půl cesty – ochota ke 

společnému bydlení 
 ochota k individuální a skupinové terapeut. práci 
 vyřešená základní sociální problematika  
 (registrace na ÚP, pravidelný příjem některé ze 

soc.dávek, pokud klient nemá zaměstnání) 
 ochota pravdivě nás informovat o svém zdravotním 

stavu a užívaných lécích 
 ochota akceptovat a dodržovat doporučenou léčbu 

v případě dalších onemocnění 
 
   Službu nemůžeme poskytnout: 
 

 v případě, že neposkytujeme služby, které požadujete 
 v případě naplněné kapacity 
 v případě, že zdravotní stav klienta znemožňuje 

poskytnutí služby.  Jedná se zejména o osoby:  
 

 s další psychiatrickou diagnózou s výjimkou deprese 
a poruchou příjmu potravy 

 s depresí a poruchou příjmu potravy, pokud jsou  
v akutní fázi 

 s mentálním postižením nebo demencí 
 vyžadující bezbariérový přístup 
 s těžkým smyslovým postižením 
 s infekčními chorobami 
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Den otevřených dveří 
 
Dne 21.10.2009 byl uskutečněn Den otevřených dveří 
v prostorách TK BNPC na Štěpánské, který bereme i jako 
poděkování za spolupráci. Zveme veškeré spolupracující 
organizace, donátory, zástupce úřadů a další. V roce 2009 se jej 
zúčastnilo cca 50 osob, z brněnských organizací i ze vzdálenějších 
léčeben apod. 
 
Návštěvníci měli možnost dozvědět se o vzniku Lotosu a jeho 
fungování a shlédnout elektronickou prezentaci služeb o.s. Lotos 
Brno a fotografie z minulého Dne otevřených dveří. 
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Statistika klientů TK BNPC za rok 2009 
 
Chceme-li zhodnotit rok 2009 z pohledu obsazenosti bytů a 
využití služeb, musíme přihlédnout k tomu, že naše služba je 
koncipována jako dvouletá. Od roku 2007 existuje možnost 
ročního pobytu, která byla klienty požadována. Statistika roku 
2009 ukazuje, že jsme měli celkem 39 klientů a klientek. 
Podrobnější statistiku rozdělenou na muže a ženu ukazuje 
následující tabulka: 
 
 

 
 
Pro sledování a porovnávání počtu klientů v TK BNPC využíváme 
přepočtený počet klientů, který je znázorněn následujícím 
grafem. Graf znázorňuje obsazenost terapeutické komunity Byty 
na půl cesty pro muže a ženy. Celková kapacita na bytech je 20 
osob. Plné kapacity se nám v minulém roce podařilo dosáhnout 
v měsících lednu, listopadu a prosinci v bytech pro muže (14). 
Uprostřed roku jsme zaznamenali propad v počtu klientů, jelikož 
někteří řádně ukončili, někteří odešli na vlastní žádost či byli 
vyloučeni a vzhledem k tříměsíční léčbě v PL se nepodařilo 
uvolněná místa v TK ihned zaplnit novými zájemci. K datu 31.12. 
2009 jsme měli na bytech 18 osob. Vývoj v rámci roku pak 
znázorňuje graf. 
 

 Muži Ženy Celkem 

nastoupili v roce 2009 19 4 23 

pokračují z předchozích let 11 5 16 

ukončili v roce 2009 16 5 21 

Z toho řádně 2 1 3 

 předčasně 14 4 18 
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III. Služby následné péče – Centrum služeb sociální prevence 
 
Sociální pracovníci: Bc. Martina Cejnková, Bc. Petr Míchal, Iveta 
Šedová DiS. 
Odborný právní poradce: JUDr. Kamil Mattes 
 
Centrum služeb sociální prevence (dále jen Centrum) bylo 
založeno v roce 2005 původně jako Kancelář podporovaného 
zaměstnávání. Postupem času se ukázalo, že rozsah služeb, které 
klienti se závislostí na alkoholu potřebují, je mnohem širší, než jen 
pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnání. Nabídka služeb 
byla proto rozšířena a v březnu 2007 došlo k přejmenování na 
současný název, jenž lépe odpovídá větší šíři poskytovaných 
služeb. Centrum sídlí v centru Brna, na Dvořákově ulici 13. 
 
Služby Centra jsou určeny lidem se závislostí na alkoholu, kteří si z 
jakéhokoliv důvodu obtížně hledají zaměstnání, popř. potřebují 
pomoc v jiných oblastech, jako je například zmapování dluhů a 
jejich řešení, komunikace s věřiteli, s úřady apod.  
 
Posláním Centra je poskytování široké nabídky sociálních služeb 
ambulantního charakteru, zejména pomoc klientům při hledání a 
udržení zaměstnání, ale také při zvyšování jejich schopností a 
dovedností na trhu práce, a tím také jejich orientace na trhu 
práce a v pracovněprávních vztazích. Součástí poskytovaných 
služeb je mimo jiné zvyšování počítačové gramotnosti, 
komunikačních dovedností, praktických pracovních dovedností – 
vytvoření životopisu, motivačního dopisu, nácvik pohovoru se 
zaměstnavatelem, profesní poradenství apod. Snažíme se také 
naučit klienty lépe komunikovat s úřady či institucemi, jako jsou 
úřady práce, správy sociálního zabezpečení, probační a mediační 
služba apod. 
 
Velmi důležitou součástí služeb Centra je dluhové poradenství, tj. 
podpora a pomoc při řešení dluhů, zmapování všech dluhů, práce 
na zvládání racionálního hospodaření, vytvoření finančního plánu 
a jeho dodržení, naplánování reálného řešení dluhové situace a 
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iniciace těchto řešení. Pracovníci Centra se také snaží klientům 
v této oblasti poskytovat aktuální informace, zlepšovat jejich 
orientaci, informovat je o možných rizicích, která s dluhy souvisí 
apod. Klienti mohou v Centru využít pomoc při vypracování 
žádostí, odvolání či kontaktování soudů, advokátů, exekutorů a 
dalších institucí. Služby Centra mohou vést k vyřešení některých 
dlouhodobých, vleklých právních problémů a sporů a pomáhají 
klientům lépe komunikovat se soudy a dalšími institucemi. 
Veškeré služby Centra jsou poskytovány bezplatně. 
 
Centrum nabízí zejména tyto služby 
 

 podporu při výběru a hledání vhodného pracovního 
místa 

 pomoc s orientací na trhu práce 
 profesní poradenství 
 nácvik dovedností prospěšných při hledání zaměstnání 

(sepsání životopisu, používání PC a internetu, 
komunikační dovednosti atd.) 

 sociální a pracovněprávní poradenství  
 odborné právní poradenství 
 dluhové poradenství (pomoc při řešení dluhů, sestavení 

finančního plánu a jeho realizace, kontaktování věřitelů, 
sestavování splátkových kalendářů apod.) 

 pomoc s vyřizováním dokumentů potřebných 
při nástupu do zaměstnání 

 zprostředkování kontaktů na další instituce a jejich 
služby (úřady práce, lékaře, poradny, kontaktní centra, 
personální agentury aj.) 

 podporu při překonávání prvních náročných dnů 
v zaměstnání 

 vyhledávání dalších možností ke zvýšení či rozšíření 
kvalifikace 

 možnost bezplatně využívat PC a internet 
 na schůzce v Centru možnost bezplatně využít telefon 

(především pro kontaktování potencionálních 
zaměstnavatelů, úřadů, lékařů nebo věřitelů) 
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Služby Centra jsou určeny lidem: 
 

 starším 18 let 
 s onemocněním závislostí na alkoholu 
 se státní příslušností ČR 

 
Pro klienty z terapeutické komunity Centrum také organizovalo 
pravidelné měsíční interaktivní besedy na témata z oblasti 
zaměstnanosti, pracovně-právních vztahů a dluhové 
problematiky (tzv. Job Kluby), které měly přispívat zejména 
k lepší informovanosti, a také ke zvyšování kompetencí klientů 
na trhu práce i v běžném životě. Z nedostatku finančních zdrojů 
však musel být tento projekt v břenu 2009 ukončen. 
 
V průběhu roku 2009 využívali služeb Centra jak klienti 
z terapeutické komunity, tak také klienti mimo byty – 
z psychiatrických léčeben, ambulancí psychiatrů a psychologů, 
klienti jiných organizací pracujících s podobnou cílovou skupinou, 
popř. i klienti přímo „z ulice“. 
 
V zařízení je uplatňována snaha o ochranu uživatelů před 
předsudky a negativním hodnocením, ke kterým by mohlo dojít v 
důsledku poskytování služby. Naší snahou je plnohodnotné 
začlenění uživatelů zpět do běžné společnosti a na otevřený trh 
práce. 
 
Občanské sdružení Lotos Brno 
Centrum služeb sociální prevence 
Dvořákova 13 
602 00 Brno 
Tel: 543 255 383 
       739 060 350 
Email: centrum@lotos-brno.cz 
 
Úřední hodiny:    pondělí  8:00 - 12:00 
                            čtvrtek 14:00 - 18:00  
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Po předchozí domluvě je možné dohodnout návštěvu i mimo 
úřední hodiny. 
 
Poloha kanceláře Centra sociální prevence  
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 
 
Náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 12.127 Tržby z prodeje 

služeb 
547.889 

Materiál.náklady 310 Příspěvek na 
pobyt Štěpánská 

442.645 

Provozní materál 
Kolískova       

4697 Příspěvek na 
pobyt Kolískova 

89.324 

Ostatní materiálové 
náklady      

773 Úroky  62 

Kancelářské potřeby 6347 Dary 26.200 
Zařízení a vybavení 0 Členské 

 
500 

Spotřeba energie 37.845 Provozní dotace 1.371.000 
Spotřeba ost. nesklad. 
dodávek 

96.182 Dotace MPSV 900.000 

Opravy  2.729 Dotace JMK 171.000 
Cestovné 3.436 Dotace MMB 300.000 
Poštovné 1.525   
Nájemné 818.710   
Nájemné Štěpánská  TK 
muži       

480.000   

Nájemné Kolískova TK 
ženy 

239.000   

Nájemné Dvořákova  99.710   

Telefony 67.561   
Školení 1.500   
Supervize 1.500   

Mzdové náklady 801.989   
Zákonné pojištění 226.588   
Daně    
Poplatky bance 12. 017   

Ostatní náklady 23.995   

Náklady celkem 2.107.704 Výnosy celkem 1.945.651 
Ztráta 162.053   
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Stav a pohyb majetku a závazků organizace 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme všem donátorům, organizacím, sponzorům a přátelům, 
kteří se finančně, materiálně či bezplatnými službami podíleli na 
zabezpečení činnosti o. s. Lotos Brno. (Pozn. v seznamu nejsou 
uvedena jména dárců z řad klientů, která z etických důvodů 
neuvádíme). 
 
Poskytovatelé státních dotací, grantů: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Úřad Jihomoravského kraje 
Magistrát města Brna 
 
Fyzické osoby: 
Paedr. Blanka Veškrnová 
Jana Vrbacká 
JUDr. Eva Jungmannová 
MUDr. Květa Vrbová 
Bc. Michaela Zelinková 
Marie Konečná 
Ing. Ján Osuský 
Ing. Radka Kasanová 
Roman Petrželka 
Jaroslav Polák 
JUDr. Kamil Mattes 
Ing. Gabriela Musilová 
Bc. Petr Míchal 
Vladislav Ulman 
Vlastimil Musil 
 
Právnické osoby: 
Emitos spol. s. r. o. 
Medicom International s. r. 
o. 
 
 
 

Spolupracující organizace: 
Agapo 
Anabell 
A kluby ČR, o.p.s 
Armáda spásy Brno 
CELZUS 
Drom, o. p. s. 
Hospic svaté Alžběty 
Modrá linka 
Nový prostor – Job center 
Občanská poradna Brno 
o. s. Práh 
PL Bohnice 
PL Brno – Černovice 
PL Jemnice 
PL Jihlava 
PL Kroměříž 
PL Opava 
Psychiatrická ambulance při 
ON Kyjov 
Probační a mediační služba 
Brno 
Sociální služby Vyškov 
Teen challenge 
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CÍLE NA ROK 2010 
 
1) Vytvořit metodiku rezidenční péče v TK podle struktury RVKPP a 

zažádat o certifikaci služby terapeutická komunita. Absolvovat 
certifikační řízení, které nám otevře možnosti žádat o dotace u 
RVKPP. 

 
2) Revize Standardů kvality o. s. Lotos Brno, důraz na to, aby 

manuál práce byl v souladu se Standardy kvality sociálních 
služeb.  

 
3) Systematické vzdělávání týmu podle vzdělávacích plánů, jehož 

nedílnou součástí je pravidelná supervize týmu a supervize 
případová. Další profesionalizace týmu, služeb. 

 
4) Podílet se na společném plnění priorit Komunitního plánu města 

Brna. Účastnit se vzdělávacích setkání spolu s ostatními 
organizacemi v Brně a okolí. Rozvíjet spolupráci s organizacemi, 
které mají podobnou klientelu. 

 
5) Zajistit financování projektů, využít zdroje jako odbor 

protidrogové prevence na MMB, sociální odbory krajských úřadů 
v dalších krajích odkud máme klienty (Zlínský, Moravskoslezský, 
Vysočina) a vyhledávat další možné zdroje. 

 
6) Úspěšně absolvovat inspekci sociálních služeb v TK Byty na půl 

cesty pro muže a ženy, pokud bude v druhém pololetí vypsána.  
 
7) Začít s realizací pravidelných skupin bývalých klientů na 

Dvořákové.  
 
8) Spolupracovat s médii. 
 
9) Jednání s nájemcem – září 2010. 
 
10)  Jednání s MMB, pan Lahoda – byty od města 
 
11)  Vydání výroční zprávy za rok 2009 
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NAKONEC JEŠTĚ PROSTOR PRO KLIENTY 
 
 
Oslavuji Vás,  
co vidím, lesy, doliny, města, lidi hory i vody. 
Oslavuji svobodu i modré z nebe. 
Žehnám své dlouhé pouti, životu i slunnému dni a temné noci,  
cestě, po které právě jdu. 
V poli každé bylince a v nebi každé hvězdě. 
Kdybych měl, objal bych všechny přátele a bratry i celý vesmír. 
Kdybych mohl, dlouho bych vzpomínal v tajemné noci  
na přelétavý vítr, co mě políbil a smutně pošeptal: 
„Noc je mocnější než den.“ 
V západu slunce zašlo, mraky potemněly  
a smutkem se rozechvěla duše, 
nad temným mořem s přívalem vln 
přelétavý vítr zčeřil hladinu. 
Noc zářila nad světem. 
A mezitím se daleko rozzářilo slunce. 
Nový, světlem zrozený, rozzářil se den. 
Vítr se rozvoněl a zašeptal mně s úsměvem: 
„Den je přece jenom mocnější než noc.“ 
Vždyť není možné tak záhy zapomenout na prožité šťastné chvíle. 
Naše setkání a rozhovory beze slov. 
Je možné to vše zapomenout? 
Zapomenout, jak svit luny rozechvíval naše záclony,  
zapomínat na lásku, na sliby, na přísahy? 
Na touhy, naděje a snění, na vše co bylo a už  není? 
Když září den nebo v tichu noci,  
jediná touha se v mém srdci vznítí. 
Mé srdce znovu cítí lásku, krásu, vše co je mi drahé. 
Budou-li mé dny krásné nebo mě potká smutný osud,  
až k samému hrobu, mé myšlenky, city, písně a vše co tu je, 
když září den, zde zůstane. 
 
Saša (klient souhlasí s uvedením křestního jména) 
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