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Poslání: 
Posláním o. s. Lotos Brno je pomáhat osobám se závislostí na alkoholu 
nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením zapojit se zpět do spo-
lečnosti a vést plnohodnotný život.

Cíle činnosti:
  • resocializace
  • psychosociální rehabilitace 
  • tréninkové klientské místo
  • pomoc závislým lidem a jejich rodinám
  • poradenství
  • podpůrné skupiny

Registrace: 
O. s. Lotos 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
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SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva za rok 2012, který byl bohatý na 
důležité události.
V uplynulém roce se nám dařilo zachovat obě služby v dosavadním rozsa-
hu i v dobré kvalitě. K naší spokojenosti rostl zájem o podpůrné skupiny, 
které v současnosti velmi dobře fungují. Po delších přípravách se poved-
lo dát konkrétní podobu plánům na ambulantní poradenský program, 
získat na něj �nanční příspěvek a jeho činnost zahájit. Dařilo se také 
zkvalitnit prezentaci sdružení (internetové stránky, informace v médiích, 
informační materiály).
V roce 2013 budeme stát před rozhodováním, na jakou cestu se vydat po 
změně občanského zákoníku. Velmi rádi bychom dosáhli větší soběstač-
nosti a tím i větší stability v době, kdy vývoj ekonomiky v České republice 
není příliš příznivý. V roce 2012 jsme zahájili intenzivní práci na rozvoji 
strategie další činnosti sdružení a chceme v tom pokračovat i v příštím 
roce.

Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem spolupracovníkům za 
jejich pracovní nasazení i tvořivý přístup. 
Děkuji klientům, kteří našli odvahu vydat se na dlouhou a nelehkou cestu 
ke střízlivosti. 
Děkuji Vám všem za podporu, kterou od Vás dostáváme a která je pro nás 
důležitá nejen po materiální, ale i morální stránce.

MUDr. Květoslava Vrbová, odborná vedoucí sdružení
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SLOVO KLIENTŮ

Povídání alkoholika

O chráněném bydlení Lotos jsem se dozvěděl v době, kdy jsem již poně-
kolikáté sváděl svůj boj s alkoholem v nejmenované psychiatrické léčeb-
ně. Postupem času mi bylo čím dál jasnější, že pouhé tříměsíční ústavní 
„cvičení“ k mé úzdravě stačit nebude. Předchozí recidivy ostatně mluvily 
dostatečně jasně. Ano, plány pokaždé byly veliké - po léčbě si najdu práci, 
pronájem, občas zajdu na doléčová-
ní a budu žít jako by se nechumelilo. 
Vždyť stačí silná vůle. Ta ovšem v 
konfrontaci s nejbližším výčepem 
rychle zeslábla... K přechodu do 
takříkajíc civilního života jsem 
nutně potřeboval pomocnou ruku, 
a tu mně nabídl  Lotos Brno. Co 
tam jako skoropražák budu dělat? 
Jezdit šalinou do hokny? Chodit na 
Kometu ve svém sparťanském dre-
su? Vždyť tam nikoho neznám! Že 
bych to přeci jen ještě zkusil sám? 
Ne. Po úspěšném absolvování dvou 
pohovorů s terapeuty a náhledu, že 
moderní podkrovní byt v centru je 
přechodným bydlištěm pohodových 
chlapíků, se mi ulevilo. Počátkem 
letošního února jsem se stal nájem-
níkem bytu Ostrov a plnými doušky si vychutnávám střízlivost, navazová-
ní nových vztahů, poznávání nečekaně sympatického města a těším se na 
budoucnost. Prvotní stesky po starém známém prostředí mého někdejšího 
bydliště se rozplynuly a překvapivě zjišťuji, že by mi nevadilo usadit se tu. 
A vím, že bez pomoci Lotosu bych se s Moravou seznamoval leda prostřed-
nictvím slivovice a místo práce hledal adresu nejbližšího „šaškecu“. 

Ondřej (31)
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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA BYTY NA PŮL CESTY – muži

Vedoucí terapeut:  Bc. Kristýna Krajňáková
Odborná vedoucí:  MUDr. Květoslava Vrbová
Terapeuti:   Ing. Radka Kasanová, Mgr. Jan Kolář, Bc.  
     Barbora Petránková, Mgr. Ludmila Unčo- 
     vská, Mgr. Roland Zúber

Terapeutická komunita Byty na půl cesty – muži (dále TK BNPC) 
úspěšně funguje už devátý rok. Pobyt v terapeutické komunitě je dob-
rovolný, minimální délka pobytu je jeden rok, maximální dva roky.
TK BNPC se nacházejí v centru města –  jsou  to  dva  mezonetové  
byty  o celkové kapacitě 14 klientů. Umístění bytů je výhodné z hledis-
ka každodenního setkávání se klientů s běžným životem a veřejností.
V roce 2012 pracovalo v obou Bytech na půl cesty pro muže celkem 5 te-
rapeutů, a to dva na 0,75 pracovního úvazku, jeden na 0,5 úvazku, dva na 

0,25 pracovního úvaz-
ku a odborná vedoucí 
na 0,25 úvazku. 
Terapeutické skupiny 
probíhaly pod vede-
ním dvou odborných 
pracovníků. Společná 
skupina obou bytů 
TK BNPC muži byla 
zachována jednou mě-
síčně. 
Parlamenty (setkání 
všech klientů a od-
borných pracovníků) 

probíhaly pod vedením jednoho odborného pracovníka za účasti všech 
ostatních pracovníků. 
Za odbornou stránku zařízení odpovídala odborná vedoucí, za běžný 
chod vedoucí terapeutka.
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Přímá práce s klienty probíhala v podobě skupinové a individuální tera-
pie. V rámci volnočasových aktivit jsme si zasportovali s volejbalovým 
míčem, sešli se kolem pingpongového stolu a táboráku. Jejich smyslem 
bylo společné setkání v neformální atmosféře, vhodné využití volného 
času klientů, dovednost 
relaxace a zapojování 
se do běžného života.
V roce 2012 byly po 
většinu roku oba byty 
plně obsazeny. Počet 
zájemců o službu pře-
vyšoval počet míst TK 
BNPC muži. Nastou-
pilo 13 nových klientů. 
Pobyt ukončili řádně 
4 klienti, předčasně 
na základě vlastního 
rozhodnutí 2 klienti a 
8 klientů bylo vyloučeno pro porušení pravidel. Služeb TK BNPC využilo  
v roce 2012 celkem 26 klientů.
Nadále probíhala vzájemná spolupráce terapeutů a pracovnic Centra slu-
žeb sociální prevence o. s. Lotos Brno. 
V zájmu zvyšování kvality péče o klienty se terapeuti pravidelně účastnili 
supervizí a průběžně se vzdělávali na kurzech a v rámci psychoterapeutic-
kých výcviků. Zde získávali nové znalosti a dovednosti vhodné pro práci 
s klienty se závislostí.  

Kontakt na vedoucí bytu:

Bc. Kristýna Krajňáková
Tel.: 739 087 588
e-mail: krajnakova@lotos-brno.cz
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA BYTY NA PŮL CESTY – ženy

Vedoucí terapeut:  Roman Petrželka
Odborná vedoucí:  MUDr. Květoslava Vrbová
Terapeutka:   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 naše klientky potřebovat. Celková kapacita 
bytu na půl cesty je šest klientek.
Dvojice terapeutů věnující se klientkám v TK BNPC je dlouhodobě za-
pracovaná, s bohatou zkušeností v práci s alkoholovou závislostí. Provoz 
je zajišťován 1,25 úvazkem. 
Doléčovací pobyt má tyto základní prvky: všechny klientky jsou zde dob-
rovolně, nejkratší délka pobytu je jeden rok, maximální dva roky. Dva-
krát týdně probíhá terapeutická 
skupina, jedenkrát týdně indi-
viduální terapie se školeným 
odborníkem. Součástí prvních 
dvou fází pobytu jsou návštěvy 
AA (anonymních alkoholiků). 
Jednou do měsíce zájmová ak-
tivita (sport, přednášky apod.). 
Pravidelná kontrola abstinence.
Pracovníci TK BNPC se prů-
běžně dál vzdělávají pomocí 
akreditovaných kurzů a psy-
choterapeutických výcviků. 
Součástí vzdělávacího procesu 
pracovníků jsou zároveň inter-
vizní a supervizní setkání, stej-
ně tak jako interní vzdělávání 
odbornou vedoucí.
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Služeb TK BNPC využilo v roce 2012 celkem deset klientek. Z toho dvě 
ukončily řádně, čtyři předčasně na vlastní žádost a tři předčasně z důvodu 
porušení pravidel. Jedna pokračuje v následujícím roce.

Kontakt na vedoucího bytu:

Roman Petrželka
Tel.: 739 068 940
e-mail: ro@lotos-brno.cz

Příjemné prostory v klidném místě jsou prvním předpokladem úspěšné léčby.
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CENTRUM SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE

Vedoucí, sociální pracovnice:  Mgr. Martina Hynková, DiS.
Sociální pracovnici:    Bc. Iveta Šedová, DiS.
     Bc. Alena Chládková, 
     Mgr. Michael Fistr

Centrum služeb sociální prevence (dále jen Centrum) je ambulantní služ-
ba, jejíž náplň vychází ze speci�ckých požadavků každé klientky a klienta. 
Pomoc v Centru hledají především lidé závislí na alkoholu, ale i další, 
kteří jsou z jakéhokoli důvodu ohroženi sociálním vyloučením.
O služby Centra byl v roce 2012 vzrůstající zájem, a to jak ze strany 
lidí závislých na alkoholu, tak osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Ústřední cíl práce - hledání uplatnění na pracovním trhu - byl z velké 
většiny u klientek a klientů Centra doprovázen tématem dluhové proble-
matiky. I tento rok jasně ukázal, že oblast dluhů a jejich řešení zůstává 
stěžejní oblastí pro setrvání klientek a klientů v dlouhodobé abstinenci a 
znovuzačlenění do společnosti. 
Nutno dodat, že služby Centra byly i v tomto roce podpořeny realizací 
projektu „Rozšířený program psychosociální rehabilitace a podpory za-
městnanosti osob se závislostí na alkoholu“ �nancovaného z Evropských 
sociálních fondů a rozpočtu České republiky. Realizace tohoto dvou-
letého projektu byla ukončena k 30.11.2012. Projekt umožnil zapojení  
klientek a klientů do řady aktivit - např. program zvyšování kvali�kace 
prostřednictvím rekvali�kačních kurzů, moderované interaktivní besedy 
Job kluby, využívání PC a internetu aj. Vybrané aktivity přitom klientkám 
a klientům nabízíme i po ukončení projektu. 
Kvalitní poskytování služeb bylo zajištěno třemi sociálními pracovnice-
mi, resp. pracovníkem za podpory externího právního poradce, který 
klientkám a klientům bezplatně pomáhal při řešení složitějších situací.

Služeb Centra v roce 2012 využilo 17 klientek a 50 klientů v rámci 
dlouhodobé i krátkodobé spolupráce.
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Občanské sdružení Lotos Brno
Centrum služeb sociální prevence

Dvořákova 13
602 00 Brno

Tel:  543 255 383
 739 060 350
 773 826 733

E-mail: centrum@lotos-brno.cz

Veškeré služby Centra jsou poskytovány bezplatně.
 

Pracovnice a pracovníci Centra jsou vázáni mlčenlivostí.
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PODPŮRNÉ SKUPINY PRO ZÁVISLÉ NA ALKOHOLU 
Z LOTOSU I MIMO LOTOS

Terapeuti: Mgr. Roland Zúber, Mgr. Ludmila Unčovská

Podpůrné skupiny jsou určeny jak pro klientky a klienty, kteří opustili TK 
BNPC, tak i pro klientky a klienty závislé na alkoholu z řad veřejnosti. 
Tyto smíšené skupiny (muži i ženy) s dobrovolnou účastí fungují od po-
loviny roku 2010, v roce 2011 se konaly pravidelně každé druhé pondělí a 
od roku 2012 vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu klientů každé pondělí.
Místnost pro setkávání se nachází v centru města Brna. Velikost jedné 
skupiny je maximálně 12 osob, délka skupinového setkání je 1,5 hodiny, 
podmínkou účasti je aktuální střízlivost na skupině.
Skupiny se řídí pravidly, která vznikala ve vzájemné  spolupráci  klientů  
s terapeuty.
Účast na skupinách se v roce 2012 pohybovala v rozmezí 2 – 8 klientů, 
celkově se během roku 2012 prostřídalo 18 klientů, z nichž polovina do-
chází pravidelně.
Klienti a klientky, kteří navštěvují skupiny pravidelně, vyjádřili zejména 
tyto důvody, proč na skupiny docházejí: kontakt s lidmi s podobnými 
problémy, možnost sdílet trápení, radosti a zkušenosti, otevřeně hovořit  
o čemkoliv bez obav z odsouzení, podpora od ostatních členů skupiny a 
od terapeutů, inspirace k sebepoznání, seberozvoji.
Na přání klientů jsme se také sešli v létě u táboráku, špekáčků a kytary 
a  v zimě u předvánočního posezení s čajem, kávou a s ochutnávkami 
vánočního cukroví.
O skupinách se klienti dozvídali během pobytu v TK BNPC, od pracovnic 
Centra, od sebe navzájem, z propagačních materiálů, v léčebnách a od 
psychiatrů a psychologů.
Skupiny vedou dva zkušení terapeuti, muž a žena. Oba se účastní intervizí 
a supervizí, pracují pod dohledem odborné vedoucí o. s. Lotos Brno. Také 
se průběžně vzdělávají na kurzech, workshopech a v rámci psychoterape-
utických výcviků. Zde získávají nové znalosti a dovednosti vhodné pro 
práci s klienty se závislostí.
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HISTORICKÁ DATA O. S. LOTOS BRNO

Rok 2003

říjen    - vznik o. s. Lotos Brno
listopad   - hledání a příprava vhodné lokality  

Rok 2004

květen  - nastoupili první klienti TK BNPC Štěpánská
červen  - klienti pracují pro městskou část Brno-střed
srpen   - naplněná kapacita 1. bytu na Štěpánské
listopad  - podání projektů na JMK

Rok 2005

květen  - 1. výročí  provozu  TK BNPC pro muže 
říjen   - otevření  TK BNPC pro ženy – Kolískova Brno
listopad  - zahájení provozu Kanceláře podporovaného zaměstná- 
    vání (nyní Centrum služeb sociální prevence) 

Rok 2006 

červen  - komunitní plánování
září   - zahájení projektu  OP RLZ
září   - zahájení projektu TFC 
říjen   - 1. výročí otevření TK BNPC – ženy

Rok 2007

leden  - výjezdové semináře „Dluhové poradenství“
únor  - výjezdové semináře „Dluhové poradenství“
březen  - projekty MPSV, MMB a JMK
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květen  - ukončení projektu TFC
červen  - začátek projektu „Profesionální �nanční zázemí 
    o. s. Lotos Brno“
září  - udělení registrace dalším dvěma službám
říjen  - proběhl Den otevřených dveří

Rok 2008

leden - únor - proveden nezávislý �nanční audit
březen  - dopracovány vnitřní směrnice organizace
květen  - ukončení projektu „Profesionální �nanční zázemí 
    o. s. Lotos Brno“
září  - podány další projekty MPSV, MMB a JMK

Rok 2009

březen  - natáčení dokumentu pro ČT 2 „Hledám práci“
duben  - projekty z ESF nebyly přes vysoké bodové ohodnocení  
    �nančně podpořeny, státní dotace omezené – navržena  
    zásadní úsporná opatření za účelem zachování obou so- 
    ciálních služeb (TK BNPC a CSSP)
květen  - přijata úsporná opatření:
     * snížení mezd zaměstnanců na zákonné minimum
     * snížení pracovních úvazků vč. snížení počtu zaměst- 
        nanců
     * redukce kanceláří
     * snížení nájmů TK BNPC
     * zrušení  pevných telefonních linek a internetu 
         v TK BNPC
     * zrušení bankovních účtů
červenec - prezentace v PL
  - podána žádost o dotace na rok 2010 u MMB
listopad - podány žádosti o dotace u MPSV a JMK
prosinec - celoroční účast na komunitním plánování
  - zařazení TK BNPC do víceletého �nancování na JMK
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Rok 2010

leden  - poprvé podána žádost o dotace u JMK – odbor školství  
      (protidrogové oddělení) na TK BNPC
únor  - poskytnutí �nančního daru soukromou osobou nutné 
       ho pro zajištění fungování služby
  - navýšení pracovních úvazků 
     (TK BNPC – 3 úv., CSSP – 1 úv.)
září  - změna ředitelky o. s. Lotos Brno
říjen  - poprvé podána žádost o dotace u MMB – protidrogové  
        oddělení na TK BNPC a CSSP

psosinec - zahájen projekt z ESF – OP LZZ

Během roku průběžně podávány žádosti o dotace u MMB, JMK, MPSV, 
ESF.

Rok 2011

březen  - inspekce standardů kvality sociální služby TK BNPC
červen  - prezentace obou služeb v PL Jihlava a Jemnice
  - obnovení volnočasových aktivit klienů
červenec - certi�kace RV KPP na obě služby              
říjen      - prezentace obou služeb v PL Jihlava a Jemnice
  - Den otevřených dveří
prosinec - proběhlo první strategické plánování 

během celého roku probíhal projekt z ESF – OP LZZ

během roku průběžně podávány žádosti o dotace MPSV, JMK, MMB a 
MČ Brno-střed
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Příjmy za rok 2012 v Kč 4.871.352,00

z toho 

přijaté dotace celkem 4.298.537,00
JMK Centrum 42.000,00
JMK byty 586.000,00
JMK protidrogové aktivity 200.000,00
MPSV byty 1.159.000,00
MPSV Centrum 479.000,00
Město Brno – byty 170.000,00
Město Brno – Centrum 100.000,00
Městská část Brno-střed 15.000,00
ESF – OPLZZ pro 12/2010-11/2012
poměrná část pro 2011 1.547.537,00
Příspěvek od klientů celkem 569.093,00
příspěvek od klientů Štěpánská 467.140,00
příspěvek od klientů Kolískova 101.953,00
přijaté úroky z účtu 3.022,00
Přijaté členské příspěvky 700,00

Výdaje za rok 2011 4.792.202,00

z toho

Materiálové náklady 173.894,00
z toho
kancelářské potřeby 15.230,00
nákup výpočetní techniky 
do 40000,- Kč 74.066,00
ostatní drobný materiál 84.598,00
Spotřeba energie 96.345,00
Spotřeba plynu 135.411,00
Spotřeba vody 29.926,00
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Opravy a údržba 13.405,00
Cestovné 88.180,00
Náklady na reprezentaci 3.064,00
Ostatní služby 1.095.352,00
z toho
telefonní poplatky 53.163,00
nájemné Štěpánská 360.000,00
nájemné Kolískova 188.020,00
nájemné kancelář Dvořákova 80.929,00
semináře 57.199,00
vyúčt. služeb Štěpánské 46.730,00
pojištění organizace 34.549,00
Rozhlasové a televizní poplatky 4.860,00
Supervize 20.196,00
právní služby 23.400,00
soware pro PC 7.699,00
rekvali�kační kurzy 107.389,00
ostatní služby -nepřímé nákl.OPLZZ 105.218,00
Audit OPLZZ 30.000,00
Mzdové náklady 2.400.291,00
Sociální pojištění 549.478,00
Zdravotní pojištění 198.371,00

Poplatky bance 8.485,00

Úroky 1,15

Celkový výsledek hospodaření
Zisk 79.150,30
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Poslední den otevřených dveří se nám mimořádně vydařil. Nejen, že se 
povedlo vše organizačně zvládnout na jedničku, ale především se daří 
přilákat širší veřejnost a seznámit ji s problematikou alkoholové závislos-
ti nenásilnou formou přátelského rozhovoru u chlebíčků a zákusků. Na 

dny otevřených dveří každoročně přicházejí odborníci ze spřátelených 
organizací, kteří tak mají možnost prohlédnout si naše zázemí a více se 
dovědět o metodice našeho doléčovacího programu. 

Budeme rádi, přijmete-li pozvání i na následující Den otevřených dveří 
a především na oslavu deseti let trvání sdružení Lotos, které by se mělo 
konat v září 2013. Sledujte naše internetové stránky (www.lotos-brno.cz), 
kde se dozvíte další podrobnosti.
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KONTAKTY, BANKOVNÍ SPOJENÍ

O. s. Lotos Brno, 
Dvořákova 13, 602 00  Brno
Tel.: 543 255 383, 739 087 588
e-mail: lotos@lotos-brno.cz 
www.lotos-brno.cz

Byt na půl cesty - ženy 
Kolískova 205/5, 602 00 Brno
Tel.: 739 068 940
e-mail: ro@lotos-brno.cz

Byt na půl cesty - muži
Štěpánská 312/8, 602 00 Brno
Tel.: 739 087 588
e-mail: krajnakova@lotos-brno.cz 
      
                                             
Centrum služeb sociální prevence 
Dvořákova 588/13, 602 00 Brno
Tel.: 543 255 383, 739 060 350, 773 826 733
e-mail: centrum@lotos-brno.cz

Bankovní spojení
o. s. Lotos Brno 
Dvořákova 13 
602 00 Brno 
Volksbank, a.s.,  4200017817/6800
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CÍLE NA ROK 2013

• Zkvalitňovat sociální služby, které o. s. Lotos Brno poskytuje

• Pokračovat v systematickém vzdělávání odborných pracovníků vč.     
   týmových a případových supervizí

• Podávat žádosti o �nančíní prostředky u různých nadací

• Zachování klientského pracovního místa i po ukončení projektu 
   OP LZZ

• Podílet se na Komunitním plánu města Brna

• Rozšiřovat spolupráci s dalšími organizacemi

• Spolupráce s dobrovolníky a stážisty

• Uspořádat Den otevřených dveří

Souběžně bude probíhat realizace služeb TK BNPC a CSSP, dále komu-
nikace s odbornou a laickou veřejností (prezentace, články). Oslovování 
možných dárců a sponzorů.
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TK BNPC

Poslání:
Poslání Terapeutické komunity Bytů na půl cesty pro muže a ženy 
(dále TK BNPC):
Posláním Terapeutické komunity Byty na půl cesty pro muže a ženy Ob-
čanského sdružení Lotos Brno je pomáhat lidem se závislostí na alkoholu, 
kteří se vlivem svého onemocnění ocitli na okraji společnosti, rozvíjet je-
jich schopnosti tak, aby dokázali vést samostatný střízlivý život.

Cíle:
Cílem sociální služby TK BNPC je, aby klient po řádném absolvování 
terapeutického pobytu naplňoval následující kritéria:

• naučil se zacházet se svou závislostí, tj.: 
 1) udržuje si střízlivost (je si vědom rizikových faktorů – rizikové  
      prostředí, potraviny, nápoje, prostředky hygieny, léčiva)
 2) umí zvládnout případnou recidivu (do 1 týdne od počátku  re- 
      cidivy 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  nezaměstna-  
   nosti
• umí si najít a udržet zaměstnání
• splácí své případné dluhy a plní své �nanční závazky

Cílová skupina:
Služba je určena abstinujícím dospělým lidem se závislostí na alkoholu 
v nepříznivé sociální situaci, 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 
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• aktivní spolupráce klienta – služba je poskytována takovým způsobem,  
   aby byl klient aktivně zapojen do průběhu služby a měl možnost  podí-   
   let 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 vyplývají- 
   cími ze zákona č. 101/2000 Sb.

Podmínky přijetí do TK BNPC:
• věk od 19 let
• znalost českého nebo slovenského jazyka
• onemocnění závislostí na alkoholu
• absolvování tříměsíční protialkoholní léčby
• ve výjimečném případě absolvování pouze třítýdenní detoxikace 
   v podmínkách ústavní léčby
• dobrovolné rozhodnutí k využití této 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 terapeutické práci
• vyřešená základní sociální problematika (registrace na ÚP, pravidelný  
   příjem některé ze sociálních dávek), pokud nemá klient zaměstnání
• ochota pravdivě informovat odborné pracovníky o svém zdravotním  
   stavu a užívaných lécích
• ochota akceptovat a dodržovat doporučenou léčbu v případě dalších  
   onemocnění
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Službu nemůžeme poskytnout:
• v případě, že neposkytujeme služby, které klient požaduje
• v případě naplněné kapacity
• v případě, že zdravotní stav klienta znemožňuje poskytnutí služby 
• u závislosti pouze na tvrdých drogách 
• u závislosti pouze na patologickém hráčství
• s depresí nebo poruchou příjmu potravy, pokud jsou tyto  v akutní  fázi
• s mentálním postižením nebo demencí
• vyžadující bezbariérový přístup
• s infekčními chorobami
• gravidním 

CSSP

Poslání:
Posláním je pomáhat osobám se závislostí na alkoholu nebo osobám 
ohroženým sociálním vyloučením řešit jejich aktuální problémy v oblasti 
pracovní, bytové, dluhové a sociální.

Cílem je:
• pomoci klientům najít a udržet si zaměstnání
• zvyšovat jejich schopnost orientace na trhu práce a zlepšit jejich do- 
   vednosti potřebné k získání a udržení zaměstnání  (sepsání  životopisu,  
   motivačního dopisu a jednání při přijímacím pohovoru)
• pomoci klientům vyrovnat jejich sociální a �nanční závaz-       
   ky z minulosti (např. dluhová problematika)
• zvyšovat schopnost klientů efektivně hospodařit s �nančními
   prostředky
• pomoci řešit bytovou situaci
• vést klienty k samostatnému a zodpovědnému přístupu při řešení
   svých problémů
• pomáhat klientům při uplatňování jejich práv a zvyšovat jejich 
   právní povědomí
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Cílová skupina:
Služby poskytujeme dospělým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní 
situaci a mají zájem ji aktivně řešit. Mezi tuto cílovou skupinu patří osoby 
závislé na alkoholu nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zásady poskytované služby: 
Přizpůsobujeme se individuálním potřebám klienta tak, aby mohl vše-
stranně využít svých pozitivních zdrojů, schopností a dovedností. Službu 
poskytujeme takovým způsobem, aby byl klient aktivně zapojen do jejího 
průběhu a měl možnost podílet se na její konkrétní náplni. Zachováváme 
rovnost příležitostí a respektujeme základní lidská práva a důstojnost. 
Klient je srozuměn s obsahem poskytované služby.

Podmínky poskytnutí služby CSSP:
• věk od 19 let, v odůvodněných případech od 18 let
• problém se závislostí na alkoholu nebo ohrožení sociálním vyloučením
• motivace aktivně řešit svou stávající situaci

Službu nemůžeme poskytnout: 
• v případě, že neposkytujeme služby, které klient požaduje
• v případě naplněné kapacity
• v případě, že zdravotní stav klienta znemožňuje poskytnutí  
   služby 
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI

Agapo, o.s.

Armáda spásy ČR, pobočka Brno

Diecézní Charita Brno - Celsuz 
(Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné)

Probační a mediační služba ČR, středisko Brno

Modrá linka, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

Sdružení Práh, o.s.

Sdružení Podané ruce, o.s.    

Psychiatrická léčebna Brno Černovice, Jemnice, Kroměříž, Opava, Jihla-
va, Červený Dvůr, Beřkovice, Havlíčkův Brod, Bílá Voda, Šternberk.
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PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali všem donátorům, organizacím, sponzorům a 
přátelům, kteří se podíleli �nančně, materiálně nebo bezplatnými služba-
mi na činnosti o. s. Lotos Brno:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Úřad Jihomoravského kraje
Magistrát města Brna
EMITOS, spol. s r. o.
Tomáš Blaha
MUDr. Andrea Dubeková
Alexandr Fišer
Ing. Jiří Hanák
Ing. Libor Mlčoch
Roman Petrželka
Pavel Řezníček
MUDr. Ivana Sedláčková
Vladislav Ulman

Tento projekt je spolu�nancován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpoč-

tem České republiky
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