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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Poslání: 
Posláním organizace Lotos - doléčovací centrum, o. p. s. je pomáhat oso-
bám se závislostí na alkoholu nebo osobám ohroženým sociálním vylou-
čením zapojit se zpět do společnosti a vést plnohodnotný život.

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

Registrace: 
Organizace Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je  zapsána u Krajského 
soudu v Brně. Datum zápisu: 23. 7. 2013, sp. zn. O 621
IČ:  266 42 395
DIČ:  CZ26642395
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.,  4200017817/6800

SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé,

těší mě, že naše organizace věnující se lidem závislým na alkoholu a 
ohroženým sociálním vyloučením úspěšně pokračuje ve své činnosti. 
Rok 2015 vnímám jako náročný a zároveň velmi úspěšný. Naše pobytová 
služba opět obdržela certi�kaci odborné způsobilosti pobytové služby 
na maximální možné období čtyř let a v rámci ní byla ohodnocena jako 
velmi kvalitní služba. Koncem roku jsme otevřeli třetí byt pro muže. Zá-
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roveň došlo v důsledku odchodu a nástupu na MD bývalých kolegů k 
personálním změnám.

Za dobu svého desetiletého působení v Lotosu si stále více cením práce 
svých kolegů, která je velmi náročná a zároveň naplňující. Děkuji všem, 
kteří se jakkoli podíleli na otevření nového bytu za jejich úsilí nad rámec 
jejich pracovních povinností.

Vážím si klientů, kteří jsou motivováni k osobní změně a velmi mě těší, 
když se jim daří po absolvování našeho doléčovacího programu žít kva-
litní život bez alkoholu.

Děkuji klientům, kolegům, příznivcům a také všem, kteří nás podporují 
a poskytují �nanční prostředky, díky nimž můžeme v naší smysluplné a 
prospěšné činnosti nadále pokračovat.

Ing. Radka Kasanová                                                                                            
ředitelka

SLOVO KLIENTA

Povídání alkoholičky

Pila jsem zhruba od dvaceti tak trochu víc, než okolí. Nikomu to nevadilo 
- mládí, večírky a prostě život tak, jak má být. Jenže po roce jsem začala �á-
kat školu. Nejprve sem tam vynechaná přednáška, hlavně ranní. To se ještě 
dalo nějak zvládnout a poomlouvat, jenže pak to byl třeba týden v kuse. 
Požádala jsem o přerušení na rok. Do školy jsem se už nevrátila. Rodiče 
ani netušili, že se něco děje, až když začaly chodit domů dopisy - jednak ze 
školy a později od exekucí. Neměla jsem za co žít a hlavně pít, tak jsem si 
brala půjčky u nebankovních společností. No a tím se to všechno provalilo. 
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Do první léčby mě dostala máma. Sebrala mě někde v jakémsi bytě a od-
vlekla mě na záchytku a pak jsem nastoupila tři měsíce pobytu v PN. Vůbec 
mě to nebavilo a těšila jsem se, až se konečně dostanu ven a budu se moct 
vrátit k pití a přátelům. To se taky stalo. Jenže se to trochu zvrtlo - pila jsem 
stále víc, zhruba litr tvrdého a nějaké to pivo za den. Nakonec mě odvezla 
záchranka se selháním a otravou - hodně jsem to přehnala. Ovšem ani dru-
hé léčba nebyla poslední. Sice jsem se snažila, ale po ukončení léčby jsem 
měla pocit, že tím je to vyřízené a už to zvládnu sama a hlavně budu mít 
pití pod kontrolou. Nedopadlo to tak, rychle jsem se rozjela do původního 
tempa a udělala si další kolečko přes záchytku a PN. Během léčby jsem ko-
nečně pochopila, že je třeba něco víc, než jen projít léčbou - hlavně nevracet 
se k původnímu životnímu stylu, a tak jsem si podala žádost do Lotosu a 
začala jsem zde znovu, tentokrát doufám naposledy.
Byla bych ráda, kdyby všichni, co mají podobný problém, došli k poznání, 
že je třeba zapojit víc osobní snahy, než jen doktory.

Jana
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HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

BYTY NA PŮL CESTY – muži

Vedoucí terapeutka:  Mgr. Kristýna Krajňáková
Terapeuti:   Ing. Radka Kasanová
    Mgr. Ludmila Kymličková
    Mgr. Rafał Marciniak
    Mgr. Patrik Dráb
    Mgr. Mária Kahancová
    Mgr. Ivona Vaníková

Byty na půl cesty – muži úspěšně funguje  už  dvanáctým rokem.  Pobyt  
v Bytech na půl cesty je dobrovolný, minimální délka pobytu je jeden rok, 
maximální dva roky.

Byty na půl cesty se nacházejí v centru města – jsou to dva mezonetové 
byty o celkové kapacitě 14 klientů. Umístění bytů je výhodné z hlediska 
každodenního setkávání se klientů s běžným životem a veřejností. V lis-
topadu byl pro velký zájem otevřen třetí byt pro šest klientů.

V roce 2015 pracovalo v Bytech na půl cesty pro muže celkem sedm tera-
peutů, a to dva na 0,75 pracovního úvazku, čtyři na 0,5 úvazku a jeden na 
0,25 pracovního úvazku.

Terapeutické skupiny probíhaly pod vedením dvou odborných pracovní-
ků. Společná skupina bytů mužů se sešla vždy jednou za dva měsíce.
Parlamenty (setkání všech klientů a odborných pracovníků) probíhaly 
pod vedením jednoho odborného pracovníka za účasti všech ostatních 
pracovníků a klientů.

Přímá práce s klienty se odehrávala v podobě skupinové a individuální 
terapie. V rámci volnočasových aktivit jsme se odreagovali u pingpongo-
vého a biliardového stolu. Smyslem bylo společné setkání v neformální 
atmosféře, vhodné využití volného času klientů, dovednost relaxace a 
zapojování se do běžného života. Na konci léta jsme se sešli  u  jídla,  pití  
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a  u ohně na již tradiční akci s bývalými i stávajícími klienty.  
V roce 2015 byly po většinu  roku  byty  plně  obsazeny.  Počet  zájem-
ců  o službu převyšoval počet míst Bytů na půl cesty pro muže. Službu v 
roce 2015 využilo celkem 26 klientů. Řádně ukončilo pobyt 5 klientů, 
předčasně na vlastní žádost ukončili 4 klienti, pro porušení pravidel byli 
4 klienti vyloučeni. Z důvodu recidivy nebyl nikdo vyloučen.

Nadále probíhala vzájemná spolupráce terapeutů a pracovnic Centra po-
radenství a prevence – ambulantní služby naší organizace. 

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 potřebné pro práci 
s klienty se závislostí.

Kontakt na vedoucí terapeutku:

Mgr. Kristýna Krajňáková
Tel.: 739 087 588
e-mail: krajnakova@lotos-brno.cz

Obývací pokoj nově otevřeného bytu.
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BYTY NA PŮL CESTY – ženy

Vedoucí terapeut:  Roman Petrželka
Terapeutka:   Mgr. Klára Kolofíková

Byt na půl cesty pro ženskou klientelu byl otevřen v říjnu roku 
2005 a úspěšně od svého otevření plnil roli jednoho z mála dolé-
čovacích center alkoholové závislosti v naší republice. V průběhu 
posledních let přibyla další podobná zařízení. Centrum pro ženy 
leží velmi blízko středu města Brna a má proto vynikající obsluž-
nost i dostupnost všech důležitých míst, která mohou naše klient-
ky potřebovat. Celková kapacita bytu na půl cesty je šest klientek.
Dvojice terapeutů věnující se klientkám v BNPC je dlouhodobě zapra-
covaná, s bohatou zkušeností v 
práci s alkoholovou závislostí. 
Provoz je zajišťován 1,0 úvazkem. 
Doléčovací pobyt má tyto základ-
ní prvky: všechny klientky jsou 
zde dobrovolně, nejkratší délka 
pobytu je jeden rok, maximální 
dva roky. Jedenkrát týdně jsou v 
programu dvě až tři hodiny sku-
pinové terapie, jedenkrát týdně 
individuální terapie se školeným 
odborníkem. Součástí prvních 
dvou fází pobytu jsou návštěvy 
AA (anonymních alkoholiků). 
Pravidelná kontrola abstinence je 
zajištěna každý den.

Pracovníci BNPC se průběžně dál 
vzdělávají pomocí akreditovaných kurzů a psychoterapeutických výcvi-
ků. Součástí vzdělávacího procesu pracovníků jsou zároveň intervizní a 
supervizní setkání, stejně tak jako interní vzdělávání odbornou vedoucí.
Během roku došlo k několika změnám v programu a jedna zásadní změna 
v postupu přijetí klientky na byt. Již nevyžadujeme dva pohovory, ale jen 
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jeden osobní a druhý telefonický.

Zájemkyň o službu BNPC, které prošly pohovory, bylo v roce 2015 celkem 
12. Do programu nastoupily 4 klientky. 4 klientky v roce 2015 program 
ukončily, z toho 3 řádně nebo na vlastní žádost a 1 z důvodu porušení 
pravidel. 4 klientky přešly z minulého roku. Službu v roce 2015 využilo 
celkem 8 klientek.

Kontakt na vedoucího terapeuta:

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

Náš stánek na vánočním Jarmarku tu byl jen díky ochotě a invenci našich klientek.
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CENTRUM PORADENSTVÍ A PREVENCE

Vedoucí sociální pracovnice:   Mgr. Iveta Šedová, DiS.
Sociální pracovnice:    Bc. Aneta Málková, DiS. 
Externí právní poradce:  Mgr. Marek Lollok

Centrum poradenství a prevence (dále jen Centrum) je ambulantní 
služba, jejíž náplň vychází ze speci�ckých požadavků klienta. Posláním 
Centra je pomáhat osobám se závislostí na alkoholu řešit jejich aktuální 
problémy v oblasti pracovní, bytové, dluhové a sociální.

Nejčastějším cílem spolupráce klientů a Centra je nalézt uplatnění na 
pracovním trhu. Tento cíl byl z velké většiny u klientů Centra doprovázen 
tématem dluhové problematiky. I tento rok jasně ukázal, že oblast dluhů 
a jejich řešení zůstává stěžejní oblastí pro setrvání klientů v dlouhodobé 
abstinenci a znovuzačlenění do společnosti. Mezi další časté zakázky 
patřila v minulém roce podpora při vyřizování dokumentů na úřadech 
a pomoc s nalezením ubytování (většinou po odchodu z pobytového do-
léčovacího programu).

Jako podpůrný motivační prostředek jsou od listopadu 2015 realizována 
skupinová setkání pro nezaměstnané klienty, tzv. Job kluby. Tato setkání 
vede dvojice pracovníků (sociální pracovník a terapeut) a probíhají je-
denkrát týdně v dopoledních hodinách a trvají dvě hodiny. V rámci těch-
to setkání mají klienti možnost sdílet své zkušenosti s hledáním práce, z 
výběrových řízení apod. Setkání jsou vedena i vzdělávací formou, každý 
Job klub má své téma, které vychází především z aktuálních potřeb klien-
tů (jak psát životopis a motivační dopis, pracovně-právní vztahy, řešení 
dluhů a exekucí, otázky týkající se bydlení apod.). V rámci skupin tak kli-
enti získávají potřebné informace pro řešení svých pracovních, sociálních 
a dlužních závazků a posilují své dovednosti pro nalezení zaměstnání, 
které je základní podmínkou pro řešení dalších problémů i začlenění se 
zpět do společnosti.

Kvalitní poskytování služeb je zajištěno dvěma sociálními pracovnicemi 
na zkrácené úvazky (celkem 1 úvazek) za podpory externího právního 
poradce, který klientům pomáhá při řešení složitějších situací týkajících 
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Centrum poradenství a prevence
Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.

Pracovnice Centra jsou vázány mlčenlivostí. Základní služby Centra 
jsou poskytovány bezplatně, v případě právního poradenství je klienty 
hrazen   �nanční   příspěvek   ve   výši  100,-Kč  za  osobní  konzultaci   
a 50,-Kč za e-mailovou konzultaci.  

Tel:  543 255 383
 739 060 350
 773 826 733

e-mail: centrum@lotos-brno.cz

Zeleně vyznačené místo - v centru města Brna.

se dluhové, rodinné nebo jiné problematiky.

Služeb Centra v roce 2015 využilo 29 klientů a 15 klientek v rámci dlouho-
dobé spolupráce a 2 klienti a 2 klientky v rámci krátkodobé spolupráce.

Dvořákova 13
602 00 Brno
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PODPŮRNÁ SKUPINA PRO LIDI SE ZÁVISLOSTÍ NA ALKOHOLU 

Terapeuti:  Mgr. Ludmila Kymličková
  Mgr. Kristýna Krajňáková

Podpůrná skupina je důležitou součástí doléčování a udržování střízlivos-
ti. Je otevřena jak zájemcům z řad bývalých klientů Bytů na půl cesty, kteří 
chtějí po odchodu z pobytové služby zůstat v kontaktu a nadále na sobě 
pracovat, tak i ostatním zájemcům, kteří se potýkají se závislostí na alko-
holu a absolvovali ústavní protialkoholní léčbu, detoxi�kaci, ambulantní 
léčbu u psychiatra či přestali pít sami a potřebují k udržení střízlivosti 
psychologickou podporu.

Podpůrná skupina funguje od poloviny roku 2010 a je otevřená  mužům  
i ženám. Podmínkou účasti na skupině je aktuální střízlivost, kterou kon-
trolujeme před začátkem skupiny. Skupina se řídí pravidly, která vznikala 
ve vzájemné spolupráci klientů s terapeuty, aby bylo zajištěno bezpečí 
klientů.

Během roku 2015 Podpůrnou  skupinu  využilo  19  klientů  ( 13  mužů,  
6 žen), z nichž někteří skupinu navštěvují více než rok. Skupina je určená 
pro max. 9 klientů, přičemž obvykle je na skupině přítomno 4-6 klientů. 
Skupina se naplnila v roce 2014 zejména díky spolupráci s psychiatrem 
MUDr. Petrem Zahradníkem, který klientům se závislostí předal infor-
mace o její existenci. Díky velkému zájmu někteří klienti čekali v pořad-
níku, než se pro ně místo ve skupině uvolnilo. V současnosti má skupina 
stabilní jádro dlouhodobých účastníků a zároveň je otevřena novým 
zájemcům.

Na skupině má každý z klientů prostor rozebrat své problémy, ale také se 
podělit o úspěchy a pokroky v každodenním střízlivém životě. Klienti si 
na skupinách cení zejména možnosti otevřeně mluvit o svých starostech 
bez obav z odsouzení. Je pro ně podpůrné být v kontaktu s lidmi s po-
dobnými problémy, kteří se také snaží žít život bez alkoholu a mohou jim 
být v krizových situacích inspirací, oporou a zdrojem zkušeností. Klienti 
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často hovoří o důležitosti pravidelného docházení na skupinu – je to pro 
ně jeden z pilířů jejich střízlivosti. 

Skupinu vedly v roce 2015 dvě zkušené terapeutky, Mgr. Ludmila Kymlič-
ková a Mgr. Kristýna Krajňáková. Obě terapeutky pracují pod supervizí, 
průběžně se vzdělávají v oblasti adiktologie a psychoterapie a mají dlou-
holetou zkušenost s prací s klienty závislými na alkoholu.

Kontakt na podpůrné skupiny:

e-mail: podpurneskupiny@lotos-brno.cz

Mgr. Kristýna Krajňáková
Email: krajnakova@lotos-brno.cz
Telefon: 739 087 588
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HISTORICKÁ DATA 
LOTOSU - DOLÉČOVACÍHO CENTRA, o. p. s.

Rok 2003

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

Rok 2004

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

Rok 2005

květen  - 1. výročí  provozu  TK BNPC pro muže 
říjen   - otevření  TK BNPC pro ženy
listopad  - zahájení provozu Kanceláře podporovaného zaměstná- 
     vání (nyní Centrum poradenství a prevence) 

Rok 2006 

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

Rok 2007

leden  - výjezdové semináře „Dluhové poradenství“
únor  - výjezdové semináře „Dluhové poradenství“
*Byty na půl cesty
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březen  - projekty MPSV, MMB a JMK
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 CPP)
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
*Psychiatrická léčebna
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prosinec - celoroční účast na komunitním plánování
  - zařazení TK BNPC do víceletého �nancování na JMK

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., CPP – 1 úv.)
září  - změna ředitelky o. s. Lotos Brno
říjen  - poprvé podána žádost o dotace u MMB – protidrogové  
        oddělení na TK BNPC a CPP

prosinec - 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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Rok 2012

květen  - prezentace obou služeb v PL Jihlava
červenec - prezentace obou služeb v PL Kroměříž a Jemnice
říjen                  - den otevřených dveří
listopad - ukončení projektu ESF –  OP LZZ

Během roku průběžně podávány žádosti o dotace (MPSV, JMK, MMB, 
MČ Brno-střed) a granty (ESF, různé nadace – úspěšně zahájen projekt 
individuálního poradenství v rámci nadace Siemens).

Rok 2013

duben  - transformace o. s. Lotos Brno na Lotos – doléčovací  
     centrum o. p. s.
květen  - prezentace obou služeb v PL Jihlava
červenec - prezentace obou služeb v PL Bohnice a Jemnice
září  - zahájení pravidelných půldenních programů („venkov- 
     ních skupin“) pro klienty              
říjen   - den otevřených dveří
           - oslavy 10. výročí založení organizace

Během roku průběžně podávány žádosti o dotace (MPSV, JMK, MMB, 
MČ Brno-střed) a granty (ESF, různé nadace).

Rok 2014

květen  - strategické plánování organizace – 2. setkání
červenec - prezentace obou služeb v PN Brno-Černovice 
říjen     - strategické plánování organizace – 3. setkání
              - den otevřených dveří
  - aktivní účast na konferenci A Klubů ČR
  - prezentace na Adiktologické konferenci
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Během roku průběžně podávány žádosti o dotace (MPSV, JMK, MMB, 
MČ Brno-střed) a granty (ESF, různé nadace).

Rok 2015

květen  - strategické plánování organizace 
červen  - prezentace obou služeb v PN Brno-Černovice 
červenec - certi�kace odborné způsobilosti RVKPP na pobytovou  
      službu
září  - prezentace obou služeb v PN Havlíčkův Brod, Jihlava               
říjen                - Den otevřených dveří
listopad - otevření nového bytu pro muže 
prosinec - prezentace organizace v rámci vánočních trhů          

Během roku průběžně podávány žádosti o dotace (MPSV, JMK, MMB, 
MČ Brno-střed) a granty (ESF, různé nadace).
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Příjmy za rok 2015 4 423 643,00  
   
z toho   
   
přijaté dotace celkem 3 581 600,00  
MPSV byty 1 234 900,00  
MPSV centrum 598 700,00  
JMK OSV centrum 154 000,00  
JMK OSV byty 459 000,00  
JMK OŠ byty 210 000,00  
Magistrát města Brna, OSP - byty 532 000,00  
Magistrát města Brna, OSP - byty 
(do�nancování) 120 000,00  
Magistrát města Brna, KCP - byty 100 000,00  
Magistrát města Brna, OSP - centrum 173 000,00  
Magistrát města Brna, KCP -  centrum 30 000,00  
příspěvek od klientů  celkem 818 453,00  
příspěvek od klientů Štěpánská 593 763,00  
příspěvek od klientů Kolískova 218 456,00  
příspěvek právní poradenství 6 234,00  
přijaté úroky z účtu 8 440,00  
   
přijaté dary 15 150,00  
   

 
 

   
   
Výdaje za rok  2015  4 160 805,00
   
z toho   
   
materiálové náklady  145 949,00
z toho   
kancelářské potřeby  12 189,00
nákup DHM  81 583,00
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ostatní materiálové náklady  52 177,00
   
spotřeba energie  57 775,00
   
spotřeba plynu  174 619,00
spotřeba vody  56 053,00
   
opravy a údržba  12 389,00
   
cestovné  26 821,00
   
náklady na reprezentaci  5 457,00
   
ostatní služby  936 892,00
z toho   
telefonní poplatky  47 507,00
nájemné Štěpánská  336 000,00
nájemné Kolískova  180 00,00
nájemné Štěpnáská, byt č.1 27 117,00
nájemné kancelář Dvořákova  96 563,00
vyúčt.služeb Štěpánská  24 852,00
školení, vzdělávání  80 859,00
pojištění organizace  12 557,00
rozhlasové a televizní poplatky  4 860,00
supervize  24 396,00
právní služby  8 250,00
ostatní služby  93 913,00
   
mzdové náklady  2 105 663,00
sociální pojištění  464 765,00
zdravotní pojištění  166 757,00
   
ostatní náklady -popl. bance apod.  7 665,00
   
výsledek hospodaření  262 838,00
 daň z příjmů 4 750,00

V Ivančicích 3.3.2016
Marie Konečná
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KONTAKTY, BANKOVNÍ SPOJENÍ

Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.
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 poradenství a 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
Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.
Dvořákova 13 
602 00 Brno 
Sberbank CZ, a. s.,  4200017817/6800
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CÍLE NA ROK 2016

V roce 2016 plánujeme realizovat následující aktivity:

• Zkvalitňovat sociální služby, které poskytujeme

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

• Podávat žádosti o �nanční prostředky u různých nadací

• Podílet se na Komunitním plánu města Brna

• Rozšiřovat spolupráci s dalšími organizacemi

• Uspořádat Den otevřených dveří 

Souběžně bude probíhat realizace služeb BNPC a CPP, dále komunikace 
s odbornou a laickou veřejností (prezentace, články). Oslovíme možné 
dárce a sponzory.
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BNPC

Poslání:
Poslání Bytů na půl cesty pro muže a ženy (dále BNPC):
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 terape-
utického 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 případný relaps (do 1 týdne od počátku  
                  relapsu 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 
• aktivní spolupráce klienta – služba je poskytována takovým způsobem,  
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   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 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 zájemce požaduje
• v případě naplněné kapacity
• v případě, že zdravotní stav klienta znemožňuje poskytnutí služby 
• u závislosti pouze na nelegálních drogách, lécích nebo patologickém   
   hráčství
• lidem s depresí nebo poruchou příjmu potravy, pokud jsou tyto  v  
   akutní  fázi
• lidem s mentálním postižením nebo demencí
• lidem vyžadujícím bezbariérový přístup
• lidem s infekčními chorobami
• gravidním 

Centrum poradenství a prevence

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

Cílem je:
• pomoci klientům najít a udržet si zaměstnání
• zvyšovat   jejich  schopnost   orientace na  trhu  práce a  zlepšit  jejich    
   dovednosti  potřebné  k  získání a  udržení  zaměstnání  (sepsání  
   životopisu, motivačního dopisu a jednání při přijímacím pohovoru)
• pomoci  klientům   vyrovnat  jejich   sociální  a  �nanční  závazky  z   
   minulosti 
• zvyšovat   schopnost   klientů   efektivně  hospodařit  s   �nančními         
   prostředky
• pomoci řešit bytovou situaci
• vést klienty k samostatnému a zodpovědnému přístupu při řešení  
   svých problémů
• pomáhat při uplatňování jejich práv a zvyšovat jejich právní povědomí

Služby poskytujeme dospělým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní 
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situaci a mají zájem ji aktivně řešit. Mezi tuto cílovou skupinu patří osoby 
závislé na alkoholu nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Podmínky spolupráce:
• 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 zájemce požaduje
• v případě naplněné kapacity
• v případě, že zdravotní stav zájemce znemožňuje poskytnutí  
  služby

Zásady poskytovaných služeb:
• 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 podí- 
  let se na konkrétní náplni služby
• rovnost příležitostí – služba nediskriminuje žádnou skupinu osob 
  (podle věku, pohlaví, státní příslušnosti, vyznání, sexuální orientace   
   apod.)
• diskrétnost a důvěra – všechny osoby zapojené do poskytování  
  služby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které  
  souvisí s účastí klienta
• respektování základních lidských práv a důstojnosti klienta – všechny  
  osoby zapojené do poskytování služby respektují důstojnost a další prá- 
  va 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 povinnosmi vyplývají- 
   cími ze zákona č. 101/2000 Sb.
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI

Agapo, o.  p. s.

A Kluby Česká republika o. p. s.

Armáda spásy ČR, pobočka Brno

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

Manželská a rodinná poradna Brno

Modrá linka, o. s.

Probační a mediační služba ČR, středisko Brno

Sdružení Práh, o. s.

Sdružení Podané ruce, o. s.    
 
TRIADA-Poradenské centrum, z. ú.

Psychiatrické léčebny/nemocnice:
Brno-Černovice, PATEB s. r. o. Jemnice,  Kroměříž,  Opava,  Jihlava,  
Bohnice,  Červený   Dvůr,   Beřkovice,   Havlíčkův  Brod,  Bílá  Voda,  
Šternberk, Dobřany, Nechanice.
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PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom poděkovali všem donátorům, organizacím a sponzorům,  
kteří se podíleli �nančně, materiálně nebo bezplatnými službami na čin-
nosti organizace Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Magistrát města Brna
Městská část Brno-střed
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