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Jak se do programu 
přihlásit

dobrovolně

na doporučení nebo žádost jiných institucí

(OSPOD, Středisko výchovné péče,

psychiatr, škola apod.)

 Na úvodní sezení je žádoucí přítomnost

zákonného zástupce. 

(pro poradenství může dítě/mladiství přijít i

bez zákonného zástupce)

Doporučujeme se na první setkání objednat

telefonicky nebo emailem.

Součástí naší práce je

adiktologická terapie

psychoterapie (rodinná, skupinová)

poradenství (adiktologické, sociální,

zdravotní)

psychiatrické vyšetření

psychologické vyšetření

screeningové testování na přítomnost

návykových látek (pouze jako doplněk v

péči o klienta, nejedná se o terapeutický

nástroj)

telefonické a internetové poradenství

 



1) ZÁKONY
Pracujeme v souladu se zákonnými normami ČR
a dalšími smlouvami, které zajištují
profesionalitu a odbornost naší služby.
2) KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
Na klienta nahlížíme komplexně, zajímá nás tedy
nejen problematika, se kterou přicházíte, ale
také klientova rodina, vztahy, zdraví fyzické i
psychické a další.
3) ROVNÝ PŘÍSTUP
Služba je veřejně přístupná a určená pro všechny
bez ohledu na pohlaví, národnost, právní či
společenské postavení, sexuální orientaci apod. 
4) INFORMOVANOST
Snažíme se, aby o nás lidé i instituce věděli.
5) ANONYMNĚ A ZDARMA
Služba je poskytována bezplatně. Pro poradenství
nás můžete kontaktovat i anonymně, pokud se
pak stanete našimi klienty, Vaše osobní údaje
budou v bezpečí.
6) FLEXIBILITA A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Služba je poskytována bez odkladu, vycházíme
vstříc Vašim individuálním možnostem a
potřebám. 
7) SVOBODA A PRÁVA
Respektujeme práva a svobodu našich klientům,
ke všem přistupujeme bez předsudků.
8) SAMOSTATNOST
Podpoříme Vás v obtížné situaci, zároveň ale
vedeme k samostatnosti a odpovědnosti.
9) MOTIVACE KE ZMĚNĚ
Součástí naší práce je motivace k takovým
činnostem, které povedou k celkovému zlepšení
životní situace.
10) NÁVAZNOST
Tým je složen z různých odborníků, pokud však
rozsah nebude stačit, skrz síť dalších služeb a
institucí doporučíme to nejvhodnější. 

včasné rozpoznání škodlivého chování

navázání spolupráce s klientem a jeho

zákonnými zástupci

navození terapeutického vztahu, který

umožní práci na procesu změny

nalezení fungujících intervencí a

mechanismů pro to, aby se neprohlubovalo

fyzické, psychické a sociální poškození

klienta, které je způsobené závislostním

chováním

nápravu rodinných vzorců chování, která je

pro změnu nezbytná

udržení kontaktu v doléčovacím procesu k

udržení změny a stabilizace

Naším posláním je zajistit pomoc dětem a

mladistvým, kteří řeší problém s návykovým

chováním, včetně pomoci jejich blízkým.

Naše cíle jsou:

dětem a mladistvým od 10 do 18 let včetně,

kteří jsou ohroženi/zasaženi závislostí na

návykových látkách

dětem a mladistvým od 10 do 18 let včetně,

kteří jsou ohroženi/zasaženi nelátkovou

závislostí

rodičům/zákonným zástupcům/okolí dětí a

mladistvých od 10 do 18 let včetně, kteří

jsou ohroženi/zasaženi látkovou nebo

nelátkovou závislostí

„Jsme tu od toho, abychom Tě prováděli a
podpořili v cestě

za změnou, pomohli Ti najít a definovat nové
příležitosti, které Tě zavedou ke

zvýšení kvality života. Dveře tu máš otevřené,
tak přijď a my Ti se vším

pomůžeme.“
 

Komu je program určen

Diagnostická fáze – adiktologická, sociální,

psychiatrická a psychologická (4 setkání)

Adiktologická fáze– terapeutický program

(6-12 měsíců)

Doléčovací fáze (6-12 měsíců)

1.

2.

3.

Služba je nabízena klientům z celého Ústeckého
kraje.

 
Není brán ohled na typ závislosti, její fázi,

historii užívání, způsob aplikace ani na motivaci
ke změně, popř. léčbě.

Naše poslání a cíle

Fáze programu

Naše zásady


