
   

EXIT, terapeutická komunita 
Komorní Lhotka 151, 739 53 
tkɕslezskadiakonie.cz 
734 873 868 
 

Průvodce 

EXIT 

Terapeutickou komunitou 

 

 

 

1.7.2022 

 

 
Vítej mezi námi. 

Exit je cesta ven z životního stylu či spíš způsobu 

přežívání, který máš za sebou. 

Komunita jsme my. 

Zdaleka nejen terapeuti. Teď jsi v tom s námi. 

Jdeme na to? 
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1. Poslání sociální služby  

Posláním sociální služby EXIT, terapeutická komunita (dále EXIT TK) je  

poskytovat podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku  

škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé  

sociální situaci. Nabízíme strukturované, bezpečné a podnětné prostředí pro  

jejich zotavení, osobní růst, učení a zrání za současného dodržování  

abstinence od návykových látek a zdržení se jiných rizikových forem chování  

(gamblingu, páchání trestné činnosti, záškoláctví apod.). Motivujeme je ke  

změně životního stylu, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a k návratu  do 

běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování. Pracujeme  také s 

rodinou a blízkými osobami klientů.  

 

1.1 Cíle služby  

Dosažení a udržení abstinence  

- zlepšení zdravotního stavu, péče o své zdraví, fyzickou a psychickou  
kondici, stabilizace nového životního stylu bez návykových látek a  
rizikových forem chování,  

- zvyšování sebekontroly,  
- zvládání náročných a stresových situací.  

 

Návrat do běžného života bez drog, alkoholu a závislostního chování  

- získání náhledu a převzetí zodpovědnosti za  vlastní jednání, 
- zlepšení sociální situace, osvojení a rozvoj studijních, pracovních 

návyků 
- příprava na profesní život a motivace k dalšímu vzdělávání, 
- rozvoje sociálních a komunikačních dovedností, 
- zvýšení sebepoznání a sebedůvěry, 
- nalezení vhodných aktivit pro trávení volného času a jeho plánování. 
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Podpora rodinného systému klientky/klienta 

- zlepšení vztahu k sobě i ke druhým lidem, podpora rodinného 
systému klienta a ozdravení vztahů, 

- vytvoření a posílení kompetencí rodiny a blízkých osob při řešení 
problémů spojených se závislostním chováním a užíváním 
návykových látek. 

 

1.2 Zásady poskytování služby  

Zásada individuálního přístupu 

Přistupujeme ke každému klientovi jako k jedinečné a neopakovatelné 

bytosti. Při práci s ním vycházíme z jeho potřeb a možností.  

 

Zásada motivace a aktivizace 

Motivujeme a podporujeme klienty k přijetí zodpovědnosti za vlastní 

nepříznivou situaci a k jejímu aktivnímu řešení. 

 

Zásada respektu 

Každého člověka vnímáme jako jedinečnou lidskou bytost, která má svou 

důstojnost, je hodna úcty a porozumění, jednáme s respektem a bez 

předsudků. Při práci s klienty vycházíme z etického kodexu Slezské diakonie a 

hodnot Slezské diakonie. 

 

Zásada jasných pravidel 

Vzájemná spolupráce je postavena na dojednaných pravidlech, respektujících 

jedinečnost každého člověka na straně jedné a podmínky poskytování služby 

na straně druhé. 

 

 

Zásada komplexního přístupu 
V práci s klientem se zaměřujeme na stabilizaci a rozvoj osobnosti v rovině 
fyzické, psychické, sociální i duchovní. Poskytování služby je zajištěno 
pracovníky z více oborů (psychiatr, psycholog, pedagog, sociální pracovník, 
adiktolog, zdravotník ...). 

2. Cílová skupina služby  

Mladí dospělí ve věku 14 až 26 let, kteří mají vážné zdravotní nebo sociální 
problémy v důsledku škodlivého užívání návykových látek (drogy, alkohol, 
léky…) nebo jiného závislostního chování (gamblingu…). 
EXIT, terapeutická komunita patří mezi sociální služby s nadregionální a 
celostátní působností, není vázána na konkrétní území (jinak řečeno “je 
jedno, odkud přicházíš, u nás je pro tebe vždycky místo“). 

 

Služba EXIT, terapeutická komunita není určena osobám, které: 

- vyžadují bezbariérové bydlení, 
- jsou nevidomé, neslyšící nebo jsou cizinci a nedisponují pomůckami či 

opatřeními, které pomohou s dorozuměním, 
- jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby (akutní 

infekční onemocnění, duševní porucha, která závažným způsobem 
narušuje kolektivní soužití apod.), 

- procházejí aktuálně substituční terapií. 
 

2.1 Podmínky pro přijetí do EXIT, terapeutické komunity 

- dobrovolný vstup a motivace k léčbě, 
- přijetí řádu a pravidel života v komunitě, 
- vyjádření lékaře o zdravotním stavu, 
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- písemné doporučení z odborných zařízení (psychiatr, psycholog, 

ambulantní adiktologická služba, SVP aj.) o vhodnosti léčby 

v komunitě,  

- osobní účast na jednání se zájemcem o službu, 

- vyplnění žádosti o přijetí do EXIT TK, 

- hospitalizace ve zdravotnickém zařízení v délce alespoň sedmi dní 

před nástupem do EXIT TK. 

 
U nezletilých klientů je vyžadován souhlas a spolupráce zákonného 
zástupce. 
 

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin po celý rok. 
Kapacita služby je 12 osob. 

Úhrada za den je 180 Kč za osobu, 
z toho 60 Kč příspěvek na ubytování, 

120 Kč příspěvek na stravu. 
 

Osoby, které na komunitě přespávají, hradí poplatek 100 Kč/osoba/noc. 
 

Naše komunita je nekuřácká. 
 

 
 
 
 
 

3. Stručný popis nabízené činnosti a úkonů služby 

 
EXIT, terapeutická komunita poskytuje tyto činnosti: 

 
- Poskytnutí ubytování a zajištění podmínek pro osobní hygienu, 
- zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení, 
- zajištění podmínek pro samostatnou přípravu stravy, včetně pomoci 

s její přípravou, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, 
- individuální terapie a poradenství, 
- skupinová terapie a poradenství (dynamická skupina, prevence 

relapsu,…), 
- individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům, 
- pracovní terapie, 
- práce s rodinou, skupinové poradenství pro rodiče a osoby blízké 

klientovi, 
- sociální práce, 
- socioterapie, 
- zátěžové programy, 
- krizová intervence, 
- orientační testy na přítomnost návykových látek. 
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4. Průběh léčby aneb Jak to u nás chodí – fáze za fází 

 

Délka léčby: 6 měsíců 

 

Pojďme si teď říct, co Tě čeká v jednotlivých fázích, jak dlouho každá z nich 
trvá,  jaké jsou jejich výhody a jaké povinnosti z nich pro Tebe vyplývají, 
co je jejich obsahem. 
  

Nultá fáze - první týden od tvého nástupu do EXIT TK; Téma: Můj životní 
příběh 

- s podpisem smlouvy dostaneš i otázky ke klauzuře a životopisné 
skupině 

- klauzura - probíhá hned po uzavření smlouvy, asi tak hodinku budeš 
sám/sama v klauzurním pokoji, kde písemně odpovíš na otázky; 
odpovědi pak obhájíš před ostatními členy EXIT TK, kteří je přijmou, 
anebo taky ne, záleží to hodně na Tobě, tak je zpracuj tak, aby ses 
stal/a součástí naší komunity 

- životopisná skupina - zvládl/a jsi úspěšně klauzuru? Skvělé, vítáme Tě 
na EXIT TK, teď jsi jedním/jednou z nás a Tvoje cesta právě začíná. 
Tvým dalším úkolem je zodpovědět další balík otázek, které jsi 
dostal/a, máš na to 4 dny. Odpovědi pak pověsíš na určenou 
nástěnku, ať si je mohou ostatní prohlédnout, a den nato proběhne 
Tvoje životopisná skupina (ale ne v neděli! To bychom přesunuli na 
pondělí). Když projdeš, naplánuj si spolu s terapeuty přestup do první 
fáze:-) 

- taky Tobě a Tvým zákonným zástupcům předáme termíny 
skupinových setkání (říkáme jim Klientská síť), které jsou pro vás 
všechny závazné, a možných návštěv (těch využít můžete a nemusíte) 

- svého garanta už znáš, budete spolu mluvit o samotě minimálně 
jednou týdně (říkáme tomu individuální pohovor neboli “ípéčko”), 
postupně se seznámíš i s ostatními, kteří Tě budou provázet léčbou 

- je to pro všechny trochu náročné, pojďme si o tom všichni popovídat 
aspoň přes on-line setkání (tedy Ty, Tvůj garant a zákonní zástupci) 

- víme, že je toho najednou hodně, všechno je nové a máš co dělat, aby 
ses rozkoukal/a, ale potřebujem ještě jednu věc, jestli chceš postoupit 
do první fáze: vyrob svůj erb, který bude charakterizovat Tvé odhodlání 
zůstat s námi, bude pak viset na stěně v komunitní místnosti po celou 
dobu Tvé léčby 

- v “nulce” nemůžeš zastávat žádné funkce, spíš se soustřeď na sebe, 
aby ses rozhodl/a, jestli s námi chceš zůstat i dál; v tom ti může pomoci 
starší sourozenec (brácha nebo ségra), kterého Ti vybereme , a taky 
terapeuti - jsme ti všichni k dispozici 

- telefonovat můžeš každý den, ale jen 5 minut z našeho služebního 
telefonu pod dohledem pracovníka, a pouze zákonným zástupcům 
(pokud ti už bylo 18, tak se dohodneme předem, kdo tě v léčbě nejvíce 
podporuje a chceš s ním být v kontaktu) 

  

První fáze - 6 týdnů; Téma: Já a moje rodina - zmapování situace, Já a čas 

- adaptace na chod komunity, Já a drogy - práce s chutěmi a spouštěči 

- takže to chceš zkusit? Skvělé, vítáme Tě v první fázi:-) obsahem 
rozhovorů s garantem teď bude: zmapování rodinné situace (nakreslíš 
si s pomocí garanta sluneční soustavu, tzn. svou rodinu, jak k sobě 
máte blízko atd.), pojmenuješ své spouštěče (tj. co u Tebe vyvolává 
touhu si jít dát), a jak se u Tebe projevují chutě (co to vlastně je, a jak 
moc s nimi umíš pracovat); nechceme po Tobě víc, než abys to 
přiznal/a a pojmenoval/a, to my Tě pak naučíme, jak s tím pracovat ;-) 

- Tvým úkolem v této fázi je naučit se zacházet s harmonogramem EXIT 
TK, pracovat s časem (abys nelelkoval/a, když nemáš, a tak…), prostě 
se postupně dostat do toho, jak to tu u nás funguje, a přijmout to 
(anebo ne - v tom případě se ale nejspíš rozloučíme) 

- telefonovat budeš opět z našeho služebáku v kanceláři za přítomnosti 
pracovníka, ale už to bude 10 minut :-) 
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- a může Tě už navštívit rodina, jupí! Víme, že máš rád/a všechny své 
sestřenice a bratrance, ale máme omezenou kapacitu, takže pro 
tentokrát jen jeden zákonný zástupce a jeden člen rodiny, souhlas?  

- funkce: dobrá zpráva - už můžeš být pomocníkem v kuchyni:-) Tzn. 
budeš k ruce kuchaři. Taky ti svěříme naše kočičí přátele, když 
vyfasuješ funkci chovatele. 

- chceš jít dál? To je fajn, co pro to máš udělat? 
 hned po přestupu do první fáze si s garantem řekneš, na čem chceš 

vlastně pracovat, a pak se tím taky budeš řídit, čili aktivně uděláš 
všechno pro to, abys svých cílů dosáhl/a 

 aktivně se budeš účastnit individuálních pohovorů i programu EXIT 
TK (tzn. na IP nebudeš sedět jako pecka a smát se garantovi do 
obličeje, nebudeš spát, když máš uklízet koupelnu a nebudeš uklízet 
koupelnu, když máš jít na prevenci relapsu, rozumíme si?) 

 v průběhu této fáze Ti garant předá otázky k přestupu do další fáze, 
kdy to bude přesně, to se domluvíte spolu; postup je stále stejný - 
prostě na ně písemně odpověz 

 taky napiš dopis - sám/sama sobě - “Milý Jardo/Milá Jaruno, tak se 
podívej, kam už jsi to během první fáze dotáhl/a, kolik už se ti toho 
povedlo, jen ještě na tomto budeš muset trochu zapracovat…”; až 
bude hotový, přečteš si ho s garantem 

 a těšíme se na workshop, který pro nás připravíš:-) Fantazii se meze 
nekladou, ale rádi Ti poradíme, nakolik jsou Tvoje představy reálné, 
tak se neboj oslovit garanta nebo kohokoli jiného z týmu 

 
Druhá fáze - 6 týdnů; Téma: Jak zvládám spouštěče, Můj život po 
odchodu z komunity 

- ale ne, tak Ty jsi ve dvojce? Super! Pokračuj v započaté práci:-)  
S garantem se i nyní budeš setkávat aspoň jednou týdně. Co budete 
řešit? 
 chutě a spouštěče - věčné téma, jeden si myslí, že už to má 

zmáklé...viď? Pojďmě víc do hloubky, budeme hledat odpovědi 

hlavně na to, jaké jsou Tvé spouštěče a jak s nimi pracovat, jak se 
u Tebe projevují chutě a co na ně pomáhá 

 rodina - nejste moc zadobře? Něco se nedaří podle Tvých představ? 
Co to je? A co s tím můžeš udělat? Jsme tu pro Tebe, ne za Tebe - 
pomůžeme Ti najít cestu, ale jít po ní už musíš sám/sama...aspoň to 
zkus, když výsledek nebude takový, jaký jsi čekal/a, nevadí ;-) 

 budoucnost - ajéje, on se život nezastavil? To je překvápko, co? Tak 
co s tím? Už máš jasno, na jakou školu půjdeš? Jestli tě nechají 
dostudovat? Nebo budeš radši na pracáku? A co Tvůj volný čas, už jsi 
přemýšlel/a, jak ho budeš trávit? Ne? Tak právě teď nastal ten 
správný čas udělat si v tom všem jasno… 

- no, už jsi tu s námi nějaký ten pátek, takže čekáme, že harmonogram 
a režim máš v malíčku a nedělají Ti žádný problém 

- už Tě nebaví, jak se občas nedokážete mezi sebou dohodnout, na jaký 
film se budete v sobotu koukat? Není nic jednoduššího, než využít 
“výhodu přednostního práva” a prostě určit, na co by ses chtěl/a dívat 
Ty; takhle to můžeš udělat dvakrát během této a každé další vyšší fáze  

- funkce: už jsi zase o kousek dál, takže můžeš mít i více zodpovědnosti; 
ve dvojce plníš funkci majordoma (to je takový správce našeho baráku 
při Velkém úklidu), kuchaře (takže jsi to Ty, kdo zodpovídá za přípravu 
a servírování jídla, a taky ohlašuješ gongem vše potřebné), správce 
terasy (zamést smetí, srovnat lavičky atd.), starší bratr/sestra (už toho 
hodně víš, takže to můžeš předat nově příchozím) 

- s voláním je to pořád stejné - kancl, dohled pracovníka - mění se ale 
délka, a to na 15 minut; 

- pořád chceš jít dál? To nás těší, co pro to musíš udělat? 
 aktivní účast na programu a na IP  je jasná, to už znáš z předchozí fáze 
 že si budeš plnit stanovené cíle? To už Tě taky nemůže překvapit… 
 o uspořádání workshopu víš, to se nemění (jen prosím neopakovat, 

přijď s něčím jiným, jen ať je to stejně zábavné jako posledně:-)  
 taky si vezmeš na starosti jeden z večerů, kdy máte mít klientskou 

skupinu; rádi Ti poradíme, pomůžeme, budeme v tom s Tebou, ale 
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jinak je to ve Tvé režii (a buď trochu kreativní, máš na víc než jen zahrát 
si “Člověče, nezlob se”) 

  

Třetí fáze - 5 týdnů; Téma: Já a můj volný čas, Moje ideální rodina 

- no nekecej, třetí fáze? Gratulace! To už jsi skoro absolvent/ka! Je to 
velká událost, kterou se nesmazatelně zapíšeš do dějin EXIT TK, a to 
doslova - otiskneš svou ruku na náš “Strom 3. fáze”, který máme v 
komunitce na zdi :-) A dál? 

- minimálně 1 individuální pohovor s garantem týdně zůstává, stejně 
tak i volání v délce 15 minut denně z našeho pracovního telefonu v 
kanceláři pod dohledem jednoho z terapeutů 

- co je nového? Vycházky! To, že jsi ve třetí fázi, už něco znamená, 
především naši důvěru a Tvou odpovědnost - můžeš se v osobním 
volnu po předchozí domluvě s terapeuty vzdalovat z EXIT TK až na 30 
minut; ovšem pokud Ti ještě není 15 let, potřebujeme k tomu 
písemný souhlas Tvého zákonného zástupce 

- sluneční soustava - pamatuješ na první fázi, kde jsi kreslil/a svou 
rodinu? Teď na to s garantem navážete - zkusíš pojmenovat, jak by 
měla vypadat Tvoje ideální rodina (víš, jako kdybys měl/a tu moc a 
mávnutím kouzelného proutku bylo vše tak, jak potřebuješ Ty, aby Ti 
v tom bylo dobře); více se taky podíváš na svůj volný čas 

- vztahy nejsou nic jednoduchého, ale Ty máš teď nás a my Ti s tím rádi 
pomůžeme, třeba formou nácviku problémových situací, aby ses na 
jejich zvládání mohl/a lépe připravit 

- funkce: většinu už znáš - kuchař (+gong), majordomus, správce 
terasy, starší sourozenec. Nově k tomu přidáváme i funkci 
nástěnkáře, můžeš projevit svou kreativitu:-)  

- a co dál? Jdeme do čtverky? Pokud ano, připrav se na to, že: 
- se dál aktivně účastníš programu, individuálních pohovorů a připravíš 

další skvělý workshop, 
- připravíš a povedeš tématickou skupinu, 
- vymyslíš a zajistíš volnočasovou aktivitu pro ostatní členy,  

- zajistíš si následnou péči - kam budeš docházet po odchodu z EXIT TK? 
Potřebuješ nějaké odborníky - psychiatra, psychologa, zubaře, kožního 
lékaře? 

- budeš se věnovat tématu volného času, a to co nejpodrobněji a 
nejkonkrétněji, 

- víš, co se sebou dál - co chceš, kam jdeš a co pro to uděláš. 
 

Čtvrtá fáze - 6 týdnů; Téma: Moje nové já 
- většinu léčby už máš teda za sebou. Co teď? 
- telefonáty a vycházky se řídí stejnými podmínkami jako ve třetí fázi,  
- ve čtverce už se podílíš na plánování výletů - to znamená možnost něco 

ovlivnit, ale i zodpovědnost za to, aby to klaplo (nestačí ukázat prstem 
na mapu a říct “Sem se chci podívat”, ale taky naplánovat, jak se tam 
dostaneme, proč máme chtít zrovna na to místo, co tam budeme dělat, 
kolik nás to bude stát, na co se máme připravit...no je toho dost, ale Ty 
to s naší pomocí zvládneš, že jo? :-) 

- Family day - taková vcelku milá povinnost, kdy vymyslíš, naplánuješ a 
zorganizuješ celodenní setkání s Tvými blízkými v EXIT TK; můžeme 
grilovat, smát se a povídat si o tom, čeho už jsi v léčbě dosáhl/a, co Tě 
ještě čeká a jak Tě v tom mohou podpořit 

- funkce: stále stejné, jako do teď, žádná další nepřibývá, ale ty si je 
můžeš vybírat dobrovolně, tzn. nechceš vařit - nemusíš, klidně se 
soustřeď raději na to, co Tě čeká po odchodu z komunity; ani staršího 
sourozence už neděláš, jen Tě poprosíme, abys klientům v nižší fázi 
byl/a při výkonu jejich funkce oporou - dávej jim zpětnou vazbu, 
podpoř je, když si nebudou vědět rady, nebo přijď za náma, když 
zhodnotíš, že klient ve funkci potřebuje naši podporu a pomoc, díky:-) 

- ve čtvrté fázi se stáváš “styčným důstojníkem” mezi pracovníky a 
klienty; už víš, jak to tu chodí, co si mohou klienti pořešit mezi sebou a 
k čemu potřebujou terapeuty a tak… je to trochu i o Tvých 
komunikačních dovednostech, které budeš potřebovat po ukončení 
léčby “tam venku”, tak si to prostě zkus 
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Návštěvy 

- jasně, že se můžeš vídat se svými blízkými - s rodiči, sourozenci, nebo 
s jinými, kteří Tě během léčby aktivně podporují, tzn. účastní se 
pravidelných skype-hovorů (to si vyjasníme na začátku, kdo by to 
mohl podle Tebe být a proč), 

- návštěvy mohou probíhat každých 14 dní (návštěvní den je sobota), 
tu první strávíte v EXIT TK, ty ostatní už můžete jít ven - projít se po 
Komorní Lhotce a blízkém okolí, máte na to 4 hodiny 

- součástí každé návštěvy je taky malý pokec s terapeutem o tom, jak 
Ti to tu jde 

- a protože není naše budova nafukovací, omezme i počet těch, kteří 
za Tebou přijedou - domluvme se na max. čtyřech osobách (pokud Ti 
ještě nebylo osmnáct, tak to budou hlavně Tví zákonní zástupci, ok?) 

  

Výjezdy 

- tak si představ, že nejen oni za Tebou, ale dokonce i Ty za nimi:-) 
- celkem se během léčby podíváš domů třikrát - první výjezd Tě čeká už 

během prvních tří měsíců, v druhé polovině léčby pak další dva 
- budeš k tomu ale potřebovat Krizový plán, který sestavíš společně se 

svým garantem 
- po každém výjezdu napíšeš dopis sám/sama sobě a svoláš si skupinu, 

kde to trochu probereme do hloubky, a i když narazíme na něco méně 
příjemného, tak z toho neutečeš...chceš se přece posunout v životě 
dál, ne?  

- a na výjezd si můžeš vzít svůj telefon! 
  

 Poznámky pod čarou: 
- aby bylo jasno - den nástupu je den 0 :-) 
- s Tvým souhlasem Tě při přestupu do první fáze vyfotíme a při 

ukončení léčby fotku zase skartujeme, neboj ;-) Tuhle jedinou od Tebe 
fakt potřebujeme, abychom všichni, včetně Tebe, viděli, jak se Ti daří 
postupovat v léčbě, fotka bude viset na Přestupové nástěnce, 

- jestli chceš postupovat v léčbě jednotlivými fázemi, pracuj na 
tématech, která k jednotlivým fázím přísluší,  

- pokud přijde nový klient, a všichni ostatní jsou nejvýše v první fázi, 
starším sourozencem se stává ten, kdo je v první fázi nejdéle, 

- čas určený pro telefonáty: 13:00 - 14:00 a 17:30 - 18:00; bylo by fajn, 
kdybyste se mezi sebou všichni dohodli, kdo kdy bude telefonovat, aby 
někdo nepřišel zkrátka a my jako pracovníci v tom neměli zmatky;-)  

- rodinné poradenství je taky odborný program, nelze se tomu vyhnout; 
setkání  probíhají dle předem sjednaných termínů, které dostaneš Ty i 
Tvůj zákonný zástupce (nebo jiné osoby, které považuješ za důležité) 
už při podpisu smlouvy, součástí jsou i pravidelná on-line setkávání 
(jednou týdně) 

- pokud na EXIT TK není žádný klient v takové fázi, aby mohl vykonávat 
danou funkci, vykonává funkci ten, kdo je v léčbě nejdéle (nástěnkáře 
ale může dělat nejméně klient druhé fáze) 

- pokud jsi před ukončením léčby dosáhl/a třetí nebo čtvrté fáze, můžeš 
nechat ostatním klientům vzkaz na rozloučenou - na tvé poslední 
interakční skupině vyjádříš svůj názor na to, jak si kdo v léčbě stojí 
(“Máni to moc nejde, zato Pepa má dost dobře našlápnuto”), ale beze 
slov :-) Že to nejde? Neboj, my ti řeknem, jak na to 

- a jestli se na to cítíš, můžeš se s garantem domluvit, že vystoupíš na 
jedné z Klientských sítí a otevřeně promluvíš o tom, jak to s tou 
závislostí vlastně je, a co můžou blízcí ostatních klientů udělat, aby své 
ratolesti podpořili; k tomu ale potřebuješ být ve třetí nebo čtvrté fázi 

- závěrečná tečka - v nulté fázi si spolu ještě budeme vykat, na tykání se 
domluvíme až po přestupu do první fáze;-) Výjimkou je opakovaná 
léčba - to si můžeš říct, jestli bude lepší si vykat, nebo můžeme zůstat 
u tykání z tvého předchozího pobytu 
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A co na závěr? Absolventský rituál. Vrchol, ke kterému se nepodaří dojít 
každému, ale je to přáím nás všech. Zážitek na celý život. 

A když se Ti to podaří, můžeš nám dát souhlas k tomu, abychom Tě 
vyfotili a fotku vlepili do naší Knihy absolventů; tam na Tebe budou 

koukat ostatní klienti, aby mohli následovat Tvůj zářný příklad. Tak co, 
budeš příštím absolventem právě Ty? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Stížnosti 

Víš o něčem, co by chtělo zlepšit? Jsi s něčím nespokojen/a a chceš 
si  stěžovat? Budeme rádi, když nám to sdělíš.  

JAK MÁM STÍŽNOST PODAT?  

- ústně kterémukoliv pracovníkovi, ten s Tebou stížnost sepíše a předá ji 
pak vedoucí komunity k vyřízení 

- písemně – dopisem na adresu: EXIT, terapeutická komunita, Komorní 
Lhotka 151, 739 53; nebo stížnost napiš na formulář, který najdeš u 
schránky stížností a podnětů, stížnost pak předej pracovníkovi, nebo ji 
vhoď do této schránky sám/sama 

- e-mailem na adresu: 

exit.vedouci@slezskadiakonie.cz 

exit.info@slezskadiakonie.cz 

tk@slezskadiakonie.cz 

- telefonicky na čísle: 703 872 230 (vedoucí), 739 525 246 (koordinátor), 
734 873 868 (pracovníci EXIT TK) 

- stížnost za Tebe může podat i jiná osoba, se kterou se domluvíš 

CO KDYŽ SI CHCI STĚŽOVAT ANONYMNĚ?  

Je to možné, napiš anonymní stížnost, nepiš svoje jméno a příjmení  a hoď ji 
do Schránky stížností a podnětů, která je umístěna v přízemí  u zadního 
schodiště (vedle technické místnosti).  

KDO STÍŽNOST VYŘÍDÍ A ZA JAK DLOUHO?  

Stížnosti vyřizuje vedoucí komunity, výsledek stížnosti se dozvíš  ve lhůtě 30 
kalendářních dnů. 

mailto:exit.vedouci@slezskadiakonie.cz
mailto:exit.info@slezskadiakonie.cz
mailto:tk@slezskadiakonie.cz
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JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?  

Řešení stížnosti Ti sdělí vedoucí pracovník služby nebo jím 
pověřený  pracovník při osobním setkání, odpověď obdržíš i v písemné 
podobě - pokud byla podána stížnost anonymně, bude odpověď vyvěšena 
na  nástěnce na chodbě po dobu 30 kalendářních dnů. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSEM SPOKOJEN/A S VÝSLEDKEM 
ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI?  

Pokud nejsi spokojen/a se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena,  nebo 
nesouhlasíš s odpovědí, můžeš se obrátit na tyto osoby a kontakty:  

Vedoucí oblasti Frýdek-Místek, Třinec   

Petr Wiselka, Hraniční 280, 739 61 Třinec  

mobil: 604 820 484; p.wiselka@slezskadiakonie.cz  

 

Náměstkyně pro sociální práci Slezské diakonie   

Mgr. et Ing. Romana Bélová, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín  

tel.: 558 764 300; r.belova@slezskadiakonie.cz  

Ředitelka Slezské diakonie   

Mgr. Zuzana Filipková Ph.D., Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín  

tel.: 558 764 335; z.filipkova@slezskadiakonie.cz  

Předseda představenstva Slezské diakonie   

Arnold Macura, Oldřichovice 1044, 739 61 Třinec  

mobil: 558 321 088; arnold.macura@valvea.eu  

 

Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman)   

Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 888; 
podatelna@ochrance.cz  

 

Český helsinský výbor z.s ,   

Štefánikova 21, 150 00 Praha 5  

tel.: 257 221 141; info@helcom.cz  

6. Práva a povinnosti (vychází z Kodexu práv 
klientů) 
 
Jako každý člověk máš svá práva a povinnosti. Jedno bez druhého 
nejde.  Začneme tím na první pohled jednodušším. Tvými právy. Co Ti 
nabízíme?  
1. Garantujeme Ti čisté a bezpečné prostředí bez drog. Jsme na čisté 

půdě,  to však i pro Tebe znamená, že Ty si taky nic nedáš. U nás Tě 
nebudou  obtěžovat dealeři ani hecovat falešní kamarádi. Možná jsi už 
párkrát  zkoušel/a přestat a nevyšlo to. Nebudeme Tě znovu házet do 
bodu, ze  kterého se snažíš vyhrabat. 

2. Pomůžeme Ti a podpoříme Tě při řešení Tvé nepříznivé sociální 
situace  podle pravidel a podmínek poskytované služby. Máme společný 
cíl a  jsme tady pro Tebe.  

3. Zaručujeme Ti odbornou a kvalitní péči prováděnou 
kvalifikovanými  členy týmu bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, 
původ, politickou  příslušnost, sexuální orientaci, stav, náboženství, věk, 
zdravotní stav,  předešlou kriminální činnost nebo veřejné postavení 
klienta. Neřešíme,  kdo jsi a kým jsi byl/a. Prostě jsi tady a tak Tě bereme.  

4. Máš právo na individuální přístup ze strany pracovníků EXIT TK. Každý  z 
nás je jedinečný. Pro nás nejsi jen klient. Pro nás jsi Osobnost.  
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5. Máš právo na důstojnost a respekt. Tady nejsi looser, kterého 
můžou „ti slušní“ tak jednoduše soudit.  

6. Můžeme si promluvit o tom, jak se Ti líbí práce s tvým garantem. 
Změna  je vždy možná, nejde ji ale provést jen proto, že ses špatně 
vyspal.  Rozhodne o tom vedoucí střediska na základě vyjádření všech 
členů  komunity, a to i s ohledem na volnou kapacitu garantů. I my 
jsme jen lidi  a s každým z nás si nemusíš sednout.  

7. Vždy Tě budeme informovat o novinkách a aktualitách týkajících 
se  poskytovaného programu (např. poslání, cíl, rozsah poskytované 
služby,  aktivity a činnosti, kapacita programu, doporučená délka 
programu,  pravidla a podmínky programu, práva a povinnosti 
spojené s  programem, způsoby podání podnětů a stížnosti na kvalitu 
či průběh  poskytované sociální služby, výše a způsob úhrad 
spojených s náklady  za pobyt a přípravu stravy apod.). Dřív jsi 
nevěděl/a, co bude za minutu,  natožpak zítra. U nás jsi v obraze a víš, 
která bije.   

8. Zaručujeme Ti důvěrnost informací a ochranu soukromí. Vše je 
a  zůstává mezi námi.  

9. Máš právo na svobodu myšlení, na možnost vyjadřovat svá 
přání, uplatňovat svou svobodnou vůli a spolurozhodovat o 
průběhu  spolupráce s pracovníky EXIT TK. Stanovuješ si své cíle a 
Tvou otevřenou  mysl oceníme.   

10. Můžeš podávat podněty a stížnosti na průběh a kvalitu 
poskytované  sociální služby a seznámit se s postupem a výsledky 
jejich vyřízení. Tvoje  nápady vítáme a stížnosti se nebojíme, právě 
naopak - chceme se díky  Tobě zlepšovat.  

11. Seznámíme Tě s našimi rolemi a kompetencemi a hlavně poznáš 
svého  klíčového pracovníka (garanta). Nejsme anonymové a 
neschováváme se  jeden za druhého. Chceme, ať víš, kdo jsme, a co 
od nás můžeš čekat.   

12. Můžeš ukončit spolupráci v programu v kterékoliv jeho fázi bez      
udání  důvodů, a to na vlastní přání bez jakékoliv formy nátlaku z naší 

strany,  za současného informování o důsledcích svého rozhodnutí. 
Máš právo  na podporu a pomoc v případě předčasného ukončení 
programu v EXIT  TK a zprostředkování další odborné péče v souladu 
s Tvými  individuálními potřebami. Vše se dá STOPnout. I tento 
program… a nebo  fet, čili důvod, proč jsi tu.  

13. Máš právo na osobní a rodinný život, účastnit se společenského 
života.  Pokud Tvá rodina za Tebou stojí, uvítáme ji. Pokud momentálně 
ne,  pomůžeme Ti najít k ní novou cestu.   

14. Máš právo na zachování mlčenlivosti, důvěrnosti informací týkajících 
se  účasti v programu a všech záznamů o Tobě v souladu s aktuálně 
platnou  legislativou. Nikam nic nenapíšeme, nikde nic neřekneme bez 
Tvého  souhlasu.  

15. Máš právo se přiměřeným způsobem seznámit s tím, jak je 
vedena,  uchovávána a zabezpečena dokumentace obsahující Tvoje 
osobní údaje  (Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., který 
provádí  nařízení EU 2016/679 GDPR) a na jejich ochranu. Taky máš právo  
nahlížet do své osobní složky. Nikomu cizímu nebudeme říkat, že tu jsi,  za 
jakých okolností ses sem dostal/a nebo jak se Ti v léčbě daří. Známe  zákon 
a neděláme nic, o čem bys nevěděl/a. A jestli se chceš podívat, 
co  obsahuje Tvoje osobní složka, stačí říct.   

 
Je Ti vše jasné? Fajn, domluvme se spolu na Tvých povinnostech.  
 

1. Neber. Pravidlo abstinence platí pro všechny bez rozdílu a týká se  alkoholu, 
jiných návykových látek (s výjimkou léků předepsaných  odborným 
lékařem) a hazardních her po celou dobu účasti v programu  EXIT TK (to 
platí i na výjezdech). S tím asi počítáš. Kolikrát jsi říkal/a, že  zítra končíš? 
Tvůj zítřek nastal. Pojďme dál.  

2. Nevstupuj do EXIT TK pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky. 
Chraň  ostatní členy komunity a neohrožuj jejich, ani svou léčbu. Buď jsi 
čistý/á anebo ne. Neexistuje nic mezi tím.  
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3. Podrob se na vyzvání pracovníka namátkovému orientačnímu 
testování  na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek v 
organismu (dechová  zkouška, absolvování močového či slinného 
testování, v případě  potřeby krevní zkoušce ve specializovaném 
zařízení). Odmítnutí testu je  vnímáno, jako by byl test pozitivní. 
Lži nech minulosti. Lhát ostatním je  trapné. Nalhávat cokoli sobě 
je cesta zpět. A tam Ty už nechceš.  

4. Komunita není místem pro alkohol a jiné návykové látky, ani 
pro  jakékoliv “nádobíčko” k jejich užívání, tak je sem nenos a 
neporušuj tak  čistotu domu. Ohrozil/a bys tím nejen sebe, ale i 
ostatní členy komunity  v jejich léčbě. Na to svinstvo z venku tady 
fakt není nikdo zvědavý. A  věříme, že Ty už taky ne.  

5. Nenos do budovy EXIT TK zdraví a životu nebezpečné 
předmětyzbraně,  nože, boxery, paralyzéry, pepřové spreje 
apod.). Nebudeš je potřebovat. V komunitě je bezpečno, věci zde 
řešíme jinak než násilím. Hra na hrdiny  skončila a u nás s ní 
neuspěješ. Přijali jsme Tě bez vší té „parády“, tak  ukaž, co je v 
Tobě doopravdy.  

6. Chovej se vždy k pracovníkům a ostatním klientům v souladu s 
pravidly  slušného chování a dobrými mravy (nejednej násilně, 
ovládni se a kroť  svou agresivitu, vyvaruj se urážek a projevů 
rasismu…). Poslali Tě všichni  někam a Ty jsi jim to vracel/a? U nás 
začínáš s čistým štítem. Jen tak  získáš respekt.  

7. Aktivně se účastni všech částí programu EXIT TK, spolupracuj 
při  poskytování služby, dodržuj dohodnuté časy setkání a skupin, 
využívej  program k vlastnímu seberozvoji. Jsi tu pro sebe a kvůli 
sobě. Spolupráce  je při Tvojí léčbě to nejdůležitější. Makej.  

8. Informace o ostatních klientech považuj za důvěrné a 
nevynášej  je ze skupiny ani z programu ven. To se týká i 
telefonátů s rodinou - mluv  o sobě, ne o ostatních. Nebuď drbna 
ani podrazák. Nikomu nic není do Tebe, ale ani do ostatních.  

9. Užíváš předepsané léky? Informuj nás a užívej je v souladu s 
pravidly  programu. Respektujeme práci lékařů a víme, že závislost nemusí 
být  Tvůj jediný problém.   

10. Nepobízej a nepodněcuj ostatní klienty ke konzumaci alkoholu, 
užívání  návykových látek a hraní hazardních her, neveď toxi řeči. Pokud Ti 
Tvé  historky o drogách přijdou komické, vrať se, až pochopíš.   

11. Nepáchej trestnou činnost a nepodněcuj k páchání trestné činnosti  ostatní 
klienty. Možná jsi v minulosti nebyl/a zrovna kámoš se zákonem.  Minulost 
skončila. Na vyšetřovatele a vyšetřované si hrát nebudeme.  

12. Nepoškozuj, nenič a nedopouštěj se krádeže majetku ostatních klientů, 
pracovníků nebo zařízení. Ničit umí každý. Nebuď jako každý a ukaž, 
co  umíš Ty. 

13. Nezapomeň se chovat tak, abys neohrozil/a druhé virovou či 
bakteriální  nemocí. Neboj se, ve všem budeš proškolen/a v rámci 
bezpečného  chodu a života komunity. Prostě neohrožuj své okolí. Ani my 

se na Tebe  nevykašleme ☺  

14. Nenavazuj intimní vztahy. Tohle není seznamka, jsi tady z 
nějakého  důvodu, tak se soustřeď radši na sebe.  

 
A co naše práva a povinnosti?  

Poskytovatel má právo:  

1. Zaznamenávat průběh společné práce s klientem a vést jeho osobní  složku.  

2. Vypovědět smlouvu s klientem dle pravidel a podmínek programu EXIT  TK.  

3. Zpracovat a poskytnout písemnou zprávu o průběhu poskytování naší  služby 
na písemné vyžádání příslušného orgánu sociálně-právní ochrany  dětí v 
souladu s platnou legislativou.  

4. Na písemné vyžádání soudu poskytnout informace o průběhu  poskytované 
služby.  
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Poskytovatel má následující povinnosti:  

1. Poskytovat klientovi službu v rozsahu uzavřené Smlouvy o 
poskytování  sociální služby.  

2. Řídit se platnou legislativou související s poskytováním sociální 
služby. 

3. Chránit osobní údaje klientů před zneužitím a zachovávat 
mlčenlivost (Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., 
který provádí nařízení EU 2016/679 GDPR) o všech skutečnostech, 
o kterých se dozví  během kontaktů s klientem a jeho blízkými 
osobami.   

4. Umožnit klientům přístup k jejich Osobní složce (a se souhlasem 
klienta  a za jeho přítomnosti i zákonným zástupcům).  

5. Přijímat a řešit stížnosti na průběh nebo kvalitu poskytování 
služby. Poskytovatel má právo na ukončení poskytování služby z 
těchto důvodů:  

 

Poskytovatel má právo na ukončení poskytování služby z těchto 
důvodů: 

1. Závažný provozně technický důvod, např. nedostatek financí na 

provoz  služby, v tom případě bude klientovi nabídnuta jiná 

vhodná služba.   

2. Porušování povinností klienta služby uvedených v Pravidlech 

a  podmínkách programu EXIT TK.   

3. Uplynutí sjednané doby trvání smlouvy.   

4. Klient přestane splňovat kritéria okruhu osob, kterým je služba 

určena (např. věk). 

7. Porušení pravidel EXIT TK  

7.1 Porušení kardinálních pravidel  

1. Užití alkoholu či jiných návykových látek, hazardní hraní po dobu 
účasti  v léčbě EXIT TK.  

2. Vnesení alkoholu a jiných návykových látek (vč. předmětů 
užívaných  k jejich aplikaci) do EXIT TK.  

3. Vnesení či manipulace s předměty ohrožujícími život či zdraví 
(zbraně,  boxery, pepřové spreje…). Fyzická a slovní agrese, 
projevy rasismu.  

4. Podněcování ostatních klientů ke konzumaci návykových 
látek,  hazardnímu hraní nebo páchání trestné činnosti. 

5. Páchání trestné činnosti.  

6. Navazování intimních vztahů.  

 

Při porušení těchto pravidel je vysoká pravděpodobnost vyloučení 
z léčby. 

 

7.2 Porušení pravidel v době trvání podmínečného vyloučení  

Nejedná se pouze o pravidla, za jejichž porušení bylo uděleno 

podmínečné  vyloučení, ale jakéhokoli pravidla, které klient v době trvání 

podmínky  porušil. Případné vyloučení je posouzeno dle závažnosti a 

povahy  porušeného pravidla. Rozhoduje o tom vedoucí EXIT TK po 

poradě s týmem.   
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7.3 Méně závažné porušení pravidel  

1. Pozdní příchody na aktivity programu.  

2. Nepodílení se na léčbě.   

3. Neplnění úkolů plynoucích z programu, neplnění uložených sankcí. 

4. Úmyslné poškozování zařízení a majetku v EXIT TK nebo majeku 
ostatních klientů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kontakty 

Slezská diakonie  

EXIT, terapeutická komunita  

Komorní Lhotka 151, 739 53  

E-mail: tk@slezskadiakonie.cz  

Mobil: 734 873 868  

Vedoucí střediska  

Mgr. Helena Bělasová  

E-mail: exit.vedouci@slezskadiakonie.cz Mobil: 703 872 230  

Koordinátor střediska  

Bc. Filip Hrkal  

E-mail: exit.info@slezskadiakonie.cz Mobil: 739 525 246 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


