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PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY

-  Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky

- Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
- Jihomoravského kraje
- Statutárního města Brna

Doléčovací centrum sídlí v klidné části  města, 
která poskytuje dobré podmínky a zázemí  pro 
bydlení, s dobrou dopravní dostupností jak do 
centra, tak do průmyslových zón v jižní části Brna. 
V jeho blízkosti se nacházejí oblíbené pěší  
a cykloturistické trasy. 

Město Brno nabízí pestré spektrum  pracovních 
míst, možností pro vzdělávání, kulturní a sportovní 
možnosti.

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

z Hlavního nádraží:
1.  tramvaj č.1, směr Řečkovice. Na konečné se 

pěšky vydat po ulici Vážného směrem dolů, přes 
náměstí Palackého na ulici Hapalova

2.  tramvaj č.1, směr Řečkovice, na zastávce 
Hudcova přestoupit na autobus č.42 nebo č.70 - 
výstup zastávka Kronova.

3. vlakem S3, zastávka Řečkovice, nádraží



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚČASTI 
V DOLÉČOVACÍM PROGRAMU

• abstinence od nealkoholových drog
• pravidelná účast v programu
•  respektování bezpečnosti a abstinence ostatních 

klientů
• aktivní přístup k řešení svých témat

PROVOZ DOLÉČOVACÍHO CENTRA

Během dne zajišťuje provoz centra služba
(v kontaktních hodinách pondělí―pátek 9—16h).

Hlavní program probíhá v odpoledních a podvečer-
ních hodinách s ohledem na zaměstnání klientů.
Začátky jednotlivých skupinových programů
se pohybují okolo 18 hodiny. Vedle pravidelných 
podvečerních programů si každý klient domlouvá 
čas pro individuální konzultaci se svým garantem.

CHCETE SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM?

Pošlete nám písemnou žádost, životopis a dopo- 
ručení terapeutického týmu vašeho léčebného  
zařízení - pokud možno alespoň 1 měsíc před  
předpokládaným nástupem
(formuláře najdete na www.podaneruce.cz).

Poté vás pozveme na vstupní rozhovor, který
probíhá v doléčovacím centru. Současně máte 
možnost si prohlédnout prostory centra i bydlení 
na půl cesty.

O vašem přijetí bude rozhodnuto na poradě týmu. 
Klienti, kteří dokončí dlouhodobou léčbu
v terapeutické komunitě a mají doporučení týmu TK, 
mohou být přijati bez vstupního rozhovoru.

Naše služby můžete využít ještě v rámci léčby.

Jako přijatý klient si můžete ještě v období před 
nástupem domluvit jedno až třídenní pobyt v bydlení 
na půl cesty a využít zázemí a poradenství v našem 
centru při hledání budoucího zaměstnání.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA

Doléčovací centrum je určeno klientům, kteří ab-
solvovali některý z těchto typů léčby závislosti na 
nealkoholových drogách:
– střednědobou (např. v psychiatrické léčebně)
– dlouhodobou (v terapeutické komunitě)
Je možné přijmout i klienta, který neabsolvoval žád-
ný z výše uvedených typů léčby, podmínkou je však 
nejméně 4 měsíční potvrzená abstinence. Věková 
hranice pro přijetí je minimálně 18 let.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali 
léčbu závislosti na nealkoholových drogách, v jejich 
osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládá-
ní nároků běžného života.  

CO NABÍZÍME

● individuální poradenství a psychoterapii
● skupinovou psychoterapii 
● tématické skupiny - prevence relapsu
● kluby, aktivity pro volný čas, společné akce
●  pracovní, sociální a právní poradenství (pomoc 

při hledání zaměstnání, bydlení, jednání s úřady, 
pomoc při rekvalifikaci atd.)

●  bydlení na půl cesty 

Součástí nabídky Doléčovacího centra
je i možnost zapůjčit si vybavení pro volný čas
- kola, kolečkové brusle, snowboardy, běžky atp.


