
1 Podmínky pro přijetí 

Podmínky pro p řijetí do TK v Podcestném Mlýn ě 
 

 
• Písemná žádost o p řijetí s životopisem v rozsahu čtyř stran A4  (psán vlastní 

rukou).  
  
• Vyplnění přiloženého dotazníku a nezapomenout dát na sebe kontakt.  

 
• Seznámí se s podmínkami pobytu a s právy klient ů – pro p řijetí je nutný 

souhlas s podmínkami pobytu. (Dané dokumenty p řiloženy)  
 
• Evidence na ÚP u nezam ěstnaných , platný OP , karti čku pojiš ťovny , ostatní 

doklady, popř. doklad o pracovní neschopnosti, popis pohledávek, splácení půjček, 
dluhy, alimenty, trestní stíhání, vojenská správa – odvody apod.  (Klient se může 
obrátit o pomoc na kontaktních centrech.) 

 
• Absolvuje motivační rozhovor s pracovníky K-center (popř. lékařem, terapeutem). Je 

dobré zaslat vyjádření terapeuta, který s klientem pracuje – není nezbytné. 
 
• 10-14 dní detoxikace  na lůžkovém oddělení psychiatr. léčebny či kliniky (dle výběru 

klienta), která zajistí základní psychiatrické vyšetření (viz žádost o vyšetření). Vyš. 
krve a moče na toxické látky a to při vstupu i odchodu, z čeho se dají vyčíst klesající 
hodnoty. Prosíme o aktuální stav z detoxu. 

 
• Rozhodnutí terapeutického týmu o přijetí (po obdržení písemné žádosti v č. 

životopisu a dotazníku). 
 
• Při opakovaném nástupu se vyjadřuje k přijetí celá komunita. Opakovaný nástup je 

možný nejdříve po uplynutí půlroční lhůty od odchodu z komunity a při splnění 
stanovených podmínek. 

 
• Finanční spoluúčast: klient/ka platí 5.400,-K č měsíčně, z toho 1.800,-Kč na stravu a 

3.600,-Kč na pobyt. 
 

• Při nástupu se dělá automaticky toxikologické vyšetření. V případě pozitivnosti 
testu, není možný nástup do TK. 

 
• Doporučení: 10-14 dnů před nástupem nekonzumovat konopné produkty, THC se 

drží dlouho v moči, předejdete případnému nedorozumění. 
 

• V případě, že u nás není aktuálně místo je možno nastoupit léčbu v PL Jemnice či 
jiné PL dle vlastního výběru a poté až se místo uvolní tak přestoupit  do TK. 

 
• Více na www.podaneruce.cz  
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