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Příloha I – Citovaní odborníci aneb Kdo je kdo
Bayer David – primář Psychiatrického oddělení (Odborný léčebný ústav Vamberk)
Csémy Ladislav – psychiatr. Pracuje jako výzkumník v Psychiatrickém centru Praha.
Je členem výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.
Douda Ivan - psycholog a zakladatel centra Drop In. Je členem Protidrogové komise
Rady HMP.
Dvořáček Jiří – ředitel a primář Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, 1.
místopředseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
Göhlert Fr.-Christoph – neurolog, psychiatr a psychoterapeut. Do r. 1979 pracoval na
psychiatrické klinice Univerzitní nemocnice v Lipsku, od té doby primář II.
Psychiatrické kliniky nemocnic v Ruppinu.
Grofová Christina – Od té doby, co začala bojovat se svou závislostí na alkoholu, je
členkou Sdružení anonymních alkoholiků.
Hampl Karel – pracuje v ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislosti (Mělník)
Hrdina Petr - pracovník oddělení protidrogové prevence Rady Hlavního města Prahy
Illes Tom – Žil v USA, kde po ukončení studia pracoval jako agent protidrogového
oddělení a zároveň jako záchranář u Zdravotnické záchranné služby státu Texas. Po
návratu do ČR se aktivně věnoval této problematice, pracoval v sekretariátu
Mezirezortní protidrogové komise jako rada. Nyní působí u Zdravotnické záchranné
služby.
Kalina Kamil - V letech 1970-1990 se jako psychiatr a psychoterapeut zabýval
především komplexní léčbou psychóz a poruch osobnosti a zaváděl v této oblasti nové
metody i formy péče (denní stacionář, terapeutická komunita). V r. 1991
spoluzakladatel nadace Filia pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým. V r.
1993 se stal prvním národním protidrogovým koordinátorem (ve funkci výkonného
místopředsedy Meziresortní protidrogové komise, nyní RVKPP) a vedoucím týmu,
který vypracoval první vládní koncepci a program protidrogové politiky.
Od r. 1994 externě spolupracoval s o.s. SANANIM, kde po ukončení svého
působení v politických a politicko-exekutivních funkcích pracoval na plný úvazek. Od
února 2007 opět zastává pozici národního protidrogového koordinátora v Úřadu vlády
ČR a výkonného místopředsedy RVKPP. Z titulu této funkce v době předsednictví
České republiky v Radě Evropské unie předsedá Horizontální skupině pro drogy při
Radě EU.
Od r. 2003 byl členem jádrového týmu pro přípravu bakalářského studia
adiktologie na 1.lékařské fakultě UK. Od r. 2005 zde působí jako odborný asistent
(jako docent od r. 2008) a zástupce vedoucího Centra adiktologie pro výuku.
Komorous Jiří - V letech 1993 a 1994 byl vedoucím odboru drog Ústředny kriminální
policie. Od r. 1995 do r. 1998 byl plukovník ředitelem Národní protidrogové centrály.
Poté se vrátil k policii a stal se prvním náměstkem ministra vnitra.
Korčišová Blanka – vedla Terénní programy o.s. SANANIM, později pracovala pro
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Ksir Charles - profesor, psycholog
Kuda Aleš – psychoterapeut. Jeho pracoviště jsou Alternativa, Prev-Centru a
SANANIM.
Kudrle Stanislav – psychiatr a psychoterapeut. Provádí psychiatrickou léčbu pomocí
individuálních a skupinových psychoterapií, holotropního dýchání, integrujících
masáží, či akupunkturní terapie. Zaměření jeho terapeutické práce je i směrem
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k závislostním problémům a k partnerskému poradenství.
Kühn Frank – psychiatr. Od r. 1994 pracuje na II. Psychiatrické klinice nemocnic
v Ruppinu. Od r. 1997 přední odborník v oblasti odvykání ilegálních drog v nových
spolkových zemích.
Minařík Jakub - Od promoce (1994) pracuje v občanském sdružení SANANIM. V
roce 1994 nastoupil jako lékař v Kontaktním centru, od roku 1997 v Doléčovacím
centru jako lékař a zástupce vedoucího, od roku 1999 v Denním stacionáři jako
psychiatr Denního stacionáře a zástupce vedoucího. Od roku 2003 vede
specializovanou psychiatrickou ambulanci CADAS SANANIM.
Miovský Michal - psycholog a psychoterapeut. Začínal jako preventivní a poradenský
pracovník ve Sdružení Podané ruce, kde později pracoval jako vedoucí Denního
psychoterapeutického stacionáře Elysium a ředitel sekce léčebných zařízení. Paralelně
s tím se profiloval v oboru klinická psychologie na Psychiatrické klinice BrnoBohunice. Od roku 2001 do roku 2005 pracoval jako vědecký pracovník
Psychologického ústavu Akademie věd ČR a působil jako odborný asistent na Katedře
psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se nadále věnuje především
metodologii výzkumu, léčbě a prevenci problémů způsobených užíváním návykových
látek a narativní psychologii aplikované na práci s filmem. V roce 2005 byl jmenován
vedoucím nově vzniklého Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze.
Je externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska pro drogy a
drogové závislosti a předsedou občanského sdružení SCAN vydávajícího odborný
časopis Adiktologie.
Mravčík Viktor - vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti.
Nešpor Karel – psychiatr. Od roku 1991 vede primariát mužského oddělení závislostí
Psychiatrické léčebny Bohnice a přednáší na Subkatedře návykových nemocí Institutu
pro další vzdělávání zdravotníků. Do roku 2006 působil ve funkci vědeckého sekretáře
Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti, stejně jako byl
koordinátorem Evropského akčního plánu o alkoholu SZO pro Českou republiku.
Popov Petr – Je primářem Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze. Zastává také funkci předsedy Společnosti pro návykové nemoci
ČLS JEP a je členem Protidrogové komise Rady HMP.
Provazníková Hana - V Centru preventivního lékařství iniciovala založení nevládní
organizace Česká společnost na ochranu dětí, s cílem přispět k vytváření podmínek pro
zdravý vývoj dětí a mládeže. Dětem slouží Růžová linka, kam se mohou obrátit ty,
které jsou v krizi, mají problémy, cítí se smutné nebo opuštěné. Je členkou odborného
týmu Katedry veřejného a sociálního zdravotnictví na Zdravotně sociální fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Ray Oakley – profesor, psycholog a psychiatr
Remeš Prokop - Jako lékař se věnuje gynekologii a psychoterapii v Psychiatrické
léčebně Bohnice. Před rokem 1989 se účastnil studia teologie ve strukturách tzv.
podzemní církve, je zakládajícím členem Společnosti pro studium sekt a nových
náboženských směrů. Propojením psychiatrie a náboženství dal v léčebně vzniknout
terapii se závislými tzv. hagioterapii, tu provozuje již osmnáctým rokem.
Richter Jiří - výkonný ředitel Občanského sdružení SANANIM.
Robson Philips – Než dostudoval psychiatrii, pracoval v oboru farmakologie. Od té
doby pracuje v zařízeních pro závislé v Melbournu a v Londýně a rozšiřuje služby pro
uživatele drog v Oxfordu.
Wistreich Georgie A. – mikrobiolog
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Příloha II – Vztah mezi pitím alkoholu, kouřením, zkušeností s
marihuanou a zkušeností s jinou drogou
Zkušenost s alkoholem, tabákem a marihuanou výrazně zvyšují riziko
experimentování s heroinem a pervitinem1
(Zpráva sdělovacím prostředkům a odborníkům, duben 2002, autoři PhDr. L. Csémy a
prim. MUDr. K. Nešpor, CSc.)

Pití alkoholu v posledním
měsíci

Zkušenost s
marihuanou

Relativní
riziko

Zkušenost s opiáty
nebo amfetaminy

Relativní
riziko

ANO

41%

3,4

8,9%

3,4

NE

12%

Opakovaná opilost v posledním ANO
roce (3x a častěji)
NE
Pravidelné kouření

Zkušenost s marihuanou

65,2%

2,6%
3,6

17,9%

ANO

69%

NE

16%

14,7%

4,2

3,5%
4,3

17,7%

9,7

1,8%

ANO

20,1%

NE

0,7%

28

„V tabulce uvádíme, jaký jsme zjistili vztah mezi pitím alkoholu a kouřením, případně
zkušeností s marihuanou ve vztahu ke zkušenosti s jinou drogou. Z tabulky je zřejmé, že
mezi kuřáky a konzumenty alkoholu je vyšší výskyt zkušenosti s marihuanou a tzv.
tvrdými drogami. Výrazně vyšší výskyt zkušenosti s tvrdými drogami je mezi těmi, kdo
již měli také zkušenost s marihuanou. V tabulce uvádíme také hodnoty relativního
rizika, v epidemiologii běžně užívaného ukazatele, který udává kolikrát je vyšší riziko
výskytu nějaké nemoci nebo určitého stavu za expozice nějaké podmínce. Relativní
riziko 28 z poslední buňky naší tabulky je velmi vysoká hodnota. Lze ji interpretovat tak,
že pravděpodobnost zkušenosti s tvrdou drogou je u osob, které měly zkušenost
s marihuanou 28x vyšší než je tomu u osob, které marihuanu nikdy neužívaly.“

1

Nešpor, Csémy (2002)
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Příloha III – Tvrdé a měkké drogy2
V tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek:

2

Míra rizika
Vysoká

„Tvrdost“
Tvrdé

Vysoká až střední

Tvrdé

Střední

Tvrdé

Relativně malá

Měkké

Prakticky bez rizika

Měkké

Zástupci
Toluen
Heroin
Morfin
Durman
Crack
LSD
Lysohlávky
Kokain
Pervitin
Alkohol
Ecstasy
Efedrin
Kodein
Marihuana
Hašiš
Kokový čaj
Káva
Čaj

Minařík (2003)
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Příloha IV - Okolnosti zvyšující riziko zneužívání alkoholu a
drog u dětí a okolnosti toto riziko snižující3

3

Nešpor, Csémy (1992) s. 14-20
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Příloha V – Peer programy

Peer programy jsou založeny na výběru a výcviku uznávaných studentů. Ti by se
měli stát poradci ostatním studentům v diskuzích o problémech, které by je mohly
potkat. Peer programy obsahují škálu činností – předávání specifických informací o
drogách, všeobecné diskuze, emocionální cvičení, výcvik sociálních a komunikačních
dovedností, budování pozitivní skupinové soudržnosti, atd. a to jak v rámci školního
prostředí, tak v rámci prostředí volnočasových aktivit mladých lidí. Zkušenosti ukazují,
že vrstevnický vliv mocně působí na chování dospívajících.4
V ČR jsou peer programy založeny na dobrovolné bázi – mladý člověk, který
chce přispívat svými zkušenosti svému okolí absolvuje pomocí PPP výcvik a poté může
vypomáhat a angažovat se v preventivních aktivitách jak ve škole, tak v rámci volného
času.5

4
5

Ray, Ksir (1996) s. 452-457
http://www.poradenskecentrum.cz/peer.html ze dne 31.5.2010
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Příloha VI – Výňatky ze zákonů

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Zákon poprvé za existence ČR definuje typy služeb určené uživatelům drog v § 20:

§ 20
Typy odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky,
alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým
(1) Osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a
osobám závislým na těchto látkách se poskytuje odborná péče, jejímž cílem je mírnění
škod na zdraví působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami. Tato odborná péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních13), zařízeních
sociální péče, popřípadě v jiných zařízeních zřízených za tímto účelem.
(2) Typy odborné péče o osoby závislé na tabákových výrobcích, alkoholu nebo jiných
návykových látkách jsou:

a) akutní lůžková péče, kterou je diagnostická a léčebná péče poskytovaná pacientům,
kteří se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž jsou
bezprostředně ohroženi na zdraví, případně ohrožují sebe nebo své okolí,
b) detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními
zdravotnickými zařízeními při předcházení abstinenčnímu syndromu,
c) terénní programy, kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro
problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé,
d) kontaktní a poradenské služby,
e) ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových
látkách,
f) stacionární programy, které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým
uživatelům a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje
pravidelnou péči bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí,
g) krátkodobá a střednědobá ústavní péče, kterou je léčba problémových uživatelů a
závislých na alkoholu a jiných návykových látkách ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče v obvyklém rozsahu 5 až 14 týdnů,
h) rezidenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a
resocializace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických
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zařízeních v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců,
i) programy následné péče, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení; obsahují
soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet
podmínky pro udržení abstinence,
j) substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na
návykových látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících
původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče
pod vedením lékaře; zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou
povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných
substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu.

(3) Technické, organizační a personální podmínky poskytování typů odborné péče
uvedených v odstavci 2 písm. a), b), e), f), g), h), i) a j) stanoví Ministerstvo
zdravotnictví vyhláškou a kontroluje jejich dodržování.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Stanovuje typy sociálních služeb, jejich financování, zajištění jejich dostupnosti
a kvality. Sociální služby jsou definovány jako služby pobytové, ambulantní nebo
terénní (§ 33). Zákon definuje 31 typů sociálních služeb, které rozděluje na služby
sociální péče, služby sociální prevence a sociální poradenství, které je základní činností
při poskytování všech typů sociálních služeb (§ 32,§ 34-37). Uživatelé drog jsou
v zákoně uvedeni jako cílová skupina některých služeb sociální prevence a pro oblast
léčby a péče o uživatele drog jsou relevantní zejména následující typy sociálních služeb:

terénní programy

§ 69

kontaktní centra

§ 59

(1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro
problémové skupiny osob, uživatele návykových látek
nebo omamných psychotropních látek, osoby bez
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika
jejich způsobu života. Služba může být osobám
poskytována anonymně.
(1) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení
poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.
Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik
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nízkoprahová zařízení § 62
pro děti a mládež

sociální poradenství

§ 37

telefonická krizová
pomoc

§ 55

sociální rehabilitace

§ 70

spojených se zneužíváním návykových látek.
(1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od
6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních
rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit
jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Služba může být poskytována osobám
anonymně.
(1) Sociální poradenství zahrnuje
a) základní sociální poradenství,
b) odborné sociální poradenství.
(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám
potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je
základní činností při poskytování všech druhů
sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou
vždy povinni tuto činnost zajistit.
(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob v občanských poradnách, manželských a
rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro
oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též
sociální práci s osobami, jejichž způsob života může
vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného
poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní
činnosti:
zprostředkování kontaktu se společenským
a)
prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
c)
při obstarávání osobních záležitostí.
(1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba
poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v
jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou
řešit vlastními silami.
(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život
činností
alternativním
způsobem
nezbytných
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a
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terapeutické
komunity

§ 68

služby následné péče

§ 64

chráněné bydlení

§ 51

domovy se zvláštním
režimem

§ 50

kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou
terénních a ambulantních služeb, nebo formou
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně
rehabilitačních služeb.
(1) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i
na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových
látkách nebo osoby s chronickým duševním
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného
života.
(1) Služby následné péče jsou terénní služby
poskytované osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám závislým na návykových
látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu
nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
(1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu
skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
(1) V domovech se zvláštním režimem se poskytují
pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a
ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních
služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto
osob.
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Příloha VII – „Dvanáct tradic“ Anonymních alkoholiků6

„Dvanáct tradic“ AA jsou doporučené principy, které zajišťují přežití a růst tisíců
skupin, tvořících společenství AA. Tyto tradice jsou založeny na zkušenostech
samotných skupin během prvních kritických let AA. Tradice jsou důležité jak pro
dlouholeté členy, tak i pro nově příchozí jako připomínka opravdových základů AA
jako společnosti mužů a žen, jejichž hlavním zájmem je udržet si jejich vlastní
střízlivost a pomoci ostatním při dosažení střízlivosti:
1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na
jednotě AA
2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita-milující Bůh, tak
jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze
spolehliví služebníci, kteří však nevládnou.
3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují
ostatní skupiny nebo AA jako celek.
5. Každá skupina má pouze jediný primární účel – přinášet své poselství
alkoholikovi, který stále trpí.
6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno
AA jakémukoliv příbuznému zařízení nebo vnějšímu podnikání, aby nás
problémy peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho primárního účelu.
7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná, a odmítat vnější příspěvky.
8. Anonymní alkoholici by se nikdy neměli stát profesionálními, i když naše
servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky.
9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale my můžeme vytvořit
servisní výbory nebo komise, přímo zodpovědní těm, kterým slouží.
10. Anonymní alkoholici nemají názory na vnější otázky; proto by jméno AA nemělo
být nikdy zataženo do veřejné kontroverze.
11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na
propagaci; my vždy potřebujeme udržovat osobní anonymitu na úrovni tisku,
rozhlasu a filmu.
12. Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám
připomínající, abychom kladli principy před osobnosti.

6

http://www.anonymnialkoholici.cz/odpovedi/004.html ze dne 8.6.2010
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Příloha VIII - „Dvanáct kroků“ Anonymních alkoholiků7

„Dvanáct kroků“ je základem AA programu osobního uzdravení z alkoholismu.
Nejsou to abstraktní teorie; jsou založený na zkušenostech na základě zkoušek a omylů
dřívějších členů AA Popisují přístupy a činnosti, o kterých tito členové věří, že byly
důležité při pomoci k dosažení střízlivosti. Přijetí „Dvanácti kroků“ není v žádném
smyslu povinné.
Zkušenosti však naznačují, že členové, kteří vynaloží upřímné úsilí dodržovat
tyto kroky a aplikovat je v každodenním životě, většinou získají z AA daleko více než ti
členové, kteří je berou jenom zběžně. Bylo řečeno, že je prakticky nemožné dodržovat
všechny kroky doslova a každodenně. Zatímco to může být pravda v tom smyslu, že
Dvanáct kroků představuje přístup k životu, který je pro většinu alkoholiků naprosto
nový, mnoho členů má pocit, že kroky jsou praktickou nezbytností, pokud chtějí udržet
svou střízlivost.
Zde je text Dvanácti kroků, které se poprvé objevily v knize Anonymní
alkoholici, v knize zkušeností AA:
1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy začaly být
neovladatelné.
2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví.
3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami
chápeme.
4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.
5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.
6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše
charakterové vady.
7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to
situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.
10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově
jsme se přiznali.
11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak
jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho
vůle a síly ji uskutečnit.
12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho
jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat
tyto principy ve všech našich záležitostech.
7

http://www.anonymnialkoholici.cz/odpovedi/004.html ze dne 8.6.2010
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Příloha IX – Církve a náboženské společnosti v ČR v r. 20018
Rok 2001
Náboženské vyznání, církev
Obyvatelstvo celkem

Celkem

Muži

Ženy

10 230 060

4 982 071

5 247 989

2 740 780

1 184 162

1 556 618

v tom:
Registrované církve a náboženské společnosti:
Církev římskokatolická
Starokatolická církev v ČR

1 605

687

918

Církev řeckokatolická

7 675

3 454

4 221

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku

22 968

10 019

12 949

Církev československá husitská

99 103

37 717

61 386

117 212

49 137

68 075

Slezská církev evangelická a. v.

14 020

6 343

7 677

Evangelická církev a. v. v ČR

14 885

6 176

8 709

4 565

2 061

2 504

449

186

263

Evangelická církev metodistická

2 694

1 130

1 564

Českobratrská církev evangelická

Apoštolská církev
Novoapoštolská církev

Luterská evangelická cirkev a. v. v ČR

5 412

2 357

3 055

Bratrská jednota baptistů

3 622

1 584

2 038

Církev bratrská

9 931

4 403

5 528

Jednota bratrská

3 426

1 469

1 957

Církev adventistů sedmého dne

9 757

4 149

5 608

302

155

147

6 927

3 082

3 845

Náboženská společnost českých unitářů
Křesťanské sbory
Církev Ježíše Krista Sv. posledních dnů
Náboženská spol. Svědkové Jehovovi
Federace židovských obcí v ČR

1 366

653

713

23 162

9 367

13 795

1 515

799

716

43

20

23

Ostatní církve, náboženské společnosti a vyznání:
Církev sjednocení
Scientologická církev

110

73

37

4 012

1 751

2 261

Hnutí Hare Kršna

294

201

93

Anglikánská církev

201

112

89

Islám

3 699

2 676

1 023

Buddhismus

6 817

4 350

2 467

Hinduismus

767

557

210

Křesťanská společenství

Ostatní církve a náboženské společnosti
Nezjištěno
Bez vyznání

8

180 769

85 590

95 179

901 981

457 841

444 140

6 039 991

3 099 810

2 940 181

Demografická příručka 2007.
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Příloha X – Podíl věřících v ČR v r. 20019

9

Demografická příručka 2007.
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Příloha XI – Dotazník pro děti navštěvující CDM TCI
Dotazník pro diplomovou práci zabývající se prevencí a léčbou ze závislostí
v podání organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha
(Centrum pro děti a mládež Teen Challenge International)

Ahoj!
Ráda bych se na Tebe obrátila s prosbou o pomoc - o vyplnění tohoto dotazníku.
Dotazník je anonymní a bude využit pouze pro tuto diplomovou práci.
Ráda bych zjistila, jak z Tvého pohledu funguje Centrum pro děti a mládež TCI, co
všechno tam společně děláte, co podnikáte, co zvláštního toto centrum nabízí, čím se
odlišuje od ostatních podobných zařízení.
1. žena / muž
2. věk:……………..
3. Jak dlouho do tohoto centra chodím?.......……………………………………………
4. Jak často sem přicházím?.............................................................................................
5. Co dělám v klubu nejraději?.........................................................................................
6. Co je náplní našich odpolední?.....................................................................................
7. Jak společně mluvíme o Bohu?....……………………….……………………………
8. Věřím v Boha? A co pro mě osobně Bůh znamená?.....................................................
9. Proč je podle mého názoru důležitý pro člověka, pro jeho život? K čemu nás vede
Jeho učení?....................................................................................................................
10. Zúčastnil

jsem

se

i

jiných

výjimečných

akcí

pořádaných

CDM

TCI?...............................................................................................................................
11. Navštěvuji i jiné nízkoprahové kluby v okolí?..………………………………………
12. Pokud ano, v čem se tato zařízení liší od klubu Teen Challenge?................................
………………………………………………………………………………………...
13. Co zvláštního nabízí CDM TCI? Proč sem chodím?...................................................
.......................................................................................................................................
14. Nacházím zde možnost otevřeně mluvit o svých problémech? Nebojím se říct, co
mě trápí? Mám důvěru ve zdejší pracovníky?...............................................................
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15. Co jsem se tady v centru naučil/a?(dovednosti, chování…)………………………….
………………………………………………………………………………………...
16. Vzpomenu si na Boha a Jeho učení i ve škole, doma,…? Snažím se využívat to, co
jsme si řekli během „Slov“ ve svém životě?.................................................................
17. Pokud ano, tak co například?.........................................................................................
18. Proč nejdu ve svém volném čase raději s ostatními kamarády ven? Co se mi nelíbí
na jejich trávení volného času a jejich způsobu života?................................................
………………………………………………………………………………………...
19. Je něco, co bych chtěl ještě říci? O sobě? O své rodině? O škole?...............................
………………………………………………………………………………………...

Děkuji Ti mnohokrát za Tvůj čas a za vyplnění dotazníku.
Velmi to pomůže jednak mě při psaní práce a ukončení školy a také to může být
inspirací při zdokonalování nabízených služeb v této oblasti.
Doopravdy moc děkuji a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do Tvého života!
Veronika
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Příloha XII – Dotazník pro pracovníky CDM TCI
Dotazník pro diplomovou práci zabývající se prevencí a léčbou ze závislostí
v podání organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha
(Centrum pro děti a mládež Teen Challenge International)

Dobrý den!
Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o pomoc - o vyplnění tohoto dotazníku.
Dotazník je anonymní a bude využit pouze pro tuto diplomovou práci. Ta si klade za cíl
zjistit, jaký přínos při prevenci závislostí má Vaše organizace, co zvláštního nabízí, čím
se odlišuje od ostatních podobných zařízení, jaký význam má zapojení Boha do této
činnosti, čím jsou tyto přístupy obohacující.

1. žena / muž
2. věk:……………..
3. Jak dlouho v této organizaci pracujete?...………………………………………..
4. Co Vás k Teen Challenge přivedlo, jak jste se Vy o organizaci dozvěděl/a?........
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Vaše náboženské vyznání:...………………………………………………………
6. Na jakých aktivitách se v organizaci podílíte, co máte na starosti?..………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
7. Máte nějaké speciální vzdělání pro tuto práci?.......................................................
8.

Pokud ano, tak jaké?..............................................................................................
…………………………………………………………………………………….

9. Co je podle Vás hlavním cílem/cíli práce CDM TCI?……………………………
……………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………..
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10. Co zvláštního nabízí Vaše centrum? V čem se případně liší od ostatních
nízkoprahových klubů?............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
11. Kdo to podle Vás Bůh je?......................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…….........................................................................................................................
12. Proč je důležitý pro člověka, pro jeho život?........................................................
………………………………………………………………………………….…
…….........................................................................................................................
.................................................................................................................................
13. Jaký smysl podle Vás má zapojení Boha do činnosti Vašeho klubu? Co může
Bůh a Jeho učení dát dětem, které Váš klub navštěvují? …………………….......
………………………………………………………………………….…………
…..……………………………………………………………………………...…
……………..………………………………………………………………...........
14. Vidíte nějakou změnu, posun, zlepšení v chování a v přemýšlení na dětech, které
k Vám chodí již delší dobu?...................................................................................
…………………………………………………………………………………….
..…...………………………………………………………………………………

Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas a za vyplnění dotazníku.
Velmi to pomůže jednak mě při psaní práce a ukončení školy a také to může být
inspirací při zdokonalování nabízených služeb v této oblasti.
Doopravdy moc děkuji a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do Vašeho života!

Veronika Rabiňáková
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Příloha XIII – Osnova pro studenty Středisek v Poštovicích

Dobrý den!

Jakožto studentka 5. ročníku speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK stojím
nyní před úkolem napsání diplomové práce. Rozhodla jsem se v ní zabývat prevencí a
léčbou ze závislostí v „podání“ organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha.
Zaměření se postupně profilovalo a nakonec se bude soustředit pouze na činnost v rámci
Teen Challenge International.
A proto se obracím na Vás s prosbou o pomoc. Ráda bych zjistila, jaký přínos při
vymaňování se a léčbě ze závislostí má organizace Teen Challenge International, co
zvláštního nabízí Vaše Středisko, čím se odlišuje od ostatních podobných zařízení, jaký
význam má zapojení Boha do této činnosti, čím jsou tyto přístupy obohacující, atd.
Prosím Vás o volné sepsání Vašich zkušeností s Teen Challenge I., Vašich prožitků a
změn ve Vašem životě, které se s poznáním Boha staly, o sepsání toho, co se událo od
Vašeho nástupu do programu. Jako opora pro toto vyprávění Vám mohou posloužit
níže uvedené otázky. Budu Vám velmi vděčná za Vaše vyprávění, popis a vysvětlení
toho, co prožíváte.

Váš text bude použit pouze pro tuto diplomovou práci a bude anonymní (tzn. nepište
žádná konkrétní jména, nebo je změňte).

Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do
Vašeho života!
Veronika
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Otázky:

1) Úvodní informace:
-

žena/muž

-

věk

-

délka účasti v programu v tomto středisku

2) Běžný den:
-

Můžete mi, prosím, popsat, jak probíhají Vaše dny ve Středisku? Co je jejich
náplní?

-

Které z bodů programu jsou pro Vás důležité? Na co se nejvíc těšíte?

-

Povězte mi, kolik času věnujete duchovním aktivitám, jak probíhají a jak jsou
pro Vás důležité?

3) Víra:
-

Věříte v Boha?
Pozn.: Pokud ne, můžete přejít k dalšímu tématu. Pokud ano:

-

Jak jste Ho poznal/a, nebo jak Ho poznáváte a hledáte? Setkal/a jste se s ním
osobně? Můžete mi o tom povyprávět? (při jaké příležitosti to bylo, …)

-

Co pro Vás osobně Bůh znamená?

-

Popište, prosím, proč je podle Vašeho názoru důležitý pro člověka, pro jeho
život? Co chce lidi naučit a k čemu je vede?

4) Komunita:
-

Byl/a jste i v jiné terapeutické komunitě s pobytovým programem? Případně kde
a v kolika komunitách? Můžete vystihnout, v čem se tato zařízení liší od
Střediska TCI?

-

Co zvláštního podle Vás nabízí Středisko TCI? Proč jste nastoupil/a právě sem?

-

Jakým způsobem se změnil Váš život zde ve Středisku? Co jste se zde naučil/a?

5) Plány:
-

Co byste chtěl/a ve svém životě dokázat, jaké jsou Vaše plány a cíle? Jakou roli
ve Vašem rozhodování a dalším životě hraje a bude hrát Bůh?
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Příloha XIV – Osnova pro pracovníky Středisek v Poštovicích
Dobrý den!

Jakožto studentka 5. ročníku speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK stojím
nyní před úkolem napsání diplomové práce. Rozhodla jsem se v ní zabývat prevencí a
léčbou ze závislostí v „podání“ organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha.
Zaměření se postupně profilovalo a nakonec se bude soustředit pouze na činnost v rámci
Teen Challenge International.
A proto se obracím na Vás s prosbou o pomoc. Ráda bych zjistila, jaký přínos při
vymaňování se a léčbě ze závislostí má organizace Teen Challenge International, co
zvláštního nabízí Vaše středisko, čím se odlišuje od ostatních podobných zařízení, jaký
význam má zapojení Boha do této činnosti, čím jsou tyto přístupy obohacující, atd.
Prosím Vás o volné sepsání Vašich zkušeností s Teen Challenge I. a postřehů z práce
ve Vašem středisku. Jako opora pro toto vyprávění Vám mohou posloužit níže
uvedené otázky. Budu Vám velmi vděčná za Vaši pomoc.

Váš text bude použit pouze pro tuto diplomovou práci a bude anonymní (tzn. nepište
žádná konkrétní jména, nebo je změňte).

Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do
Vašeho života a do Vaší práce!
Veronika
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Otázky:

1) Úvodní informace:
-

žena/muž

-

věk

-

náboženské vyznání

-

Jak dlouho pracujete v tomto středisku?

-

Máte nějaké speciální vzdělání pro tuto práci? Jaké?

2) Teen Challenge:
-

Můžete mi vyprávět, co Vás k Teen Challenge a k práci ve středisku přivedlo?

3) Středisko:
-

V čem spočívá Vaše práce? Co máte ve středisku na starosti?

-

Můžete mi, prosím, popsat, co je podle Vás hlavním cílem/cíli práce střediska?

-

Vysvětlete mi, prosím, co zvláštního nabízí Vaše středisko.

-

V čem se odlišuje od ostatních středisek a komunit pro léčbu závislostí?

4) Víra:
-

Kdo to podle Vás Bůh je?

-

Popište, prosím, proč je podle Vašeho názoru důležitý pro člověka, pro jeho
život? Co chce lidi naučit a k čemu je vede?

-

Jaký smysl má podle Vás zapojení Boha do činnosti střediska?

-

Co může Bůh a Jeho učení dát lidem, kteří nastoupí do Vašeho programu?

5) Výsledky práce:
-

Vidíte změny, posun, zlepšení v chování a v přemýšlení na studentech, kteří jsou
v programu již delší dobu?

-

Můžete mi nastínit, jaké konkrétní změny na studentech spatřujete?

-

Můžete, prosím, charakterizovat, jací lidé odchází z Vaší komunity po ukončení
programu?

-

Jakým způsobem se projevuje to, co u Vás načerpali, v jejich dalším životě,
zpátky ve světě, v realitě?

-

Jaké místo pak u nich zaujímá Bůh, jakou roli hraje v jejich dalším životě?
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Příloha XV – Informační leták o CDM TC Praha
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Příloha XVI – Pravidla klubu TC Praha
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Příloha XVII - Přihláška do CDM Teen Challenge Praha
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Příloha XVIII – Kvalifikace pracovníků v sociálních službách

„Podle nového zákona o sociálních službách a dodatečné vyhlášky 505/2006 Sb.
jsou povinni všichni pracovníci v sociálních službách (sociální péče) mít příslušnou
kvalifikaci, jejíž obsah je ve vyhlášce tematicky přesně vyjmenován. Témata jsou
rozdělena do dvou bloků, jež se mají stát učivem, které je má kvalifikovat pro funkci
pracovníka v sociálních službách.“10

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
§ 110
(1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto
zákona.
(2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až
třetí.
(3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.
(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je
a)

vyšší

odborné

akreditovaného

podle

vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu
zvláštního

právního

předpisu^40)

v oborech vzdělání

zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a
humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b)

vysokoškolské

vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii,

právo

politiku,

nebo speciální

pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu^41),
c)

absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v

písmenech

a)

a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu

povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného
vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b),
10

http://www.mpsv.cz/cs/5149 ze dne 11.6.2010
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d)

absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v

písmenech

a)

a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu

povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31.
prosince 1998.
(5) Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při poskytování
sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52 má též
sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu^42).
(6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu^31).

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách
V části čtvrté nazvané Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se
píše:
§ 37
(1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní
části.
(2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:
a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních
služeb,
b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody
alternativní komunikace,
c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,
d) základy ochrany zdraví,
e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,
f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,
g) sociálně právní minimum,
h) metody sociální práce.
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(3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:
a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních
aspektů chronických infekčních onemocnění,
b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,
c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
d) základy výuky péče o domácnost,
e) odborná praxe,
f) krizová intervence,
g) úvod do problematiky zdravotního postižení,
h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání
ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel
šetrné sebeobrany.
(4) Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část
kurzu činí minimálně 80 výukových hodin.
(5) Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu se
stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu
zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují.
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Příloha XIX – Řád střediska Teen Challenge I.

1. Zavazuji se, že po dobu pobytu ve středisku nebudu vlastnit ani užívat nebo dál
podávat žádné drogy ani alkohol a cigarety. Nerespektovat tuto zásadu znamená být ze
střediska okamžitě propuštěn/a.
2. Ve chvíli, kdy jsem byl/a přijat/a do střediska, se vzdávám kouření. PAMATUJ SI,
pokud se nezbavíš všech závislostí ve svém životě, nikdy nebudeš svobodný/á.
3. Nebudu vést rozhovory, které by se týkaly mé feťácké minulosti.
4. Po dobu pobytu ve středisku se zdržím každého mimomanželského sexuálního styku
ani nebudu navazovat žádné citové vztahy s muži/ženami. Je zakázáno komunikovat s
jinými muži/ženami než s pracovníky a povolenými návštěvami. Není přípustné ani
jakékoliv lesbické či homosexuální chování.
5. Z areálu střediska se vzdálím pouze v doprovodu pracovníka.
6. Budu se účastnit všech prací a aktivit prováděných ve středisku.
7. Lékařem předepsané léky budu užívat pouze za vědomí a souhlasu vedení. Léky,
které vlastním, dávám pracovníkům do úschovy. Budou mi vydávány podle
předepsaných dávek.
8. Návštěvy jiných osob budou povoleny teprve po rozhovoru s pracovníkem, tedy s
jeho souhlasem. Návštěvy jsou na místě k tomu určeném. Pracovníci si vyhrazují právo
být u rozhovoru s návštěvou kdykoliv přítomni. Není dovolen kontakt s lidmi mimo
návštěvní dobu a mimo prostory k tomu určené. Je nepřípustné, aby ses s někým bavil/a
přes okno nebo přes plot.
9. Veškeré nářadí, hudební nástroje, radiopřijímače, magnetofony, walkmany,
magnetofonové kazety, CD, knihy, sportovní nářadí, elektrické vařiče, fotky z minulosti
spojené s drogovou scénou, šperky, amulety, přívěsky, prsteny (snubní, případně 1 další
je povolen po zvážení pracovníka), piercing předměty, naušnice (povoleny jsou pouze
jedny, a to po zvážení pracovníka), časopisy, a vše co není v souladu s křesťanskými
postoji a hodnotami nebo co vede k podpoře postojů životního stylu závislého. atd.
odevzdám do depozitu ve chvíli, kdy jsem přijat/a do střediska. Mé vlastní peníze a
doklady si uschovám také v depozitu.
10. Nebudu ve středisku chovat žádná zvířata.
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11. Veškeré balíky mě adresované budou kontrolované pracovníkem v mé přítomnosti.
Pracovníci si vyhrazují právo namátkově otevřít mé dopisy.
12. Pracovníci mohou kdykoliv nechat provést toxikologické vyšetření krvi a moči a
dechovou zkoušku požití alkoholu.
13. Pracovník má právo kdykoliv vejít do mého pokoje a provést prohlídku.
14. Budu se snažit udržovat pořádek a čistotu v mém pokoji. Nebudu nic měnit na jeho
vybavení bez souhlasu pracovníka.
15. Budu se řídit pokyny pracovníků.
16. Stravovat se budu přesně podle stanoveného řádu.
17. Telefon budu používat dle stanovených pravidel. (viz Příručka pro studenty/ky)
18. Při poslechu hudby se budu řídit pravidly, která platí ve středisku. (viz Příručka pro
studenty/ky)
19. Nebudu používat hrubá slova, výhružky, dvojsmyslné řeči a násilí.
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Příloha XX – Rozvrh Střediska pro ženy TCI (ještě z Černuce)
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Příloha XXI – Příručka pro studenty, kteří jsou v programu
střediska TCI

Příručka pro studenty - Poštovice
- Úvod 3
- Standardy 3
- Práva studenta v programu 3
- Program 3
- Poradenství 4
- Týdenní rozvrh 4
- Vyučování 4
- Ztišení 4
- Navštěvy během programu 4
- Kritéria hodnocení 4
- Kázeňský řád 4
- Změny programu 5
- Drogy v programu 6
- Vztahy 6
- Stížnosti 6
- Rodiny pracovníků ve středisku 7
- Pokoje 7
- Finance 8
- Telefonování 8
- Pošta 9
- Návštěvy 9
- Pravidla chování vůči osobám
opačného pohlaví 9
- Hygiena 9
- Oblečení 9
- Praní prádla 10

- Jídelna a kuchyň 10
- Stravování 10
- Zdravotní péče 10
- Léky 11
- HIV, žloutenka 11
- Soudy 11
- Nákupy 11
- Týdenní rozvrh 11
- Práce 12
- Poradenství 12
- Ztišení 12
- Vycházky 12
- Volný pohyb studentů 12
- Dovolenky 13
- Volný čas 13
- Užívaní věcí a prostorů náležících
středisku 13
- Poslech hudby 13
- Student pozvaný na návštěvě k cizí
rodině 14
- V případě požárů 14
- Ostatní 14
- Časový rozvrh denního programu
15

Zdroj: http://teenchallenge.cz/cs/programy-teen-challenge/strediska-promuze/postovice/ke-staeni ze dne 30.6.2010
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky

Úvod
Vítej ve středisku Teen Challenge, které bude tvým "domovem" během
následujících měsíců. Po tuto dobu po tobě budeme vyžadovat, abys dodržoval
následující pravidla. Pozorně si je pročti a informuj o nich svou rodinu a přátele, aby se
podle nich mohli zařídit.
Toto středisko je specifické tím, že kromě indukčního centra je zde také
tréninkové centrum. Budeš se tedy setkávat se studenty, kteří mají jiné problémy, buď
k nim tolerantní a snaž se je pochopit
Program v TC centru je náročný, neboť jsi zbaven mnoha osobních práv a to
proto, abys se mohl soustředit na svou proměnu a naučil se zpět disciplíně,
zodpovědnosti, a nevracel se tak ke své minulosti závislého, ale porozuměl filozofii a
obsahu programu TC.
Jsme křesťanský program, jehož cílem je ukázat Ti východisko ze Tvého
problému a naději, kterou můžeš najít v Kristu. Jsme připraveni se za Tebe modlit, mít
pro Tebe vždy čas a vyslechnout Tě. Chceme Tě naučit aplikovat biblicky motivované
postoje do Tvého osobního života, aby ses v nich utvrdil a nalezl své nové místo ve
společnosti a církvi. Je důležité abys mohl opustit nezdravé návyky, které Ti brání
v rozvíjení dobrého charakteru, využij všechny možnosti, které ti program poskytne
k osobnímu růstu.
Program trvá 12-18 měsíců, během kterých budeš postupně získávat svá
osobní práva zpět, jako například návštěvy, dovolenky, vycházky a bude Ti předávána
zodpovědnost až do úplného začlenění se do společnosti. Následující řádky Ti ještě
více objasní oč vlastně půjde, Bůh ať požehná Tvoje rozhodnutí.

Standardy
Program Teen Challenge není založen na souboru pravidel, ale na
křesťanských hodnotách a principech. Na nich by také měl být založen náš život.
Následující standardy nám pomáhají žít spolu v dobrých vztazích.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

S každým jednáme v úctě.
Nepomlouváme, nereptáme, nestěžujeme si.
Problémy chceme řešit, ne vytvářet.
Každý z nás má jiné postavení, jinou kompetenci a zodpovědnost, ale ve
vztazích jsme si rovni.
Chceme se navzájem podporovat v našich obdarováních.
Snažíme se dělat všechno co nejlépe.

Práva studenta v programu
•
•
•
•
•
•

Dobrovolnost příchodu a odchodu
Právo na spolurozhodování o postupech své proměny
Právo na utajení všech informací týkajících se mé osoby
Pomoc a servis vyplývající z této příručky bude studentům poskytován bez činění
rozdílů.
Student má právo vznášet stížnosti vůči jednání spolu-studentů, či pracovníkům
střediska.
Student má právo, aby se podanou stížností personál zabýval a řešil předmět
stížnosti (např. na poradě týmu), student má právo být srozumitelně informován o
závěrech a opatřeních vzešlých z řešení stížnosti.
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Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky

1. Program
A.

Program

Program je náročný, strukturovaný do minimálně dvanácti měsíců. V I. a II.
etapě programu je dočasně omezena tvá možnost sám se rozhodovat, přesto je
zásadní, abys využil tento čas k učení se novým postojům a přístupu k sobě i druhým.
Cílem programu je naučit se aplikovat biblicky motivované postoje do svého osobního
života, utvrdit se v nich a nalézt své nové místo ve společnosti a církvi. Je důležité
abys mohl opustit nezdravé návyky, které ti brání v rozvíjení dobrého charakteru,
využij všechny možnosti, které ti program poskytne k osobnímu růstu.

B.

Poradenství

Program klade větší důraz na tvé studium než na rozhovory s poradcem. Naší
hlavní metodou je učednictví.
Bude ti přidělen poradce, se kterým se budeš pravidelně scházet. V krizové
situaci, nebo budeš-li mít pocit, že krizová situace hrozí, požádej poradce o pohovor.
Zásadní význam pro Tvůj pozitivní pokrok má míra tvé vlastní iniciativy a
otevřenosti.

C.

Týdenní rozvrh

Aktivity, které jsou součástí programu jsou povinné, je tvou povinností na ně
přijít včas a připraven. Z aktivit se neodchází, k tomu jsou určeny přestávky mezi
jednotlivými bloky

Vyučování
Ve středisku začínáme především vyučování, tzv. Osobní studium (OS) a
Skupinové studium (SSNK), tedy Lekce Davida Battyho pro nové křesťany. Během
týdne jsou také hodiny biblického studia, Bod obratu a tématické vyučování, které je
přizpůsobeno momentálním potřebám studentů. Je důležité, abys přišel na vyučování
připraven, každá lekce obnáší i osobní přípravu. Na vyučování si musíš sebou přinést
příslušné studijní pomůcky, zejména příslušnou učebnici, bibli, osobní sešit a psací
potřeby. Ve studovně musíš být minimálně tři minuty před začátkem vyučování.

Ztišení
Ztišení je důležitou součástí pro tvůj růst, je to čas pro soukromou modlitbu a
čtení Bible, Je nutné, aby sis pravidelně vyhradil čas na setkání s Bohem. Až dokončíš
program Teen Challenge, nikdo ti nebude připomínat, že se máš modlit. Ty sám
potřebuješ učinit ztišení pravidelnou součástí svého života.
1.
Osobní ztišení - ty sám si čteš Bibli, modlíš se a přemýšlíš nad tím, co jsi četl.
2.
V době ztišení je možné číst pouze Bibli.
3.
Při osobním ztišení se v místnosti studenti musí chovat tak, aby druhé nerušili a
sami mohli být nikým nerušeni.
Na společné modlitby se scházejí všichni.
práce - každý student je povinen ji vykonávat dle časového rozvrhu
nedělní bohoslužby a pravidelné výjezdy do církví jsou součástí programu,
bez vědomí pracovníka se z místa konání nesmíš vzdálit
Volný čas má student vyplnit smysluplnou činností. Ve volném čase můžeš
hrát hry, které jsou ve středisku, poslouchat křesťanskou hudbu po schválení
pracovníkem. Také můžeš číst křesťanské knihy a časopisy.
Sportovní aktivity v týdenním rozvrhu jsou povinné, součástí sportovních
aktivit je sobotní turistika – výlet a různé druhy sportů.
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-

Denní rozvrh může být pozměněn

D.

Návštěvy během programu

Jsou zpravidla možné cca po třech měsících pouze po domluvě s poradcem, je
potřeba je nahlásit minimálně 14 dní předem, mezi návštěvami musí být prodleva
čtyř týdnů

E.

Kritéria hodnocení

Od studenta v programu je očekávána motivace ke změně a osobní vývoj, který
je hodnocen podle:
Postoje ke studiu a aktivitám střediska
Postoje k práci
Vztahy obecně, laskavost k druhým a ochota pomáhat
Komunikace s poradcem, rodinou …
Smysluplného vyplnění osobního volna a naplňování osobních cílů

F.

Kázeňský řád

Kázeňský řád pomáhá studentům jednat správně ve chvílích, kdy se sami těžko
ovládají. Pravidla jim pomáhají vést křesťanský život v době, kdy to ještě sami
nezvládnou. Všechna rozhodnutí týkající se kázně jsou konečná. Poradce zhodnotí
závažnost přestupku a podle toho určí postih.
Méně závažné přestupky
K některým přestupkům může docházet každý den, a přestože nejde o nic vážného,
musí být i zde v zájmu vývoje osobnosti studenta použito kázeňských prostředků. Patří
sem např.:
1. osobní hygiena
2. úklid pokoje
3. rozsvícená světla v prázdném pokoji
4. jídlo na pokojích
5. porušení pravidel pro telefonování
6. snaha vyhýbat se práci
7. neplnění pokynů pracovníků
8. nevhodné oblečení nebo účes
9. jakýkoliv další přestupek, který pracovníci považují za méně závažný.
Kázeňské postihy za méně závažné přestupky.
Mohou to být např.:
1. práce navíc
2. ztráta privilegií, které mají souvislost s daným přestupkem (např. student,
který poruší pravidla pro telefonování, nebude smět vůbec telefonovat.)
3. jakýkoliv jiný postih, který pracovník uzná za vhodný
Závažné přestupky
1. užití drog nebo alkoholu v areálu střediska nebo přinesení drog/alkoholu do
střediska
2. kouření
3. krádež
4. úmyslné poškození/zničení majetku TC nebo studentů
5. fyzický nebo verbální útok proti pracovníkům nebo studentům
6. pozdní návrat z dovolenky,vycházky (telefonická omluva nestačí)
7. stálé porušování pravidel střediska nebo projevování negativního postoje a
nespolupráce
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8. vyměňování telefonních čísel a adres s lidmi, kteří nejsou v programu
9. navázání nového vztahu s kýmkoliv opačného pohlaví
10. komunikace s osobami opačného pohlaví, kteří nejsou rodinnými příslušníky
studenta ani pracovníky Teen Challenge
11. opakované neuposlechnutí pracovníků
12. nevhodné chování k návštěvám ostatních studentů
13. jakékoliv sexuální chování vůči druhým včetně homosexuálních projevů
14. kontakt s lidmi mimo návštěvní dobu a mimo prostory tomu určené (je
nepřípustné, aby se student s někým bavil přes okno nebo přes plot!)
15. každý přestupek, který pracovníci označí za závažný
Kázeňské postihy za závažné přestupky
Kromě následujících postihů sem mohou patřit i ty, které jsou vypsány u méně
závažných přestupků.
1. pracovní povinnosti navíc
2. veřejné vyznání a omluva
3. prodloužení pobytu ve středisku
4. podmínečné vyloučení-oranžová vesta viz pravidla v příloze
5. návrat do indukčního centra nejméně na dva měsíce
6. jakýkoliv závažný přestupek může být potrestán vyloučením
Postihy za nedbalost při skupinovém a osobním studiu:
1. studenti na závěr probraného bloku skupinového studia píší závěrečný test.
V případě, že ho nesplní napoprvé (min. 55%) a ani na podruhé (min. 75%),
nastupují do fáze intenzivního vyučování. To znamená že na odpočinek je
čas, až splníš zadaný úkol – tj. student nemá žádné osobní volno a nemůže
se dívat na sobotní film.
2. stejně takovým způsobem je postižen ten, kdo opakovaně nedodrží termín
vyhotovení smlouvy osobního studia, jenž byl dohodnut mezi studentem a
učitelem.
3. jakýkoliv jiný postih, který pracovník uzná za vhodný
Důvody k okamžitému vyloučení
• fyzické napadení jiného studenta nebo pracovníka
• úmyslné ničení majetku Teen Challenge
• přechovávání nebo užívání drog, alkoholu, cigaret
• vyhrožování
• sexuální chování
• opakované porušování pravidel Teen Challenge
• komunikace s osobami opačného pohlaví, kteří nejsou rodinnými příslušníky
studenta ani pracovníky Teen Challenge

G.

Změny programu

O změnách v programu je student informován včas, sám má právo podávat
připomínky k jeho průběhu

2 Drogy v programu
A.
Po dobu programu je přísně zakázáno přechovávat nebo užívat jakékoliv
návykové látky, včetně alkoholu a cigaret. Porušení tohoto pravidla znamená
okamžité vyloučení z programu.
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B.
C.

D.
E.

Součástí programu je i doba, kterou student tráví mimo středisko, na
vycházkách a dovolených.
Studenti mezi sebou nesmí vést rozhovory týkající se drog, alkoholu a všeho,
co má souvislost s užíváním návykových látek. To se týká i rozhovorů o
minulosti.
Návštěvy studentů nesmí v areálu střediska kouřit, pít alkohol nebo užívat
drogy.
Návštěvy osob s problémem závislosti nebudou povoleny, včetně rodinných
příslušníků.

3. Vztahy
Při oslovování pracovníků a druhých studentů není nutné užívat zvláštních titulů
jako např. bratře, sestro, pastore, atd. Tituly slouží k označení pozic, které nám dal
Bůh, abychom nesli zodpovědnost za konkrétní práci. Jestliže je někdo mým
nadřízeným, mám se k němu podle toho chovat. V Bibli je psáno, že se máme s
upřímným srdcem podřizovat pozemských autoritám.
Nerozvíjej vztahy se studenty opačného pohlaví, ani s dalšími lidmi, kteří do
tohoto střediska přicházejí na bohoslužby. Bůh tě sem povolal proto, abys budoval svůj
vztah s Ním. Pokud budeš chtít naplnit své citové potřeby vztahem, zabrání to tvému
růstu. Můžeš být vyloučen z programu. Hlídej si své srdce a hledej naplnění svých
potřeb u Boha. Jsi tady, abys jednou mohl prožívat zdravý, zodpovědný a láskyplný
vztah se svou ženou.
Jsi plně zodpovědný za své vztahy!
Ve středisku Teen Challenge budujeme vztahy na základě křesťanských principů:
• spory řešíme s cílem najít východisko, ne zvítězit za každou cenu
• pokud není jiná možnost, jak spor řešit, může pracovník svolat mimořádné setkání
zúčastněných a konfrontovat je za přítomnosti jiných pracovníků
• netolerujeme výhružky, násilí, verbální útoky
• nepoužíváme hrubá slova, dvojsmyslné řeči
• chováme se k sobě s úctou
• ve společnosti druhých dodržujeme základní pravidla slušného chování
• nepoužíváme nic, co nám nepatří, bez souhlasu majitele. Všechny nalezené věci
se odevzdávají v provozní kanceláři
• do kanceláře vstupujeme po zaklepání a vyzvání
Student se nikde nesmí sám zdržovat se ženou, pokud není ženatý.
Pokud je na dovolené, nesmí bydlet u své snoubenky, popř. přítelkyně. Ani na
vycházkách se nesmí stýkat s žádnými ženami.
Není dovoleno navazovat žádné nové vztahy včetně výměn telefonních čísel a
adres. Program, do kterého jsi nastoupil, je velmi intenzivní a náročný. Soustřeď se na
to, proč jsi tady.
Během pobytu v programu se student zdrží jakéhokoli mimomanželského
sexuálního styku a nenaváže žádný citový vztah za účelem partnerského nebo
sexuálního vztahu. Jakákoli komunikace není možná ani v případě že má student
partnerku s níž není oddán.
Pokračování nemanželského vztahu, který vznikl během závislosti, bude
individuálně konzultováno s poradcem.
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4 Stížnosti –
procedura podávání postřehů, podnětů, připomínek,
stížností klientů
•

•
•
•
•
•
•

•

Každý student TC má právo vznést postřehy, podněty, připomínky či stížnosti
týkající se programu, soužití s ostatními studenty či jednání některého
z pracovníků. Podle charakteru a závažnosti stížnosti může využít následující
možnosti:
- obrátit se na pracovníka, který má danou oblast na starosti
- obrátit se na pracovníka, vůči němuž má výhrady a bude s ním o tom mluvit,
- zapsat svou stížnost do formuláře Týdenní hodnocení, pracovníci pak na
týmové poradě tuto stížnost projednají a výsledek oznámí studentovi klientovi
- obrátit se přímo na vedoucího zařízení Petra Ministra
napsat stížnost řediteli Teen Challenge (pracovníci nemají právo tento dopis
kontrolovat),
Ústně podaná stížnost je vyřízena ústně
Podepsaná, písemně podaná stížnost je vyřízena písemně, vyjma připomínek
zapsaných ve formuláři „týdenní hodnocení“ bude řešena co nejdříve. Písemné
stížnosti a jejich řešení jsou uloženy v kanceláři ve středisku TC.
Obecné zásady podávání připomínek a stížností:
Jednáme s ostatními s úctou, připomínku nebo stížnost formulujeme věcně,
navrhujeme konstruktivní řešení
Řídíme se biblickým postupem Matouš 18:15, kde každá připomínka, stížnost je
podávána nejprve tam, kde dle stěžovatele problém vznikl, a pokud není situace
uspokojivě řešena je podstoupena další úrovni
Informace o Proceduře podávání stížností studenta jsou uvedeny v písemné
formě a jsou vyvěšeny na viditelném místě ve společných prostorech zařízení

Rodiny pracovníků ve středisku
•
•

•
•

studenti nesmí klepat na dveře bytů pracovníků ani jinak rušit soukromí rodin, které
bydlí v areálu střediska. Pokud něco potřebují, musí se obrátit na pracovníka, který
má službu. V době osobního volna nesmí být pracovník rušen
studenti nesmí napomínat ani trestat děti pracovníků, dávat jim jídlo nebo sladkosti.
Bez vědomí jejich rodičů si s nimi nesmí hrát, mazlit se s nimi, líbat je, brát do
rukou. Nesmí je k ničemu navádět. V případě neodbytnosti dětí je potřeba upozornit
rodiče nebo pracovníka
studenti nesmí užívat věci, které jsou soukromým majetkem rodin, krmit jejich
domácí zvířata
je-li nutné mluvit s pracovníkem, který je ve svém bytě, je možné se s ním
zkontaktovat skrze pracovníka, který má službu. Je na něm, aby zvážil nutnost
tohoto rozhovoru.

Pokoje
Každý student, který nastoupí do programu, bude ubytován v jednom z pokojů v areálu
střediska. Pokud budeš mít nějaké problémy např. se svými spolubydlícími, snaž se je
nejprve vyřešit. Pokud se problémy budou opakovat, informuj o tom vedoucího pokoje
nebo svého poradce.
•

Na každém pokoji je vedoucí pokoje určen pracovníky, který dohlíží na pořádek viz. povinnosti vedoucího pokoje.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studenti budou na pokojích a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu.
Oblečení bude srovnáno ve skříních, boty budou na určeném místě. Oblečení
nesmí být na postelích.
V pokojích je zakázáno konzumovat a přechovávat potraviny.
Pracovníci mají právo pokoje kontrolovat, kdykoli to uznají za vhodné. Navíc
probíhají pravidelné kontroly úklidu pokojů. Pokud si zamykáš skříň nebo kufr, musí
mít tvůj poradce duplikát klíče.
Během pracovní doby a aktivit studenti nesmí být na pokojích.
Přes den není možné ležet na postelích.
Je zakázáno mít v pokoji žehličku, varnou spirálu a vše, co není v souladu s
požárními předpisy střediska. Ostatní spotřebiče (lampička, prodlužovačka, atd.)
musí být prohlédnuta a schválena pracovníkem.
Na pokojích se ihned po budíčku vyvětrá. Studenti vstávají sami a to v 6:00,
v sobotu v 8:00 (6:00)
Na pokojích se nesmí svítit, pokud v nich nikdo není.
Na zdi, nábytek a okna není možné nic věšet ani lepit.
Pokud je něco rozbité, nahlas to pracovníkovi.

Úklid
1. Koše na odpadky musí být pravidelně vynášeny a v případě potřeby vymyty.
2. Každý den je třeba luxovat koberce nebo vytírat podlahy.
3. Vše, co je uloženo pod postelí, musí být úhledně srovnáno.
4. Pokud si student něco suší na topení, ráno to musí uklidit.
5. Úklid provádí student k tomu určený.

Nábytek
1. Postel musí být každý den ustlána.
2. Na stole musí být pořádek.
3. Skříně s oblečením musí být zavřené.
4. Poškození nábytku musí student uhradit.
5. Z nábytku musí být setřen prach.
6. Je zakázáno nábytek přemisťovat.
7. Na nočních stolcích nesmí nic být, vyjma schválených výjimek.
8. Všechny věci musí být uložené na určených místech.

Spolubydlící
1. Je nutné být ohleduplný ke svým spolubydlícím, zejména pokud jde o spaní, hlasité
modlitby, studium, návštěvy, atd.
2. Během osobního ztišení jsou vzájemné návštěvy studentů zakázány.

Povinnosti vedoucího pokoje
Vedoucí pokoje je určen pracovníky střediska Teen Challenge v souladu s řádem TC.
Jeho zodpovědnost je platná od doby určení a podpisu pravidel, se kterými byl
seznámen a je zodpovědný
1. Vedoucí pokoje je povinen dohlížet na včasné vstávání studentů.
2. Dohlíží na pořádek na pokoji.
3. Dohlíží, aby studenti v době osobního volna neleželi na postelích ( kromě neděle ).
4. Dohlíží, aby se na pokoji zhasínalo.
5. Dohlíží. aby se na pokojích větralo.
6. Dohlíží, aby se dodržovala večerka.
Více viz povinnosti vedoucího pokoje
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Finance
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Student nakládá s penězi účelně; prvořadou povinností je zaplatit všechny
pohledávky vůči středisku, dluhy a závazky z minulosti. Student se má také snažit
našetřit si něco pro budoucnost. Toto řeší finanční plán, který budeš vyplňovat se
svým poradcem.
Student přispívá na svůj pobyt v programu měsíčně částkou a to vždy měsíc
dopředu
Platí se příslušnému pracovníkovi - pokladníkovi. Pokud bude chtít student odejít
ze střediska dřív, provede se vyúčtování dle finančního plánu.
Studenti musí všechny peníze ukládat do finančního depozitu. Student u sebe
nesmí mít finanční hotovost, vyjma cesty mimo centrum TC, či schválených nákupů
V případě rezignace může student požádat TC o peníze na cestu domů
V případě nedoplatku a neschopnosti studenta při odchodu nedoplatek zaplatit,
podepíše „Uznání dluhu“sepsaného pracovníkem k tomu určeným a student je
povinen doplatek zaplatit (zaslat poštovní složenkou.)
Studenti si mezi sebou nemohou půjčovat peníze.
Pokud si student chce vypůjčit peníze, musí nejprve mluvit s pracovníkem, který
rozhodne.
Pokud student chce půjčit peníze spolu-studentovi, musí taktéž nejprve mluvit
s poradcem, který rozhodne
Po celou dobu programu má student ve finančním depozitu uloženou částku na
cestu domů, pro případ, že by předčasně ukončil program. S touto částkou jinak
nedisponuje.
Hygienické potřeby si student hradí sám. V případě, že nemá finanční prostředky, o
tom informuje pracovníky. Středisko se snaží v těchto případech vyjít studentům
vstříc a podle svých možností jim opatřit vše potřebné.
Pokud ti chce někdo poslat peníze, může je poslat složenkou na tvé jméno a
adresu střediska. Peníze na úhradu programu nesmí být poslány na účet Teen
Challenge.

Telefonování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

studenti nemohou během čtyř až pěti týdnů telefonovat, ani hovory přijímat.
Výjimkou je potřeba ohlásit rodině, že jsi ve středisku.
telefonovat je možné pouze s rodinnými příslušníky, s ostatními lidmi pouze po
dohodě s poradcem, čísla na která je možno volat musí být uvedena v kanceláři
veškeré hovory jsou monitorovány službou dne – může být použito hlasitého
odposlechu
telefonovat a přijímat hovory je možné pouze v době osobního volna, ve třech
určených dnech a to ve středu pátek a neděli ,maximálně deset minut týdně.
telefonické hovory s úřady, které je nutné vyřizovat v pracovní době těchto úřadů,
jsou povoleny pouze po dohodě s poradcem a pracovníkem
všechny hovory musí student ihned platit
telefonní poplatky jsou stanoveny podle ceníku O2, všechny hovory musí být
zapsány do knihy
pokud máš svůj mobil, je uložen v depozitu provozní kanceláře
není možné telefonovat nebo přijímat hovory v době aktivit programu a v době
nočního klidu (mezi večerkou a budíčkem)
během vycházek není možné telefonovat
během dovolené je možné telefonovat pouze lidem, kteří byli předem schváleni
poradcem (je zakázáno telefonovat lidem, kteří mají cokoli společného s tvou
minulostí, s návykovými látkami a nevhodným životním stylem).
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Pošta
Chceme tě povzbudit, abys zůstával v kontaktu se svou rodinou, křesťanskými přáteli a
se všemi, kdo mají na tebe dobrý vliv. Obálky, známky a dopisní papíry si musíš
kupovat sám. Dopisy k odeslání odevzdej nezalepené svému poradci nebo v provozní
kanceláři. Pracovníci mají právo kontrolovat obsah příchozí i odesílané pošty.
Objednávky na časopisy a noviny nejsou povoleny. Žádný student nesmí být v
místnosti, kde je shromažďována pošta, pokud nemá písemné povolení pracovníka.
• příchozí balíky jsou kontrolovány v přítomnosti pracovníka
• balíky, které chtějí studenti odeslat, si musí sami po dohodě a pod dohledem
pracovníka zabalit, a vyplnit průvodku či podací lístek. Musí také předem uhradit
poštovné dle sazebníku pošty.

Návštěvy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

návštěvy jsou možné pouze po domluvě s poradcem a to zpravidla až po třech
měsících v programu, výjimky(např. pro ženaté může zvážit a povolit vedení
střediska.)
plánovaná návštěva musí být ohlášena dva týdny předem
návštěva je možná jednou za čtyři týdny
studenta mohou navštívit pouze rodinní příslušníci či snoubenka, v doprovodu
rodičů studenta
návštěvní hodiny jsou dle časového rozvrhu střediska
v první etapě programu mohou návštěvy probíhat pouze v určené místnosti
Jsou vždy v neděli od 14 hodiny do max. 18 hodiny odpolední a z tohoto času je
cca. 1hodina strávená s poradcem.
Studentovi může být dovoleno s návštěvou opustit středisko, i mimo středisko pro
něj platí řád střediska
Po návratu se musí podrobit kontrole, pokud dostane peníze, musí je odevzdat
v kanceláři.

Pravidla chování vůči osobám opačného pohlaví
•
•
•

Studentovi není dovoleno vést jakýkoliv rozhovor se studentkami ani je oslovovat a
zdravit.
Student může hovořit s pracovnicí pouze tehdy je-li spojeno s jemu danou
zodpovědností nebo prací.
Také může student hovořit s pracovnicí pokud se to týká záležitostí jako například:
soc. dávek, prac. Úřadů atd..

Hygiena
•

•
•
•

student musí dodržovat osobní hygienu a každý den se sprchovat. Koupelnu smí
používat v době vyhrazené na osobní hygienu a ve svém volnu. Musí dbát na to,
aby po jeho odchodu bylo v koupelně čisto a sucho. V koupelně není možné
nechávat žádné věci včetně hygienických potřeb. Ve sprše pod tekoucí vodou je
povoleno být max. 3min. pokud nemáš hygienické prostředky, požádej o ně
v provozní kanceláři
před každým jídlem si myjeme ruce
studenti musí mít čisté, upravené vlasy, nesmí si stříhat vlasy sami bez dohledu
pracovníka, je zakázáno nechat se ostříhat dohola nebo výstředně. (pracovník
může povolit výjimku- zdraví atd. )
z důvodů zvýšeného rizika nákazy žloutenkou a HIV, je každý student zodpovědný
za dodržování všech hygienických norem, které platí ve středisku (viz. Stravování)
a musí se chovat tak, aby neohrozil ostatní
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•
•

k veškerým úklidovým pracím, k přípravě jídel a umývání nádobí se musí používat
k tomu určené latexové rukavice, při jejich zničení požádej o nové
studenti si nesmí půjčovat prostředky osobní hygieny (např. nůžky na nehty),
kosmetiku (holící potřeby, kartáčky na zuby atd.) ani oblečení a boty

Oblečení
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pokud nemáš vlastní oblečení můžeš nafasovat vše potřebné ve skladu a to
v pondělí či čtvrtek od 18:00-18:20 respektive17:30-17:50
student se musí přiměřeně oblékat na každou aktivitu. Do práce bude nosit
pracovní oděv, který musí dávat pravidelně k vyprání (nejméně jednou za dva
týdny). Oděv nesmí být roztrhaný
studenti jsou povinni si své oblečení i pracovní rukavice označit nesmazatelným
fixem, pokud se mu zničí, dostane nové za staré
na vyučování a ostatní aktivity v budově střediska musí mít kalhoty (ne tepláky)
na Bohoslužbu musí studenti mít čistou košili a kalhoty, či jiné přiměřené oblečení
student je povinen oblékat se vždy slušně a čistě, oděvy musí být vyžehlené.
Nesmí nosit nic, co má spojitost s užíváním drog a životním stylem, který se k tomu
váže (tričko s nápisem LSD, Radegast apod.) a nic, co působí pohoršení nebo
provokuje
jestliže pracovník usoudí, že student není vhodně oblečen, má právo ho poslat
převléct
v osobním volnu může student chodit v oblečení, ve kterém se cítí pohodlně
mimo pokoj nesmí chodit ve spodním prádle (to platí i pro cestu do koupelny)
v budově musí chodit v domácí obuvi
pokud student nemá dost oblečení, řekne o tom svému poradci a řídí se pravidly
pro výdej a výměnu oblečení, vyvěšenými v kulturní místnosti
studenti nesmí nosit náušnice, piercing, náramky, řemínky nebo jiné ozdoby

Praní prádla
Praní prádla, jeho sběr a výměna se řídí pravidly, která jsou vyvěšena na nástěnce
v kulturní místnosti
• Věci na vyprání se vybírají 1x týdně a to v neděli mezi 13.00 – 14.30.hod. Tvou
povinností je, aby prádlo bylo roztříděné, zvlášť pracovní - černé pytle, vycházkové
- modré pytle.Také si napíšeš co sis do těchto pytlů dal, označíš tento seznam
datem a svým jménem pro případ kontroly a tento seznam vložíš do pytle
s vycházkovým oblečením.
• každý student má přiděleno číslo, kterým musí označit své prádlo, které odevzdá
v pytlích, civilní a pracovní zvlášť, u kalhot a oblečení musí obrátit kapsy, aby v nich
nezůstaly předměty, které by mohli poškodit pračky( kov, žvýkačky atd.)
• ložní prádlo se vyměňuje každých čtrnáct dní a to v sobotu po budíčku, ve
výjimečných případech může být studentovi poskytnuto čisté ložní prádlo
• prádlo nastupujících studentů, které páchne bude označeno přiděleným číslem a
uloženo do pytle
• student, který odjíždí ze střediska, si musí zajistit vyprání svého oblečení předem

Jídelna a kuchyň
Student je povinen udržovat pořádek v jídelně tzn. uklidí po sobě tác a talíře, pokud
něco rozlije, požádá službu úklidu o hadru či utěrku a uklidí, nebo úklid zajistí. Do
kuchyně má student zákaz vstupu, kromě případu, že v kuchyni uklízí a nebo jinak
pracuje, pak se řídí pravidly pro službu v kuchyni a je podřízen kuchaři. V jídelně se řídí
pravidly pro výdej jídla a jídelnu
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Stravování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

student se může stravovat pouze v určený čas, pozdní příchod k jídlu je posuzován
jako přestupek proti řádu střediska
student se stravuje podle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně.
V době nemoci se řídí podle výdeje jídla pro nemocné, pokud nechce jíst, musí to
předem nahlásit, výjimečně je možné donést jídlo na pokoj
student se stravuje v souladu se svým zdravotním stavem
studenti si nesmí za žádných okolností vyměňovat právě použité příbory, dojídat
jídlo po druhých, pít z jedné sklenice
je zakázáno přesunovat jídlo z jednoho talíře do druhého, i když se jedná o
nenačaté jídlo
student si nemůže ve středisku uchovávat žádné potraviny. Může si pouze na
vycházce koupit potraviny k okamžité spotřebě
studenti se smí postit pouze se souhlasem poradce a to tak, že smí vynechat
pouze jedno jídlo
studenti nemohou samovolně jíst potraviny, které jsou vlastnictvím střediska
(kompoty, ovoce a zeleninu z pozemků střediska). Mohou si vzít pouze po domluvě
s pracovníkem.
v případě, že z vážných důvodů nebude student ve středisku v době hlavního jídla,
musí to napsat na určený formulář v kuchyni nebo to nahlásit kuchaři. Služba v
kuchyni dá snídani nebo oběd stranou a vydá mu ho později.
studenti si mohou dát uvařit čaj nebo kafe a to dle pravidel pro vaření těchto
nápojů, káva se pije jedna za dva dny vždy v obědové přestávce v 12:30 – 13:05
studenti, kteří měli problém se závislostí na pervitinu si mohou zažádat o pití kávy
po třech měsících a ostatní již po měsíci v programu. Student si hradí uvaření čaje
nebo kávy. Studenti v V. etapě mohou pít jednu kávu každý den.

Zdravotní péče
Všechny návštěvy u lékaře a zubaře musí nejprve schválit tvůj poradce, k tomu
je třeba vyplnit žádost o návštěvu lékaře, který tuto postoupí zdravotníkovi, který zařídí
vše potřebné. Student sám musí pamatovat na to, kdy má jít k lékaři. V případě, že
bude pryč i v době jídla, musí to napsat do formuláře v kuchyni a zajistit si stravu.
Každý student si hradí zdravotní péči ze svých prostředků. Návštěvy lékařů jsou
plánovány mimo dobu vyučování nebo osobního studia studentů, pokud je to možné.
V akutním případě (bolest zubů, zranění atd.) hlásí toto službu konajícímu pracovníkovi
nebo provoznímu. Po návratu od lékaře se musí ihned hlásit provoznímu nebo jinému
pracovníkovi ke kontrole, vrácení dokladů a uložení léků do kanceláře.
V případě nemoci se student bude řídit pokyny lékaře a pravidly pro nemocné,
které jsou vyvěšeny na nástěnce v pokoji. Pokud lékař neshledá onemocnění za tak
závažné, aby znemožnilo účast na programu, je student povinen se ho zúčastnit.
Pokud lékař neurčí jinak, je student povinen normálně pracovat.
• student je povinen vykonávat veškerou práci, vyjma té, kde lékař shledá závažné
důvody pro její nevykonávaní. student se musí řídit doporučením lékaře
• v případě, že nemoc dlouhodobě (více než měsíc) znemožní účast na programu,
bude muset student program opustit.

Léky
•
•
•
•

léky budou užívány pouze s vědomím personálu
léky, které jsou vlastnictvím studenta budou ihned odevzdány do úschovy a vydávány
dle předpisu kompetentní osobou
je zakázáno užívat léky s obsahem alkoholu včetně sirupů proti kašli.
je zakázáno užívat narkotické léky.

196/54

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky

•
•
•
•

je zakázáno užívat prášky na spaní a na hubnutí.
projímadla je možné užívat pouze se souhlasem pracovníka
žádné léky nesmí být užívány se záměrem „zklidnit se" nebo naopak „povzbudit".
všechny předpisy na psychofarmaka musí být prověřeny zdravotníkem programu
Pokud nemáš peníze na léky, kontaktuj nejprve svou rodinu, pak pracovníky.
Chceme tě povzbudit k tomu, abys nebral léky hned, jakmile se objeví příznaky. Bůh
nás uzdravuje. Můžeš se k Němu modlit, aby se dotkl tvého těla.

HIV, žloutenka
Teen Challenge přijímá do střediska i HIV pozitivní studenty a to bez jakýchkoli
omezení. Vzhledem k vysokému riziku přenosu viru HIV je možné, že ve středisku
bude jeden i více infikovaných. Tito lidé nejsou povinni informovat o své nemoci ostatní
studenty. Totéž platí i o žloutence typu B a C.
Teen Challenge není zdravotní zařízení a nemůže nikomu poskytovat zdravotní
péči 24 hodin denně. Pokud se zdravotní stav některého studenta zhorší natolik, že
nebude schopen zůstat v programu, bude převezen do nemocnice.

Soudy
Tvůj poradce bude koordinovat tvou účast na soudních přelíčeních a setkáních
s probačním pracovníkem. Nejméně týden předem vyplň žádost a uveď, kdy a kam se
máš dostavit. Žádanku odevzdej poradci, aby včas zajistil dopravu. Náklady spojené s
cestou musíš hradit ty. Pokud nemáš finance informuj o tom svého poradce.

Nákupy
Pokud student potřebuje nakoupit důležité potřeby jako je hygiena a pod.
napíše seznam těchto potřeb do hodnocení týdne dle finančního plánu. a nákup mu
bude koupen. Studenti mají také možnost nákupů, pro osobní potřebu, tyto budou
v neděli, jednou týdně nebo jednou za dva týdny

Týdenní rozvrh
Aktivity, které jsou součástí programu, jsou povinné, student je povinen na ně
přijít včas a připraven. Pozdní příchod je porušením pravidel. Na vyučování si student
musí s sebou přinést příslušné studijní pomůcky, zejména učebnici-manuál studenta
(který mu je zapůjčen ale může si jej koupit), osobní sešit, Bibli, psací pomůcky. V
učebně musí být před zahájením vyučování. Student si tam může na určeném místě
nechávat pouze studijní materiály, které se zrovna probírají, Bibli a pomůcky si sebou
nosí vždy ke studiu.
V učebně se nesmí měnit nic ve vybavení bez souhlasu pracovníka a zdržovat
se v ní smí pouze v určený studijní čas.
Z aktivit se neodchází, k tomu jsou určeny přestávky mezi jednotlivými bloky.
Na společné modlitby se scházejí všichni.
Student je povinen pracovat podle rozvrhu.
Součástí programu jsou nedělní a čtvrteční bohoslužby a pravidelné výjezdy do církví a
služba-pomoc v TC kavárnách.
Denní rozvrh může být pozměněn.

Práce
•

v práci jsou studenti vedeni pracovníky určenými k plánování a rozdělování práce
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•
•
•
•
•
•
•

náčiní a přístroje používají studenti po pověření pracovníkem, pracují s nimi pouze
osoby určené, které za ně zodpovídají. Po ukončení práce je vrací v původním
stavu, očištěné studentovi nebo pracovníkovi, který má za toto zodpovědnost.
pokud dojde ke zničení nebo poškození nářadí, nástrojů či přístrojů je student toto
neprodleně oznámit zodpovědnému pracovníkovi a dle míry zavinění se podílet na
náhradě či částečném uhrazení vzniklé škody
studenti dodržují pravidla bezpečnosti práce, používají ochranné pomůcky, pracují
v pracovním oděvu a obuvi, nemáš-li vlastní pracovní oděv, oznam to pracovníkům
pokud student ukončí zadanou práci, je povinen se hlásit u kompetentního
pracovníka a přihlásit se o další práci
student musí dodržovat čas určený pro přestávky na oběd a svačinu a během
těchto neopouštět místo k tomu určené
odchod k lékaři, návrat od něj, či návrat z úřadů je povinen hlásit vedoucímu
pracoviště
pracoviště studenti opouští uklizené

Poradenství
Program klade větší důraz na tvé studium než na rozhovory s poradcem. Naší
hlavní metodou je učednictví. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je naučit se aplikovat
biblické principy ve všech oblastech života. To, co jsi prožil v minulosti, není tak
důležité jako to, co děláš dnes a co budeš dělat každý další den svého křesťanského
života. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je prakticky uplatňovat biblické principy ve
všech oblastech života. Poradenství nemůže nikdy nahradit osobní modlitbu a studium
Písma, při kterém hledáš odpovědi na své zápasy a potřeby.
Bude ti přidělen poradce, se kterým se budeš pravidelně scházet. Krizové
poradenství není součástí denního rozvrhu, ale můžeš o něj kdykoli požádat.
Zásadní význam pro pozitivní pokrok má míra tvé vlastní iniciativy, důvěry a
otevřenosti.

Ztišení
Ztišení před Bohem - modlitby a čtení Božího slova - je velmi důležité pro tvůj
růst a křesťanský život. Je nutné, aby sis pravidelně vyhradil čas na setkání s Bohem.
Až dokončíš program Teen Challenge, nikdo ti nebude připomínat, že se máš modlit.
Ty sám musíš učinit ze ztišení pravidelnou součást svého života.
• Ztišení ve skupině – studenti se shromáždí a jeden z nich (popř. pracovník) má
slovo z Bible. Všichni se modlí a chválí Boha.
• Osobní ztišení - ty sám si čteš Bibli, modlíš se a přemýšlíš nad tím, co jsi četl.
• V době ztišení je možné číst pouze Bibli.
• Večerní ztišení – probíhá ve společenské místnosti a učebně.

Vycházky
•

•
•
•

Nárok na vycházku je po ukončení II. Etapy programu jednou měsíčně a po
konzultaci s poradcem.
O vycházku je nutné požádat na vyplněném formuláři nejpozději do středy v týdnu
ve kterém na ni půjdeš. Vycházku schvaluje Tvůj poradce.
na první vycházku smí student nejdříve ve III. etapě programu a to pod dohledem
staršího studenta, nebo pracovníka - více viz. pravidla vycházky
pro vycházku platí pravidla, která jsou v programu, porušení kteréhokoliv pravidla
se hodnotí jako vážné porušení řádu
během vycházky se studenti nesmí zdržovat v místech kde se kouří a podává
alkohol, bary restaurace, herny apod.
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Volný pohyb studentů
•
•
•

•

Během osobního volna je možné se pohybovat pouze v areálu střediska, který
zahrnuje budovy střediska a pozemky, které má středisko pronajaté.
Chce-li student opustit ubytovací prostory střediska, musí student o místě na
kterém se bude zdržovat informovat, pracovníka, který má v ten den službu.
V době tzv.aklimatizačního období, tedy prvních 4 týdnů je student stále v kolektivu
s ostatními studenty, není mu dovoleno být o samotě. Vně střediska se smí
v aklimatizačním období pohybovat pouze v doprovodu pracovníka nebo studenta,
který je v programu déle než měsíc .
Na společných bohoslužbách v církvi sedí studenti vždy pohromadě, před ani po
shromáždění se nevzdalují z prostor bohoslužeb bez doprovodu pracovníka a to
ani na toalety. Řídí se pravidly pro bohoslužbu, která student dostane při nástupu a
také jsou vyvěšena na nástěnce v kulturní místnosti.

Dovolenky
•
•
•
•
•
•
•
•

První dovolenka je povolena po vypracování projektu dovolenka, který si musí
student vyžádat u svého poradce - nejdříve však po šestém měsíci v programu,
respektive ve III. etapě
dovolenou je třeba plánovat a to vyplněnou žádankou, 3 týdny předem, která bude
schválena na poradě pracovníky
dovolená trvá 8 hodin až 5 dní (dle etapy ve které se student nachází) plus čas na
dopravu tam a zpět
odjíždí se na sobotu a neděli, je možno výjimečně po poradě s pracovníkem udělit
výjimku
během dovolenky platí pravidla pro program, nesmí navštěvovat staré přátelé,
pouze rodinné příslušníky a pokud nemá, tak příbuzné, nebo církev
navštíví-li církev, přinese potvrzení od pastora
po ukončení dovolené, si student vyzvedne formulář a napíše její hodnocení
student se řídí pravidly pro dovolenky

Volný čas
•
•
•
•

Ve volném čase můžeš hrát hry, které jsou ve středisku, hrát ping-pong, cvičit,
poslouchat křesťanskou hudbu po schválení pracovníkem. Také můžeš číst
křesťanské knihy a časopisy.
V sobotu a v neděli můžeš se souhlasem pracovníka sledovat televizi. Povoleny
jsou zprávy, sport, křesťanské filmy a pořady schválené pracovníkem.
Studenti mají zakázáno mít televizi a rádia na pokoji.
V neděli je po obědě vyhlášena 2 hod. siesta, v tomto čase můžeš jít spát (pouze
v úboru na spaní), pokud budeš tento čas využívat jinak, neruš svou aktivitou
ostatní.

Užívání věcí a prostorů náležejících středisku
•
•
•
•
•

Sportovní náčiní, nářadí, hudební nástroje, CD, kazety, knihy, atd., je možné užívat
jen po
domluvě s pracovníkem a s jeho souhlasem
Student za zapůjčené věci nese plnou zodpovědnost, musí je vrátit v původním
stavu, zničené věci uhradí
K činnostem studenti používají pouze místností a věcí k tomu určených, např. sport
se provozuje pouze na místech určených ke sportu atp.
v prostorách udržuje pořádek, musí za sebou zhasínat
Ve společných prostorách bude udržovat pořádek a zhasínat za sebou světla

199/54

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky

• Užívání hudebních nástrojů je možné pouze se souhlasem pracovníka v osobním
volnu, nikoli o přestávkách mezi vyučováním, či pauzách na jídlo, a to s ohledem na
ostatní spolubydlící, tak aby nikdo nebyl obtěžován, či rušen jejich užíváním.
• Vlastní hudební nástroje, sportovní náčiní, fotoaparát atp. je možné užívat pouze se
souhlasem vedení střediska a na vlastní riziko
• Ve středisku není možné číst ani vlastnit časopisy či knihy, které svým obsahem
vedou k vracení se k životnímu stylu závislého, nebo nabádá k negativním
postojům. Pracovník střediska má právo toto ověřit
• Taktéž není možné vlastnit knihy a časopisy s násilnou a erotickou povahou, které
odporují křesťanským hodnotám
• O časopisech a knihách, které chce student vnést do střediska musí
informovat pracovníky
• Ve středisku není možné chovat vlastní zvířata
• Není dovoleno mít zbraně
• Ve středisku není možné mít vlastní motorové dopravní prostředky, pouze jízdní
kola, za které ale středisko neponese zodpovědnost a vyhrazuje si právo zákazu je
studentem do střediska přivézt.

Poslech hudby
•
•
•
•
•

hudba se poslouchá pouze ve společenské místnosti
každý poslech hudby je konzultován s pracovníky
neposlouchá se hudba v přímém protikladu s křesťanskou vírou
neposlouchá se hudba, která vadí druhým
neposlouchá se hudba, která svým obsahem vede k vracení se k životnímu stylu
závislého, nebo nabádá k negativním postojům

Student pozvaný na návštěvě k cizí rodině
•
•
•
•
•
•

Čas od času můžeš být pozván na návštěvu do křesťanské rodiny.
V tomto prostředí se chovej dle pravidel střediska.
Pamatuj, že svým chováním reprezentuješ všechny studenty Teen Challenge.
V rodinách nesmíš žádat o dary.
O veškerých darech, které ti byly dány nebo nabídnuty, musíš informovat
pracovníka který má v té době službu.
Tento pracovník rozhodne, jak se k tomuto daru zachováš.

V případě požáru
•
•
•

okamžitě informuj pracovníka a vzdal se z místa požáru únikovou cestou
pracovník přivolá hasiče
Je zakázáno používat na pokoji svíčky, zápalky a pyrotechniku.

Ostatní
•
•
•

Ve středisku je ještě mnoho pravidel, které nejsou obsahem této příručky.
Budeš s nimi seznámen a je tvou povinností se jimi řídit.
Pravidla jako například: (chování v době shromáždění, nemoci atd..)
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