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Hlavní cíl činnosti:
Společným dlouhodobým soužitím v bezpečném prostředí komunity s duchovním
doprovodem ve spolupráci s terapeutickými a sociálními odborníky pomoci
mladým mužům závislým na drogách a/nebo alkoholu vyrovnat se s minulostí,
dosáhnout trvalé abstinence, obnovit vztahy s rodinou, blízkými a okolím, získat
sociální znalosti, získat zodpovědné pracovní návyky, naučit se smysluplně
využívat volný čas, získat další důležité znalosti a dovednosti, změnit žádoucím
způsobem svoji osobnost a tím dosáhnout plné resocializace a začlenění do běžného
života.
Dovolujeme si představit Vám ucelený přehled aktuálních informací o dobročinném projektu
komunitního domu „Obnova života“, který připravuje Misijní společnost sv.Vincence de Paul v bývalé
zemědělské usedlosti v Běstvinách u Dobrušky.
Chceme seriózně popsat náš záměr, snažíme se podat vysvětlení ke všem zásadním bodům plánované
činnosti a odpovědět na otázky, které se na různých jednáních i ze strany veřejnosti objevovaly.
Věříme, že na základě tohoto předloženého dokumentu s popisem řešení hlavních oblastí poskytované
služby dojde k uklidnění emocí a bude ukončeno šíření různých „zaručených“ subjektivních informací
a polopravd a budeme mít šanci se v klidu a pečlivě soustředit na detailní přípravu všech podkladů pro
zahájení resocializační činnosti.
Poznámka na úvod:
Veškerá dále uvedená fakta jsou pracovními materiály, až do schválení konečné verze si vyhrazujeme provedení změn.
Základní rysy činnosti komunity jsou pochopitelně popsány v platném rozsahu. V textu používané slovo klient je kratším
ekvivalentem správnějšího výrazu člen komunity.

Činnost komunitního domu postavená na principech Comunity in dialogo není v rozporu se žádnými
zákony České republiky a na základě příkladu dobré praxe v ostatních zemích na mnoha klientech,
kteří prošli programem, je zřejmé, že činnost skutečně vede k žádoucím změnám a překonání závislosti
na návykových látkách.
Nicméně zcela přesně dle příslibu na předchozích jednáních jednáme s kompetentními úřady a do
základních principů Comunity in dialogo zapracováváme požadovanou odbornost terapeutických a
sociálních pracovníků dle zákona 108/2006 Sb. - zákona o sociálních službách. Věříme, že ve
spolupráci s Krajským úřadem, s Diecézní charitou a dalšími příslušnými organizacemi přesvědčíme o
smysluplnosti a účinnosti naší práce a nastavíme zásady provozu tak, že dosáhneme souhlasu
vzájemného respektování našich zásad a činnosti odborníků. Rádi bychom se aplikovanými postupy
stali částečnou alternativou k existujícím terapeutickým komunitám s tím, že zdůraznění duchovního
přístupu ve spolupráci s odborností může být pro některé závislé osoby hledaným řešením a vede k
rozvoji a nápravě poškozené osobnosti každého jedince. Při rozhovorech s konkrétními klienty při
návštěvách existujících komunit jsme se přesvědčili, že tento náš názor je správný.

Právní rámec :
Při provozu komunitního domu je všem níže uvedeným pravidlům nadřazeno dodržování:
- Listiny základních práv a svobod
- Etického kodexu Evropské federace Terapeutických komunit
- Etického kodexu sociálních pracovníků
- platných zákonů ČR

Základním principem je :
- individuální přístup ke klientovi, respektování jedinečnosti osobnosti a komplexní sociální situace
- vytvoření klidného bezpečného prostředí s nulovou tolerancí návykových látek

- pobyt v komunitě je zcela dobrovolný na základě svobodného rozhodnutí
- respektování všech zásad
- klient může kdykoliv opustit prostředí komunity na základě svého rozhodnutí a bez sankcí
(pochopitelně nepovoleným odchodem může dojít k ukončení smlouvy o poskytnutí služeb)
- klient se může podílet na rozsahu služeb uvedených ve smlouvě o poskytnutí služeb, jejímž podpisem
při přijetí vzniká právní vztah
- klient se může vyjadřovat k problémům
- klient může podat stížnost
Jsme přesvědčeni o ozdravné síle svépomocného soužití celé terapeutické skupiny, kde každý
jednotlivec má svou osobnost, význam a hodnotu, ale současně je i nedílnou částí celku.Veškeré
činnosti mají svůj smysl a blahodárný dopad. Přesná definice pravidel se zachováním dostatečného
prostoru pro rozvoj osobnosti v holistickém, psycho-bio-socio-spirituálním smyslu vytváří prostor pro
aktivizaci vlastních sil a všech utajených a potlačených zdrojů členů komunity.

Přehled řešených oblastí :
1. Stručně z počátku historie Comunity in dialogo
2. Důvody pro vznik komunitního domu v Běstvinách
3. Komunitní dům „Obnova života“
4. Základní poskytované služby
5. Základní – kardinální pravidla
6. Metody používané k dosažení žádoucích změn osobnosti členů komunity :
7. Konečný cílem je, aby klienti po absolvování pobytu v doporučené délce :
8. Cílová skupina příjemců služby
9. Základní předpoklady pro nástup do komunity
10. Služba není určena pro osoby – kontraindikace přijetí
11. Terapeutické metody
12. Sociální práce
13. Vzdělání členů Misijní společnosti sv.Vincence de Paul
14. Spolupráce s rodinou
15. Cena za službu
16. Zdroje pro zajištění provozu
17. Jednotlivé fáze pobytu – postupné zvyšování samostatnosti a zodpovědnosti
18. Denní režim
19. Časový harmonogram
20. Zajištění bezpečnosti
21. Návštěvy v existujících komunitách v ČR + zdroje informací
22. Běžné zdravotní zajištění
23. Pracovní terapie
24. Arteterapie
25. Další vzdělávací činnost – pod vedením dalších odborných pracovníků
26. Sportovní aktivity
27. Aktivity mimo prostoru komunitního domu – vždy s doprovodem personálu
28. Ekologie v projektu – Laudato si´
29. Ukončení pobytu v komunitě
30. Ubytovna pro 8 osob - aktuálně realizovaná I.etapa výstavby areálu – nákres
31. areál komunitního domu po dokončení všech etap výstavby – nákres
32. na závěr: 10 základních principů Comunity in dialogo

1. Stručně z počátku historie Comunity in dialogo (= společenství v dialogu):
Páter Matteo Tagliaferri byl knězem v Casamaině. Jednoho dne přišel otec se svým synem Danilem,
který měl problémy s alkoholem a drogami a měl nastoupit do vězení. P.Matteo syna přijal do péče a
slíbil soudci, že se postará o jeho nápravu. Během krátké doby přišli další mladí lidé.
V dubnu 1991 zavolal kněz Don Giorgo, že v Triviglianu je dům, který má být
využitý pro humanitární účely. P.Matteo s chlapci přijal nabídku a přestěhovali
se. Pro tento první dům P.Matteo vybral jméno „Comunita in dialogo“,
protože dialog odvádí od osamělosti, vytváří společenství, obohacuje
nás…Postupně bylo formulováno 10 základních principů a následoval vznik
dalších komunitních domů nejen v Itálii, ale i v Argentině, Peru, Kolumbii a
Ukrajině. Za 29 let existence prošlo programem mnoho a mnoho set lidí, kteří
se dokázali osvobodit ze svých závislostí a vedou řádný život.
(znak před domem Comunity
in dialogo v Triviglianu)

Odkaz na www stránky: www.comunitaindialogo.it
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClFMzuStEHSnCbtYvIkMQ7w
Facebook: https://www.facebook.com/comunitaindialogo/
Odkaz na google mapy – prosím otevřete si Zobrazit všechny recenze :
https://www.google.com/maps/place/Ass.+Comunita'+in+Dialogo+ONLUS/@41.7756125,13.272249
1,179m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132558a95f3a267f:0x6da9c87569631a4!8m2!3d41.775806!4d
13.2721207?hl=cs
2. Důvody pro vznik komunitního domu v Běstvinách
Misijní společnost sv.Vincence se ve své 400 let trvající existenci snažila vždy mimo pastorační
činnosti vytvářet i charitativní dobročinná díla. Po mém příchodu do České republiky v r.2014 byla
možnost nastartovat pobočku DePaul International, která se stará v celosvětovém měřítku o
bezdomovce. V Bratislavě ve spolupráci s Misijní společností založila noclehárnu pro bezdomovce,
útulek pro nemocné, ošetřovnu pro bezdomovce a další zařízení. O rozsahu pomoci nejlépe svědčí dvě
čísla za r.2018: 137.000 teplých jídel a 75.000 noclehů (více - www.sk.depaulcharity.org). Byl jsem
v r.2006-2009 předsedou dozorčí rady a v r.2010-2014 předsedou správní rady. S ohledem na velmi
dobře fungující Charitu bylo od tohoto záměru ustoupeno a hledala se jiná cílová skupina lidí, kteří
potřebují pomoc. Velmi mne zaujalo, když na celosvětové konferenci Misijní společnosti hovořil
P.Matteo o svých zkušenostech a životním příběhu mnoha klientů. V dubnu 2017 se konal
informativní seminář P.Mattea, právníka Riccarda Sassa a klienta Jána na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové – byl zde přítomen také náměstek hejtmana ing.Derner. Česká republika
má dlouhodobé vážné problémy s alkoholismem a drogovou závislostí, a proto jsme se rozhodli
společně s provinciálem Misijní společnosti, že v ČR založíme komunitní dům na principech
Comunity in dialogo a chceme pomáhat mladým lidem, aby se osvobodili od těchto závislostí
a začlenili se do plnohodnotného života s upevněnými mezilidskými vztahy. Vybraná bývalá
zemědělská usedlost je vzhledem k umístění u polní cesty mezi obcemi Běstviny a Chlístov velmi
vhodná jednak z hlediska zajištění bezpečnosti členů komunity, ale i s dostatečnou velikostí přilehlých
pozemků pro související činnost – chov slepic, králíků, koz, pěstování zeleniny, vybudování
sportoviště v lesíku, apod.
3. Komunitní dům „Obnova života“
Pojmenovali jsme komunitu názvem „Obnova života“, který vystihuje cíl naší činnosti.
Jedná se o projekt Misijní společnosti sv.Vincence de Paul, konkrétně Slovenské provincie se sídlem
v Bratislavě, která do sebe zahrnuje i región České republiky (viz www.vincentini.sk)
Nejedná se o projekt Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška. Pochopitelně spolupráce
a účast dobrovolníků z řad veřejnosti je velmi vítána.

4. Základní poskytované služby
V souladu s § 68 zákona o sociálních službách komunitní dům „Obnova života“ bude zajišťovat :
(1) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na
návykových látkách, které mají zájem o začlenění do běžného života.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
5. Základní – kardinální pravidla
a/ abstinence – nulová tolerance drog, alkoholu a dalších navykových látek – v průběhu celého
pobytu nesmí klient užívat žádné návykové látky, a to ani při aktivitách mimo komunitu –
vycházky, brigády, společné návštěvy kulturních nebo sportovních zařízení, apod.
b/ zákaz sexuálních vztahů uvnitř komunity
c/ nenásilné chování - je zakázáno jakkoliv fyzicky nebo slovně napadat jiného klienta nebo
pracovníka, vyvíjet psychický nátlak nebo se podílet na jakékoliv formě diskriminace
d/ respektování lidských práv a důstojnosti člověka
e/ zákaz úmyslného ničení a odcizování majetku druhých nebo komunitního
f/ respektování rozhodnutí skupiny v souladu s odbornými pracovníky - pokud není v rozporu s
právy klienta
g/ nepovolené opuštění vyhrazeného prostoru komunity
h/ jakákoliv nepovolená aktivita směřující mimo prostor komunity
Při porušení bodu a/, b/ je klient okamžitě vyloučen z komunity.
Porušení bodů c/-h/ je vždy řešeno minimálně podmínečným vyloučením Při opakování nebo při
vysokém stupni může dojít i k okamžitému vyloučení. Pokud se klient sám přizná, otevřeně mluví
o důvodech, porušení pravidla nemělo závažný následek a hledá způsob, jak se vyhnout opakování, je
toto chování posuzováno smířlivěji.
6. Metody používané k dosažení žádoucích změn osobnosti členů komunity :
- společný život v komunitě - strukturované prostředí jasně a pevně personálně, obsahově, časově
definované s povinnou účastí klientů na denních aktivitách.
- vzájemná pomoc a dohled mezi členy, kdy klient s delším pobytem je příkladem, pomáhá a
současně dohlíží na nováčka v prvních měsících komunitního života
- dodržování a plnění denního režimu
- základem spolupráce s klientem je individuální přístup – klient s terapeutem neustále průběžně
pracuje na plánu léčby a osobnostním růstu
- pravidelná skupinová i individuální terapie pod vedením školeného terapeuta
- získání základních sociálních znalostí, nácvik komunikace pod vedením sociálních pracovníků
- poradenství dle individuálních potřeb se sociálním pracovníkem nebo terapeutem
- plnění rolí v komunitě – klient prochází různými rolemi a různou mírou odpovědnosti a pravomoci
v závislosti na délce pobytu (vedoucí domu, kuchař, výdejce zásob pro vaření, skladník,
zahradník, chovatel,...)
- přestup mezi jednotlivými fázemi - nárůst samostatnosti a zodpovědnosti
(viz podrobně samostatný 17.bod)
- pracovní terapie - vykonávání činnosti dle potřeb komunity -údržba domu, práce na rekonstrukci
stávajícího zděného domu, získávání pracovních návyků učením se novým dovednostemnapř. v řemeslné dílně, apod.
- arteterapie – terapeutická metoda k vyjádření pocitů a stavu osobnosti výtvarným způsobem
- dramaterapie - terapeutická metoda využívající prvků divadla, příprava představení pro návštěvy,
dny otevřených dveří, apod.

- zážitková terapie mimo prostor komunity – turistika, sportovní a kulturní akce, ….
- každodenní ranní, polední a večerní setkání všech členů komunity s hodnocením průběhu dne
- každodenní psaní deníku, kde každý zapisuje své denní úspěchy, problémy a radosti při činnost i ve
vztazích. Čtení deníků je i jednou z metod skupinové terapie
- spolupráce s rodinou při osobních návštěvách v komunitě i při telefonních rozhovorech
- vzdělávání – finanční gramotnost, přehled o politických, kulturních i sportovních aktualitách s
komentářem, základy cizích jazyků (v prvních letech činnosti italština)
- pravidelné návštěvy kněze z Misijní společnosti s duchovním rozhovorem a vedením meditace
(dobrovolné) s formováním osobnosti v duchu křesťanských zásad
- modlitba a duchovní doprovod (dobrovolné)
- sportovní aktivity k rozvoji fyzické kondice
- volnočasové aktivity k vytváření koníčků, rodinné atmosféry a zálib, četba knih,…
K terapeutickým sezením, poradenství a nácvikům budou využívány dvě větší místnosti v přízemí
stávajícího domu, které jsou po drobných úpravách ve vyhovujícím stavu.
7. Konečný cílem je, aby klienti po absolvování pobytu v doporučené délce :
- vyrovnali se se svojí drogovou minulostí a se spojenými riziky (prevence relapsu, jak odolávat
pokušení,…)
- naučili se žít smysluplně a zdravě bez pomoci návykových látek a nežádoucího chování
- dlouhodobě, nejlépe trvale abstinovali
- obnovili a upevnili své vztahy s rodinou a blízkými
- naučili se plánovat budoucnost
- věděli, jak mluvit o své minulosti se zdůrazněním úspěchů své léčby, např. při shánění zaměstnání
- dokázali řešit právně-sociální problémy – řešení dluhů, styk s úřady, …
- věděli o možnostech následné péče v okolí svého bydliště
- zvládali konflikty s klidem a rozvahou, dokázali ovládat emoce
- dokázali se postarat o své zdraví – řešení potíží s lékaři
- dokázali budovat bezpečné vztahy s okolím bez drogových rizik
- získali sociální znalosti a uměli komunikovat s lidmi
- znovuzískali a upevnili si pracovní návyky, dovednosti a zodpovědnost
- dokázali žít s objemem financí, kterými disponují a které si vydělají
- přiměřeně zvýšili i své vědomosti a intelektuální znalosti
- věděli, jak organizovat a využívat volný čas – koníčky, sport, vzdělávání,…
- zvýšili svoji fyzickou kondici a odolnost
8. Cílová skupina příjemců služby
- muži ve věku 18-40 let se závislostí na drogách a/nebo alkoholu s problémem sociálního
vyloučení, kteří se dobrovolně rozhodli řešit tyto problémy pomocí intenzivního skupinového
a individuálního resocializačního programu v pobytové komunitě.
Kapacita komunitního domu: 8 osob.
V další etapě za cca 2-4 roky by mělo dojít k rozšíření na : 16 osob.
Plánovaná délka pobytu: minimálně 6 měsíců, ideálně až 9-12 měsíců
9. Základní předpoklady pro nástup do komunity:
- uvědomění si vlastního problému se závislostí
- pevné svobodné dobrovolné odhodlání ke změně života
- dobrovolná abstinence od užívání drog a alkoholu před nástupem
- u drogové a alkoholové závislosti absolvování detoxikace ve zdravotním zařízení před nástupem
- dobrovolné respektování všech zásad pobytu v komunitě a účast na všech aktivitách při pobytu
- vyplnění dotazníku – základní údaje, průběh dětství a dospívání, vztah k rodině, choroby, druh,
délka a intenzita závislosti, absolvovaná léčení a řada dalších informací

- vlastnictví platného občanského průkazu
- vlastnictví platného průkazu zdravotní pojišťovny (musí být zajištěna platba zdravotního pojištění)
- vhodná je evidence na úřadu práce (i z důvodu hrazení zdravotního pojištění státem)
- potvrzení, že uchazeč netrpí žádným psychickým onemocněním či deviací – viz podrobně
v následujícím bodě 10.
- potvrzení, že uchazeč netrpí jakoukoliv sexuální deviací
- potvrzení, že netrpí žádnou nakažlivou chorobou (AIDS, HIV pozitivní, kožní choroby-svrab,
apod.
- aktivní vyznávání víry u klientů není podmínkou přijetí.
- před nástupem do komunity bude uchazeč absolvovat i vstupní lékařskou prohlídku u obvodního
lékaře dle svého bydliště, příp. u externího smluvního lékaře
- uchazeč bude před nástupem absolvovat vstupní pohovor s odborným terapeutem, sociálním
pracovníkem, s vedením komunity a se stávající členy komunity
Kromě základních předpokladů by mělo předcházet i absolvování alespoň některých předchozích
možných typů léčby – ambulatní léčba, intenzivní lékařská péče, krátkodobý pobyt v léčebném
zařízení, apod.
O přijetí k pobytu rozhodne vedení komunity s ohledem na splnění vstupních podmínek, na
doporučení lékaře, terapeuta, sociálního pracovníka a členů komunity.
Rádi bychom se v ideálním případě přednostně získávali klienty i na základě doporučení
pracovníků Charity dle místa bydliště zájemce o pobyt. Primárně je služba určena pro klienty trvale
bydlící v Královéhradeckém kraji, kde podobná komunita zatím neexistuje.
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení je sepsána individuální písemná smlouva o poskytnutí
služby, ve které definují základní problémy a plánované poskytnuté služby v rozsahu dle zákona. Ve
smlouvě klient, terapeutická skupina, terapeutický tým jasně formulují plánované konečné cíle,
stanovují individuální plán a podmínky, za kterých budou spolupracovat, i sjednanou délku trvání
pobytu včetně seznámení se všemi používanými metodami a principy.
10. Služba není určena pro osoby (kontraindikace přijetí) :
- intoxikované jakoukoli omamnou látkou a/nebo alkoholem,
- se sexuální deviací
- s infekčními chorobami , parazitálními chorobami a dalšími chorobami vyžadující poskytnutí péče
ve zdravotnickém zařízení,
- s psychickým onemocněním a jinými duševními poruchami (agresivita, deprese, mánie, bipolární
porucha, schizofrenie, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy apod.), které vyžadují
intenzivní pravidelnou odbornou péči
- s výrazným zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením,
- s výrazným fyzickým omezením -- služba není bezbariérová, významnou terapií jsou i pravidelné
každodenní sportovní aktivity
- s omezenou svéprávností
11. Terapeutické metody
Terapeutickou metodou, která odpovídá pojetí komunity, je logoterapie a existenciální analýza.
Počátek logoterapie (v souvislosti s logoterapií řecké slovo "logos" znamená „smysl“) a existenciální
analýzy sahá do dvacátých a třicátých let našeho století. Jejich zakladatel - vídeňský neurolog,
psychiatr a psycholog - Viktor Emil Frankl (1905 - 1997) vyšel z psychoanalýzy Sigmunda Freuda a
individuální psychologie Alfreda Adlera. Vytvořil samostatný přístup - logoterapii, kterou koncipoval
jako doplnění těchto dosavadních psychoterapií o tématiku smyslu života. Jeho žák a pokračovatel
Alfried Längle rozpracoval pojetí existenciální analýzy pro praktické použití v práci s pacienty, a dal
tak vzniknout existenciální analýze jako celistvé psychoterapeutické metodě.

Odborná terapeutická činnost je domluvena s vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který již delší
dobu provozuje terapeutickou a poradenskou službu a aktuálně dokončuje supervizní část
psychoterapeutického výcviku u Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (viz.
www.slea.cz). Terapeut se významně podílí na stanovení individuálního plánu pro každého člena
komunity, vede pravidelná terapeutická sezení a řeší i individuální terapeutické potřeby členů
komunity.
Podařilo se jako odborného konzultanta ve funkci supervizora zajistit spolupráci významného
odborníka v logoterapii s dlouholetou praxí, kterým je duchovní, terapeut a školní psycholog ThLic.
Mgr. Jaroslaw Furtan, PhD. (https://www.jaroslawfurtan.com/), kterého pomoc závislým lidem
z profesního hlediska velmi zaujala. Tento odborník spolupracuje s naším zaměstnancem-terapeutem
při plánování běžné terapeutické činnosti a podílí se na odborném názoru při přijímacím pohovoru
nového uchazeče. Navíc jednou za měsíc povede velkou terapeutickou celodenní skupinu.
12. Sociální práce
Jsme si vědomi klíčové role sociálního pracovníka, který velmi významně rozhoduje o úspěchu celého
projektu. V komunitě bude zaměstnán sociální pracovník (dle §110 zák.108/2006). Jeho hlavním
úkolem je zabezpečení sociální agendy, metodická činnost, zajištění práv a řešení sociálně právních
problémů členů komunity, jednání s úřadem práce, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, sociální
poradenství a sociální rehabilitace, pomoc při řešení případných exekucí, splácení půjček apod.
Rovněž řídí a dohlíží na činnost ostatních pracovníků v sociálních službách.
Tento multidisciplinární tým pracovníků v plném rozsahu pokryje všechny požadavky v sociální a
vzdělávací práci ve prospěch členů komunity a úkoly při zajištění chodu komunity.
Pro úvodní rozeběhnutí činnosti komunitního domu je přislíben „mentoring“ - podpora, dohled a
všestranná pomoc
Bc.Mgr.Josefa Vondrky, který je zkušeným adiktologem, sociálním
pracovníkem, ředitelem, zakladatelem a odborným garantem činnosti poskytovatele sociálních služeb
Darmoděj z.ú. Jeseník (www.darmodej.cz ) – viz dopis v příloze
Dále je v příloze dopis Bc.Mgr.Vondrky s vyjádřením o přijetí obyvateli v Jeseníku a Mikulovicích při
zahájení činnosti sociální služby Darmoděj z.ú.
13. Vzdělání členů Misijní společnosti sv.Vincence de Paul
Všichni kněží Misijní společnosti jsou vysokoškolsky vzdělaní, mnohdy mimo teologického vzdělání
(Mgr.,ThLic.) absolvovali i další odbornou vysokou školu (Bc.,Mgr.,Ing.). Výkon pastorační služby
navíc přináší rozsáhlé praktické zkušenosti s mezilidskými vztahy a psychikou lidí.
Jeden z mladých členů Misijní společnosti je absolventem vysokoškolského vzdělání v oboru
„Léčebná pedagogika“ na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V případě potřeby po dokončení
formačního a studijního pobytu v zahraničí se může v r.2021 rovněž zapojit do činnosti komunity.
Několik dalších členů společnosti (mimo jiné i jeden z aktuálních členů v Dobrušce) vyvíjelo
pastorační činnost na déletrvajících pobytech na misii v Hondurasu, kde se setkávali s drogovou
problematikou každý den. Procento uživatelů drog mezi populací dosahuje desítek procent a vedou zde
i hlavní pašerácké cesty drogové mafie z Venezuely do Mexika (www.vincentini.sk).
P.Augustín Slaninka aktuálně z hlediska zákona o sociálních službách prohlubují od února své sociální
vzdělání v Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 150 hodin. Kurz
je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Absolvováním kurzu splní požadavky
kladené na pracovníka v sociálních službách.
14. Spolupráce s rodinou
V rámci programu se intenzivně spolupracuje s rodinami a příbuznými. Jsou organizovány
s pravidelnou frekvencí i velká celodenní společná setkání rodin a příbuzných všech klientů. Při akci je
zajištěna i možnost individuálního terapeutického poradenství pro rodiče a blízké.

15. Cena za služby
Všechny terapeutické, sociální a podobné služby jsou poskytovány zdarma.
Klient platí pouze 6 000,- Kč za měsíc, tj. 75,- Kč za stravu a 125,- Kč za ubytování za den.
Za klienta mohou poplatek zaplatit i rodina a příbuzní. Pokud klient nemá dostatečný příjem, řeší se s
ním tato situace individuálně.
16. Zdroje pro zajištění provozu
- dotace na provoz ze státního rozpočtu
- spolupráce s podnikateli a firmami z okolí
- využití pracovního potenciálu členů komunity např. při drobné montážní práci, která by se dala
realizovat v objektu komunity
- výroba drobných výtvarných děl a upomínkových předmětů pro prodej v charitativní dražbě
- příspěvek klienta na ubytování a stravu (viz předchozí bod)
- dary od organizací i jednotlivců na základě propagace komunity na veřejnosti a internetu
Minimalizace vlastních nákladů:
- pěstování vlastní zeleniny
- pečení vlastního chleba
- chov slepic, králíků, kozy – vejce, maso, mléko, sýry,
- chov včel - je přislíbena pomoc jednoho z kněží v okolí při zapůjčení několika včelích úlů a odborná
pomoc při opatrování včelstev k získání medu pro vlastní spotřebu s možností prodeje
přebytků
Budeme pochopitelně vděčni i za každý finanční či materiální dar na udržení provozu, kdy v okamžiku
zahájení vlastní činnosti komunity oslovíme podnikatele v širokém okolí. Budeme rádi spolupracovat
s každým, kdo by nám chtěl pomoci jakýmkoliv způsobem.
Všechny výše uvedené možnosti jsou s úspěchem využívány již ve všech fungujících komunitách.
17. Jednotlivé fáze pobytu – postupné zvyšování samostatnosti a zodpovědnosti
- nultá fáze - přijetí principů léčebného programu, definitivní vstup do komunity (2-4 týdny)
- první fáze – uvědomění se sebe sama, hledání cesty ke zdokonalení (2-4 měsíce)
- druhá fáze - hledání nového stylu života bez návykových látek (6-12 měsíců)
- třetí fáze - návrat do běžného života (2-3 měsíce)
Doba trvání jednotlivých fází je velmi individuální a záleží na přesném a citlivém posouzení odborníků
ve spolupráci s vedením komunity i s ohledem na názor zkušených členů komunit.
Popis jednotlivých fází – návštěvy, dovolenky:
0. fáze
Klient bydlí v komunitě, účastní se denního režimu v plném rozsahu, ale není ještě definitivním
členem. Jedná se o vzájemné poznávání. Klient se rozhoduje, zda chce v komunitě zůstat a stávající
členové komunity zvažují, zda ho přijmou. Klientovi je přiřazen zkušený déle pobývající člen
komunity, který je s nováčkem v neustálém kontaktu, aby mu pomohl, ale také aby ho pohlídal. Tato
fáze je pro nového klienta velmi psychicky náročná – nezná prostředí, adaptuje se na jeho režim,
poznává ostatní členy. Je izolován od vnějšího světa, nemá mobil. Pouze ve zcela ojedinělých
případech může požádat sociálního pracovníka o nutný kontakt s rodinou pod dohledem sociálního
pracovníka. S těmito omezeními dobrovolně ve svém zájmu klient souhlasí. Pochopitelně s ohledem
na základní lidská práva může klient kdykoliv odejít, což ale znamená ukončení jeho pobytu.
Návštěvy blízkých a rodiny klienta nejsou povoleny.

1. fáze
Po uplynutí potřebné doby dojde ke společnému posouzení vedením komunity, odbornými pracovníky
a stávající členy komunity a ke hlasování o povolení přestupu do 1.fáze. Nyní je již klient
plnoprávným členem komunity s hlasovacím právem. Může tedy spolurozhodovat o chodu komunity.
Za klientem již po ohlášení mohou přijet nejbližší příbuzní, kteří ovšem nemají žádnou spojitost s
drogami. Je možný i omezený telefonní kontakt v určených hodinách, ale pouze za přítomnosti
odborníka nebo pověřeného zkušeného člena komunity. Hlavním cílem fáze je uvědomění si sebe
sama a převzetí zodpovědnosti za svůj další rozvoj. Přestup do vyšší fáze je opět podmíněn souhlasem
komunity i odborníků.
2. fáze
Jedná se o časově nejdelší úsek. Poznává, že lze plnohodnotně a smysluplně žít i bez návykových
látek. Již přebírá odpovědnost i za ostatní. Klient má možnost vyzkoušet si vůči klientům
v nižších fázích „staršího sourozence“, který poradí, pomůže a dohlédne. Klient se již může stát i
vedoucím pracovních terapií. Zvyšují se práva, ale i povinnosti. Služebně mladší klienty doprovází na
výjezdech mimo komunitu – např. návštěva u lékaře. V této fázi dochází v terapii k řešení
nejdůležitějších problémů dle individuální smlouvy.
V prvních měsících fáze jsou velmi žádoucí častější návštěvy rodiny a příbuzných v komunitě.
V doprovodu příbuzných může klient i na několik hodin opustit vlastní komunitu, ale zpět se musí
vrátit opět s doprovodem příbuzných. Klient dle podepsaných zásad souhlasí s tím, že při příchodu
může být kdykoliv proveden test na užití alkoholu a drog.
V dalších měsících (od cca 3 měsíce fáze) klient již samostatně opouští komunitu a odjíždí zpočátku na
víkendové a později i na několikadenní dovolenky. Vstupuje do kontaktu s lidmi mimo svou rodinu.
Začíná postupně připravovat svůj příchod zpět k rodině nebo místa bydliště. V této části pobytu již
může případně i řešit shánění zaměstnání.
Zde je významným úkolem terapeutů pohlídat, aby se bezpečný pobyt v komunitě nestal závislostí,
náhražkou za dřívější drogy a aby klient stále zachoval odstup a byl si vědom, že přijde den, kdy
komunitu opustí.
3. fáze
Závěrečná fáze je postupným osamostatňování se od komunity, která se stala dočasnou rodinou.
Chystá se na odchod z prostředí, kde se mu dostalo vřelého přijetí, péče a vztahů, které třeba před
příchodem do komunity ani nezažil.
Dle možností již klienti této fáze bydlí odděleně na samostatném pokoji, je žádoucí omezovat kontakty
s klienty nižších fází.
Pokud je to možné, s ohledem na časovou dojezdnost, může klient již postupně začít pracovat mimo
komunitu. Komunita se na krátkou dobu stává pro klienta „nočním stacionářem“. Je to pro klienty
velmi náročné období, které je pravým testem úspěšnosti pobytu.
Ve 3.fázi postupně dochází ke zpětnému začleňování do rodinného života a k testování připravenosti
života mimo komunitu.
18. Denní režim :
Bude přesně stanoven před zahájením provozu a dle získaných zkušeností průběžně upravován včetně
stanovení specifik pro víkendový provoz, ale bude vycházet ze zkušeností z Itálie a z obdobných
komunit v ČR. Konkrétní náplň denní terapie bude závislá na chovaných zvířatech, na potřebných
činnostech, na údržbě objektu a dalších podmínkách, které nyní ještě nejsou známé Terapeutické
činnosti budou v jednotlivých dnech různé – bude se střídat psychoterapie, sociální vzdělávání,
pracovní terapie, arteterapie, …
Rámcové parametry denního režimu – bude ještě upřesněno:
6:00-7:00 určení členové - péče o domácí zvířata, příprava snídaně
7:00 hod budíček a ranní hygiena
7:30 – 8:00 snídaně s uvítáním nového dne
8:00 - 8:30 setkání celé komunity, připomenutí úkolů pro jednotlivé členy

8:30 – 12:30 terapeutická činnost s přestávkou na svačinu, příjem tekutin
od 10:00-12:30 vybraný člen vaření oběda
12:30 - 13:30 oběd, polední odpočinek
13:30 – 17:00 odpolední blok – terapie, sociální práce, …. + odpolední svačina, příjem tekutin
17:00 – 18:30 sportovní aktivity, vzdělávání, psaní deníku,
18:30 – 19:30 skupinové zhodnocení celého dne,
večeře
rozdělení úkolů na příští den, poděkování za uplynulý den
19:30 - 22:00 osobní volno, psaní deníku, organizované sledování filmu, ….
22:00 – 22:30 hygiena, příprava na spánek
22:30 večerka, noční klid
V sobotu bude pracovní terapeutický blok jen v dopoledních hodinách – kompletní úklid ubytovny a
všech prostor komunity. Jednou měsíčně bude v sobotu celodenní terapeutická skupina.
V sobotu a v neděli je vyhrazen čas pro návštěvy rodinných příslušníků, je více času pro sportovní
aktivity, trávení volna společenskými hrami, společným sledováním filmů, četbou knih, setkání
s kněžími s možností duchovního rozhovoru. V neděli proběhne dobrovolné shromáždění s knězem.
Snahou je řízeně vyplnit veškerý čas smysluplnou činností.
I o víkendu stále funguje princip vzájemné pomoci a dohledu mezi členy komunity.
19. Časový harmonogram
Dokončení výstavby ubytovny je plánováno na podzim 2020. Po kolaudaci budou moci přijít první
členové – tzn. v průběhu r.2021.
Zpočátku přijdou 2 lidé, kteří úspěšně prošli kompletním dlouhodobým pobytem v Comunitě in
dialogo v Itálii, kde aktuálně plní funkci vedoucích jednotlivých komunit. Jedná se tedy o bývalé
spolehlivé a delší dobu prověřené klienty, kteří mnohdy i z důvodu vděčnosti jsou ochotni Comunitě
dále pomáhat. Tito 2 lidé budou trvale 24 hodin žít v komunitním domě v Běstvinách a svými
zkušenostmi budou garanty zavedení všech zásad a časového plánu v mezích Comunity in dialogo. Po
oživení technického zázemí domu dojde k začlenění všech odborných pracovníků – terapeutů a
sociálních pracovníků a pověřených členů Misijní společnosti a k praktickému prověření reálnosti
nastaveného časového režimu jednotlivých dní ve zkušebním provozu bez klientů. Následně přijmeme
2-3 nové klienty a zahájíme ostrý provoz. K dosažení naplnění počtu 8 osob v komunitě dojde během
r.2021. Pro další nepřetržitou činnost komunity je důležité zajistit současnou přítomnost klientů s
různou délkou pobytu, kteří budou plnit jednotlivé úlohy s odlišnou mírou zodpovědnosti. Tímto bude
zajištěna pozdější nepřetržitá obměna klientů, kdy po ukončení pobytu jednoho klienta přijde nový
klient a vždy bude existovat dostatek klientů déle pobývajících k zajištění dohledu a pomoci novým
klientům.
K dotazům na případnou jazykovou bariéru vysvětlujeme: mezi potenciálními osobami na příchod na
Běstvin v pozici prvních vedoucích komunity jsou i občané Slovenska, kde by problém nenastal. Navíc
tři aktuální členové Misijní společnosti v Dobrušce ovládají alespoň základy italštiny. Existují i on-line
překladače k zavěšení na krk, které pro běžnou základní komunikaci vyhovují. Dle zkušeností
z otevření prvního domu Comunity in dialogo na Ukrajině jsme přesvědčeni, že jazyková bariéra není
zásadním problémem. Velmi brzy dojde ke vzájemnému porozumění. Naopak toho je využito i při
výuce základů italštiny pro klienty v rámci vzdělávací terapie. Připravujeme slovníček základních
pojmů a frází italsko-česky i česko-italsky, který bude při předběžných přijímacích pohovorech
uchazečům o přijetí s předstihem předán.
Dle stavu postupu stavebních prací a registrace zahájíme i předběžný nábor potenciálních uchazečů
pro pobyt v komunitě k plánovanému datu otevření.
20. Zajištění bezpečnosti
Zcela analogickým způsobem jako v ostatních v ČR aktuálně registrovaných terapeutických
komunitách bude v komunitním domě v souladu s příslušnými zákony a směrnicemi zajištěna

přítomnost dohlížející zodpovědné osoby s požadovanými předpoklady (kurz první pomoci,...)
v režimu 24 hodin / 7 dní v týdnu.
Nepřetržitě bude k dispozici „krizový“ mobilní telefon k provedení případné telefonické intervence
odborným terapeutem nebo k přivolání potřebné pomoci – hasiči, policie, záchranná pomoc, další
zaměstnanci, apod.
21. Návštěvy v existujících komunitách v ČR + zdroje informací
V rámci seznamování s činností jsme osobně navštívili následující komunity:
- poskytovatel sociálních služeb dle 108/2006 Sb. Darmoděj z.ú. Jeseník http://www.darmodej.cz/
- terapeutická komunita Fidés pro drogově závislé – Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Bílá
Voda https://www.pnmo.cz/9136/oddeleni-v-(tk-fides)/
- terapeutická komunita Fénix pro léčbu smíšených závislostí včetně alkoholu – Psychiatrická
nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda https://www.pnmo.cz/13771/oddeleni-iii-(tk-fenix)/
- komunita Bétel Kralupy nad Vltavou – křesťanská svépomocná komunita, která není registrována dle
108/2006 Sb.. Od r.2005 pomohla více jak 250 osobám. http://komunitabetel.cz/
- podrobný rozhovor s psychologem z Léčebny návykových nemocí Nechanice
https://www.fnhk.cz/psych/soucasti-kliniky/oddeleni/lnn
S mnoha dalšími registrovanými komunitami jsme se seznámili prostřednictvím podrobného studia
všech dostupných materiálů na webových stránkách.
Rovněž jsme studovali materiály na serveru https://www.drogy-info.cz/drogova-situace-2018/
a webové stránky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky včetně Standardů odborné
způsobilosti pro zařízení poskytující adiktologické odborné služby:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/
Snažili jsme se poučit a udělat si přehled jakými metodami se v jednotlivých zařízeních pracuje a
srovnávali naše představy a záměry.
22. Běžné zdravotní zajištění
Klient musí mít zajištěno placení zdravotního pojištění v zákonné výši buď jako samoplátce nebo
pomocí evidence na úřadu práce. S evidencí případně pomůže sociální pracovník již v období před
nástupem do komunity.
Klient má stále své původní trvalé bydliště – zůstává v evidenci u svých původních lékařů (praktický,
zubní, odborný...)
V případě akutního problému je ošetřen přivolanou rychlou záchrannou službou.
V případě akutního zubního problému lze využít i nepřetržité služby v nemocnici v Hradci Králové.
Pro případ nutné potřeby komunita rovněž bude mít pro své klienty smluvně domluveno ošetření
praktickým i zubním lékařem v Dobrušce a okolí, i když klient nebude převzat do stálé péče.
Pro běžný styk se svým lékařem např. při předepisování pravidelně užívaných léků může klient svého
lékaře navštívit osobně – v 0. a 1. fázi pobytu s doprovodem, od 2. fáze již samostatně.
Před nástupem na pobyt je klientům připomenuta nutnost zajistit si dostatek pravidelně užívaných léků
na první 3 měsíce pobytu.
23. Pracovní terapie
Druh terapie je klientovi přiřazen i s ohledem na jeho dovednosti a dle jeho zdravotního stavu.
- údržba domu – mytí oken, úklid,..
- domácí práce – praní prádla, vaření jídla pro celou komunitu, ...
- zahradnické práce – pěstování zeleniny jako součást jídelníčku – rajčata, papriky, saláty, ...
- animaterapie - péče o domácí zvířata – slepice, králíci, kozy, pes - pozitivní vliv zvířat na organismus
člověka, ale i zdroj vajec, masa a mléka pro vylepšení jídelníčku
- chov včel
- pomocné činnosti při rekonstrukci stávajícího domu
- další činnost dle potřeby

24. Arteterapie
Využívá výtvarných aktivit jako prostředků léčby, dosahuje žádoucích změn sebepojetí, postojů a
chování závislého směřujících k jeho větší autonomii a integritě
– kresba, modelování, práce se dřevem,...
25. Další vzdělávací činnost – pod vedením dalších odborných pracovníků
- základy finanční gramotnosti, půjčky, úroky
- výuka základů ovládání počítače a programů Word, Excel, …
- v prvních letech po dobu účasti vedoucích domů z Itálie i výuka základů italštiny
- komentované seznámení s aktuální politickou, kulturní i sportovní situací v ČR i ve světě
- klienti vyšších fází již mají také kontrolovaný přístup k internetu po omezenou dobu
26. Sportovní aktivity
- sportovní aktivity v rámci komunity jsou každodenní součástí terapie – rozcvička, posilovna, stolní
tenis,
- venkovní sportoviště v lesíku v sousedství, který je také ve vlastnictví Misijní společnosti,
dojde k vybudování krátké překážkové dráhy.
- výběhy po okolních cestách – vždy za účasti zodpovědné osoby
- jízda na kole – vždy za účasti zodpovědné osoby
27. Aktivity mimo prostoru komunitního domu – vždy s doprovodem personálu
- společné návštěvy kina, divadelních představení, muzea, ...
- poznávání historie okolních měst
- celodenní výlety do okolí
- turistika (Orlické hory)
28. Ekologie v projektu – Laudato si´
Papež František ve své významné encyklice Laudato si´ specifikuje myšlenku tzv.integrální ekologie,
která se nezabývá pouze environmentálními problémy životního prostředí, ale řeší také hluboce lidské
a sociální otázky. Ministerstvo životního prostředí svými projekty rovněž uvádí v život myšlenky
encykliky – např. projektem „Sázíme budoucnost“ s plánem výsadby 10 milionů stromů nebo
podporou projektů na zadržení vody v krajině, apod.
Vlastní činnost komunity je naším příspěvkem v podobě výrazného sociálního rozměru při pomoci
zlepšení osobnosti klientů a hledali jsme způsob, jak naplnit ideu encykliky i v oblasti zlepšení
životního prostředí.
S pomocí organizace A Rocha chceme na přilehlém lesním pozemku vedle komunitního domu vytvořit
přírodní oázu života. Klienti komunity se budou spolupodílet na tvorbě a udržení životaschopnosti
prostředí s vysokou biodiverzitou živočichů a rostlin včetně jezírka s mokřadem s informačními
tabulemi a případně i krátkou naučnou stezkou pro veřejnost.
A Rocha je mezinárodní křesťanská ochranářská organizace zaměřená na ochranu životního prostředí.
Byla založena v Portugalsku v roce 1983, aktivně působící pobočky má v 19 zemích, mimo jiné i
v nedalekém Dobrém v ČR. Cílem organizace je na základě svědectví Starého i Nového zákona sdílet
s druhými křesťany i přáteli mimo křesťanské prostředí víru a přesvědčení o společné odpovědnosti za
Boží stvoření a ukazovat krásu, bohatství a cenu přírodního prostředí. https://www.arocha.cz/cs/o-nas/
V rámci pracovní terapie ve spolupráci s Lesy královéhradeckého biskupství a Státními lesy se klienti
budou podílet i na sázení stromků a očistě lesa.

29. Ukončení pobytu v komunitě
Pobyt je ukončen řádně, pokud klient úspěšně projde všemi fázemi pobytu, případně i po uplynutí
sjednané doby trvání dle písemné smlouvy o poskytnutí služby. Na rozloučení klient absolvuje
výstupní rituál s předáním certifikátu o úspěšném absolvování pobytu.
K předčasnému ukončení může dojít ze strany klienty kdykoliv i bez udání důvodu.
K předčasnému ukončení ze strany komunitního domu dojde :
- při porušení základních pravidel – porušení abstinence, porušení zákazu sexuálních vztahů
- při vysoce agresivním nebo opakovaném porušení ostatních základních pravidel – viz bod 6.
Po úspěšném dokončení pobytu v komunitě je klientovi doporučeno pokračování v některé z forem
následné péče.
Upozornění :
Všechna uvedená pravidla a zásady mohou být v definitivní verzi manuálu ještě upřesněny.
S pozdravem a zůstávám s úctou

P.ThLic. Augustín Slaninka, CM
regionální superior

podaná pomocná ruka
v Comunitě in dialogo

30. Ubytovna pro 8 osob – aktuálně realizovaná I.etapa výstavby areálu :

31. Podoba areálu komunitního domu po dokončení všech etap výstavby
a rekonstrukce - odhadem r.2023-2025 :

10 základních principů Comunity in dialogo
Tyto principy definoval páter Matteo Tagliaferri,CM na základě každodenních
zkušeností z reálných situací zažitých hned v prvních měsících po příchodu prvních
mladých lidí do první Comunity in dialogo v únoru 1991.

1. Respektuj ostatní s láskou …
2. Pokud jsi opatrný a pozorný v tom, co děláš dnes, pak můžeš také zítra
toto udělat ve svůj prospěch …
3. Nauč se jednat s mírou ve všem, co Ti nabízí každodenní život, a budeš
mít zítra vše, co potřebuješ …
4. Pokud máš tmu kolem sebe a ve svém nitru, požádej o pomoc a důvěřuj
s důvěrou těm, kdo jdou s Tebou …
5. Vlož srdce do svých povinností a cvič se v nich dobře, pokud jsi ochoten
dále růst ...
6. Svobodu poznáváš v motivacích, které inspirují Tvé chování, proto klidně
přijímej srovnání s ostatními …
7. Věř vždy v možnosti svých blízkých, jako ostatní věřili ve Tvoje možnosti
ve chvílích, kdy si Ty nevěřil ani sobě ani jiným…
8. Když stojíš z očí do očí situacím těžkým a namáhavým a už nevíš, co říci
a co dělat, věz, že se můžeš ještě vždy rozhodnout milovat …
9. Opravdu rosteš a zraješ, když se cítíš schopen dávat více, než přijímat,
více chápat, než být pochopen …
10. Bez poctivosti a upřímnosti nemůžeš dosáhnout toho, že v sobě zrodíš
člověka …

