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O SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Krok nabízí své služby 
v oblasti drogové problematiky již od roku 1999.

Pomáháme:
� drogově závislým lidem 
� jejich rodinám a blízkým
� v oblasti prevence rizikového chování vedoucího 

k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti
� lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci

Cíl naší práce: pozitivní zm ěna kvality života klient ů
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
• dlouhodobá rezidenční péče pro závislé muže a ženy od 

15 let
• délka pobytu klienta – 12 měsíců
• skupinová a individuální terapie se opírá o Model růstu

Virginie Satirové

součástí terapie je:
� dodržování denního režimu
� pracovní terapie
� skupinová a individuální psychoterapie
� zážitkové, sportovní, kulturní, vzdělávací a    

jiné volnočasové aktivity
� spolupráce s rodinou – aktivní účast při léčbě



VŠEOBECNÝ PROFIL KLIENTA TK

� Muži a ženy ve věku min. 15 let (horní věk. hranice není
stanovena)

� Průměrný věk 23 let

� Nízký stupeň vzdělání

� Žádné pracovní zkušenosti nebo jen nekvalifikovaná práce   
či načerno

� Nedostatečné sociální a komunikační dovednosti

� Problémové vztahy v rodině

� 70 % klientů z Jihomoravského kraje



FÁZE POBYTU
0. fáze – rozhodovací - přijetí pravidel a režimu, motivace 
k  léčbě

1.fáze – klient se stává členem komunity, přijetí abstinence
a  zodpovědnosti za své chování

2. fáze – zodpovědnost za druhé, pracovní a sociální návyky, 
intenzivní rodinná terapie

3. fáze – zodpovědnost za skupinu, zpracování minulosti, 
plány do budoucna, 2denní vycházky

4. fáze – odpovědnost za chod komunity, zajištění práce a 
bydlení, prevence relapsu, výstup z TK



KLIENTI, KTEŘÍ UKONČILI POBYT RITUÁLEM



JEDINEČNOST TK KROK

� Realizace ve městě

� Komplexnost

� Zaměřeno na rodinnou terapii

� Zkušenost s regionálním zaměřením 
– dostupnost (cca 100 km)

� Rekvalifikace pro klienty

� Uplatnění na trhu práce



PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE

Doléčování klient ů, kteří prošli dlouhodobou lé čbou

� podpora při startu do nového života bez drog

� podporované bydlení

� klub pro abstinující

� individuální a skupinová terapie

� poradenství týkající se práce, dluhů, osobního života,  
volného času apod.

� zážitkové společné akce - výlety



AGENTURA  PRO OBČANY

�Občanská poradna

�Poradenství v sociální problematice, pracovně-
právních vztazích, mezilidských vztazích

�Rodinné a výchovné poradenství

�Sociální asistence v rodinách

�Volnočasové aktivity pro děti a rodiče

�Besedy, workshopy



AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KROK

DIVADLO PRO VEŘEJNOST
děti mateřských škol, základní školy, domovy důchodců

TVOŘIVÉ DÍLNY 
výroba drobných předmětů v šicí dílně, dekorativní, kovářské, 
stolařské dílně

EKOLOGICK É AKTIVITY 
výroba a umístění umělých ostrovů pro ohrožené ptáky, 
úprava terénu v chráněnné krajinné oblasti, aktivity pro 
ochranu životního prostředí

VYTVÁŘENÍ A REALIZACE PROJEKT Ů Z EU 
pro zvýšení zaměstnanosti klientů po ukončení léčby 
Projekt chci práci
Projekt Dobrý job



PRÁDELNA
Nácvik pracovních návyků, praní a žehlení prádla pro 
veřejnost

ODBORNÉ SEMINÁŘE A WORKSHOPY
Pro spolupracující organizace, odbornou veřejnost

AKCE  A  AKTIVITY PRO REKONSTRUKCI RODINNÝCH 
VZTAHŮ
Mužské a ženské skupiny
Rodinná setkání
Akce pro sourozence











„Ať už si myslíš, že to dokážeš,
nebo že to nedokážeš,

máš pravdu!“

Henry Ford



Kontakt

Mgr. Hana Čamlíková
ředitelka Ob čanského sdru žení Krok

Komenského 2124/88,  697 01  Kyjov

Tel.: 518 616 801, 732 137 357

www.oskrok.cz

Děkuji Vám za pozornost


