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“Pomáháme lidem

závislým na alkoholu”

Kdo jsme...
Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc
lidem závislým na alkoholu,
včetně jejich rodin a blízkých
osob
Naší vizí je poskytovat svého působení
komplexní péči v oblasti závislostí. V první
fázi jsme si stanovili za cíl poskytovat péči
osobám závislým na alkoholu. Důvodem je
vysoká spotřeba alkoholu, která má za
následek mnoho nepříznivých sociálních
jevů. Samotné užívání alkoholu nese riziko
vzniku závislosti, zdravotního poškození,
jehož léčba je zátěží pro celou společnost.
Alkohol si však svou daň vybírá i v dalších
oblastech našeho života. Svůj nesporný
podíl má na domácím násilí, rozvodovosti,
kriminalitě, dopravní nehodovosti a mnoha
dalších sociálně patologických jevech
Pro rok 2007 jsme získali dotaci z
MPSV a naše činnost byla
umožněna rovněž díky
dotaci města Karviná a
obětavé práci dobrovolníků.
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Informační
kampaně
V průběhu roku jsme vytiskli řadu
propagačních materiálů, a tyto jsme
pak rozmístili na úřadech v
Karviné a nejbližším
okolí a také v
nemocnicích.
Pravidelně jsou
aktualizovány
prezentace na
internetových stránkách
a svou činnost jsme
prezentovali rovněž
prostřednictvím článků v
regionálních novinách.
V září jsme ve spolupráci s On-line klubem
pořádali informační kampaň v rámci festivalu
“Dokořán”, při které jsme roznášeli
informační letáky.
V říjnu proběhla v Havířově velmi dobře
medializovaná akce pod názvem “Ůtěk v
řetězech”, která zviditelnila veřejnosti naši
práci a poukázala na škodlivost alkoholové
závislosti. Během této akce jsme měli
možnost rozdávat letáky a odpovídat na mnohé
dotazy týkající se
naši služby.
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Poradna
Provoz střediska v Karviné
Od března 2007 sídlí středisko v nových
prostorách na ulici Ostravské č.767.
Vzhledem k výhodné poloze se poradna stala
dostupnější pro veřejnost. Provoz střediska
byl dále legitimizován registrací odborného
poradenství. Postupně je dotvářená
dokumentace nutná pro provoz střediska
(standarty kvality, organizační struktura,
směrnice sdružení apod.)
Současná péče je ve středisku
poskytována v tomto rozsahu:
Poradenství - poskytujeme informační
servis pro naše uživatele a jejich rodinné
přislušníky. Dále motivujeme naše
uživatelé k účasti na jiných programech.
Terapie - (individuální, skupinová,
rodinná) - terapie jako náseldná péče,
resp. léčba, uplatňování terapeutických
postupů jako motivace, nácviky situací,
sebeuvědomění apod. V případě rodinné
terapie odhalení příčin konfliktu, který
vyvolává závislost některého člena rodiny,
podporování otevřeného vyjednávání
konstruktivní dohody, dosažení vzájemné
komunikace, definice rolí apod.
Psychoterapie, diagnostikování - u
nejasných případů se bude využívat služeb
odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie.
Uživatelé budou po domluvě vyšetřeni v
odborném zařízení a následně se rozhodne o
další formě léčby, např. ústavní nebo
ambulantní psychologické péči, následně
léčba v našem zařízení.

Pořádání svépomocných skupin
Svépomocné skupiny se konají v prostorách
nynějšiho sídla střediska v Karviné (bývalý
kulturní dům Beseda) Cílem svépomocných
skupin je vzájemná podpora jejich členů v
abstinenci.
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Realizace
projektu
Poskytovaná služba se u jednotlivých
uživatelů liší podle toho, v jakém stádiu
řešení závislosti na alkoholu se nachází.
Abstinující uživatel - pokud se jedná o
klienta, který již absolvoval ambulantní nebo
ústavní léčbu, je mu nabídnutá možnost
následné péče některou z nabízených forem
terapie.Také mu doporučujeme účast na
svépomocných skupinách.
Neabstinujícíuživatel - pokud je klient ve
fázi užívání alkoholu, ale přesto projeví zájem
o naše služby, intenzivně jej motivujeme k
abstinenci. V prvé řadě absolvuje některé
testy k orientačnímu určení závislosti na
alkoholu. Pokud se jedná o těžkou závislost,
která již silně zasahuje do jeho života,
zprostředkujeme odborné vyšetření u
psychiatra a další kroky jsou určovány až po
vyšetření. Pokud se jedná o lehčí typ
závislosti, zahájíme s klientem terapii a
uplatňujeme motivační techniky vedoucí k
trvalé abstinenci.

Způsob hodnocení úspěšnosti
Úspěšnost jednotlivých kroků hodnotíme
podle naplňování předem stanovených
kritérií. Nejméně 1x měsíčně pořádáme
pracovní porady, kde se schází vedení MK,
jeho zaměstnanci a dobrovolníci. Na těchto
poradách se plánují jednotlivé činnosti a
vyhodnocuje se plnění jednotlivých úkolů.
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Přehled
výstupů
U svépomocných skupin, kde se prostřídalo
111 osob bylo uspořádáno 37 sezení.
Zaznamenali jsme 450 kontaktů s osobami
naší cílové skupiny. Jednalo se nejen
o kontakty telefonické, prostřednictvím
emailů, ale rovněž setkání během
propagačních akcí, jako festival “Dokořán” v
Karviné, nebo “Útěk v řetězech” v Havířově,
kdy jsme zájemcům rozdávali informační
letáčky a osobně je o službě informovali
Počet intervencí za poslední rok se zvýšil cca
3 krát a zůstal na počtu 86. Počet hodinových
terapií se nám podařilo zvýšit na 23, což je
víc jak trojnásobek stavu z roku 2006.

“Pomáháme lidem

závislým na alkoholu”

Výsledek
hospodaření
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Nové úkoly
Hlavní úkoly projektu Modrý kříž
v roce 2008
Vzhledem ke skutečnosti, že již byla
schválená dotace z prostředků MPSV,
chceme se v roce 2008 zaměřit na kvalitu
poskytované služby a to zejména na tyto
oblasti:
Certifikace služeb v oblasti protidrogové
politiky
Certifikace bude zaměřena na následnou
péči u osob závislých na alkoholu. Jedná se
o organizačně a administrativně náročný
proces, jehož vyvrcholením bude vysoce
odborná garance poskytovaných služeb.
Postupné rozšíření našich služeb do
oblasti nelegálních drog a haráčských
závislostí.
Během roku bude provedena analýza
problematiky nelegálních drog a problematiky
chorobného hráčství ve městě Karviná.
Postupně se budeme připravovat na otevřeni
zařízení pro občany s patologickými dopady
dlouhodobého užívání alkoholu.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit
poděkování všem, kteří jakýmkoli
způsobem přispěli k realizaci projektu
Modrý kříž, protože Vaše práce a finanční
pomoc mohla přinést novou vlnu naděje
těm, kteří se rozhodli změnit svůj život i
život svých blízkých k lepšímu.
Děkujeme.
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Spolupráce se
zahraničím
Začátkem roku se uskutečnily dvě návštěvy
našich přátel z partnerské organizace Modrého
kříže z Bielska Bialej v Polsku. Během těchto
návštěv jsme si vyměnili zkušenosti
a projednali možnosti společných postupů při
účasti na mezinárodních projektech
V srpnu se zůčastnilo vedení Modrého kříže
mezinárodního semináře týkajícího se
managerských technik a postupů. Seminář se
konal v německém Heiden.
V Prosinci jsme navázali
kontakt s grémiem Modrého
kříže (IBK) pro mezinárodní
spolupráci se sídlem v Bernu.
Po úvodní korespondenci a
kontaktu s nejvyšším vedením
organizace International Blue
Cross
dochází
k
prozkoumávání našeho
návrhu
na
účast v
mezinárodním projektu
Modrého kříže, který by mohl
ve svém důsledku výrazně
pomoci alkoholově závislým s
jejich léčbou a postupným zařazením do
společnosti nebo na trh práce.
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