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Občanské sdružení
Centrum rehabilitace pro osoby závislé
na alkoholu

O.s. Lotos Brno, Výstavní 24 , Brno 603 00
www.lotos-brno.cz

Rozhodující kriteria pro přijetí klienta do bytu na půl cesty:
- věk nad 18 let
- prokázané onemocnění závislostí na alkoholu
- absolvování tříměsíční protialkoholní léčby, kde klient prokázal snahu
o spolupráci
- ve výjimečných případech stačí 3-týdenní detoxikace v podmínkách
ústavní léčby
- souhlas s pravidly a Vnitřním řádem bytu na půl cesty
- dobrovolné rozhodnutí k využití bytu na půl cesty jako sociální služby
a osobní
- ochota začít nový život
- motivace ke společnému bydlení a terapeutické práci ve skupině
- motivační pohovor před nástupem
- motivace pro spolupráci s rodinou v procesu psychosociální rehabilitace
- vyřešená základní sociální problematika, tj. registrace na ÚP a pravidelný
příjem
- některé ze sociálních dávek, pokud nemá klient zaměstnání
- platný občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
Kriteria pro možné odmítnutí nástupu:
- duální psychiatrická diagnóza vyžadující intenzivní zdravotní péči
- zásadní nesplnění podmínek pro přijetí
Kriteria pro ostatní služby:
- klient střízlivý, beze zbraně
- jinak bez omezení

1. Dva byty pro muže.

2. Jeden byt pro ženy.
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„Svět je lepším místem, protože já – a sem doplň své jméno – na něm
jsem.“
V. Satirová, Meditace
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PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO
Občanské sdružení Lotos Brno je nevládní nezisková organizace sdružující
členy na základě společného zájmu v souladu s Ústavou a platnými zákony ČR.
Cíle činnosti:

• resocializace a psychosociální rehabilitace
• psychosociální rehabilitace
• podporované zaměstnávání
• pomoc závislým lidem a jejich rodinám
• poradenství
• programy pro veřejnost

Registrace:
o.s. Lotos Brno, Výstavní 24 , 603 00 Brno
Tel: 543 215 248, 739 087 588
lotos@lotos-brno.cz
www.lotos-brno.cz
o.s. Lotos je registrován Ministerstvem vnitra jako občanské sdružení
Datum registrace: 22.10. 2003, Číslo spisu: VS/1-1/55275/03-R
IČO: 266 42 395
DIČ: CZ26642395
Bankovní spojení: Volksbank, a.s., 4 200 017 817/6800
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ O.S. LOTOS

Správní rada:
MUDr. Květoslava Vrbová
Mgr. Petra Smékalová
Mgr. Matěj Černý
Jana Vrbacká
Ing. Josef Skřivánek, Csc.

Předseda správní rady:
MUDr. Květoslava Vrbová

Zástupce předsedy správní rady:
Mgr. Petra Smékalová

Supervize týmu:
MUDr. Milada Radosová

Odborná garance a supervize:
Prim. MUDr. Jiří Pokora
(Psychiatrická léčebna Černovice)
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PODĚKOVÁNÍ, SPONZOŘI
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se finančně, materiálně nebo bezplatnými službami podíleli na zahájení činnosti o.s. Lotos Brno:
Mgr. Petra Smékalová
PaedDr. Blanka Veškrnová
Br. Fridolín Zahradník
JUDr. Kateřina Švancerová
p. Franceska Kolovratová
Mgr. Jitka Komendová
Dana Zikušková
Ing. Bohumila Louková
Ivanka Bašová
František Ondřík
Ladislava Pantůčková
Mgr. Kateřina Glozarová
Ing. Ivana Pálková
Mgr. Jana Barančicová
Ing. Jaroslava Puldová
Marie Konečná
MUDr. Iva Sedláčková
prim.MUDr. Marek Radimský
Richard Sommer

Mgr. Jiří Holeček
Ing. Jiří Hanák
Br. Fridolín Zahradník
JUDr. Kateřina Švancerová
Zdenka Zahradníčková
Mgr. Jitka Komendová
Dana Zikušková
Ladislav Kadlec
Miroslav Koutný
Jana Kučerová
Věrka Skřivánková
Ing. Ivan Klusáček
JUDr. Eva Jungmannová
JUDr. Soňa Dresslerová
Jana Vrbacká
MUDr. Květa Vrbová
Ing. Josef Skřivánek, Csc.
Jaroslav Hajný
Petr Jelínek

CÍLE NA ROK 2006
Pro rok 2006 je naším hlavním cílem pokračovat v nabídce poskytovaných
služeb a soustavně pracovat na jejím zkvalitnění. Projekty, ve kterých bychom
rádi i v následujícím roce pokračovali jsou především rozvoj chráněného bydlení, resocializace a psychosociální rehabilitace klientů po ústavní léčbě, a to
jak mužů, tak žen. V první polovině roku 2006 bychom rádi naplnili kapacitu
zařízení pro ženy.
V roce 2006 budou i nadále poskytovány poradenské služby klientům bytů na
půl cesty, tj. po naplnění bytů 21 klientům, i dalším osobám účastnících se
skupinové práce.
Program podporovaného zaměstnávání je a bude poskytován všem klientům
chráněného bydlení i dalším klientům, kteří nás osloví. Celkový počet klientů,
kterým bychom rádi tuto službu nabídli je 60 osob.
Do práce s rodinami klientů bychom rádi v roce 2006 zapojili rodiče, sourozence, nebo děti každého klienta.
Dále je naším cílem pracovat na zkvalitnění prezentace sdružení (internetové
stránky, informační materiály).
V neposlední řadě chceme a musíme dále pracovat na rozvoji strategie hledání a získávání zdrojů pro podporu činnosti sdružení. A to nejen z veřejných
rozpočtů, ale také z jiných zdrojů.
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NĚKTERÁ HISTORICKÁ DATA
ROK 2003
říjen – vznik o.s. Lotos Brno
listopad - hledání a příprava vhodné lokality
ROK 2004
květen – nastoupili první klienti BNPC Štěpánská
červen – klienti pracují pro městskou část Brno - střed
srpen – naplněná kapacita 1. bytu na Štěpánské
listopad – podání projektů na JMK
ROK 2005
květen – 1. výročí provozu bytů na půl cesty pro muže
říjen – otevření bytu na půl cesty pro ženy – Kolískova 4, Brno
listopad – zahájení provozu Agentury podporovaného zaměstnávání
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Agapo
A Kluby ČR, o.p.s.
AA Fénix Brno
Informační centrum nadací
Liga vozíčkářů
O.s. Práh
Orgány státní a městské správy
- MMB OSV
- JMK
- MPSV
- OZ
Psychiatrická léčebna Brno Černovice
Psychiatrická léčebna Jemnice
PŘÍBĚH
Viděno mýma očima je to zázrak, že po letech pití a mylných „kroků vedle“, za
které jsem vždy draze zaplatil, jsem schopen normálního života, jako je práce
a plnění svých závazků.
Ale co hlavně – získal jsem životní nadhled, a to nejen na svůj problém s pitím, ale jsem navíc schopen se věnovat sám sobě, svým koníčkům, zájmům,
všímat si věcí, které se kolem mě dějí, vnímat a chápat krásy života střízlivýma
očima a myšlením.
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Právě díky Lotosu jsem uvěřil, že lze žít bez alkoholu a to mnohem kvalitnější
život. Začal jsem si vážit sebe sama a rozhodl se, kým chci být. Zbavil jsem
se sebelítosti, pocitu méněcennosti a strachu z abstinence. Vypořádal jsem se
také se svou minulostí a přijal pokoru k životu, jaký je. V tom všem mi pobyt
v Bytu na půli cesty nesmírně pomohl a proto můžu s klidným srdcem říci, že
Lotos skutečně skýtá reálnou možnost žít plnohodnotný život bez alkoholu.
Klient o.s. Lotos Brno, 2005

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005
Alkohol patří v České republice k nejčastěji zneužívané návykové látce vůbec.
Tento fakt má mnoho negativních důsledků. Snad každý z nás najde ve svém
okolí někoho, kdo má s alkoholem problémy. Mezi námi jsou i lidé, jejichž problémy jsou velmi vážné. Jejích způsob zacházení s alkoholem ničí jejich lidskou
důstojnost, ohrožuje jejich vztahy, práci, rodinu a někdy i jejich život.
Mimo běžné psychiatrické ambulance, zdravotnická lůžková zařízení poskytující krátkodobou a střednědobou protialkoholní léčbu a zařízení primární prevence, která se orientují na mladistvé a drogově závislé, tak konečně funguje
již druhým rokem i zařízení pro dlouhodobou rehabilitaci osob závislých
na alkoholu.
Psychosociální rehabilitace lidí, kteří prošli protialkoholní léčbou, je velmi
důležitá. I po úspěšné alkoholní léčbě totiž dochází u tří čtvrtin lidí v prvním
roce k recidivám napití. Člověk, který se rozhodne abstinovat, většinou není
sám schopen řešit problémy běžného života, často se ocitá v sociální izolaci,
nemá možnost bydlení v běžném prostředí a je pro něj mimořádně obtížné
najít zaměstnání. Psychosociální rehabilitace takových lidí musí být dostatečně
dlouhá, odborně vedená, intenzivní a obsáhnout širokou oblast jejich života.
Postupná změna vyžaduje dostatek času a může se dít pouze v kontrolovaném
prostředí, kde jedinec snadněji udrží abstinenci.
Projekt o.s. Lotos Brno nabízí pomoc širokému spektru lidí, které zasáhla
problematika závislosti na alkoholu. Znamená nabídku pro závislé klienty, kteří
se rozhodli změnit svůj život, vrátit se do normálního života, naučit se žít bez
alkoholu. Po nastoupení na resocializační pobyt je klient veden k celkové osobní změně. Změně v sociálních vztazích, k řešení obtížných životních situací,
změně v přístupu k zodpovědnosti, k práci. V průběhu léčby se klade důraz na
rozvoj celkové osobnosti klienta, rozvoj jeho zdrojů, kompetencí pro další život
a uplatnění na trhu práce.
Pobyt v bytě na půl cesty je dobrovolný, maximální délka pobytu jsou dva
roky. Byty na půl cesty se nachází ve městě, kde jsou výborné podmínky pro
každodenní konfrontaci klienta s běžným životem a s veřejností. Podporujeme
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reálné možnosti klienta, jak se zapojit do života společnosti v nové kvalitě společenského fungování.
Průběžně pracujeme s rodinami klientů, napomáháme pozitivní změně v rodinných vztazích. Léčíme dopady alkoholové závislosti na vztahy, současnost
i budoucnost.
V roce 2005 byla kapacita dvou nájemních bytů pro muže na půl cesty na
Štěpánské 8 v Brně naplněna. V těchto zařízeních v letošním roce našlo svůj
dočasný domov 15 mužů. V říjnu 2005 se nám podařilo otevřít i zařízení pro
ženy na ulici Kolískova s kapacitou pro šest žen. Do konce roku 2005 nastoupily dvě ženy a s plným naplněním kapacity počítáme v prvním čtvrtletí roku
2006.
Na listopadu 2005 zahájila na Dvořákově ulici v Brně provoz i Agentura
podporovaného zaměstnávání. Smyslem a posláním agentury je především
pomoci klientům najít práci, zvýšit jejich kompetence na trhu práce a tím i atraktivitu pro potenciální zaměstnavatele (počítačová gramotnost, schopnost sebeprosazení, komunikace, aktivní vyhledávání pracovních nabídek a podobně.
Očekáváme, že služeb agentury nevyužijí pouze klienti o.s. Lotos Brno, ale i
klienti psychiatrických léčeben a ambulancí. Mimo tento cíl aspiruje agentura
i na cíle vyšší: postupnou změnu postoje společnosti k osobám, které v životě
potkal problém s alkoholem tak, aby tento postoj reflektoval skutečnost, že
alkoholismus je nemoc, nikoli zvůle nebo vada charakteru.
V roce 2005 se tým pracovníků o.s. Lotos Brno postupně profesionalizoval,
bylo zaměstnáno celkem šest placených zaměstnanců. Na konci roku byli
přijati noví pracovníci (s otevřením zařízení pro ženy a zahájením provozu
Agentury podporovaného zaměstnávání) na celkových dvanáct zaměstnanců.
Mimo placené zaměstnance jsou služby a chod zařízení i nadále podporovány dobrovolníky a to i z řad kvalifikovaných profesionálů, kteří vnímají
potřebu vzniku a fungování tohoto zařízení. Práci pro sdružení se věnují ve
svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu.
Pro zvýšení kvality služeb se mnozí z dobrovolných pracovníků rozhodli dále
vzdělávat – a to jak v problematice závislostí, tak i psychoterapii. V roce 2005
absolvovali pracovníci sdružení tyto výcviky a semináře:
·
·
·
·
·
·

akreditovaný výcvik v rodinné terapii V. Satirové
akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii
výcvik v Gestalt Terapii
Dramaterapeutický výcvik
Motivační rozhovory
Semináře o domácím násilí
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STATISTIKA BNPC LOTOS BRNO
Od založení Bytů na půl cesty občanského sdružení Lotos Brno do konce
roku 2005 jimi prošlo celkem 27 klientů. Z tohoto počtu v současnosti abstinuje
17 klientů. Pobyt v BNPC v roce 2005 řádně ukončili 2 klienti (absolvováním
všech tří fází pobytu). Z celkového počtu klientů si ke konci roku 2005 nalezlo
a udrželo práci celkem 21 klientů.
Ne se všemi klienty se nám podařilo udržet kontakt a získat informace o
jejich současné situaci. S pěti klienty nemáme žádný kontakt a tyto osoby nám
o sobě nepodávají žádné zprávy.

Celkem klientů

27 osob

Celkem abstinuje

17 osob

Řádné ukončení

2 osoby

Předčasné ukončení

Opakovaný relaps

8 osob

Porušení pravidel
BNPC

2 osoby

Gambling

2 osoby

Pozitivní zprávou je, že i klienti, kteří opustili BNPC předčasně získali díky pobytu v zařízení nové dovednosti, které jim umožnily lépe zvládat jejich nemoc.
Z osmi klientů, s nimiž jsme ve styku šest abstinuje a u dvou došlo po opuštění
zařízení k posunu k tzv. zvládnuté recidivě, tedy stavu kdy jsou navzdory recidivě schopni udržet si práci, sociální kontakty a nedochází u nich ke zhoršení
zdravotního stavu.

-9-

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005
Příjmy celkem
Příjmy z mincovního automatu
Příspěvky na úhradu terapeutického pobytu
Aktivace materiálu – materiální dary sdružení
Aktivace vnitropodnikových.služeb
Úroky z účtů
Přijaté dary
Přijaté dotace na rok 2005

1.889.732,- Kč
1.964,- Kč
406.198,- Kč
131.000,- Kč
38.500,- Kč
723,- Kč
8.800,- Kč
1.302.547,- Kč

Náklady celkem

1.738.571,- Kč

Materiál celkem

221.331,- Kč

Služby celkem
Spotřeba el. energie
Spotřeba plynu
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní

145.355,- Kč
58.799,- Kč
72.672,- Kč
1.498,- Kč
11.895,- Kč
490,- Kč

Ostatní služby celkem
Ostatní služby -nezařazené
Telefonní poplatky
Poštovné
Nájemné
Ověřování dokumentů,kopírování
Kancelářské potřeby
Školení
Drobné vybavení bytu
Pojištění organizace
Rozhlasové poplatky
Televizní poplatky
Zpracování účetnictví
Zpracování projektu Obilní trh
Vyúčtování služeb BNPC
Odvoz odpadu
Vstupné na akce klienti
Dopravné – dovoz nábytku
Tvorba a spravování webových stránek
DPH Phare

843.467,- Kč
34.994,- Kč
19.858,- Kč
3.348,- Kč
581.409,- Kč
2.070,- Kč
6.017,- Kč
44.002,- Kč
6.163,- Kč
5.573,- Kč
455,- Kč
1.057,- Kč
36.378,- Kč
9.520,- Kč
71.998,- Kč
2.512,- Kč
620,- Kč
1.500,- Kč
20.,-000 Kč
2.151,- Kč
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Mzdové náklady
Sociální pojištění organizace
Zdravotní pojištění organizace
Ostatní náklady – poplatky

405.248,- Kč
79.503,- Kč
27.512,- Kč
16.155,- Kč

Účetní zisk k 31. 12. 2005

151.161,- Kč

Odpočet nevyfakturovaných záloh

53.442,- Kč

Zisk

97.719,- Kč

Díky darům, které sdružení v průběhu roku získalo a také díky práci dobrovolníků bylo v roce 2005 možné činnost sdružení realizovat a dosáhnout kladného
výsledku hospodaření.
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POHYBY NA ÚČTU

zůstatek
počátek roku

Zůstatek

Dlouhodobý hmotný majetek odpis.
Pořízení dlouhodobého majetku
Peníze
Účty v bankách
Převody mezi finančními účty
Pohledávky
Zúčtování se zaměstnanci a instit.
Zúčtování daní, dotací a ostatní z
Jiné pohledávky a závazky

0,00
0,00
414,60
663,70
0,00
50.200,00
11.879,00
0,00
600,00

60.000,00
0,00
12.167,00
1.318.086,00
0,00
53.442,00
-65.930,00
0,00
0,00

Celkem aktiva

63.757,30 Kč

1.377.765,85 Kč

Závazky
Zúčtování se zaměstnanci a instit.
Zúčtování daní, dotací a ostatní z
Závazky ke sdružením a záv. z ups.
Jiné pohledávky a závazky
Přechodné účty aktiva pasiv
Hospodářský výsledek
Závěrkové účty

0,00
466,00
14.639,00
30.000,00
731,00
0,00
-305,86
18.227,16

35.298,50
38.793,00
7.468,00
81.468,00
731,00
1.044.924,76
0,00
17.921,30

Celkem pasiva

63.757,30 Kč

Pasiva
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1.226.604.56 Kč

