
 

 Nabízí pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu, které se 

rozhodnout abstinovat a chtějí nalézt cestu k trvalé abstinenci. 

 Cílovou skupinou jsou muži bez přístřeší starší 18-ti let závislí na alkoholu 

nebo gamblingu – podmínkou je abstinence minimálně 14 dní. 

 Služba nemá zdravotnické zařízení, tudíž pobyt není možným lidem se 

zdravotním postižením, aktuální infekční nemocí či s  duševními 

poruchami.  

 Jediné zařízení svého druhu v České republice. 

 Cílem je: 

o podporovat uživatele v trvalé abstinenci, 

o podporovat uživatele v osobním rozvoji, upevnění pracovních návyků, 

získání zaměstnání a jeho udržení, zajištění bydlení, naučit se 

hospodařit s financemi, 

o podporovat a rozvíjet společenské vztahy a nalézt možnost, jak trávit 

volný čas. 

 Projekt nabízí: 

o poskytnutí ubytování, stravy, 

o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

o sociálně terapeutické činnosti, 

o pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 

 Kapacita zařízení je 15 míst (Dům pod svahem) a 8míst (tréninkové byty) 

 Délka pobytu je 18 měsíců 

 Služba probíhá ve 4 fázích 

o 1. fáze – uživatel se rozhodne, zda je služba určena pro něho, definuje 

spouštěče své závislosti a je zapojen do pracovní terapie, individuální 

a skupinové práce, může využít nabídky volnočasových aktivit, 

o 2. fáze – uživatel pokračuje v nalezení správné cesty k abstinenci, 

zapojuje se do aktivit mimo zařízení,  

o 3. fáze – uživatel se připravuje na odchod z Domu pod svahem (hledá 

si práci a bydlení), nabízeno tréninkové bydlení, 



o 4. fáze – tréninkové byty - fungují od 1.12.2011, jsou určeny pro 

absolventy programu, kterým se nepodařilo najít další bydlení, tato 

fáze je hlavně o návratu do společnosti. 

 Součástí programu je pracovní terapie – pomáhá uživatelům získat 

pracovní návyky, využívána jsou zvířata – 2 psi, kamerunské kozy, slepice, 

králíci a osel Pardo 

 

 Vlastní názor: Bylo to tam fajn. Malé, ale útulné. Líbila se mi hlavně 

pracovní terapie a volnočasové aktivity, že mají možnost starat se o dům, 

zvířata, pracovat na poli, pěstovat si své vlastní jídlo, zvolit si zábavu. 

Menší dílna + posilovna + herna v jednom.  
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