
 

Formy programu Fáze programu 

Individuální 

doléčovací program 

Program není ohraničen fázemi, maximální délka programu 12měsíců.  

Povinné aktivity  - uživatel si dle vlastní volby vybírá ze všech poskytovaných aktivit a jejich termíny si domlouvá se svým garantem (klíčovým 

pracovníkem) s ohledem na provozní dobu DCP. Povinné minimum aktivit je 1x individuální konzultace za měsíc, v rozsahu 1 -1,5 hodiny. 

Doléčovací program 0.fáze(cca 2 týdny) 1.Fáze(cca 2 měsíce, rodiče s dětmi 3-4 

měsíce) 

2.Fáze(cca 2 -3 měsíce, rodiče 

s dětmi 3-7 měsíců) 

3.Fáze(cca 1 měsíc, rodiče s dětmi 1-3 

měsíce) 

Individuál   

1-2x 1-1,5 h. týdně 

Individuál   

1x 1-1,5 h. týdně 

Individuál   

1x 1 h. týdně 

Individuál   

1x 0,5-1 h. týdně 

Skupina Prevence relapsu 

1x týdně 2h. 

čtvrtek 18:00 

Skupina Prevence relapsu 

1x týdně 2h. 

čtvrtek 18:00 

Skupina Prevence relapsu  

1x týdně 2h. 

čtvrtek 18.00 

Skupina Prevence relapsu  

 1x týdně 2h. 

čtvrtek 18.00 

Skupina  

1x týdně 2h. 

pondělí 18:00 

Skupina  

1x týdně 2h. 

pondělí 18:00 

Skupina  

1x týdně 2h. 

pondělí 18:00 

Skupina  

dobrovolně, 1x týdně 2h. 

pondělí 18.00 

Zátěžové výjezdy – uživatel se může zúčastnit dobrovolných zátěžových výjezdů. Termíny vyhlašuje tým DCP. Výjezdy jsou určeny pro všechny klienty DCP, 

včetně ex-klientů. 

Podmínky přestupu do 1. fáze: 

 -sepsaná anamnéza 

-sepsaný individuální plán 

(terapeutický kontrakt) 

-adaptace klienta na program 

 

Podmínky přestupu do 2. fáze: 

- práce na smlouvu (studium) 

- písemně zpracovaná a obhájená 3 

zadaná témata před týmem DCP 

Podmínky přestupu do 3. fáze: 

- zajištěná a min. již 3x 

absolvovaná volnočasová aktivita 

- písemně zpracované a obhájené 

téma před skupinou 

(nejpozději měsíc před odchodem) 

 

Všichni uživatelé služby vyjma klientů v Individuálním doléčovacím programu jsou povinni účastnit se minimálně 50% všech povinných skupinových aktivit 

v měsíci a ze zbývajících se řádně omluvit(tzn. nutnost splnit  50% Skupin Prevence relapsu, 50% Skupin, 50% Samořídících skupin). Pokud klient v měsíci 

minimum nesplní, je mu uděleno podmínečné vyloučení na 1měsíc. Klient má povinnost účastnit se pracovního a resocializačního poradenství v rozsahu 

1setkání po cca 1,5 – 2 hodiny (1. a 2. Fáze). 

Doléčovací program 

s chráněným 

ubytováním 

Samořídící skupina  

1x 1,5 h. týdně 

Neděle 20.00 

Samořídící skupina  

1x 1,5 h. týdně 

Neděle 20.00 

Samořídící skupina  

1x 1,5 h. týdně 

Neděle 20.00 

Samořídící skupina  

1x 1,5 h. týdně 

Neděle 20.00 

Návrat na bydlení do 22.00 

Víkendové výjezdy mimo 

bydlení 2xměsíčně 

Návrat na bydlení do 22.00 

Víkendové výjezdy mimo bydlení 

2xměsíčně 

Návrat na bydlení do 24.00 

Víkendové výjezdy mimo bydlení 

neomezeně 

Návrat na bydlení do 24.00 

Výjezdy mimo bydlení i během týdne 

(po domluvě s týmem DCP) 

Nepracující + nemocní dle posouzení lékaře a týmu 

Každé ráno v 9:00 hlášení denního plánu, 6 hod týdně pracovní terapie rozložených dle uvážení klienta. 

 


