
 

 Formy a fáze programu DCP 
 
 
 
 
 
 

Doléčovací 
program 

S chráněným 
bydlením 

 

0. (jen hlášení výjezdu)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  týdně 

Individuál   
- 1x týdně 

Individuál   
- 1x týdně 

Individuál   
- 1x týdně 

Skupina  
- pondělí 18:00 – 19:30 

Skupina  
- pondělí 18:00 – 19:30 

Skupina  
- pondělí 18:00 – 19:30 

Skupina  
- pondělí 18.00 – 19:30 

Skupina Prevence relapsu 
- středa 18:00 – 19:30 

Skupina Prevence relapsu 
- středa 18:00 – 19:30 

Skupina Prevence relapsu  
- středa 18.00 – 19:30 

Skupina Prevence relapsu  
- středa 18.00 – 19:30 

Samořídící skupina  
- pro klienty v Tylově ulici 
- Neděle 20:00 – 21:00 

Samořídící skupina 
- pro klienty v Tylově ulici 
- Neděle 20:00 – 21:00 

Samořídící skupina  
- pro klienty v Tylově ulici 
- Neděle 20:00 – 21:00 

Samořídící skupina  
- pro klienty v Tylově ulici 
- Neděle 20:00 – 21:00 

- Ze skupin omlouvá pouze práce, nebo výjimečné situace, pokud to schválí terapeutický tým. 
- I přesto musí klient splnit nejméně 50 % z každé skupiny 

klient si vybere, zda absolvuje 
pondělní nebo středeční skupinu 

Návrat na bydlení do 22.00 
Víkendové výjezdy 2x měsíčně 
(písemný plán výjezdu) 

Návrat na bydlení do 22.00 
Víkendové výjezdy 2x měsíčně 
(písemný plán výjezdu) 

Návrat na bydlení do 24.00 
Víkendové výjezdy neomezeně 
(jen hlášení výjezdu) 

Návrat na bydlení do 24.00 
Výjezdy i během týdne 
(jen hlášení výjezdu) 

Nezaměstnaní + nemocní + klienti, co si vzali volno z práce (v Tylově ulici) 
- Ranní hlášení - v pracovní dny v 9:00 (co budu dnes dělat) 
- 6 hod týdně pracovní terapie rozložených dle uvážení klienta (dle zadání terapeutů) 

 

Podmínky přestupu do 1. fáze: 
 - sepsaná anamnéza 

- sepsaný individuální plán  
-adaptace klienta na program 

 

Podmínky přestupu do 2. fáze: 
- práce na smlouvu (studium) 

- písemně zpracovaná a obhájená 
přestupová témata na individuálu 
se dvěma terapeuty 

Podmínky přestupu do 3. fáze: 
- mít práci a umět využít volný čas 

- obhájit přestup na skupině 

 

 

 

Ambulantní individuální 

doléčovací programu 

- Bez fází, klient si vybírá z výše psaných aktivit, stanoví je v individuálním plánu a toho se pak drží 

- Min. kontakt s klientem je 1x měsíčně 

- Při docházení na skupiny je nutné dodržet min. 2 skupiny měsíčně 

 


