
 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o službě 
 
 

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti 

Odborné sociální poradenství – § 37 odst. b. zákona č. 108/2006 
 
 

SLUŽBA ZAHRNUJE TYTO 3 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 Sociálně terapeutickou činnost,  

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 
 

PRACOVNÍ DOBA PORADNY PRO ALKOHOLOVÉ  
A JINÉ ZÁVISLOSTI 
 

Po-Čt:  10:00 – 12:00   13:00 – 18:00 
Pá:       10:00 – 12:00   13:00 – 15:00 
  
Út:       14:00 – 18:00 (je otevřena pro klienty v P-centru psychiatrická ambulance,  
                                       objednání na telefonu 585 854 618) 
 
 

Kapacita Poradny pro alkoholové a jiné závislosti:  
12 jednání po 30 minutách (tj. 6 klientů denně) 
 
 

HRAZENÍ SLUŽBY: Služby poskytujeme bezplatně a je možno zůstat v anonymitě. 
 
 
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Poradna pro alkoholové a jiné závislosti je provozována v historickém 
třípodlažním domě v centru města, na adrese P-centrum, spolek; Lafayettova 9, 
772 00 Olomouc.                          
 
Internetové stránky: www.p-centrum.cz 
e-mail: p-centrum@p-centrum.cz 
telefon: 585 221 983 
mobil: 733 362 942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Co poskytujeme 
 

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE 
Individuální konzultace má klient se svým garantem zpravidla 
1× týdně, po vzájemné dohodě s klientem je možné zvolit i jinou frekvenci setkávání. 
Individuální terapie využívá prvky a techniky, které patří do účinných faktorů 
psychoterapie. 
 
RODINNÁ TERAPIE 
Je poskytována uživateli návykových látek či hazardnímu hráči a jeho rodině. 
Rodinou terapii provádí dvojice terapeutů (pokud to provozní podmínky dovolí). 
Hledají se společné cíle a možnosti vzájemného soužití. Pokud se podaří stanovit 
společné cíle, dále se pracuje na jejich naplnění. Probíhá edukace o návykových 
látkách, závislosti, probírají se postoje, které ne/podporují rizikové chování. 
 
PÁROVÁ TERAPIE 
Je poskytována uživateli návykových látek či hazardnímu hráči a jeho partnerovi. 
Probíhá mapování cílů každého z partnerů, zviditelňují rozdíly v těchto cílech. 
Probíhá edukace o návykových látkách, závislosti, probírají se postoje, které 
ne/podporují rizikové chování. Hledají se společné cíle a možnosti vzájemného 
soužití.  
 
SYSTEMATICKÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
Poskytuje ji sociální pracovník. Cílem je aktivizace a podpora klienta při řešení 
otázek spojených s hledáním práce, řešení dluhů, zprostředkování informací, dle cílů 
a potřeb klienta. 
 
KRIZOVÁ INTERVENCE 
Cílem krizové intervence je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí, že 
se krize bude nadále prohlubovat. Krizovou intervenci provádějí terapeuti s výcvikem 
v krizové intervenci. 
 
PODPŮRNÉ TESTOVÁNÍ 
V rámci efektivní práce s klienty nabízíme podpůrné testování na přítomnost drog 
v moči nebo ve slinách. Klienty tak můžeme motivovat k abstinenci a udržení 
zdravého životního stylu. Podpůrné testování probíhá na žádost klienta po dohodě 
s terapeutem. Testování je bezplatné. Test si klient pořizuje na vlastní náklady. 
 
Při práci s každým klientem mohou na sebe jednotlivé formy služby navazovat nebo 
se doplňovat. Výstupem každé z výše uvedených forem může být i referování do 
dalších zařízení.  
 
Někteří klienti si mohou jako cíl stanovit přípravu a nástup do rezidenční (pobytové) 
léčby. Součástí přípravy na léčbu je řešení sociálních záležitostí nezbytných pro 
nástup do léčby (dokumenty, zdravotní pojištění, evidence na úřadu práce).  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Popis personálního zajištění služby 
 
PRACOVNÍ TÝM 
Tým pracovníků zajišťující přímou péči v „Poradně pro alkoholové a jiné závislosti“  je 
multidisciplinární.  
Odborný pracovník poskytující sociální služby (§ 115 zákona č. 108/2006) - 
psycholog, terapeut . 
Sociální pracovník (§ 110 zákona č. 108/2006) – socioterapeut. 
Pracovník v sociálních službách (§ 116 písmeno d) zákona č. 108/2006)  

 
Na službě se dále podílejí provozní pracovníci, pracovníci ekonomického a správního 
oddělení P-centra Olomouc – ředitelka, ekonom, účetní, uklízečka. 
 
Externě je zajišťována supervize. 
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