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Spolupráce 2009-2014 
• Projekty Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost Evropského sociálního fondu: 
 

• „Dokážu to?“ 2009-2012 
 
 

• „Restart“ 2012-2014 
 



„Dokážu to?“ 

• Potřeba metodiky? 
• Práce se závislými na pervitinu 
• Základ metodiky je tvořen KBT 
• Dvě cesty 
• 2 sezení (nechci přestat užívat) 
• 12 sezení (chci přestat užívat) 

 



„Dokážu to?“ 
• Proběhla odborná mezinárodní konference Dokážu to? 
• Byl vydán Sborník „Dokážu to?“  
• Byly dokončeny metodiky: Krátký intervenční program pro uživatele 

pervitinu a  Dokážu to - Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 
• Publikace Sborník a Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu 

byly zahrnuty do katalogu Národní knihovny. 
• Díky úspěšné realizaci projektu Dokážu to? se naše organizace P-centrum 

stala vítězem v kategorii Cena „Kiron“ za nejlepší adiktologický počin roku 
2012. 

• Během projektu bylo s metodikou seznámeno 100 uživatelů pervitinu ve 
spolupráci se sdružením Podané ruce a Vojenskou nemocnicí Olomouc. 



Projekt „Restart“ - realizace 
• Projekt Mezinárodní spolupráce  

financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
Evropského sociálního fondu.  

• P-centrum Olomouc  
ve spolupráci se zahraničním partnerem HUM London.  

• Realizace: 12/2012 – 11/2014. 

• Cílová skupina: klienti doléčovacího programu po léčbě 
závislostí na návykových látkách. 

• Cíl: Vytvoření 5-měsíčního pracovně-poradenského 
programu pomoci klientům s návratem do pracovního 
života. 
 

 



Projekt „Restart“ - cíle 
 
• Proškolit odborný tým projektu v metodice a inovativním 

přístupu zahraničního partnera v práci s klienty a 
implementovat britské know-how do našich podmínek. 

• Vytvořit systém účinné pomoci a podpory pro sociální 
začlenění klientů. 

• Vybavit klienty schopnostmi a dovednostmi, které jim 
pomohou získat práci a udržet se v ní. 

• Zmapovat problémové oblasti klienta, které by mohly ohrozit 
jeho setrvání v zaměstnání a vést klienta k jejich změně. 

 



Pracovně-poradenský program 
pro klienty 

Skupinové aktivity 
• Job kluby 
• Skupinový koučink 

Individuální aktivity 
• Individuální pracovní poradenství 
• Individuální koučink 

 



Job Kluby, skupinový koučink 
Job kluby: délka 30 minut, 5x týdně, vedou je pracovní poradci.  
Nezaměstnaní klienti si na každý pracovní den sestavují plán činností pro 

nalezení práce, hodnotí realizaci plánu předchozího dne a nabyté 
zkušenosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skupinový koučink: 1x týdně v délce 90 minut. Vedou je střídavě dvě 

dvojice koučů. Skupiny jsou zaměřeny zejména na zvládání stresu, 
komunikační dovednosti, sebeprezentaci, asertivitu, řešení konfliktních 
situací, apod. 

 
 
 
 



Individuální péče 

Individuální pracovní poradenství: nezaměstnaný klient pracuje s  
poradcem individuálně na 5 tématech: 
 
1. sepsání životopisu a motivačního dopisu, vytvoření emailové 

schránky,  
2. orientace a registrace na stránkách s nabídkou práce,  
3. vyhledávání a kontaktování firem s konkrétním zaměřením,  
4. evidence na úřadu práce a u pracovních agentur,  
5. nácvik rozhovoru s potenciálním zaměstnavatelem. 



Koučink 

 
 
 
 
 
 
Systematické vedení klienta = individuální koučink: každý kouč má na 
starosti určitý počet klientů, které vede od počátku do konce 
programu. Každý týden probíhá jedno setkání (60 min), kde je 
pozornost věnována individuálnímu tématu klienta. Ve fázi hledání 
práce např. obava z nezvládnutí práce, klesání motivace při 
neúspěšném hledání. 
 
Ve fázi udržení práce např. zvládnutí pracovního rytmu, práce se 
stresem, vhodný způsob jeho odreagování apod. Klient je v pozici 
studenta, který se aktivně učí, nejen pasivně přijímá. 
 
 
 
 



Vzájemná mezinárodní spolupráce 
v rámci projektu „Restart“  

• Školení realizačního týmu 
zahraničním partnerem v 
Olomouci 

• Stáž realizačního týmu na 
pracovištích v Londýně 

• Supervizní stáž v Londýně 
• Účast britských kolegů na 

konferenci v Olomouci 
 
 



Výsledky supervizní stáže 
• Supervize manuálu a jeho místa v koučinku 
• Supervize jednotlivých klientů, úspěchů a 

selhání 
• Supervize terapeutického vztahu 
• Supervize klientů zahraničního partnera 
• Návrhy na další projekty 

 



Shrnutí supervizní stáže 
(inspirováno manuálem „5 ways for wellbeing“) 

• Být součástí společenství lidí, které směřuje pozitivním směrem, má 
významný vliv na inkluzi klienta.  

• Tělesná aktivita je prevence relapsu. 
• Drama, hudba, malování a jiná umění mají pozitivní vliv na udržení 

abstinence a kvalitu života. 
• Dát životu, popřípadě abstinenci vyšší smysl, je prevence relapsu. 
• Pravidelná strava, včetně příjmu tekutin je prevence proti bažení. 
• Altruistické činy mají pozitivní vliv na duševní život. 
• Učení se novým věcem zvyšuje sebevědomí a chuť abstinovat. 
• Stimulující prostředí přispívá k sociální stabilitě. 

 



Výstupy projektu 
• Vytvořený 5-měsíční pracovně-poradenský program – 

propojení britského a českého know-how práce s klienty. 
• 65 podpořených klientů v pilotním běhu programu. 
• Vnitřní (kvalitativní) růst odborných zaměstnanců, 

(supervize, zkušenosti, vzdělání). 
• Nové pohledy na práci s klientem. 
• Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů v 

adiktologii - sborník zkušeností. 
• Metodický manuál pro klienty „Jak si nalézt a udržet práci“. 

 



Manuál  
pro klienty 
 
52 stran 



děkujeme za pozornost 
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