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Kolpingovo dílo České republiky provozuje širokou škálu sociálních a návazných služeb v regionu Žďár
nad Sázavou. Projekt si klade za cíl doplnit jednotlivé chybějící střípky mozaiky tak, aby výsledkem byl
ucelený systém služeb pro cílové skupiny děti, mládež, rodiny a osoby ohrožené závislostmi. V rámci
TK Sejřek realizace projektu zahrnuje tyto aktivity:
• Program podporovaného zaměstnávání v Terapeutické komunitě Sejřek
V Terapeutické komunitě Sejřek se léčí osoby ze závislosti na nelegálních návykových látkách. Jednou
z podstatných charakteristik CS je velmi problematická zaměstnatelnost z důvodu absenci pracovních
návyků a z toho plynoucí dlouhodobé nezaměstnanosti. Proto je jedním z důležitých cílů dosáhnout
posunu v oblasti pracovních dovedností a návyků.
Tato aktivita je postavena jako průběžná, kdy se za 3 roky realizace bude u každého jednotlivého
klienta střídat fáze přípravná a realizační. Každý klient programu nejprve zahájí u terapeuta
podpůrných aktivit aktivizačně motivační program. V jeho počáteční fázi bude s klientem probírána
jeho pracovní anamnéza, zkušenosti se zaměstnáváním. V rámci přípravy na organizovanou práci bude
motivován, ošetří se rizika a podpoří se v silných stránkách. Při samotném zaměstnávání v rámci
tréninkového pracovního místa v keramické dílně či kovodílně bude docházet přímo k trénování
potřebných konkrétních dovedností. Paralelně bude klient stále v péči příslušného terapeuta
podpůrných aktivit, se kterým se bude zaměřovat na zvládání dovedností přímo i nepřímo
souvisejících s pracovním uplatněním.
• Psychiatrická podpora klientů v TK Sejřek
TK Sejřek je jednou z mála komunit v ČR, specializujících se na léčbu uživatelů drog s duálními
(psychiatrickými) diagnózami. Ročně jí projede cca 40 klientů, všichni absolvují vstupní i výstupní
konzultaci. Každý týden k tomu absolvují, především klienti s medikací, průběžné konzultace. Další
část práce tvoří konzultace akutních a zhoršených stavů klientů a nakonec část péče tvoří kontakt
s klienty před příjmem do TK Sejřek. V případě, že by nebyla zajištěna tato péče, docházelo by
k rapidnímu zhoršování psychiatrického stavu klientů, vypadávání z léčby a celkový zdravotní a sociální
propad klientů. V programu psychiatrické péče v TK Sejřek bude pracovat psychiatr s AT specializací.

