
 

 

Tisková zpráva, 26. 9. 2014  

 

Komunita v Sejřku slaví 15. výročí  

Terapeutická komunita v Sejřku u Nedvědice slaví v těchto dnech patnácté výročí svého založení.  

Zařízení, které zřizuje Kolpingovo dílo České republiky, se specializuje na léčbu klientů závislých na 

nealkoholových drogách s přidruženým duševním onemocněním. Se svojí činností seznámila veřejnost 

v pátek 19. září při Dni otevřených dveří.  

 

Zájemci si v tento den mohli prohlédnout areál komunity, podiskutovat s pracovníky o její činnosti nebo 

shlédnout retrospektivní pásmo fotografií ze života komunity. Součástí prohlídky bylo i velmi zdařilé 

divadelní představení klientů a prodejní výstava keramických výrobků.  

„Za patnáct let prošlo komunitou 384 lidí, z toho 136 žen. Asi třetina z nich řádně dokončila celý roční 

program, další zhruba třetina nedokončených léčeb je úspěšně završena zařazením se do společnosti a do 

pracovního procesu. Zhruba tři čtvrtiny našich klientů trpí spolu se závislostí ještě dlouhodobým duševním 

onemocněním  - ti pak využívají v domácím prostředí k podpoře některé ambulantní služby,“ vysvětluje vedoucí 

komunity Jan Sobotka. „Účinnost léčby v terapeutických komunitách v USA a v Evropě je předmětem 

výzkumných studií již po 40 let. Tyto výzkumy potvrzují léčbu v komunitě jako nákladově efektivní, vzhledem 

k tomu, že u 60% ze všech klientů, kteří nastoupili do programu, dojde k významnému zlepšení v oblasti užívání 

drog, kriminality a zdravotního stavu. Těchto 60% vlastně odpovídá tomu, že třetina klientů u nás dokončí 

program řádně a další třetina se s mírnou dopomocí zařadí do společnosti. Vzhledem k tomu, kolik se u nás léčí 

klientů dlouhodobě duševně nemocných, je to vynikající výsledek,“ dodává ještě vedoucí komunity.  

V Terapeutické komunitě v Sejřku pracuje tým deseti odborníků, kteří klientům při procesu vyléčení pomáhají.  

Jsou to psychologové, pedagogové, terapeuti či sociální pracovníci. Významnou úlohu při léčbě hraje také 

pracovní terapie, v rámci které pracují klienti v keramické či kovářské dílně. V komunitě nově funguje Sociální 

podnik KOVOLES o.p.s., který dává práci i dlouhodobě nezaměstnaným lidem v Sejřku a okolí.  

Pracovníci připravují pro bývalé klienty tzv. absolventské komunity, při kterých se znovu setkávají a sdělují si 

své zkušenosti s životem po vyléčení. Často přijíždějí i se svými dětmi a rodinami a mohou být velkou podporou 

pro závislé, kteří procesem léčby právě procházejí. „Byl to moc fajn zážitek. Jezdím sem na absolventskou 

komunitu načerpat klidu, potkat známé tváře a taky znovu poděkovat terapeutům, díky kterým jsem tam, kde 

jsem,“ říká dvaatřicetiletá maminka tříleté holčičky, pracující jako prodavačka.  

„Jsme rádi, že i v této finančně složité době jsme se dožili věku, kdy dostáváme občanský průkaz.  Za chvíli přijde 

plnoletost a věřím, že klientům a stejně tak společnosti budeme prospívat i nadále,“ uzavírá vedoucí Jan 

Sobotka.  

 

Bc. Jan Sobotka 

vedoucí TK Sejřek  

M: 774 701 106 

E: sobotka@kolping.cz 

www.tksejrek.kolping.cz 

 
 

Terapeutická komunita Sejřek funguje od roku 1999 v obci Sejřek u Nedvědice.  Zřizuje ji Kolpingovo dílo CR o.s. 

Je určena pro léčbu osob obou pohlaví, u kterých je diagnostikována závislost na nealkoholových drogách, převážně v 

kombinaci s dlouhodobou duševní nemocí. Je držitelem Certifikátu odborné způsobilosti uděleného Radou vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a je registrovanou sociální službou (MPSV) dle zákona 108/2006 Sb. Je řádným 

členem Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí. 
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