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V Sejřku klienti pomáhají uklízet okolí i při vzdělávání odborníků  

Terapeutická komunita v Sejřku, zřizovaná Kolpingovým dílem České republiky je sociální, 

adiktologickou a pobytovou službou pro osoby závislé na drogách s přidruženým duševním 

onemocněním. Kromě každoročního zapojení klientů a pracovníků do akce Čistá Vysočina se 

v Sejřku již několikátý rok můžete potkat se studenty psychologie Faktulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně.  

Terapeutická komunita Sejřek letos oslaví 15 let své úspěšné činnosti. Je jediným zařízením v České 

republice, které pracuje s klienty závislými na drogách se současným duševním onemocněním. 

„Zařízením každý rok projde kolem 45 klientů, kteří zde stráví zhruba 6 – 12 měsíců ve 

strukturovaném programu, který obsahuje skupinovou, individuální a rodinou terapii, pracovní terapii 

a další aktivity“, uvedl vedoucí komunity Jan Sobotka.  

V letošním roce se osamostatnila pracovně-rehabilitační dílna, která v rámci komunity již léta 

funguje. Vznikl tak Sociální podnik Kovoles o.p.s., který přinesl nová pracovní místa pro dlouhodobě 

nezaměstnané ze Sejřku a okolí. „V podniku Kovoles je nyní zaměstnáno 5  pracovníků a někteří naši 

klienti, kteří vykonávají pomocné práce v lese a také v kovářské a zámečnické dílně. Kovoles funguje 

na principu sociálního podnikání, které je charakterizováno zaměstnáváním lidí běžně obtížně 

zaměstnatelných s cílem uplatnit je na běžném trhu práce.  V rámci pracovní terapie se naši klienti 

také jako každý rok zúčastnili akce Čistá Vysočina, při které během několika dní posbírali odpadky 

podél silnic v okolí Sejřku a dalších obcí,“  řekl vedoucí komunity Jan Sobotka.  

Své místo má TK také na poli vzdělávání. Na stáže sem jezdí studenti psychologie a psychoterapie z 

Fakulty sociálních studií Masarykovy university v Brně. Vzdělávali se zde také pracovníci Kolpingova 

díla, pro které byl připraven seminář o rodinné terapii v režii Libereckého institutu rodinné terapie a 

psychosomatické medicíny.  
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Terapeutická komunita Sejřek vznikla v roce …… Zřizuje ji Kolpingovo dílo ČR….. Pracuje s osobami závislými na 
drogách se současnou psychiatrickou diagnózou. Je jediným zařízením svého druhu v České republice.  Více na 
www.kolping.cz.  


