
 

KDE NÁS NAJDETE? 
MHD – přejdete přes cestu na zastávku autobusu  

č. 401, 402, 412 (směr Šumbark). Vystoupíte  

na druhé zastávce - Obránců míru. Přímo naproti 

autobusové zastávky je žlutá budova, kde se nachází 

administrativní zázemí služby. 

PĚŠKY – z vlakového nádraží se dáte doleva 

směrem pod železniční most, až ke kruhovému 

objezdu u LIDLU. Z něj se vydáte střední cestou 

(druhý výjezd) nahoru k náměstí T. G. Masaryka. 

Po cca 300 metrech se po levé straně objeví žlutá 

budova (sedmý dům od kruhového objezdu), kde se 

nachází administrativní zázemí služby. Cesta pěšky 

trvá přibližně 10 minut. 

 

             

 

 

KONTAKT 

 

Armáda spásy – VYHLÍDKA  
Obránců míru 619/3  

736 01 Havířov-Šumbark 

 

 

Jan Hamal, DiS. 
Sociální pracovník - terapeut 

tel.: 773 770 272 

jan_hamal@armadaspasy.cz 

 

 

Lucie Pálková 
Pracovník v sociálních službách 
                tel.: 773 770 271 

                 lucie_palkova@armadaspasy.cz 

 

 

  ředitel služby Mgr. Tomáš Kolondra    
 

 

   

          
 

                

 

 

SLUŽBA 

NÁSLEDNÉ PÉČE 

 

VYHLÍDKA 
 

 

 

 

Motto: 

„Každý den je novým 

začátkem“ 
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POSLÁNÍ SLUŽBY  
 

Služba následné péče Vyhlídka nabízí pomoc 

ženám a mužům, kteří ukončili léčbu závislosti  

na alkoholu či hráčských aktivitách  

a potřebují podporu při zvládání období přechodu  

z léčby do běžného života a při celkové stabilizaci.  

 

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA 
 

Pro ženy a muže starší 18-ti let, kteří řádně 

dokončili rezidenční (pobytový) léčebný program 

závislostí na alkoholu či hráčských aktivitách. 
 

CO SLUŽBA NABÍZÍ 
 

 pomoc a podporu abstinujícím klientům 

v bezpečném prostředí, která napomůže k jejich 

stabilitě, k udržení a rozvoji pozitivních změn, 

ke kterým se rozhodli a k jejich zapojení  

do společnosti 

 terapeutický program v délce 6-ti měsíců 

s možností prodloužení dle individuální potřeby 

maximálně na 1 rok 

 poskytnutí ubytování v tréninkových bytech 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 sociální poradenství 

 sociálně terapeutické činnosti 

 podpora v rozhodnutí k trvalé abstinenci 

 podpora samostatnosti a zvýšení sebedůvěry 

 zvládání nároků běžného života 

 zapojení do pracovního procesu 

 vytvoření sociální sítě 

 bezpečné a aktivní trávení volného času 

 podpora v získání samostatného bydlení 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPY A ZÁSADY SLUŽBY 
 

Svobodná vůle – respektování volby klienta  

při hledání cest k řešení její nepříznivé situace. 

Bezpečné prostředí – zázemí bez návykových 

látek. 

Mlčenlivost – zachovávání mlčenlivosti  

dle platných zákonů a pravidel skupiny. 

Respekt – přijímání člověka bez ohledu  

na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu 

pleti, věk, ekonomickou situaci, náboženství  

a politické přesvědčení. 

Rovnost – všichni klienti mají stejná práva  

a povinnosti 

Individuální přístup - vnímání a přijímaní člověka 

jako jedinečné lidské bytosti s individuálními 

potřebami. 

Křesťanské hodnoty – laskavý a vstřícný přístup 

k člověku. 

 

KAPACITA  

   Kapacita služby je 12 míst v tréninkových bytech. 

 

 

 

 

ZÁJEMCE O SLUŽBU 
  

Chtěl bych vědět více, abych se mohl rozhodnout, 

zda je Vyhlídka vhodná právě pro mne: 

 

 přijdu osobně na návštěvu do zařízení                   

 zavolám na telefonní číslo pracovníka 

 napíši email    

 pošlu dopis na adresu zařízení 

 

 

PLATBY  

 

 služba je poskytována zdarma 

 denní sazba za ubytování 140,- Kč  

        (dle Vyhl. č. 505/2006 Sb, § 29 odst. 2a)  

 


