
CRaNP: Zkratka, která pomáhá
jednotlivcům i rodinám
Má někdo z blízkých problém s drogami? Pokouší se někdo ze známých abstinovat? Trápí
se rodiče kvůli dítěti, které bere drogy a neví si rady? Pokud ano, již druhým rokem je zde
pro občany i klienty z Mostecka Centrum pro rodinu a následnou péči

Centrum pro rodinu a násled-
nou péči, jehož zřizovatelem
je sdružení Most k naději, po-
máhá drogovým klientům v
udržení abstinenčního život-
ního stylu. Jinými slovy, když
už se člověk rozhodne nebrat
drogy a zůstat nezávislý, od-
borníci Centra jsou připrave-
ni mu v tom pomoci. Mostecká
síť sociálních služeb je tak do-
plněna o další článek, který
vedle K-centra a dalších, po-
máhá lidem v jejich návratu
do normality.

Příkladem je šestadvaceti-
letý Jiří. Vězení v Bělušicích
opustil teprve nedávno. Co ho
čekalo na vytoužené svobodě?
Živoření bez práce, pochybní
kamarádi a spousta volného
času. Jiří však věděl, že do
kriminálu se dostal za drogy a
byl rozhodnutý, že se tam už
nevrátí. Jenomže bez pomoci
druhých, by se zase dostal na
šikmou plochu. Proto kontak-
toval K-centrum, které jej na-
směrovalo právě do Centra
pro rodinu a následnou péči.
Tam se ho ujali. Sepsali s ním
žádost o přijetí do programu.
V současnosti úspěšně absti-
nuje více jak půl roku. Do-
konce si našel na poloviční
úvazek i brigádu a rozhlíží se
dokonce po vlastním bydlení,

po levnějším podnájmu. Uvě-
domil si, kam by došel, kdyby
zůstal bez pomoci.

Co pomohlo nejvíc?
„Když jsem vstoupil do pro-
gramu, potřeboval jsem vyře-
šit najednou celou řadu věcí.
Ubytování, zaměstnání, také
jsem měl nějaké psychické
problémy. V centru mi díky
individuálnímu poradenství
dali najevo, že i když jsem byl
trestaný, tak mám šanci žít ja-
ko normální člověk. Prošel
jsem terapií, ale i tréninkem
dovedností a volnočasovými
aktivitami. Když jsem ještě
nechodil do práce, bylo Cent-
rum pro mne něco jako zá-
kladna. Mám se potulovat po
ulici, nebo na sobě pracovat?
Vybral jsem si to druhé a neli-

tuji toho, už šestý měsíc jsem
neměl kontakt s drogami,
jsem čistej a dokonce jsem si
našel i práci na poloviční úva-
zek“ nadšeně vypráví Jiří
svůj příběh.

Jak CRaNP funguje
Zeptali jsme se PhDr. Dagmar
Jandové, vedoucí Centra na
to, jaké podmínky jsou pro
vstup do programu stanove-
ny. „S klientem je sepsána žá-
dost o přijetí do programu ná-
sledné péče. Věková hranice
pro vstup do programu je od 15
let výše. Klíčový požadavek je,
alespoň tříměsíční abstinence
anebo absolvování rezidenční
či ambulantní léčby. Služeb
mohou využít i osoby opouš-
tějící vězení, ve kterém se

účastnili bezdrogového pro-
gramu. Po vstupu do progra-
mu je s klientem sestaven
plán, takový osobní rozvrh
aktivit, které mu pomohou
překonat bažení (chutě) po
droze a zároveň jej sociálně
stabilizují. Součástí je i po-
skytování skupinové i indivi-
duální terapie, sociální pora-
denství a také krizová inter-
vence. Centrum navíc propo-
juje zájem klienta i jeho rodi-
ny. Protože se nesoustředíme
jenom na samotné bývalé či
abstinující uživatele drog, ale
také na jejich rodinu. Právě
součinnost rodiny, klienta a
pomáhající organizace je zá-
rukou udržení abstinence a
návratu do běžného života“.

Lubomír Šlapka
ředitel

Most k naději

„Centrum pro rodinu a následnou péči je
financováno z Operačního programu Evropské
Unie, konkrétně z Evropského sociálního fondu.
Naše služby jsou poskytovány zcela zdarma,
klient za vysoce specializované služby neplatí
ani korunu. Což je pro potřebné. Tříleté působení
Centra v Mostě bude stát necelých 7.5 mil Kč.“

Lubomír Šlapka, výkonný ředitel Mostu k naději

Provozní doba

PO – ČT 9.00 – 17.00

Adresa:
J. Seiferta 2159 Most
Telefon:
777 736 943
E-mail:
cranp@mostknadeji.cz

Partnerství mostecké
Charity se ZŠ
Marienberg je pětileté

Oblastní charita Most vstou-
pila se ZŠ Vévody Heinricha
Marienberg do pátého part-
nerského roku. Stalo se tak v
půli ledna, kdy se zástupci
obou institucí sešli v Mostě,
aby vyhodnotili uplynulý a
naplánovali letošní rok.

Se zástupcioblastiškolstvíz
Marienbergu se na pozvání
paní ředitelky Mgr. Vlasty
Bukačové zúčastníme v břez-
nu postupových zkoušek v Ho-
telové škole Bukaschool v
Mostě, a děti z Charitních klu-
bů se mohou těšit na meziná-
rodní dětský den v Mari-
enbergu se sportovními hra-
mi a poučným výletem. Ve
druhém pololetí si vymění
zkušenosti výchovní a peda-
gogičtí pracovníci a společně
se zúčastníme akcí v rámci
měsíce pro neziskový sektor

v Mostě. Závěr roku bude
tradičně patřit návštěvě Ma-
rienberského vánočního trhu
s doprovodným programem.

V rámci partnerství měst
Most-Marienberg navázala
Oblastní charita Most před le-

ty přeshraniční kontakty nej-
prve s tamním Centrem vol-
ného času a později se ke kmo-
trovskému vztahu přihlásila
uvedená základní škola. Jed-
ná se o vzájemné návštěvy dě-
tí, pedagogů i rodičů, vzájem-
né poznávání kultury, histo-
rie, tradice a památek našich
spřátelených měst i okolí. Na-
še přátelství mj. vedlo v part-
nerské škole k zavedení výu-
ky českého jazyka, a němečtí
partneři pravidelně přispívají
do Charitní služby „Šatník“
určené našim potřebným spo-
luobčanům.

Ředitelky obou institucí se
shodují v tom, že je partner-
ství přínosem a obohacuje i
motivuje sociálně-
pedagogickou práci, takže v
něm budeme rádi i nadále po-
kračovat.

Zahájení pátého partner-
ského roku v Mostě mělo i
slavnostní část v níž jsme

německé přátele pozvali na
Novoroční koncert v divadle,
který se velmi líbil.

Brigita Janovská

ZlevaMgr. Eva Čenkovičová ředitelkaOblastní charityMost, Katha-
rinaAchtruth, ředitelka ZŠVévodyHeinrichaMarienberg s doprovo-
demněmeckých učitelek Foto: Brigita Janovská

NAPSALI JSTE NÁM KRÁSNÁ ZIMA V HOŘE SVATÉ KATEŘINY

Rozhledna naHoře SvatéKateřiny v zasněžené krajině a okolí. Foto:
Zdeněk Kuchařský

FOŤTEMÍSTO, KDE ŽIJETE
Jste vášnivými fotografy? Podělte se o své snímky s ostatními!

FOTOGRAFUJTEMĚSTOAOKOLÍ, KDE ŽIJETE.
Fotografie, které ukazují to krásné, ale i nehezké ze života a dění ve vašem
městě, pošlete do redakceMosteckého deníku a podělte se o své dojmy s
ostatními.Snímky zveřejníme na stránkáchMosteckého deníku a vlo-
žíme do galerie, kterou společně s vámi budeme
vytvářet nawebuwww.mosteckydenik.cz
Fotografie posílejte namostecky@denik.cz

Ukázkové hodiny softballu
na 18. základní škole

Ve dnech 28. a 29. ledna se děti z 1. stupně seznámily v rámci ho-
din tělesné výchovy se základními pravidly softballu. Ukázko-
vou hru předvedli trenéři mosteckého softballového klubu Pa-
inbusters Petr Šucha a Zdena Kočová.

Petr a Zdena ukázali, že rozumí nejen hře, ale i dětem. Děti by-
ly nadšené a hned po první hře se řada z nich chtěla stát slav-
ným softballovým hráčem. Jak se dětem vedlo , si můžete pro-
hlédnout na fotografiích. Škoda jen, že nemůžete sdílet i jejich
nadšené povzbuzování a radostné výkřiky při dobře odpáleném
míčku.

Softball je hra, která má v našem městě již dlouholetou tradi-
ci. Mostecký softballový klub za-znamenal pod vedením trené-
ra Pavla Kasala řadu úspěchů.

Za čas, který trenéři našim dětem věnovali, velmi jim děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci. Iveta Dufková
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