
         Misijní společnost sv.Vincence de Paul, 

región Česká republika 

představuje  dobročinný  projekt  pomoci  lidem  závislým 

na  návykových  látkách 
 

Resocializační centrum  „Obnova života“ 
 

 V polích nedaleko Běstvin s využitím bývalé zemědělské usedlosti a aktuálně budované ubytovny pro 8 

osob vzniká terapeutická komunita, která v souladu s odkazem sv.Vincence de Paul bude již v příštím roce 

2021 nabízet pomoc mladým mužům, kteří propadli závislostem, ať už na alkoholu a/nebo drogách.  

 Centrum bude zařízením pro dlouhodobý pobyt v trvání 6-9-12 měsíců s intenzivním resocializačním 

programem. Klienti před nástupem musí absolvovat zdravotní vyšetření, ambulatní nebo krátkodobé léčení a 

detoxikační pobyt a musí se snažit dobrovolně abstinovat. Všichni klienti musí mít společné především to 

nejdůležitější: svobodnou a pevnou vůli definitivně skoncovat se svojí závislostí a znovu spolu se svými 

blízkými vést plnohodnotný život.  

 Cílem resocializačního centra je v přátelském prostředí zcela bez přístupu k alkoholu a drogám dojít k 

poznání, pochopení a obnovení vlastních lidských hodnot klientů. Ti jsou pomocí sociálních, terapeutických a 

pracovních aktivit v přesně plánovaném denním režimu vedeni k aktivnímu  a samostatnému zapojení do všech 

činností, učí se čelit svým problémům, naslouchat druhým a přebírat odpovědnost za svěřené úkoly, jejichž 

prostřednictvím  nacházejí víru sami v sebe a ve své schopnosti a nacházejí nový, zdravý smysl života. Během 

samotného pobytu je kladen důraz na pořádek, přesnost, soustředěnost, naslouchání a důvěru. 

 Nestavíme takříkajíc na zelené louce, naopak. Celý projekt je totiž budován podle vzoru centrálního 

domu v Itálii, kde ve městě Trivigliano funguje dům Comunity in dialogo v duchu křesťanského soužití a 

pomoci podle zásad svého zakladatele P. Mattea již dlouhých 28 let. Aktuálně v Itálii a v dalších zemích 

existuje více jak 30 komunitních domů, kterými prošly stovky a stovky převážně mladých lidí, kteří se rozhodli 

a podařilo se jim obrátit kormidlo svého života správným směrem.  

 V legislativním prostředí ČR spojíme základní principy Comunity in dialogo s vysokou odborností 

spolupracujících terapeutů a sociálních pracovníků  a v duchu zákona o sociálních službách chceme vytvořit 

fungující terapeutickou komunitu.  

 Věříme, že nabídneme v Královéhradeckém kraji dosud chybějící službu v oblasti péče pro ty, kteří 

našli vnitřní sílu a chtějí upevnit své odhodlání a zvítězit nad závislostí a vrátit se do řádného života. 
 

Děkujeme a vítáme jakoukoliv finanční nebo materiální pomoc i pomoc dobrovolníků. 
 

Informace:   www.comunitaindialogo.cz          

                   P.ThLic.Augustín Slaninka, CM     mobil:+420 731 604 055  e-mail: augustin.slaninka@gmail.com 
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