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Historie sdružení
Sdružení FAUST  bylo založeno v říjnu roku 
1999. 
K hlavním cílům činnosti sdružení patří:
•pomoc rodičům a blízkým uživatelů 
 návykových látek, 
•prevence zneužívání návykových látek 
 a souvisejících negativních společenských
 jevů, která je směrována  k nejnižším 
 věkovým  skupinám,
•pomoc uživatelům k návratu ke zdravému
  způsobu života,
•osvěta veřejnosti.
V roce 2000 byla zřízena poradenská linka
a poradenské centrum v Ostravě-Porubě.
V roce 2001 byl zahájen Kontinuální 
program specifické primární prevence 
negativních jevů pro 1.stupně ZŠ a vznikla 
terapeutická skupina pro rodiče a blízké 
uživatelů a rizikových skupin dětí a mládeže.
V roce 2002 byla zřízena on-line poradna.
Rok 2003 byl ve znamení rozšiřování
stávajících aktivit
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Poradenská linka je v provozu denně,
včetně svátků, sobot a nedělí nepřetržitě. 

K základním činnostem linky
patří:konzultace, krizová intervence,
informace o kontaktech na další
odbornou pomoc, zprostředkování
osobní konzultace v poradenském centru.

V roce 2003 využilo služeb poradenské 
linky 520 klientů.

Poradenská linka a on-line
 poradna

602 967 468
www.help-psych.cz/faust



FAmilies of USers in Therapy

Poradenské centrum

Poradenské centrum se nachází v 
prostorách Radnice městského obvodu
Ostrava-Poruba, na ul.Klimkovická 142,
v budově B.     

Osobní konzultace je možná každou středu
od 11.00 do 17.00 hod, nebo v jiném 
termínu na základě telefonické dohody na 
čísle 602 967 468.

Poradenské centrum nabízí tyto služby:
•poradnu a konzultace,
•sociálně-právní servis, psychologické 
  poradenství,
•otevřené terapeutické rodičovské skupiny,
•rodinnou terapii.
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Prevence

Program Kontinuální specifické primární
prevence negativních jevů probíhá na 
1.stupni ZŠ. Jeho základním principem je 
soustavná práce se skupinami dětí od jejich
nástupu do školy. Pilíře programu:
• vytvoření bezpečného prostoru pro
  otevřenou komunikaci s lektory o neznámých
  jevech 
• forma i náplň programu citlivě respektuje 
  věk dětí a jejich potřebu přijímat poznatky a
  formovat své postoje hravým a tvořivým 
  způsobem
• práce s rodinou a pedagogy, posílení 
  komunikace v rodině
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Tématické zaměření programu
v jednotlivých ročnících:

1.zdravý životní styl, závislosti a 
akceptace odlišností

2.šikana,zvládání zátěžových situací,
včetně prvních kontaktů 

s návykovými látkami
3.orientace v rychle se měnícím 

globálním světě
4.prevence infekčních nemocí

5.závislosti

Struktura programu:
V každém roce probíhají 4 setkání, která

jednotlivá ročníková témata představují dětem 
v následujících rovinách:
•Sebepojetí, sebepoznání

•Jedinec a skupina, nalezení silných a 
problémových stránek

•Práce s vytipovanými problémy

PROGRAM PREVENCE
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Činnost sdružení 
v roce 2003 v číslech

Telefonické kontakty: 520

Osobní konzultace: 200

Počet terapeutických skupin: 12

Počet žáků v programu prevence: 980
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Finanční zpráva za rok 2003

Výnosy
-výnosy z činnosti organizace:   43.805 Kč
-přijaté příspěvky:                  254.000 Kč
Výnosy celkem:                    297.805 Kč   

Výdaje
 - materiálové náklady:            75.743 Kč
 - mzdové náklady:                112.600 Kč
 - odvody                                26.040 Kč 
 - energie:                                8.930 Kč
 - služby  a vzdělávání:            50.241 Kč                                           
Výdaje celkem:                    244.470Kč
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Spolupracujeme:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Kraje moravskoslezského
Magistrát města Ostravy

Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba
Sociální odbor MěÚ Ostravy-Poruby

Fond ohrožených dětí
Linka důvěry Ostrava

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Pedagogicko – psychologické poradny

Základní a střední  školy a jejich 
metodici prevence

Terapeuticko-léčebná komunita Grunt – Zlín
Intoza,s. s r.o.,Carnea,s. s r.o.

Advokátní kancelář JUDr.Zouplny
Sdružení Podané ruce 

Renarkon o.p.s.
a

 další zdravotnická i nezdravotnická zařízení
návazné péče
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Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům, 
dobrovolníkům, sponzorům, 

poskytovatelům dotací a grantů,
a příznivcům sdružení za jejich 

materiální i nemateriální podporu.


