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HISTORIE FAUST, o.s.
FAUST, o.s. 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 nežádoucích 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,
 2001 byl zahájen Kontinuální program specifické primární prevence nežádoucích jevů pro 1.stupně ZŠ a vznikla terapeutická
skupina pro rodiče a blízké uživatelů a rizikových skupin dětí a mládeže a poradenská linka byla rozšířena o telefonickou krizovou
intervenci,
 2002 byla zřízena on-line poradna,
 léta 2003 a 2004 byla ve znamení rozšiřování stávajících aktivit,
 v roce 2005 bylo otevřeno další poradenské centrum v Ostravě Pískových dolech,
 v roce 2008 byl Kontinuální program specifické primární prevence nežádoucích jevů rozšířen do vybraných mateřských škol v
městském obvodu Ostrava- Jih,
 v roce 2009 bylo zrušeno poradenské centrum v Ostravě – Porubě, nadále je v provozu poradenské centrum v OstravěPískových dolech.

krizová a poradenská linka a on-line poradna
+ 420 602 967 468
www. faustos.cz

Provozní doba poradenské a krizové linky je v pracovní dny
od 8.00 do 18. 00 hod.
Činnost linky je zaměřená na
 krizovou intervenci,konzultace,
 poskytování kontaktů a informací
 potřebných k vyhledání další odborné pomoci,
 zprostředkování osobních konzultací v poradně FAUST, o.s.
V roce 2009 využilo služeb poradenské a krizové linky 803 klientů.

Poradenské centrum
1. Poradenské centrum se nachází v Centru volného času KLIKA na Bedrnově ulici 1 v Ostravě
Pískových dolech
Poradenské centrum nabízí tyto služby:
• odborné sociální poradenství,
• systemickou terapii,
• sociálně-právní servis,
• otevřené terapeutické rodičovské skupiny.
OBJEDNÁVKY K OSOBNÍM KONZULTACÍM NA KONTAKTECH:
+ 420 602 967 468 nebo v on-line poradně www.faustos.cz

Prevence
Program Kontinuální specifické primární prevence nežádoucích jevů probíhá na 1.stupních
základních škol v Ostravě a přilehlých regionech.
Jeho základním principem je soustavná práce se skupinami dětí od jejich nástupu do školy.

Pilíře programu:
• vytvoření bezpečného prostoru pro otevřenou komunikaci dětí s lektory o neznámých a
rizikových jevech,
• respekt ke schopnostem dětí a jejich potřebě přijímat poznatky a formovat své postoje
hravým a tvořivým způsobem,
• práce s rodinou a pedagogy,
• posílení komunikace v rodině.

Činnost sdružení v roce 2009 v číslech

Telefonické kontakty: 842
Osobní konzultace: 463
Počet terapeutických skupin: 6
Počet žáků v programu prevence: 2 947/ 132 skupin.
Počet frekventantů mateřských škol: 105 dětí / 7 skupin.

Finanční zpráva za rok 2009
Náklady
Mater.náklady
Služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. pojištění
Ostatní
---------------------------------------------

50 000,00
80 00000,00
434 000,00
124 000,00
22 000,00

Náklady celkem

710 000,00

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Přijaté dotace a dary
----------------------------------------------

244 000,00
466 000,00

Výnosy celkem

710 000,00

Spolupracujeme:
• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje
• Magistrát města Ostravy
• Úřady městskéhých obvodů Ostrava-Poruba a Ostrava - Jih
• 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
• Advokátní kancelář JUDr.Zouplny,
• Fa Skvely.cz
a
• další zdravotnická i nezdravotnická zařízení návazné péče.

Poděkování

Děkujeme všem spolupracovníkům,
dobrovolníkům, sponzorům,
poskytovatelům dotací a grantů,
a příznivcům sdružení za jejich
materiální i nemateriální podporu.

