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HISTORIE FAUST, o. s. 

Sdružení bylo založeno v říjnu 1999.  

K hlavním cílům činnosti sdružení 

patří:  

 pomoc rodičům a blízkým 

uživatelů návykových látek,   

 prevence zneužívání návykových látek a souvisejícímu 

rizikovému chování, 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, 

 2003 a 2004 byla ve znamení rozšiřování stávajících 

aktivit, 

 2005 bylo otevřeno další poradenské centrum v Ostravě 

Pískových dolech, 

 2008 byl Kontinuální program specifické primární 

prevence nežádoucích jevů rozšířen do vybraných 

mateřských škol v městském obvodu Ostrava- Jih. 

 2010 otevření HOP KLUBU 
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STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI: 

 

Bc. Jana Hajderová  

Ing. Naděžda Antošová, PhD. 

Jiří Němec 
 

SPOLUPRACUJEME: 

 Magistrát města Ostravy 

 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 Úřady městských obvodů Ostrava-Poruba a Ostrava - Jih 

 Fond ohrožených dětí 

 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. 

 
   ÚMOb OSTRAVA-JIH 

 

SKVĚLY.CZ 
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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 2008 využilo služeb poradenské a krizové linky 463 

klientů. 
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PORADENSKÉ CENTRUM 

 

Nachází se v Centru volného času KLIKA na Bedrnově ulici 1 

v Ostravě Pískových dolech. 

 

Nabízí tyto služby: 

•  odborné sociální poradenství, 

•  systemickou terapii, 

•  sociálně-právní servis,  

•  otevřené terapeutické rodičovské skupiny. 

 

OBJEDNÁVKY K OSOBNÍM KONZULTACÍM NA: 

+ 420 602 967 468  

v on-line poradně: www.faustos.cz  
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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. 
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HOP KLUB 

otevřen v pracovní dny (mimo pátek) od 16 do 20 hodin.  

Cílová skupina: 

mládež od 15 do 26 let se zájmem o neorganizovanou činnost 

v jejich volném čase a v bezpečném prostředí.  - Rozčlenění 

prostoru klubu do několika zón – klidová zóna, herna, prostor 

pro volnou zábavu. 

 Klub nabízí: 

 kontakt s pracovníkem klubu,  

 stolní fotbal, stolní hry 

 ping pong, biliár, šipky, 

 promítání filmů, poslech hudby,  

 lze využít i zahradní prostory 

CVČ Klika, kde klienti mohou 

hrát fotbal, soft tenis nebo 

volejbal. 

Cílem programu: 

 Nabídnout zázemí pro schůzky mladých lidí s atmosférou, 

která odpovídá jejich životnímu stylu. 

 Docílit, aby se klienti zapojovali do rozvoje klubu. 

 Nabídnout neformální a volné zájmové vzdělávání, které 

preferuje dnešní mladá generace,  

 Umožnit mladým lidem vyzkoušet si různé druhy činností, 

rozpoznat své vlohy pro určitou činnost a zvolit si, zda se 

jí chtějí soustavněji věnovat. 
 

HOP KLUB byl otevřen v květnu 2010 za významné materiální 

i finanční podpory městského obvodu Ostrava- Jih. 
FAUST, o. s. 

 



ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2008 V ČÍSLECH 

 

Telefonické kontakty:  842 

 

Osobní konzultace: 463 

 

Počet terapeutických skupin:  6 

 

Počet žáků v programu prevence: 2 850/ 1741 skupin. 

 

Počet frekventantů mateřských škol: 105 dětí / 7 skupin. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (V KČ) 
 

Náklady  

Materiálové náklady      43 000,00 

Služby         41 000,00 

Mzdové náklady              518 000,00  

Ostatní           5 000,00 

------------------------------------------------------ 

Náklady celkem               617 000,00 
 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb    245 000,00 

Přijaté dotace a dary    280 000,00 

Úroky+ostatní        21 000,00 

Půjčka člena sdružení      71 000,00 

----------------------------------------------------  

Výnosy celkem                 617 000,00 

 FAUST, o. s. 



 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme všem spolupracovníkům,  

dobrovolníkům, sponzorům,  

poskytovatelům dotací a grantů, 

a příznivcům sdružení za jejich  

materiální i nemateriální podporu. 
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