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Opravdu nejsou peníze na řešení závislostí dětí?  

Praha, 31. 5. 2022 

Organizace Neposeda z. ú. Chce být aktivní a pomoci i se zajištěním peněz a nespoléhat se jen na veřejné 

zdroje. Proto právě spustila vlastní Fund-shop, tím dokáže přesně zacílit na to, co je v takovém centru pro 

řešení závislostí dětí potřeba, aby se na něj děti a mladí s důvěrou obraceli.  

V Praze trvá až 4 měsíce než se uvolní místo na dětském psychiatrickém oddělení nebo se najde pro 

dospívajícího vhodný terapeut, který by mu pomohl se závislostí nebo s poruchou příjmu potravy. Když se 

na dítě konečně dostane řada a místo, nemá se ale po propuštění z léčby na koho obrátit. Často si tak 

rodiče musí poradit sami.  

Proto ředitelka organizace Neposeda, z. ú. naprogramovala vlastní Fund-shop. Je tak opět první a jediná 

sociální služba, která zapojuje aktivně technologie do sociální práce. A to vše proto, že na Praze 9 vzniká 

nové unikátní adiktologicko-psychoterapeutické centrum pro děti a dospívající, kteří trpí závislostmi na 

počítačích, telefonech, pornografii, lehkých drogách anebo se sebepoškozují, mají úzkosti a poruchy 

příjmu potravy. 

V čem bude centrum unikátní? 

1. Bude to první, a dosud jediné, centrum pro děti a dospívající, které bude pracovat na principu 

skupinových terapií. Zatímco například dospělí alkoholici mohou pravidelně docházet do terapeutických 

skupin, dospívající nemají nic. Jsou odkázáni na individuální sezení s psychiatrem nebo terapeutem, 

kterých je zoufale málo. 

2. V centru budou rodičům k dispozici sociální pracovníci, kteří jim pomohou nastavit domácí pravidla. 

Naučí rodiče, jak reagovat v kritických situacích a pomohou jim zvládat mnoho dalších jevů, které mohou 

nastat během léčby dospívajícího. 

3. Na skupinovou terapii si budou moci udělat rezervaci přes Android nebo iOS aplikaci, kde se také dozví 

mnoho praktických rad. V aplikaci pak budou moci napsat svému sociálnímu pracovníkovi nebo 

adiktologovi. Kontaktovat je budou moci i rodiče, když budou potřebovat pomoc či radu. 

4. Se svým problémem nemusí ani děti ani dospělí čekat na rezervovaný termín nebo skupinu. Centrum 

bude otevřeno 5 dní v týdnu a kdokoli bude potřebovat pomoc, může přijít hned, vždy zde potká 

odborníka, který se o něj postará, a to bezplatně! 

Zní vám to užitečně a potřebně? Otevřete náš Fund-shop, díky kterému nám pomůžete takové centrum 

vybudovat. Každý metr koberce nebo hodina manžela se počítá! 

Mgr. Jana Hamplová 

ředitelka organizace 
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První technologická sociální služba & https://neposeda.org/fund-shop/  
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