ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, XI.ročník (2017)
PREVENT 99 z.ú. pořádá Adiktologickou konferenci Jihočeského kraje, XI. ročník. Tato akce je spolufinancována
Jihočeským krajem, Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a svazem PROADIS, z.s. Konference dále probíhá
pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a
národnostní problematiky. Program je akreditován Českou asociací sester a Českou asociací adiktologů.

SOUHRN ANOTACÍ
řazen abecedně dle příjmení přednášejících, rozděleno na příspěvky a workshopy

PŘÍSPĚVKY

1. FIXACE NA JEHLE A JEJÍ DOPADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S UŽIVATELI DROG
autor: Hajšmanová, A.
Injekční aplikace drog je uživateli hodnocena jako ta, která přináší nejintenzivnější prožitek. Tento
způsob užívání vyvolává v těle daleko silnější a rychlejší nástup účinku chemické látky, než je tomu u
alternativních způsobů aplikace drog. Jehla se tedy stala mezi uživateli tou nejpreferovanější volbou. Z
hlediska odborníků však injekční aplikace s sebou přináší největší množství rizik, ať už v podobě
přenosu infekčních onemocnění či devastace celého žilního systému. Dalším rizikem je vznik fixace
na jehle. Autorka se tomuto fenoménu věnovala v rámci výzkumu, který byl proveden v létě roku 2016
v terénním programu neziskové organizace Spolek Ulice Plzeň, kde autorka působí jako dobrovolnice.
Cílem příspěvku je popsat rozšířenost fenoménu fixace na jehle u uživatelů drog a následně možné
dopady tohoto jevu pro sociální práci s uživateli drog.

2. HR SLUŽBY V OBLASTI HRÁČSTVÍ
autor: Hrubý, L. C.
Jaké existují možnosti HR intervencí v oblasti hráčských i sázkařských her. Jaká je zahraniční
zkušenost. Možnosti v české republice včetně odborných a legislativních omezení. Představení
možného pilotního projektu a výzkumu v oblasti HR intervencí v hazardu v ČR. Spolupráce
poskytovatele HR služby, provozovatele hazardu a univerzity (evaluace). Rizika a etika HR služeb v
oblasti hazardu.

3. RODINA V ČASECH TEKUTÉ MODERNITY
autor: Hrušková, M.
Rodina jako sociální instituce přetrvala staletí v téměř nezměněné podobě. V současnosti se však její
podoba rychle přetváří, „rozpouští“ se její standardizovaný tvar, což někteří nazývají rozpadem rodiny,
či devalvací její hodnoty. Ve svém příspěvku bych chtěla ukázat, jaké formy a podoby dnešní rodina
může mít, a jak se i přes svůj měnící tvar a uspořádání snaží zachovávat své funkce a poslání.
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4. CHOOSE SQUATTING – NELEGÁLNÍ BYDLENÍ JAKO PŘÍLEŽITOST PRO TERÉNNÍ
PRÁCI
autor: Drimlová, M., Kodešová, B., Vrbová, J., Horváthová, T.
Od pravidelného kontaktu s obyvateli ke vztahu s komunitou. Příklady nejen dobré praxe - kazuistiky
naší práce na squattech. Specifika práce ve squattech - limity, bezpečí, komunikace. Copingové
strategie obyvatel squattů - jak spolu (pře)žít?

5. RODINA, OSPOD, ADIKTOLOGICKÉ SLUŽBY – MOŽNOSTI EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE
autor: Chaloupková, M., Vavřincová, H.
Možnosti efektivní spolupráce. Autorky ve svém příspěvku seznámí posluchače s vývojem poradenské
práce s rodinami v Centru adiktologických služeb Magdaléna Příbram. Přiblíží postupné nastavování
spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí nad společnými klienty. Nahlédnou na úskalí,
možnosti a výhody této spolupráce. Rozmanitost dané problematiky budou prezentovat na několika
příkladech a zkušenostech v práci s klienty CAS Magdaléna Příbram. Cílem příspěvku je zastavit se
nad příklady dobré praxe a zdůraznit možnosti trojstranné spolupráce - rodina, OSPOD, adiktologické
služby.
6. PATOLOGIČTÍ
KOMUNITÁCH

HRÁČI

A

SPECIFIKA

JEJICH

LÉČBY

V

TERAPEUTICKÝCH

autor: Jirový, F.
Autor se v první části svého příspěvku zaměřuje obecněji nad problematikou patologického hraní a
systémem péče o patologické hráče v ČR, v druhé části se pak konkrétně zaměřuje na přístup
terapeutické komunity Magdalena a představuje individuální léčebný plán a jeho úskalí, vč.
kazuistických výstupů.

7. NĚCO SE MUSÍ ZMĚNIT, MUSÍM SE TEDY ZMĚNIT JÁ. RODINNÁ TERAPIE A KONCEPT
„NOVÉ AUTORITY“.
autor: Krones, G.
Drogy mohou jak u osob, tak ve vztazích způsobit nenapravitelné škody. Protidrogové služby se
zaměřují především na samotného uživatele. O rodinné příslušníky tedy o nejbližší osoby uživatelů je
všeobecně pečováno nedostatečně. Vynucené změny vedoucí k abstinenci vedou zase a znovu k
selhání a k prohloubení závislosti. Důvodem je, že rodinní příslušníci nevnímají touhu uživatelů drog
po uznání a lásce, která je hnací silou jejich destruktivního chování a zabraňují tak rozvoji nutných
vývojových kroků na cestě k hodnotnějšímu životu.
Právě rodiče jsou důležitou pozitivní silou v procesu změny, jestliže jednají s uživateli láskyplně a
jasně a jsou uživateli respektováni. Rodinná terapie je již mnoho let popisována jako jeden z
nejúčinnějších přístupů v terapii závislostí.
V mé prezentaci budu především tematizovat spolupráci s rodiči a nutnost jejich dalšího vývoje. Užívat
přitom budu následující přístupy:
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Vymanění se z role oběti skrze sebeúctu, péče o sebe sama a vytvoření vlastních hranic. Laskavé a
jasné jednání s uživateli. Hierarchie v rodině, která pomáhá. Koncept „Nové autority“. Být znovu volný
ve svém vlastním životě: Porozumět smyslu závislosti z historie vlastní rodiny a rozluštit její poselství.
8. KVALITA RODINNÝCH VZTAHŮ Z POHLEDU OSOB ZÁVISLÝCH NA NÁVYKOVÝCH
LÁTKÁCH, ŽIJÍCÍCH NA ULICI
autor: Kubečková, P., Charvát, D.
Cílem příspěvku je formou polostrukturovaných rozhovorů zmapovat kvalitu rodinných vztahů u osob
bez domova. Konkrétně jsme se zaměřili na srovnání podoby vztahu mezi rodinnými příslušníky a
osobami bez domova v dětství a v současnosti. Cílovou skupinou jsou uživatelé služeb KC Point 14,
z.ú. ve věku od 20 do 35 let, kteří žijí na ulici, jsou uživatelé návykových látek a udržují alespoň
telefonický kontakt s některým z rodinných příslušníků. Mapovali jsme, jaké měly vztahy s rodinou v
dětství a jaké s ní mají vztahy dnes, co je přivedlo na ulici a co je vede k tomu na ulici setrvávat. Také
zda mají někoho z rodiny, koho by požádali o pomoc, kdyby se chtěli z ulice dostat, příp. o pomoc
jinou.
9. DĚTI UŽIVATELŮ METAMFETAMINU
autor: Orlíková, B.
Představení výsledků rešerše odborné literatury, české i zahraniční, zaměřené na oblast dopadů
užívání metamfetaminu v rodině na děti. Prezentace shrnuje základní informace o možných škodlivých
důsledcích pro vývoj dítěte a o rizicích, kterým jsou děti v rodinách uživatelů metamfetaminu
vystaveny (týkající se nejen ohrožení psychického vývoje a vystavení se zanedbávání a zneužívání,
ale i rizik pro jejich fyzické zdraví, které vyplývají z jejich přítomnosti při výrobě nebo aplikaci drogy).

10. PES – PŘÍTEL I PŘEKÁŽKA
autor: Rothová, A., Petr, M.
Cílem příspěvku je zmapovat, jakou úlohu psi sehrávají v životě uživatelů služby terénního programu
organizace Point14. Pomocí polostrukturovaného interview bude zjišťováno, jak soužití se psem
ovlivňuje jejich kvalitu života, tedy jaké v tomto kontextu vnímají výhody nebo naopak limity. Dále
jakou roli v jejich životě pes hraje a nakolik ovlivňuje rozhodnutí nastoupit do léčby. Příspěvek bude
mimo jiné zaměřen na to, jak interakce se psy ovlivňuje individuální rozvoj jedince.

11. TYPOLOGIE OSOB BLÍZKÝCH V PRAXI ADIKTOLOGICKÉ AMBULANCE
autor: Svoboda, M.
Autor představí typologii osob blízkých, se kterými se mohl setkat během pětileté praxe v adiktologické
ambulanci. Na základě poznatků z klinické praxe bude představovat různorodost očekávání, představ
a postojů osob blízkých (rodinní příslušníci, partneři, partnerky) uživatelům návykových látek.
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12. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE MONAR, ROLE RODINY V PROCESU OBNOVY V PRAXI
ORGANIZACE
autor: Sztajner I., Iwaniak L. + hosté
Několik slov o organizaci MONAR. Představení léčebné praxe ve městech Lublin a Pulawy. Způsoby
financování a provoz služeb. Rodinné postoje k problému závislosti, podpůrné, pasivní a destruktivní
postoje.
13. RODINA V ROZVODOVÉ SITUACI OČMIA DÍTĚTE. BEZMOC NEBO NADĚJE?
autor: Uholyeva, X.
Rozvod rodičů a jiné nepříznivé události se častěji vyskytují v rodinné historii uživatelů NL. Dopady
rozvodu rodičů na další život dítěte jsou velmi aktuálním tématem (zkoumají se dokonce dopady
rozvodu prarodičů na prospívání vnoučat). Stále však chybí informace o tom, jak děti tuto náročnou
situaci v životě rodiny vnímají, jak ji prožívají a co si o ni myslí.
Příspěvek se zabývá tím, jak děti, které se právě nacházejí v situaci rozchodu rodičů, rozumí
vztahovému životu rodiny. Zdá se, že mezi dětmi ze srovnávací skupiny a dětmi, které procházejí
rozchodem rodičů, existují podstatné rozdíly v tom, jak vnímají členství v rodině (koho zahrnují do
rodiny), jaké mají zkušenosti s konflikty v rodině (a jaké způsoby jejích řešení popisují) a jak vnímají
kohezi mezi sebou a oběma rodiči. Tradované negativní dopady rozvodu na další vývoj dítěte mohou
souviset jednak s tím, že jde o averzivní zkušenost, jednak se specifickými vztahovými fenomény,
které rozchod provázejí. Ústředním zdrojem informací je metoda FAST, která vztahy znázorňuje
prostorově a také umožňuje získat verbální popis jednotlivých situací v rodině.

4
14. I HODNÉ DĚTI BEROU DROGY - SPECIFIKA PÉČE O DĚTI S DROGOVÝMI
ZÁVISLOSTMI
autor: Koranda, M.
Rozvoj abúzu, závislosti a problematika s tím spojená nevznikla až v dospělosti. Z epidemiologických
studií je známo, že 95% všech pacientů závislých na alkoholu a drogách započalo svou drogovou
kariéru již před 18. rokem života. Rozvoj závislostního chování v adolescenci. Vliv rodiny na vznik
závislosti. Specifické přístupy v léčbě závislostí u dětí. Významné duální diagnózy - komorbidita
závislostí na psychotropních látkách a dalších psychických onemocnění, především afektivního
spektra, dále souvislost s šířením infekčních nemocí, především virové hepatitidy typu C. Problémy se
zneužíváním návykových látek a alkoholu patří mezi nejčastější příčiny duševních onemocnění ve
věkové kategorii 15-44 let.

15. O RODIČÍCH A DĚTECH
autor: Kuda, A.
Zamyšlení o rodině, rodičích a dětech v kontextu dnešní doby.
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16. RODINA Z POHLEDU OSPOD, RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST A RODIČOVSKÉ
KOMPETENCE
autor: Kuzbová, E., Ludvíková, L.
Příspěvek se bude zabývat vymezením termínu, co je to sociálně právní ochrana dětí (SPOD) a z
čeho vychází, kdo je pro SPOD „dítě“.
Dotkneme se základních pravidel SPOD a možných zákonných kroků SPOD, stejně jako povinností a
práv rodičů a jejich rodičovské odpovědnosti. Zmíníme se o postupech SPOD a o povinnostech
ostatních osob vyplývajících ze zákona o SPOD.
Pro obecné informování se zmíníme o předběžném opatření, systému náhradní výchovy a náhradní
rodinné péče.
Závěrem se bude možno pracovníků SPOD zeptat na cokoli, nejlépe z oboru SPOD.
17. SEBEÚZDRAVA U RÓMSKÝCH UŽIVATELŮ DROG
autor: Podzimek, K., Kajanová, A., Mrhálek, T.
Příspěvek se zaměřuje na specifický jev sebeúzdravy, s nímž se v praxi setkáváme u romských
uživatelů drog významně častěji, než u uživatelů neromských. Cílem příspěvku je představit hypotézy,
které zmíněnou skutečnost objasňují a to na příkladu tří kazuistik. Hypotézy se dotýkají sociální
struktury romské rodiny, sociální kontroly, rituálního chování, nedůvěry k majoritním institucím a
otázky, zda se skutečně jedná o závislé uživatele.
18. SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ…?
autor: Radimecký J., Radimecká I.
aneb některé mýty a paradoxy v práci s rodinami a blízkými klientů se závislostmi v pobytové léčbě
„Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“, praví české přísloví. Zdá se, že může mít svoji platnost i
při práci s rodinami a blízkými klientů se závislostmi v některých zařízeních pobytové léčby v České
republice. V příspěvku budou diskutovány některé modelové případy z praxe z českých a moravských
„adiktologických“ luhů a hájů, které by se terapeutům stávat neměly… Proč? Protože - jak bude
demonstrováno - jsou na hraně a některé až za hranou profesní etiky. A aby sdělení nemělo jenom
hořkou příchuť, autor se podělí nejméně o jednu veselou historku ze své dlouholeté praxe rodinného
poradenství v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I.

19. SCÉNÁŘE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG Z POHLEDU TRANSAKČNÍ ANALÝZY:
KLAPKA, STŘIH, JEDEME!
autor: Skálová, M.
V každé chvíli jsme obsazeni v hlavní roli filmu svého života, alternace se zde nepřipouštějí. A na
začátku každého dobrého snímku musí být dobrý scénář. Rádi se ujišťujeme v tom, že jsme režiséry
tohoto příběhu a scénář je samozřejmě také plně v našich rukách. Každý scénárista by nám ale dost
zostra řekl, že to přece není jen tak, že psaní scénáře je potřeba se někde naučit, obor scénáristika je
dokonce jedním z těch oborů vysokoškolského studia, kam není jednoduché se dostat. Kde a kdy
jsme tedy tuto schopnost získali? Obzvlášť když už ve věku nástupu do mateřské školky by bylo
pozdě s učením začít, protože značná část scénáře je napsána a ukotvena.
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20. „ŽIJU U PĚSTOUNŮ. CHCI VĚDĚT, CO JE S MÁMOU!“
autor: Němcová, A., Čadová, L.
Mnoho dětí v pěstounské péči má rodiče, kteří jsou závislí na návykových látkách. Často se stává, že
kontakt mezi dítětem a rodičem se na dlouhou dobu přeruší a těžko se obnovuje. Pro rodiče, pěstouny
i děti je těžké začít, mají kolem toho obavy, fantazie, předsudky. Spolupráce mezi adiktologickými
službami a službami pro pěstouny by mohla být všem prospěšná.

21. PŘEDSTAVENÍ PRÁCE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ MAGISTRÁTU MĚSTA LINZ
autor: Scholze, J.
Pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí jsou v rámci poradenství a spolupráce s rodinami
konfrontováni s různými tématy, mimo jiné i s tématy různých závislostí. Tato problematika je často
řešena proto, že se ovlivňuje zaopatření dětí rodiči, kteří jsou závislí. Při řešení těchto situací se musí
sociální pracovníci spoléhat i na další instituce, lékaře nebo jiné osoby, které závislé členy rodiny
doprovází a podporují.
Proto bych ráda seznámila účastníky konference s postupy práce sociálních pracovníků a pracovnic
na Magistrátě města Linze v této oblasti, a to s využitím konkrétních zkušeností s několika případy z
reálné praxe. Dále bude předmětem přednášky způsob spolupráce s ostatními institucemi, které jsou
do řešení daných případů v Linzi zapojeny.
22. RODINNÁ/PARTNERSKÁ TERAPIE V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ ČERVENÝ DVŮR
autor: Tůmová, H.
Je více důvodů, proč chceme, aby rodinný příslušník procházel ve společném týdnu stejnou rolí jako
ostatní pacienti (=jako léčený rodinný člen). Kromě toho, že se rychleji vcítí do toho, čím blízký
prochází, vytvoří se mnohem více příležitostí pro rozhovory i pro neplánované terapeutické vstupy –
chceme, aby společný týden na všechny působil co nejintenzivněji.

23. TERÉNNÍ PRÁCE NA MALÉM MĚSTĚ
autor: Vartanyan, A., Podzimek, K.
Terén na malém městě je téma velice oblíbené a v posledních 20 letech nejednou probírané téma na
mnoha odborných setkáních. Vrátit se k tomuto tématu je něco jako potkat starého přítele.
Jsou
všechny
malá
města
stejná?
Jsou
stejná
pořád?
Jsou
stejně
stejná?
V tomto příspěvku shrneme zkušenosti posledních let, zopakujeme stará moudra a pojmenujeme
nové výzvy.
Také se do některých malých měst podíváme, včetně toho nejkouzelnějšího na světě.
Příspěvek je zároveň úvodem k workshopu „Lékárny jako okno do skryté scény“.
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ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, XI.ročník (2017)
PREVENT 99 z.ú. pořádá Adiktologickou konferenci Jihočeského kraje, XI. ročník. Tato akce je spolufinancována
Jihočeským krajem, Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a svazem PROADIS, z.s. Konference dále probíhá
pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast sociální, zdravotní a
národnostní problematiky. Program je akreditován Českou asociací sester a Českou asociací adiktologů.

WORKSHOPY

1. SPOLUHRAJEME SI ANEB "TI PO BOKU GAMBLERŮ"
autor: Hanus, R., Müllerová, T.
Tématem workshopu bude pohled na partnerky a partnery našich klientů – gamblerů. Ve společné
diskusi se hodláme dobrat k určitým typologiím partnerů gamblerů z hlediska jejich postojů vůči
závislému hráči.
Co takové postoje dělají s našimi klienty? Jsou brzdou, spouštěčem, podporou, nebo se dá tvrdit, že
na jisté úrovni „hraje celá rodina“?
A my pracovníci? Za koho v takových případech máme tendenci kopat? Najdeme společně
nastražené pasti, které v tomto komplikovaném terénu na nás číhají? Podaří se dobrat k funkčním
strategiím, které by byly našim závislým i jejich blízkým ku prospěchu?

2.

DBT PŘÍSTUP V PROGRAMU NP CHRPA PRO KLIENTY S DUÁLNÍ DIAGNÓZOU

autor: Dolejší, M., Buchta P.
Cílem našeho workshopu je seznámit vás blíže s přístupem DBT, který používáme v našem
programu. Dialektická behaviorální terapie je metoda vyvinutá na základě práce s klienty s hraniční
poruchou osobnosti. DBT se postupně začalo používat i u dalších klientů (poruchy příjmu potravy,
PTSD atd.) a také u klientů s duální diagnózou. Vysvětlíme vám smysl DBT, představíme vám
základní nástroje, které v praxi s klienty používáme. Hlavně však s námi zažijete DBT skupinu,
protože věříme, že nejvíce se učíme z vlastní zkušenosti. Mind Full or mindful? Pojďte s námi být tady
a teď.

3. LÉKÁRNA JAKO OKNO DO SKRYTÉ SCÉNY
autor: Konrády, B., Pavlíček, P.
Navzdory počtu injekčních uživatelů drog (IUD) v České republice se lékárny systematicky nezapojují
do preventivních činností zaměřených na minimalizaci rizik šíření infekčních chorob. Role farmaceutů
na poli harm reduction jsou zatím omezené. Lékárenství vnímáme jako odvětví, ve kterém je prostor
pro rozšíření služeb pro stávající klienty výměnných injekčních programu i pro uživatele, kteří se těmto
programům vyhýbají. Analytický tým organizace Laxus z.ú. provedl výzkum v lékárnách, jehož cílem
bylo mimo jiné zmapovat možnosti a ochotu lékáren se aktivněji podílet na ochraně veřejného zdraví
ve spolupráci s harm reduction programy. Z legislativy vyplývá, že neexistuje žádná překážka pro
poskytování služeb prevence pro IUD v lékárnách. Proto chceme využít roli farmaceutů jako pedagogů
veřejného zdraví tak, aby jejich zájem dopadal i na IUD. Výzkum lékáren, který Laxus z.ú. provádí již
od roku 2007, byl od 2016 významně redesignován. Výzkum původně zaměřený na dostupnost
injekčního materiálu se podařilo orientovat i na odhad početnosti a charakteru skrytých scén a na
získání vybraných lékáren k užší spolupráci. V rámci workshopu představíme výsledky výzkumu v
lékárnách a společně s účastníky budeme sdílet zkušenosti se spoluprací s lékárnami.
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