
 

 

ANOTACE 
 

TÉMA:  Společnou cestou 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Bc. Kamil Podzimek 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Občanské sdružení Prevent, z.ú. 
ANOTACE: 
Příspěvek se zaměří na možnosti spolupráce adiktologických služeb s obcemi směrem ke společnému řešení 
drogové problematiky. Představíme si, jak můžeme spolupracovat s obcemi, jak prodat naší službu a jak 
nastartovat zájem obcí o naše adiktologické služby. Chceme od obcí získávat finanční příspěvek nebo 
chceme, aby si od nás obce kupovali naše služby? Konkrétně se zaměříme na práci terénního programu 
Jihočeský streetwork Prevent a představíme si, které služby a intervence byli nejsnáze prosazovatelné a pro 
naše služby nejlépe „prodejné“.  
 

TÉMA:  Kolaborativní praxe v oblasti závislosti a užívání drog  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Pavel Nepustil, Ph.D. a Mgr. Jakub Černý 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Narativ 
ANOTACE: 
Kolaborativní praxe je přístup, který se v posledních několika desetiletích rozvíjí zejména v pomáhajících 
profesích jako odpověď na rostoucí kritiku pozitivistického a expertního myšlení. Navazuje na postmoderní, 
poststrukturalistické a sociálně konstrukcionistické předpoklady. V jejím jádru leží zájem o navazování 
spolupracujících vztahů a pěstování dialogu bez předem daných hierarchií, plánů a struktur. Základní 
koncepty kolaborativní praxe představíme na příkladech z oblasti závislostí a užívání drog. Ukážeme, jak je 
možné uvažovat o práci s klienty jiným způsobem, než s pomocí dichotomií typu nízkoprahové versus 
vysokoprahové, kontaktní versus léčebné anebo aktivní užívání versus abstinence. Zaměření na spolupráci, 
dialog a vztah vede přirozeně k vytváření sítí formální i neformální podpory, které mohou zůstávat stabilní 
i v případě dynamicky se měnících životních podmínek jednotlivce. Jako konkrétní příklad aplikace 
kolaborativní praxe do služeb pro uživatele návykových látek bude uvedeno fungování Poradenského 
centra Pasáž ve Společnosti Podané ruce. Budou zmíněny možnosti i limity tohoto přístupu. 

 
TÉMA:  Rodina v terapii – terapie v rodině  

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. et Mgr. Klára Zajíčková a Soňa Černá, DiS. 
PŘÍSPĚVEK:  workshop   
ORGANIZACE: POINT14 
ANOTACE: 
Workshop přiblíží způsob práce s rodinou v organizaci Point 14, kam často přicházejí rodiče s dítětem 
užívajícím návykové látky. S daným problémem pracujeme v rámci rodinné terapie jako se symptomem 
nemoci rodinného systému. Účastníci se dozvědí něco z teorie rodinné terapie a poté bude následovat 
technika demonstrující naši práci s rodinou.  
 



 

 

TÉMA:  Nelegální drogy v odpadních vodách  
  - epidemiologie odpadních vod 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Věra Očenášková 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Výzkumná ústav vodohospodářský T. G.Masaryka, v.v.i. 
ANOTACE: 
Informace o projektu Stanovení množství nelegálních drog v komunálních odpadních vodách – nový nástroj 
pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice. Cílem projektu je aplikovat v České republice 
„sewage epidemiology“ – epidemiologii odpadních vod a zpracovat metodický postup pro odhad množství 
spotřebovaných drog pomocí sledování obsahu drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách 
metodou zpětného výpočtu. Prezentace výsledků získaných z dosavadních měření (především v roce 2013) 
v Plzni i ve všech dalších sledovaných lokalitách. 

 

TÉMA:  Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání  
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: PhDr. Jiří Frýbert 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 
ANOTACE: 

Ulice – Agentura sociální práce pracovala od svého vzniku převážně s uživateli heroinu. Na konci 
roku 2010 si klienti začali stěžovat, že heroin v Plzni lze jen těžko sehnat a druhou výtkou bylo, 
že je velmi nekvalitní. Někteří heroinoví klienti proto přešli raději na pervitin, jiní heroin nahradili 
jinými opioidy. Převážně se jedná o lék Vendal retard, kde je účinnou látkou morfin. Od roku 2013 
se setkáváme častěji i s užíváním fentanylových náplastí. Náplasti klienti získávají na černém trhu. 
Zmiňovaný přípravek pak užívají injekčně, přestože k tomu není určen. Cílem příspěvku je seznámit 
posluchače s podobou a účinky preparátu, s nebezpečími, která při užívání klientům hrozí, úskalími 
aplikace a se zkušenostmi samotných klientů. Příspěvek je založen na dlouhodobém pozorování 
pracovníků a rozhovorech s klienty v rámci kontaktní práce.  
 

TÉMA:  Terénní práce očima veřejnosti  
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Markéta Michálková, DiS. a Jan Růžička 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: POINT14 
ANOTACE: 

Příspěvek bude hledat pomocí kvalitativního výzkumu formou rozhovoru názor široké veřejnosti 
na poskytování služeb terénního programu. 

 
TÉMA:  Využití kolaborativní perspektivy v kontaktní  
  a poradenské práci 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Pavel Nepustil, Ph.D. a Mgr. Jakub Černý 
PŘÍSPĚVEK:  workshop   
ORGANIZACE: Narativ 
ANOTACE: 
Účastníkům workshopu nabídneme možnost konzultace konkrétního případu z praxe služeb pro uživatele 
drog a závislé. Využijeme k tomu cvičení „Jakoby“ („As If“) vytvořené psychoterapeutkou a hlavní 
představitelkou kolaborativní praxe Harlene Anderson. Toto cvičení zapojuje do konzutlace všechny 
zúčastněné.  

 



 

 

TÉMA:  BORIS – Elektronická databáze pro on-line zaznamenávání  
  pracovních výkonů v terénních programech 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ondřej Šulc, DiS a Martin Bílek 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Semiramis, o.s. a Fragaria, s.r.o. 
ANOTACE: 

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s databázovým systémem pro zaznamenávání pracovních 
výkonů v terénních programech (Boris). Představíme také vylepšení a změny, které jsme 
do systému již v průběhu integrovali a promluvíme o koncepci a vizích rozvoje databáze 
do budoucna. Systém jsme vyvinuli a dále rozvíjíme společně s firmou Fragaria, která k projektu 
přistupuje jako k dobročinné/neziskové aktivitě. Díky tomuto řešení jsme významně zefektivnili 
vykazování a evidenci naší činnosti, nemluvě o generování nejrůznějších přehledů a statistických 
výstupů, které pro nás byly v minulosti „vítanou“ víkendovou aktivitou. Rádi bychom se o naše 
zkušenosti a přínos Borise podělili s ostatními. Boris vznikl na míru potřebám Semiramis o.s. 
a Laxus o.s., aktuálně však systém využívají terénní pracovníci nejen ve Středočeském, 
Pardubickém, Královéhradeckém kraji, ale i dalších krajích. Věříme, že Boris přinese kýžený efekt 
ve zpracování související agendy i dalším zařízením a umožní tak získávat podrobné informace 
a statistické výstupy nejen pro interní potřeby, ale také pro instituce působící na celorepublikové 
úrovni.  
 

TÉMA:  Vývoj klientely v prostředí klubové a privátní prostituce  
  v Plzni 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jitka Vrbová 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 
ANOTACE: 

Příspěvek mapuje složení současné klientely Ulice - Agentury sociální práce v prostředí klubové 
a privátní prostituce v Plzni. Mapuje vývoj této cílové skupiny, její potřeby a služby, jež využívá. 
Sleduje vývoj klubové a privátní prostituce v Plzni za posledních více jak deset let působení 
terénního programu v tomto prostředí.  

 
 

TÉMA:  Za zdmi věznice 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jana Repková, DiS., Jana Nováková, DiS. a Mgr. Jiří Karlik 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: CPPT, o.p.s. a Věznice Plzeň 
ANOTACE: 

V příspěvku se zabýváme spoluprací programu Drogové poradenství ve věznici, CPPT, o.p.s. 
a Specializovaného oddělení ve Věznici Plzeň. Hledáme společné těžiště a cíle obou programů. 
Příspěvek bude obohacen o názor (pohled) odsouzených/klientů na význam, užitečnost 
a spolupráci s oběma programy. Dále se budeme zamýšlet nad možnostmi prohloubení spolupráce 
z pohledu programu Drogového poradenství ve věznici, klienta a věznice. Pokusíme se porovnat 
očekávání obou programů, klientů, donátorů a Generálního ředitelství VS ČR. V čem se zájmy 
střetávají a v čem rozcházejí?  



 

 

TÉMA: Závislost mocná a nemocná 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Dana Šedivá a PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. 
PŘÍSPĚVEK:  workshop   
ORGANIZACE: CPPT, o.p.s. 
ANOTACE: 
Workshop otevírá účastníkům prostor pro zastavení se nad závislostí jako právoplatným životním rozměrem 
člověka; konstitučním fenoménem uplatňujícím se v jeho cestě životem. Za využití narativního přístupu, 
prostoru, pohybu a tvořivého potenciálu účastníků budeme společně zaměřovat naši pozornost na to, 
v jakých polohách je závislost nosným nástrojem vývoje, a v jakých naopak získává ničivou sílu, se kterou se 
v léčebné adiktologické praxi setkáváme. Cílem workshopu je otevřít odbornou diskusi nad pojetím 
závislosti jako celoživotního vývojového fenoménu v širším slova smyslu. A dále na základě zažité a sdílené 
zkušenosti v rámci workshopu přinést účastníkům podněty pro jejich vlastní oborovou praxi bez ohledu 
na to, jaké místo v adiktologických službách zastávají. Sekundárním efektem může být rozšíření 
a rehabilitace pojmu závislosti jako nežádoucí patologie v kontextu života, vývoje člověka. Součástí 
workshopu je společná závěrečná reflexe nad tématem a procesem. 
 

TÉMA:  Smysl nízkoprahových služeb z pohledu klientů 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  Mgr. Michaela Hlavová a Veronika Vlasáková 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: POINT14 
ANOTACE:   
Příspěvek zkoumá názor názor klientů na poskytování nízkoprahových služeb. Srovnává pohledy pracovníků 
a klientů v kontextu zásad a cílů poskytované služby. 
 

TÉMA:  Přenosové fenomény u klientů na kontaktní místnost 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Bc. Lenka Fialová a Bc. Klára Výšková, DiS. 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: CPPT, o.p.s. 
ANOTACE: 
Příspěvek se zabývá přenosovými jevy, které se mohou vyskytnout u klientů na kontaktní místnosti. Pojem 
přenos je naprosto běžný pro psychoterapii. Méně často je jmenován při práci na kontaktní místnosti, která 
bývá hlavně vnímána jako prostor sloužící k hygieně a distribuci potravin. Vycházíme z konceptu, že rodinné 
vazby jsou prvními vztahy, které si člověk od narození utváří a zkušenosti s těmito vztahy jej provází celým 
životem. Je tedy logické, že klienti svoje zkušenosti s primárními vztahy projikují na zařízení, službu i 
pracovníka. V tomto příspěvku bychom chtěly nabídnout pohled na kontaktní místnost jako na dynamické 
vztahové pole. Pokud pracovník je schopen reflektovat svoji práci na kontaktní místnosti i tímto 
„vztahovým“ způsobem, může vnést nové rozměry v pohledu na klientovo chování. Na praktické úrovni 
může tento pohled vést k většímu porozumění k často komplikovanému a nepřijatelnému chování klienta a 
větší jasnosti při výběru vhodných intervencí. Příspěvek bude ilustrován několika kasuistikami.  
 
 



 

 

TÉMA:  Specifika výkonu terénní práce s uživateli drog na malém  
  městě pracovnicí v tomto městě trvale žijící 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Pavlína Kubečková, DiS. 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 
ANOTACE: 
Cílem příspěvku je popsání specifik, která byla zaznamenána při výkonu terénní sociální práce (TSP) 
s uživateli drog v Nepomuku, a to i s ohledem na fakt, že výkon TSP probíhal na malém městě, kde 
zodpovědná pracovnice (která je zodpovědná za kvalitu výkonu TSP v Nepomuku a která se pravidelně 
účastní monitoringu lokality) od ranného dětství žije. Pozornost je zaměřena na problematiku 
důvěry/nedůvěry, nahlédneme na problematiku anonymity, a to ze dvou úhlů (ve směru k pracovníkům 
a organizaci jako celku, ve směru k místní veřejnosti). Dojde k rozdělení klientů do skupin dle projevů jejich 
chování a jednání při představování, popř. poskytování služeb. Také bude sděleno, co se v praxi při 
budování důvěry osvědčilo. Zmíněny budou i osobnostní předpoklady nutné pro výkon TSP (opět s ohledem 
na fakt, že výkon TSP probíhal na malém městě, kde zodpovědná pracovnice od ranného dětství žije), 
možná rizika vyplývající pro zodpovědnou pracovnici i její nejbližší a náměty, jak s definovanými riziky 
pracovat. Do příspěvku je zahrnuta i rovina vztahu mezi ostatními kolegy z Ulice a nepomuckými klienty. 
V závěru budou probrány i některé etické otázky, které vyvstaly při výkonu TSP. Zmiňovaný soubor 
poznatků byl získán na základě pozorování, kontaktní práce s klienty, sebereflexe a zpětné vazby od kolegů 
v rámci porad a supervizí.  
 

TÉMA:  Odlišná očekávání jako překážka na cestě k cílům  
  primární prevence 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Denisa Holá a Mgr. Michaela Hlavová 
PŘÍSPĚVEK:  workshop   
ORGANIZACE: POINT14 
ANOTACE: 
Program primární prevence v rámci školní docházky si klade za cíl předcházení a zároveň redukování míry 
rizik, která jsou spojená s projevy rizikového chování. Do procesu naplňování dílčích cílů vstupují v osobním 
kontaktu zejména lektoři, žáci a učitelé. Odlišná očekávání mohou být komunikačním šumem mezi subjekty 
a tím stěžovat naplňování stanovených cílů. Workshop pracuje s technikou, která může pomoci subjektům 
získat náhled na určité jednání druhých v souvislosti s očekáváním a tím předcházet možným 
nedorozuměním na cestě k cíli programu primární prevence. 
 

TÉMA:  „Chcete mě tam?“ aneb Žádoucí účinky přítomnosti pedagoga 
  na externím preventivním programu 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  Mgr. Jana Bučilová Kadlecová a Mgr. Eva Kuncová 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: CPPT, o.p.s. 
ANOTACE:   
V příspěvku se zamýšlíme nad zvyšováním efektivity preventivního působení prostřednictvím aktivní 
participace učitele. Nabízíme pohled na to, jak ovlivňují verbální a neverbální projevy pedagoga průběh 
programu, atmosféru ve třídě a nejen to. Příspěvek vychází z našich praktických zkušeností jako externích 
poskytovatelů programů školské všeobecné prevence. 



 

 

TÉMA:  Práce s rodinou „na začátku“ a „na konci“ 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Dana Šedivá a Mgr. Dagmar Mrázová Špillerová 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: CPPT, o.p.s. 
ANOTACE: 
Autorky se ve svém příspěvku zabývají možnostmi, indikací a efekty rodinného poradenství a terapie při 
práci v tak rozdílných místech systému adiktologických služeb, jako je indikovaná prevence rizikového 
chování dítěte a doléčování závislosti u dospělých. Na pracoviště CPPT, o.p.s. se často obrací někdo z rodiny 
kvůli výskytu rizikového chování u jiného člena rodiny. Původní „problém“ může mít nečekané pozadí, 
kontexty i řešení. Do jaké míry jde o poruchu či nemoc jedince a do jaké jde o nemoc systému rodinného? 
Kdy se vyplatí jaký přístup? Zjištění a zkušenosti obou pracovišť budou ilustrovány na kazuistikách z praxe. 
 

TÉMA:  Je substituce cíl nebo prostředek? 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Markéta Ackrmannová a MUDr. Václav Stehlík 
PŘÍSPĚVEK:  přednáška   
ORGANIZACE: Ulice – Agentura sociální práce, o.s. 
ANOTACE: 
Substituční centrum Plzeň nabízí svoje služby 5 let. Za tu dobu se pokusilo o substituční léčbu přes 110 
klientů. Jak moc se liší představy týmu od očekávání klientů? S jakým očekáváním klient přichází a co z toho 
se podaří pracovníkům naplnit? Co je kýženým efektem substituční léčby? Příspěvek se zabývá zkoumáním 
rozdílu - na jedné straně doporučené postupy dle standardu substituční léčby, na druhé straně praktické 
zkušenosti pracovníků a představy klientů. Jak posléze vypadá konsensus z našeho pohledu.  
 

TÉMA:  Symbolon 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Marek Novotný a PaedDr. Vladimír Blažek 
PŘÍSPĚVEK:  workshop   
ORGANIZACE: SKP Plzeň 
ANOTACE: 
Výkladové karty Symbolon a jejich použití v terapeutickém procesu komunity pro závislé. Přítomnost, 
minulost a budoucnost. Biodromální přístup v symbolice výkladových karet. Nejde o žádné věštění 
budoucnosti, ale metodu, na které se klient přímo podílí a tím představu o svém životě formuje. 
 

 


