
 
  
Adherence k léčbě u nitrožilních uživatelů drog 

 

přednese MUDr. Václav Hejda, Hepatologická 

ambulance I. Interní kliniky FN, Centrum  

pro léčbu virových hepatitid 

 

A kde jsem se to, #◊!Ꙋ‼, měla naučit? 

přednesou Michal Matula a Jana Mátlová, 

Společnost Podané ruce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek rekapituluje dva roky fungování 

programu pro rodiče s dětmi v Terapeutické 

komunitě v Podcestném Mlýně. Můžeme-li  

u klasických klientů terapeutické komunity 

mluvit alespoň někdy o rehabilitaci pozitivních 

modelů chování, u klientů – rodičů a jejich 

rodičovských dovedností je to v podstatě 

vyloučeno. Nakolik v požadavcích na klienty – 

rodiče podléháme očekáváním společnosti  

i nás samotných ohledně výchovy dětí nebo 

vztahu rodičů k nim? Pohledem dvou členů 

týmu posluchačům přiblížíme různé roviny 

práce s klientem – rodičem, vyplývající  

z odlišných přístupů (pedagogický a 

terapeutický). Pokusíme se nastínit, nakolik je 

podle nás pro práci s klientem – rodičem 

prospěšné, že tyto přístupy spolu někdy ladí  

a někdy se jeví být protichůdné. Co jsme (snad) 

naučili rodiče, kteří prošli naším programem  

a co jsme se naučili my o nich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
Hardcore aplikace v praxi   

přednese Bc. Jana Jindrová a Bc. Denisa 

Roubalová, DiS., Point 14, z.ú. 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci práce s uživateli návykových látek  

na kontaktním centru se téměř denně setkáváme 

s tématem rizikové aplikace. Dlouholetí uživatelé 

návykových látek často nejsou seznámeni  

s možnými riziky, které daná aplikace přináší. 

Jeden z důvodů může být ten, že si uživatelé 

rizika neuvědomují. Dalším důvodem často bývá  

i experiment a zvědavost. Cílem příspěvku je 

prostřednictvím rozhovorů s klienty kontaktního 

centra představit nejrizikovější způsoby aplikace, 

se kterými jsme se v praxi setkali. Zároveň 

bychom chtěli poukázat na motivaci jedinců  

k těmto formám aplikací a jejich rizika. 

 

 

Hardcore je u závislých obrana a její 

překoná(vá)ní 

přednese Mgr. Ondřej Ostrovský, Point 14, z.ú. 

 

 

 

Obranné mechanismy u závislých jim 

(ne)pomáhají v setrvání / rozvoji závislostního 

chování. Čemu jako pracovníci čelíme a jak tyto 

obrany zdol(áv)at? 

Můj dům, můj hrad 

přednese Mgr. Markéta Ackrmannová, Spolek 

Ulice Plzeň 

Zamyšlení nad etikou práce nejen v 

adiktologických službách, střetem zájmů a co 

s tím, když se z myšlenek "co kdyby", stane 

realita. 

 

 

Myslel si, že je to známka PUNKU aneb Od 

nezávislosti k závislosti 

přednese Mgr. Aneta Rothová  

a Petra Buračinská. DiS., Point 14, z.ú. 

 

 

 

 

 

V rámci terénního programu organizace  

Point 14, z.ú. jsou jako jednou ze specifických 

cílových skupin „punkáči“. V příspěvku se 

zaměříme na to, jak oni sami vnímají punk jako 

takový. Co pro ně znamená. Jak jim tento životní 

styl ovlivnil život. Na základě čeho se rozhodli  

pro to žít jako punkeři. Co je pro ně „pravý punk“ 

a jeho hodnoty. V příspěvku mimo jiné 

zabrousíme do historie tohoto životního  

a hudebního stylu. 



 
  
„Neberte to osobně, ale kdybyste teď umřela, 

tak by mě to moc netrápilo“ – o ne/ vztahové 

práci s gamblery. 

Přednesou Bc. Lucie Peschiková a Mgr. Lucie 

Plavjaniková, Centrum protidrogové prevence  

a terapie, o.p.s. 

V příspěvku představíme typický obraz 

vztahovosti hazardního hráče. Jeho způsob 

vytváření a prožívání vztahů, který se projevuje  

i ve vztahu terapeutickém. Posluchačům 

přiblížíme předpoklady terapeuta pro práci  

s gamblery. 

 

Nechci, aneb pátrání po různých zdrojích  

vzdoru u klientů 

přednesou Mgr. Václav Štrunc a Mgr. Michal 

Slivka, Centrum protidrogové prevence a terapie, 

o.p.s. 

 

 

 

 

 

V příspěvku bychom se rádi podívali na různé 

typy odporu a vzdoru, se kterými se setkáváme 

při práci s klienty v doléčovacím zařízení.  

Na konkrétních anonymních příkladech 

nabídneme různé hypotézy o možném původu  

a zdrojích jednotlivých typů odporu a vzdoru  

na základě různých psychologických teorií.  

Po zamyšlení nad tím, jakou roli sehrává práce  

se vzdorem v procesu úzdravy ze závislosti, 

nabídneme prostor pro sdílení zkušeností 

profesních i osobních napříč službami. 

 

 

Ochutnávka PBSP terapie a teorie 

Workshopem provede Mgr. Jakub Havlíček, 

Spolek Ulice Plzeň 

 

 

Příspěvek si klade za cíl interaktivní formou 

workshopu přiblížit účastníkům některá základní 

východiska PBSP (Pesso Boyden Systém 

Psychomotor) terapie, „ochutnat“ prvky a sdílet 

první zkušenosti autora s aplikací této metody 

v kontextu CDZ pro adiktologické pacienty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
Podpora v bydlení u lidí užívajících  

psychoaktivní látky. Zkušenosti obce  

a neziskovky a jejich kooperace. 

přednese Mgr. Karlína Vodičková, Magistrát 

města Plzně a PhDr. Jiří Frýbert, Ledovec, z.s. 

 

 

 

 

Program Housing First Ledovec vznikl v rámci 

pilotního projektu, který běžel v České republice 

od podzimu 2019 a trval tři roky. Od počátku 

spolupracoval s Magistrátem města Plzně, který 

uvolnil pro potřeby projektu deset městských 

bytů. Dalších pět bylo získáno na komerčním trhu. 

Projekt pomohl se zabydlením 15 domácnostem, 

kde žijí lidé s vážným duševním onemocněním, 

jež byli v bytové nouzi. Dvě třetiny z nich  

se potýkají se závislostí na psychoaktivních 

látkách. V našem příspěvku chceme přiblížit, jaká 

pozitiva do života těchto lidí to přineslo a zároveň 

pojmenovat nesnáze, se kterými se v každodenní 

práci potkáváme. 

 

 

Renesance Programu pro osobu v konfliktu  

se zákonem 

přednesou Bc. Jana Repková, Dis., Mgr. Eva 

Masaříková, Bc. Ladislav Krajdl, Aneta Holubová, 

MSc. a Bc. Jana Řezáčová, Centrum protidrogové 

prevence a terapie, o.p.s. 

Co se stane, když „shoří“ celý tým? Příspěvek  

se zabývá příběhem vnitřního Fénixe jednoho 

letitého programu. Spíše než o popis přímé práce 

s klienty jde o vyjádření pocitů a nových 

zkušeností s obnovením činnosti programu  

a renesancí týmu. 

 

SAMOSPRÁVA aneb vydělej si ňákou kačku  

na Kontaktce u nás v Káčku 

přednesou Mgr. Vendula Holubová a Ivana 

Kolářová, Centrum protidrogové prevence 

a terapie, o.p.s. 

 

 

 

 

Samospráva nabízí možnost legálního přivýdělku 

pro klienty Kontaktního centra. V rámci 

samosprávy klienti pomáhají pracovníkům  

při provozu kontaktní místnosti. Ve smyslu 

sociální rehabilitace je samospráva nejen 

výdělečnou činností, ale slouží i k osvojení 

pracovních návyků klienta, navázání a upevnění 

vztahu s klientem. Prostřednictvím vytvořeného 

vztahu je možné lépe poznat klientovy potřeby, 

či jej více motivovat ke změně. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
Sexuální a intimní vztahy v Terapeutické 

komunitě pro závislé, ano či ne? 

přednese Patrik Folíř, Kolpingovo dílo, z.s. 

 

 

Příspěvek se věnuje dlouhodobě diskutovanému  

pravidlu i tématu v terapeutických komunitách 

pro závislé. Polemika se zamýšlí nad tím jak je  

s tímto pravidlem zacházeno v různých zařízeních   

a proč se ho neustále v různých podobách držíme. 

Je možné toto pravidlo zrušit? 

 

Truchlení jako cesta k osobnímu růstu u matek  

a dětí s PTSD 

přednese Mgr. Svitlana Surova, Centrum 

protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

 

 

 

Jste naživu, nejste zraněni, děti jsou v pořádku  

a vy dokonce máte práci. Všechno je v pořádku, 

tak proč se necítíte dobře? Tato otázka je často 

kladena uprchlíkům a dalším lidem, kteří přežili 

traumatické události. Ale ne vždy to pomůže. Jak 

takovým lidem pomoci začít žít plnohodnotný 

život a užívat si ho tady a teď? 

 

V kůži klienta nastupujícího do Střediska 

následné péče, Point 14 

Workshopem provedou Mgr. Kateřina Jeníková, 

Mgr. Jindřich Houška, Mgr. Dominika Four, Point 

14, z.s. 

Účastníci workshopu budou mít možnosti 

představit si situaci klienta, který po léčbě 

nastupuje do Střediska následné péče a rád by  

se zapojil do "normálního života". 

  

Zkušenosti vedoucích pracovníků s personalistů 

s prací s lidmi pod vlivem návykové látky 

Přednese Mgr. Jan Plaček, Progressive, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Zákoník práce říká jasně: zaměstnanec je povinen 

nepožívat alkoholické nápoje, nezneužívat jiné 

návykové látky na pracovištích zaměstnavatele 

v pracovní době a nevstupovat pod jejich vlivem 

na pracoviště. Jaká je však praxe? Jaké jsou 

zkušenosti personalistů a vedoucích pracovníků 

s uživateli návykových látek v pracovní době? Jak 

reagují na pracovníka, který je pod vlivem 

návykové látky? Jaká je jejich orientace 

v povědomí o návykových látkách? Popisuji 

prostředí, které je pro adiktologa vzdálené, nebo 

to může být nová pracovní příležitost? 

 

 


