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Zápisky z první linie:
Teréňačky v akci
Pro některé z nás je práce v terénu životní cesta. Volnost pohybu v lokalitách a rozmanitost osudů jednotlivých klientů jsou
věci, které naši práci dělají i po letech atraktivní. Mnohdy se stane, že jsme my, teréňáci a teréňačky, prvními profesionálními
pracovníky, se kterými přijdou uživatelé a uživatelky do kontaktu. Začínáme tak formovat jejich vnímání drogových služeb.
Stejně jako se měníme my a naše přístupy, mění se také vnímání
odborné veřejnosti v poskytování služeb formou terénní práce. V týmech terénních pracovníků stále častěji potkáváme lidi s magisterským titulem nebo ukončeným psychoterapeutickým výcvikem.
Krizová intervence a výcvik v motivačních rozhovorech se již stává samozřejmostí. Je skvělé
pozorovat, že tyto služby stále přitahují i odborníky a mají jim co nabídnout. Vždyť, kde jinde by
měli být vzdělaní lidé, než v první linii - v terénu.
Pracujeme jako terénní a kontaktní pracovnice v centru adiktologických služeb na malém městě.
Tři dny na „káčku“ a dva dny v terénu v okolních lokalitách. Dnes je úterý, poledne, nejvyšší čas
vyrazit ven. Ještě předtím plníme náš pracovní batoh čistými stříkačkami, sterilními poduškami,
letáky, kondomy a dalšími věcmi, které vyměňujeme nebo poskytujeme. Na programu máme
domluvený kontakt s Ondřejem. Za týden nastupuje do léčby. Pak budeme v jiné lokalitě dělat
krevní testy na infekční onemocnění našemu dlouhodobému klientovi a jeho nové přítelkyni.
Prvokontakt, to jsme vždycky zvědavé. Chystáme tedy i chladící tašku s testy. Nejdříve přijíždíme
do první lokality. Prší. Naši klienti se schovávají v baru, který dobře známe. Je pro nás kontaktním
místem, jsme tu na sebe všichni zvyklí, cítíme se fajn. Tuto pozici jsme si vybudovali dlouhodobými a pravidelnými návštěvami. A i díky nim jsme se seznámili se zdejší drogovou scénou. Čeká tu
Ondřej. Je nervózní a plný obav z nástupu na detox. Jak to tam bude probíhat? Jak to zvládne bez
pervitinu? A bude moci kouřit?
Mluvíme o průběhu léčby, o obavách, které
jsou a které nejsou opodstatněné. Nabízíme
mu asistenční službu a psychickou podporu.
„To byste pro mě udělali?“ odpovídá otázkou.
„Byl bych moc rád. Bojím se, že to sám
nezvládnu.”

Domlouváme se na pravidelném telefonním kontaktu pro další posílení a udržení motivace
k léčbě. Hovoříme s barmanem o situaci ve městě a rozdáváme propagační materiály, sám si o ně
říká. K autu jdeme s Ondrou a jeho kamarádem
Petrem. Vyměňujeme jim stříkačky, probíráme
bezpečné užívání, ptáme se na zdravotní a
psychický stav. Petr je dlouhodobý injekční
uživatel pervitinu, v současné době bez domova.
Před týdnem nastoupil do práce, ale je na neschopence. Nedaří se mu skloubit práci s přebýváním na ulici. Je psychicky na dně. Polemizuje s námi
nad tím, jestli si už nezvykl na život „feťáka“, nemá potřebu cokoli měnit a je letargický. Bojí se,
co bude, až odejde Ondra do léčby. V kontaktu hledáme možnosti, jak dál, pomocí motivačních
rozhovorů. Mapujeme možnosti bydlení. Domlouváme si schůzku. Přejíždíme na smluvené testování na infekční onemocnění. Už neprší. Karel nám celý rozjařený představuje svou přítelkyni
Báru, také injekční uživatelku pervitinu. Bára je po delší abstinenci, v poslední době užívá občas.
Báru seznamujeme se službami, uzavíráme ústní dohodu o jejich využívání. Oběma poskytujeme
předtestové poradenství. A jdeme na to. Karel se u nás testuje pravidelně. Jde první, aby Bára viděla, jak to probíhá. Během testování mapujeme jejich současnou sociální a zdravotní situaci. Zaujal
nás jejich systém odměn - za každý negativní výsledek si dávají pusu. Je milé pozorovat změnu
Karlovy nálady. Zamilovaného ho neznáme. Po testování doporučujeme vyvarovat se rizikovému
chování a domlouváme termín přetestování. Probíhá výměnný injekční program. Zrcadlíme Karlovu dobrou náladu, mluvíme o jejich společném bydlení, o tom, jak mu to jde v práci.
Pak vyrážíme do ulic. Sníh roztál, zase budou vidět stříkačky, které byly v zimě schované. Jednu
nacházíme. Kleštěmi ji ukládáme do kontejneru na infekční materiál. Před odjezdem oslovujeme
zdejší obyvatele. Ptáme se, jak to tu chodí, zda o našich službách vědí a předáváme letáky s kontakty.
Cestou do kanceláře shrnujeme dnešní terén. Máme radost z posunů našich klientů. Užíváme si
pocit dobře odvedené práce. Je z čeho čerpat energii pro příští pracovní dny. Terénní práce nás baví
svojí pestrostí. Je odlišná od práce na kontaktní místnosti, jsme rády na čerstvém vzduchu. Můžeme být součástí drogové scény a klientské komunity. Budovat vztah důvěry je dlouhodobé a někdy
složité, ale právě důvěra je základem dobré práce. Dnešní terén byl výsledkem letité přítomnosti
v lokalitách, které jsou charakteristické svojí uzavřeností. Přesto jsme si vědomé, že ne každý
příběh klienta má dobrý konec. Nastoupí Ondra do léčby? Jak dlouho vydrží? Uslyšíme o něm
ještě? Přijde Petr na naši domluvenou schůzku? Posune vztah někam Karla nebo Báru? Uvidíme
vůbec ještě někoho z nich? Cokoli je možné, ale i to
a právě to je součást našeho příběhu.

Kateřina Vašková, Petra Štvánová

terénní a kontaktní pracovnice, Magdaléna o.p.s.

NEJSME V TOM SAMI!
Ráda bych touto formou předala mnoho díků všem studentům, kteří se zapojují do ČASA
dění, od naší fakulty! 15. března byla premiéra akce Setkání s děkanem. Měla jsem možnost vidět v jedné místnosti zástupce všech spolků 1. LF a není jich málo! Vedle klasik
jako medici a zubaři také ergoterapeuti nedávno vytvořili vlastní základnu, což pro mě
byla informace, že nelékařské obory sílí. Vzájemně jsme se ujistili, že jsme žádaní, že jsou
naše akce nebo naše zapojení do fakultních akcí maximálně vítány a my zas, že vnímáme
podporu fakulty. Posezení bylo spíše neformálního rázu, na přátelské úrovni, ale věcné,
dospělé.
Přišel tam na mě pocit, že věci, které mladí studenti vytváří, mají smysl a také, že takových
lidí je na Karláku víc.
Ráda bych Vás pošťouchla k tomu vytvářet, protože to neznamená (jen) víc práce a vložené energie, ale také dobrou investici, smysluplnost, zkušenosti, růst a vůbec :-)
Děkujeme 1. LF za podporu, děkujeme Vám studentům za vytváření dalšího kousku té naší
adiktologie :-)
Anna Vondrová
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Pozvánka na besedu ČASA
Úterý 18. dubna od 17:00, Akademický klub 1. LF UK,
Faustův dům, Karlovo náměstí č. 40.

Hostem bude PhDr. Marek Herman, který napsal knihu "Najdi si svého marťana".
Marek Herman se věnuje tématu sebepoznání a beseda bude o tom, jak se máme chránit,
aby nás naše profese nezničila.
František Trantina

Hledáme nového šéfredaktora
Požadujeme:

Nabízíme:

HLE

DÁ S

Spolehlivost

Přátelský kolektiv

Zodpovědnost

Seznámíš se se zajímavými lidmi

Trpělivost

Zviditelníš se

Chuť dělat něco navíc

Vyzkoušíš si, jaké to je být ve
vedoucí pozici

Zájemci pište na email: martina.kostakova@ seznam.cz

Martina Košťáková

E!

JAK SE PRACUJE V TERÉNNÍM PROGRAMU
Co tě na tom baví?
Osobně mě baví práce v nízkoprahových centrech, kam dochází lidé, kteří převážně nemají jinou
možnost. V podstatě mě nejvíce zajímá ta nejnižší sorta lidí, kteří se svou či jinou vinou dostali na dno
společnosti a ta po ní neustále šlape. Výsledky s lidmi, s nimiž pracujeme, nejsou vždy kladné, a proto
mám často radost i z jen malého krůčku, který se nám s klientem povede udělat a tím se přiblížit k řešení
jeho často téměř bezvýchodné situace.

Používáš něco, co ses naučil ve škole nebo na praxích?
Z toho, co jsem se naučil ve škole, jsem zatím použil hlavně znalosti o fungování jednotlivých typů služeb
a informací ohledně HR. Za sebe si myslím, že vzhledem k tomu, že organizace Kotec nepracuje jen
s lidmi závislými na návykových látkách, ale i s lidmi ze sociálně vyloučených oblastí, bylo by dobré se
více zaměřovat při výuce na sociální politiku a věci okolo sociálních služeb místo lékařského základu.
Nejvíce využívám znalostí nabraných na praxi v Progressivu.

Překvapilo tě něco?
Nejvíce mě překvapilo do jaké hloubky K centrum a terénní program Kotec Sokolov pracuje s lidmi,
co jejich služby využívají. Zajímavé je také to, kam až pracovníci dojíždějí na terénní práci. Nejedná se
pouze o Sokolov, ale také o: Habartov, Rotava, Loket, Rovná, Kraslice, Oloví, Nové Sedlo, Chodov,
Bukovany, Citice, Březová, Svatava, Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří. Z čehož u posledních dvou jmenovaných a v Ostrově nad Ohří jsou vězení, kam terénní programy také vyjíždějí a nabízejí své služby
po výstupu z výkonu trestu v případě, že je to možné. Pokouší se poradit či pomoci lidem ve vězení.
Navázaní klienti mohou zasláním dopisu na adresu Kotce požádat o pomoc či radu a pracovníci se jim
snaží být nápomocni, jak jen to jde. Dalším pro mě zajímavým aspektem je i propojení se sanací rodiny,
kde se díky propojení těchto služeb dá lépe pracovat na některých případech.

Co peníze, jsi spokojený?
Jsem pracovníkem v sociálních službách, a tak jsem počítal s tím, co dostávám. Spokojený by znamenalo
něco jiného, ale osobně věřím, že se do budoucna změní postoj politických stran k neziskovým organizacím pracujícím v sociálních službách a vše se nasměřuje k lepšímu ohodnocení pracovníků.

Jiří Liška

Rozhovor
s
Bc. Kateřinou Machačovou
2009 - absolventka bakalářského studia adiktologie, odstěhovala se
do Londýna na konci roku 2009 s cílem naučit se lépe anglicky a uplatnit
adiktologické vzdělání
2010 - Pracovala jako dobrovolník pro Cranstoun, denní program The Base
2012 - První adiktologické zaměstnání v Londýně v roli Care Navigator
pro Foundation66 (nyní Phoenix Future) v Croydon Treatment and Recovery
Partnership. Pracovala s klienty s alkoholovou závislostí, vedla skupiny,
hodnotila potřeby klientů a směřovala je do příslušného drogového/ alkoholového týmu.
2015 - pracuje pro Blenheim, v zařízení CASA Alcohol Service, což je
komunitní centrum, kam denně přichází 20- 30 lidí, kteří se snaží vyřešit svůj
problém s alkoholem. Probíhají zde 1 - 2 skupiny denně a spolupracují
s širokou škálou dalších zařízení.
Osobní zájmy - The Beatles a psychedelická hudba 60. let, britské Georgiánské období (1714 - 1837), vaření, cestování.

Jak si užíváš život v Londýně?
Užívám si výstavy, koncerty, literární besedy, které bych neměla příležitost navštívit,
kdybych zde nebydlela.
Za největší výhodu považuji, že žiji a pracuji v multikulturním prostředí. Povídat si s lidmi,
kteří pochází z různých koutů světa, je velmi inspirující.
Jak vzpomínáš na začátek své pracovní kariéry?
Teď s úsměvem, ale často mi do smíchu nebylo. Anglicky jsem se učila 10 let v českých
školách, ale po příjezdu do UK jsem skoro nikomu nic nerozuměla. Najít práci a byt nebylo
jednoduché. Sama bych to nezvládla.
Myslím si, že jsem měla štěstí v tom, že jsem potkala několik lidí, kteří mě i přes jazykovou
bariéru dali šanci pracovat v adiktologických službách v Londýně.
Jak tě vybavila škola vědomostmi a dovednostmi? Musela ses učit něco úplně nového
v oboru?
Dobře. Zdá se mi, že britský léčebný systém je v mnohém podobný českému. Člověk
se přizpůsobí a pochopí, jak celý systém funguje, když v něm pracuje. Je tady široká škála
různých služeb pro klienty, a to jak se klient mezi nimi pohybuje, záleží na jeho individuálních potřebách. Nepamatuji si, že by mě něco úplně zaskočilo. Zajímavé a zároveň pro mě
nové bylo zjištění a zkušenost toho, jak rychlým tempem, se služby v oboru mění a vyvíjejí.

Co je v našich adiktologických službách lepšího než ve Velké Británii a naopak, co se
můžeme od Britů naučit?
Nejsem si jistá, že na tuto otázku můžu objektivně odpovědět, protože jsem nikdy nebyla
zaměstnancem českých adiktologických služeb a také věřím, že za posledních 7 let, co nejsem v Česku, se hodně služeb změnilo.
Z mého uhlu pohledu je v Británii příliš velký tlak kladený na to, aby klienti docílili změny
v užívání alkoholu nebo drog v nereálně krátkém časovém úseku. Domnívám se, že monitorování změn a snaha o to, aby klient uspěl v léčbě, i když třeba jen na krátkou dobu, je
podporována místním systémem financovaní, kde cena drogové služby je důležitější než
kvalita. Doufám, že se drogové a alkoholové služby v česku nepohnou podobným směrem,
kde vykazování výsledků a cena poskytování služeb má přímý vliv na financovaní. Tento
tlak pak nutí poskytovatele služeb neustále zlepšovat vykazované výsledky a snižovat cenu.
Ve výsledku se pak očekávaní od lidí, co pracují s klienty, vzdalují čím dál tím víc realitě
a vytváří to spoustu frustrace.
Britové jsou hodně otevření různým léčebným metodám včetně svépomocných skupin. Dle
mého názoru bychom měli překousnout vlastní předsudky a nabízet to klientům jako další
možnost, která v kombinaci s profesionální podporou může mít velmi pozitivní impakt
na jejich léčbu.
Potkala jsi v léčbě nějakého Čecha nebo Slováka?
Jednoho Slováka, který byl mým klientem.
Asi před 3 lety jsem pracovala v týmu s lékařkou a kolegyní z Česka. Byly jsme součástí
jednoho týmu přibližně 6 měsíců. To bylo fajn.
Vrátíš se někdy pracovat zpět do České republiky?
To nevím. Určitě by to bylo zajímavé. Uvidíme.
Kdyby někdo chtěl zkusit pracovat ve Velké Británii, co mu doporučíš? Kam napsat, kam
se přijet podívat, kde zkusit stáž, případně začít pracovat?
Doporučila bych návštěvu londýnského komunitního centra pro léčbu závislostí na drogách
a alkoholu nebo jiného léčebného zařízení. Záleží, co dotyčného zajímá. Já jsem začínala
jako dobrovolník v denním strukturovaném programu, kde jsem se dozvěděla více o britském léčebném systému a zároveň jsem získala zkušenost přímé práce s klienty a skupinami. Hodně lidí pracujících v tomto oboru začíná dobrovolnictvím, protože tím získají praktickou zkušenost, která je velmi ceněna při pracovním pohovoru.
Děkujeme za skvělý rozhovor
František Trantina a Martina Košťáková

JAK NAJÍT PRÁCI V OBORU?
Adiktologie?
A co s tím, prosím tě, budeš dělat? Sbírat na ulici injekční stříkačky?
To jsou otázky, které asi většina studentů adiktologie během doby studia slýchává.

HL

Stres, který jako studenti z nedostatku nebo nevhodnosti pracovních pozic pociťujeme, je znatelný a spoustu studentů dovádí k neuváženým krokům – ukončení studia

ED

nebo naopak ke studiu dalších oborů, jako je zdravotní sestra, nutriční terapie nebo
speciální pedagogika, s vidinou toho, že se tím jejich šance na výběr zaměstnání zvyšují. Především je však potřeba zamyslet se nad motivací pro budoucí profesi. Obor

ÁM

adiktologie nabízí spoustu pracovní možností s různým zaměřením. Absolventi oboru
směřují jak do terapeutické praxe, tak do zdravotnických zařízení, sociálních služeb,
vězení, na úřady nebo do výzkumu. Do všech těchto oblastí má student možnost podí-
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vat se v rámci praxí a ujasnit si, kterým směrem by se chtěl vydat. Jakmile student ví,
která oblast jej nejvíce zajímá a baví, má částečně vyhráno a může začít své kroky
směřovat tak, aby po absolvování studia byl pro danou pozici tím nejvhodnějším
kandidátem.

ÁC

Je potřeba si uvědomit, že jako absolvent prezenčního studia, mám po ukončení školy

I

podobnou startovací pozici, jako všichni ostatní studenti. Proto je potřeba zaměřit se
na to, abych své portfolio rozšířil tak, že budu pro budoucího zaměstnavatele tím
nejatraktivnějším kandidátem. Pokud mám během studia podporu rodičů a nemusím
se hnát do práce, soustředím se na to, abych si v mnou zvolené oblasti adiktologie
rozšířil zkušenosti, vědomosti a kontakty.
Během prvního ročníku magisterského studia jsem zjistila, že bych se ráda ve své
budoucí praxi zaměřovala na terapeutickou práci s dětmi a adolescenty. Měla jsem
dobrý základ, protože jsem v minulosti pracovala několik let v neziskové organizaci,
která zprostředkovávala volnočasové aktivity puberťákům do 18 let, takže mi tato
cílová skupina byla blízká. Své praxe jsem tedy soustředila tímto směrem – byla jsem

se podívat na dětský detox, do komunity pro matky s dětmi, do výchovného ústavu,
do centra rodinné terapie a do dětské a dorostové adiktologické ambulance. Mnoho
i nad rámec povinných praxí. Lenku Šťastnou jsem snad uháněla skoro rok, aby mi
dala šanci absolvovat dlouhodobou stáž s nadějí, že kdyby se tam náhodou uvolnilo
nějaké to pracovní místečko, mohlo by to třeba vyjít. Je potřeba připravit se na to, že
jako stážista toho moc nezmůžete a velice pravděpodobně budete vyřizovat spíš administrativní záležitosti a to, na co terapeuti nemají čas. Budete prostě „podržtaška“, ale
je to zkušenost k nezaplacení. Nejen, že budoucímu zaměstnavateli ukazuje, že se
ve vybraném typu služby umíte pohybovat, svědčí to i o tom, že jste ochotni něco
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vydržet s vidinou toho, že v budoucnosti „půjdete nahoru“.
Přestože ke konci studia pociťujeme stres z toho, co bude dál, vyplatí se soustředit se

ED

na studium, vytěžit z něj maximum, a práci hledat až po státnicích. Následuje totiž
měsíční okno, během kterého se nemusím hlásit na úřad práce a pokud mi ještě nebylo
26, nemusím ještě platit pojištění. Zdá se to jako krátká doba, ale měsíc je ve skuteč-

ÁM

nosti k nalezení zaměstnání docela dost. Není potřeba čekat na inzeráty a nabídky
práce. Už vím, že jako absolvent mám stejnou startovací pozici jako ostatní a přesto,
že jsem se během studia snažila udělat maximum proto, abych byla nejvhodnějším

PR

kandidátem, vím, že na mě s otevřenou náručí nikdo nečeká. Je potřeba opět projevit
iniciativu.

ÁC

Já jsem si vybrala služby, které se zaměřují na práci s dětmi a adolescenty a do těch
jsem posílala email s tím, že jsem absolventka hledající práci a přikládám životopis
a motivační dopis. Motivační dopis je potřeba propracovat tak, aby bylo budoucímu

I

zaměstnavateli opět vidno, že vás vybraná oblast zajímá, a i když máte jen studijní
praxi, jste připraveni se učit a makat na sobě. Práci jsem nakonec získala v dětské
a dorostové adiktologické ambulanci v Kladně a nemohla bych být spokojenější. Takže
do toho! Svět na vás čeká a vy na to máte, tak se nebojte :-)

Mgr. Vendula Brtníková

DĚLÁME SI TO SAMI!
„Zítra půjdu o návštěvních hodinách za klientem do Bohnic. Jeho rodina chce, abych tam s ním pracoval
na jeho motivaci v léčbě. Tak jsem nad tím přemýšlel a strávím s tím docela dost času a taky musím odříct
nějaké své věci. Myslíš, že bych si za to mohl říct nějakou kompenzaci? Řekl by sis za to něco?“, zeptal
jsem se Richarda. Konzultuju s ním ve svém životě leccos.
„Hele, to bych si asi nic neřekl...“, odpověděl mi kamarád a kolega.
„A kdybys byl finanční poradce nebo právník, tak by sis něco řekl?“, ptal jsem se dál.
„No, to bych si řekl, ale to je něco jinýho. To přece vykonáváš nějakou viditelnou práci.“, nastínil svůj
pohled na věc. „A jako adiktologové nevykonáváme ve svých konzultacích práci?...“
Už nějakou dobu se zamýšlím nad platovým ohodnocením adiktologů v Česku. Ne že bych byl úplně
materialistický lovec peněz, ale nechci se dožít situace, kdy jako rodič nebudu mít prostředky k tomu,
abych svým dětem mohl zaplatit lyžarský výcvik ve škole. Sám mám na lyžák nezapomenutelné vzpomínky (no a taky bych si jednou chtěl koupity ty xaviany :-) ). Zákulisí tvorby platů adiktologů je hodně
složité, protože je financované z mnoha zdrojů – nelze jednodušše říct, že i když se jedná o zdravotnické
povolání, jsme financováni ze zdrojů ministerstva zdravotnictví. V mnoha organizacích spadáme do zdrojů
minsterstva práce a sociálních věcí a někde do ministerstva školství jako pedagogičtí pracovníci. A zbytek
vyrovnávají peníze ze soukromých zdrojů. Myslím, že jen o těchto faktech by mohla pojednávat jedna rozsáhlá publikace. Ale celá publikace by měla zcela jasný závěr – ať jsme dotováni odkudkoliv, naše platy
jsou více než tristní.
Nízké platy nejsou žádným tajemstvím a mnozí o nich víte, i když jste teprve v prvním ročníku denního
studia. Co je však obrovským tajemstvím – nebo aspoň pro mě – jak z této situace ven. A protože tajemství
mám rád a zvlášť jejich řešení, pokouším se přijít na kloub i tomuto. Ze všeho nejdřív jsem pátral, jestli
jsem jediný, komu otázka nízkých platů vězí v žaludku. A dobře hádáte – sám nejsem. V kuloárech konferencí, seminářů a podobných akcí se o nich mluví zřejmě ještě déle, než jsme my studenti uměli vyslovit
slovo „adiktologie“. Takže v počtu kolegů, kteří by byli zainteresováni ve stejném názoru, problém nebude.
Ovšem, když se těch samých kolegů zeptám, čím by se dalo začít v boji za vyšší platy nebo jestli se již něco začalo dít, každý pokrčí rameny. Někdy v pokrčení ramenou vnímám stud, někdy úlek, jakou opovážlivost jsem to vyslovil, když jsem řekl nahlas, že bych chtěl víc peněz za svou práci.
Proč si neumíme a nedokážeme říct o vyšší platy? Kudy se ubírá cesta za vyššími platy? Vždyť procházíme
stejným celoživotním a náročným vzděláváním jako profese uvedené v začátku tohoto článku. Také pracujeme s lidmi a ještě k tomu s lidmi v krizi. Naše práce je vykazovatelná podle tabulek stejně jako práce
právníků a finančních poradců. Naše práce je psychicky náročná, vyžaduje celkové soustředění. Tak v čem
je rozdíl? Rozdíl je podle mě v tom, že si za svou práci neumíme o peníze říct. Chybí nám odvaha a sebevědomí si říct o něco, co by mělo být přirozenou součástí našeho povolání. Každý den se věnujeme klientům a pacientům, abychom v nich našli sílu ke změně, odvahu k prvnímu kroku, a sami zůstáváme přikrčeni v koutě s plnými kalhotami (zvlášť ve chvíli, kdy máme se svým klientem kontraktovat a sdělit mu, že
za to sezení musí zaplatit). Umíme profesionálně poradit, profesionálně léčit a profesionálně podporovat.
Jenže k profesionalitě také patří to, že za naši práci jsme zaplaceni.
A pokud si toto neuvědomíme a nezačneme pracovat na změně, můžeme jen složit ruce do klína a pronést –
vždyť si to děláme sami.

Tomáš Jandáč

ŽIVOT JE JEN NÁHODA - Jan Janula
Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře….
Pokud znáte knihy ze série Slepičí polévka pro… a líbily se Vám, pravděpodobně by Vás mohla
zaujmout i tato kniha, která má ale tu výhodu, že vychází z českého prostředí, takže příběhy se
jeví čtenáři ještě plastičtější a realističtější.
Zdánlivě se zdají příběhy nesourodou a pestrou směskou, i když jsou uspořádány do sedmi
tematických kapitol, které se týkají mimo jiné mužské a ženské identity a dospívání, lásky nebo
pomsty. Aktéři jednotlivých příběhů jsou velmi variabilní, takže svého oblíbence si najde skoro
každý.

Samotnému příběhu pak vždy předchází krátké představení hlavního hrdiny, které

obvykle nepřesahuje 5 řádků, ale obvykle pomůže lépe příběh pochytit. Výhodou je, že příběhy
na sebe nenavazují a jsou krátké, takže pokud máte dojem, že nestíháte číst, nebo nechcete rozečíst „nic velkého“, pak je tato kniha naprosto ideální.
Vzhledem k tomu, že jde o reálné lidské osudy, myslím si že knížka je dobrou volbou pro všechny, kdož v budoucnu by chtěli vykonávat pomáhající profesi a to včetně studentů adiktologie.
Navíc kniha z mého pohledu se řídí heslem: To nejlepší na závěr. Poslední kapitola se totiž týká
agrese, zločinů a recidiv.

Zajímavosti z knihovny
ZAHOŘKLÁ MEGERA - Maria Svelandová
Kniha, která úzce souvisí s genderovou problematikou v adiktologii. Ačkoliv tématu závislosti
se vyhýbá, velmi exaktně popisuje postavení ženy v postmoderní evropské společnosti a to včetně dosažení profesního úspěchu jako muži a zároveň zůstat matkami. Klade důraz na rozpoznání klíčových faktorů v příběhu jedné ženy, která se snaží vyrovnat se svou rolí a zároveň tlaky
společnosti nejen na ní, jakožto úspěšnou redaktorku po narození dítěte, ale také na většinu žen.
Příběh je intimní zpovědí o vztahu autorky, přičemž v mnohých jejích výrocích by se mohlo
ztotožnit více žen. Mnohými editory bývá vnímána „ jako neúprosná kritika institucionalizované rodiny z jasně feministické perspektivy“ , já se však spíše přikláním k analýze současného
postavení žen a to se všemi výdobytky i nevýhodami.

Martina Váhalová

ADIKVÍZ
nízkoprahové služby
a terénní programy

1)

Definice terénních sociálních služeb
a terénních programů je:

a)

v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách
žádný zákon tyto služby nedefinuje
v zákoně č. 96/2004 Sb. o nelékařských
zdravotnických povoláních

b)
c)
2)

V roce 2015 bylo v kontaktu
s nízkoprahovými službami:

a)
b)
c)

23 600 uživatelů drog
41 000 uživatelů drog
14 000 uživatelů drog

3)

Ze čtrnácti krajů ČR bylo v roce 2015
nejvíce a nejméně prvních kontaktů
v nízkoprahových službách:

a)
b)

1 447 v Praze a 142 v kraji Vysočina
1 447 v Ústeckém kraji a 142
v Pardubickém kraji
1 447 v Moravskoslezském kraji a 142
v Jihočeském kraji

c)
4)

Injekční uživatelé si v průměru
na klienta vyměnili v roce 2015
v nízkoprahových službách:

a)
b)
c)

43 injekčních stříkaček
125 injekčních stříkaček
171 injekčních stříkaček

František Trantina

Sběrem injekčních jehel ve veřejném
prostoru zajistily nízkoprahové
programy v roce 2015:

a)
b)
c)

11 543 jehel
32 120 jehel
51 331 jehel

1 a) 2 b) 3 b) 4 c) 5 c)

Výsledky:

5)
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