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VÁŽENÍ ČLENOVÉ, ZDRA
ZDRAVÍM
VÍM VÁS DO NELEHKÉHO ZKOUŠKOVÉHO OBDOBÍ!
Ráda bych Vás se závěrem akademického roku (alespoň co se docházky týče) seznámila se změnami,
které nás v blízké době čekají. Jak to tak bývá s většinou věcí, je fajn udělat jednou za čas změnu
a vnést nový vítr. Toto čeká i náš spolek. Byť se nám to v loňském roce nepodařilo, letos nás to jistě
nemine.
Počátkem příštího akademického roku, tedy v první polovině října nás opět čeká členská schůze
společně s volbami do Předsednictva. Již nyní se nám rýsují žhaví kandidáti s novými vizemi a energií. Zároveň Vás chci tímto vyzvat k Vaší vlastní kandidatuře :) Máte chuť se pustit do zajímavých
projektů, nakouknout do zákulisí fakulty, seznámit se s kreativními lidmi a udělat něco pro náš
obor? Nejen to, ale i mnoho dalšího, na co tu není dostatek řádek, se Ti může splnit, pokud se
rozhodneš kandidovat a přesvědčíš své voliče, aby Ti dali hlas. Říjen je sice daleko, ale ráda bych
Vám nasadila brouka do hlavy už teď. Stávající Předsednictvo bude přes léto pilně revidovat a připravovat se na předání. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, kdykoliv dejte vědět!
Hledáme tedy dva nové místopředsedy a jednoho předsedu. Zašlete základní informace o sobě a kandidátní proslov, fotka také neuškodí a můžete se prezentovat už nyní na našem webu.
Přeji úspěšné zvládnutí všech zkoušek a hlavně odpočinkové léto! Budu se dál těšit na setkávání
s Vámi. :)
Anna Vondrová
předseda ČASA

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘ
ČTENÁŘI,
I,
po dvou letech má funkce šéfredaktora končí, a proto bych Vám ráda představila novu šéfredaktorku, kterou se stala naše studentka adiktologie z druhého ročníku bakalářského denního studia Tereza Králová. Ráda bych jí touto cestou poděkovala, že se této funkce ujala a přeju jí mnoho nápadů a
také sil pro tvorbu našeho ČASÁku. Od nového školního roku bude časopis České asociace studentů
adiktologie v její režii, takže se obracejte na ni (teru.kralova@gmail.com ).
Zároveň znovu apeluji na Vás čtenáře, abyste se nebáli a své názory, zážitky a zkušenosti sdíleli s
ostatními studenty! Budeme se těšit na nové příspěvky.

Hezké prázdniny a hodně zábavy.

Martina Košťáková
šéfredaktorka ČASÁku

STUDENTSKÉ BESEDY NA TÉMA ZÁVISLOSTI
Česká asociace studentů adiktologie uskutečnila v květnu dvě besedy se studenty jiných
fakult na téma závislosti. První úspěšná beseda proběhla v roce 2016 se studenty Právnické
fakulty a její téma bylo „Právnické profese a závislosti“. Přednášky o problematice prevence, vzniku a léčby závislostí jsou vždy připraveny s ohledem na studijní obor posluchačů,
aby korespondovaly se situacemi, se kterými se studenti i následní absolventi mohou setkat
při práci i v osobním životě. Po přednášce je vždy dostatečný prostor na dotazy a neformální besedu mezi studenty. Dotazy jsou cenné i pro nás, studenty adiktologie. Můžeme poznat
jak je náš obor vnímán

a co studenty jiných

vysokých škol z problematiky závislostí zajímá.
Studenti psychologie se zajímali o předměty vyučované na 1. LF UK v oboru adiktologie vhodné
i pro studenty psychologie, problematiku diagnostiky závislostí a jak pečovat o partnery závislých
osob.
Po přednášce se studenty pedagogické fakulty následovaly dotazy na nelátkové závislosti,
například závislost na sociálních sítích, hraní počítačových her a hazardních her
a časné rozpoznání této problematiky u dětí. Moderní technologie zasahují silně do života
dětí a rodiče nemají zkušenosti, jak s tímto fenoménem zacházet a co dětem dovolit nebo
zakázat. Přístupy školských zařízení jsou k této problematice různé. Další okruh dotazů
směřoval na účinnost preventivních programů.
O besedy toho formátu s tématikou závislostí mají zájem i studenti a studentské spolky jiných vysokých škol, ale možnosti členů ČASA
kteří se podílejí na přípravě a realizaci besed
se studenty jiných vysokých škol jsou omezené. Děkujeme Matěji Černému, Adamu Kulhánkovi, Františku Trantinovi a Lence Richterové za velmi dobře odvedenou práci.
František Trantina

HR CUP 2017
„A na posledním místě se umístila budoucnost adiktologie –
tým ČASA!“
Tak sice druhý ročník HR CUPu, který se konal 20.5.2017, končil, nic to ovšem nemění na tom,
že pro nás účast byla přínosem i zábavou a tímto článkem bych se o to vše chtěla s vámi podělit.
Jednalo se o mini fotbalový turnaj mezi pracovníky a klienty adiktologických služeb, který pořádal

indigenní

terénní

pracovník

Václav

Šťastný

společně

s PROGRESSIVE o.p.s a SANANIM. Sešlo nakonec 7 různých týmů, mezi
nimi jsme byli i my. Byla to pro nás velká premiéra – jak v účasti, tak (pro
mnohé) ve hraní fotbalu. Tým studentů adiktologie se skládal z: Lenky
Richterové, Aničky Vondrové, Adély Sovové, Kristýny Fišerové, Matěje
Černého a Jiřího Löstera a několika dobrovolníků z jiných týmů, kterým
se nás zželelo.
Na celém turnaji však nešlo o sportovní výkony, ale spíš o možnost
strávit společně a smysluplně čas. A jelikož ani není v mých silách popisovat zákroky a útoky na bránu, góly a fauly, raději se zaměřím právě na atmosféru celé akce. Již velmi brzo po odstartování akce nebylo jasné, kdo je
pracovník, klient či student. Všichni si užívali občerstvení a někteří už trénovali na utkání. V průběhu se ve všech probudil sportovní duch, týmy si
navzájem půjčovaly hráče a podporovaly se. My (jako převážně dívčí tým) jsme zažili podpory
opravdu mnoho, jelikož na nás zřejmě bylo celkem znát, že bychom raději utíkali před míčem než za
ním, tak byla naše snaha opravdu oceňována.
Nakonec jsme všechna utkání zvládli, celkem se nám za 6 zápasů povedlo zaskórovat jeden celý
gól! Ukončení akce pro nás bylo, dovolím si říct, skoro dojemné. Nikdo neodcházel s prázdnou, protože pro klientské týmy byly připravené odměny i
bez

medailového

umístění,

a

radost

všech

z odvedeného výkonu byla neskutečná.
Vy již sice od začátku víte, že jsme se v tabulce
neposunuli z posledního místa, ale zato jsme si odnesli spoustu zážitků a dokázali jsme si, že běhat celé
odpoledne za míčem opravdu není jen tak. Doufáme,
že se náš studentský tým bude moct účastnit i příštího ročníku a kdo ví, třeba už budeme mít i náhradníky!
Kristýna Fišerová

ČASA
NA KONFERENCI
ICUDDR
19. – 21. června proběhla na půdě 1. lékařské fakulty UK konference ICUDDR (International Consortium of Universities on Drug Demand Reduction). Tato konference je setkáním zástupců univerzit z celého světa, kde je hlavním tématem spolupráce do budoucna, studijní programy, implementace základů společného vzdělávacího rámce a další. Díky spolupráci s Klinikou adiktologie jsme měli
možnost prezentovat studentský spolek. První den konference Kateřina Rokosová (1. ročník Bc) a
Anna Vondrová (1. ročník nMgr) pořádali workshop na téma „Are Student Societies of Addiction
Studies Worthwhile?“. Snažili jsme se vnést téma spolupráce studentů oborů zabývajících se adiktologií z celého světa. Příspěvek měl nečekaný úspěch a v následujících dnech se dařilo navázat mnoho
kontaktů!
Osobně si odnáším uvědomění, že je náš studijní obor, tak jak je nastaven, velmi progresivní. Zakotvení ve zdravotnictví, jasné vymezení, zákonné ukotvení, adiktolog jako profesionální pracovník,
komplexnost a praktičnost – toto není ve světě standardem. Zároveň se můžeme mnoho nového učit
a doufám, že se nám společně podaří podnítit studentskou diskuzi na toto téma a hledat cesty jak se
stále zlepšovat a zkvalitňovat přípravu studentů nejen na praxi, ale také na výzkum.
V závěru tohoto příspěvku bychom Vás rádi vyzvali – pokud Vás toto téma zaujalo, neváhejte nás
oslovit, rádi všechny zájemce přizveme do diskuze :-)
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat Katce Rokosové, která velmi příjemně překvapila svými komunikačními dovednostmi a odvahou do tohoto nelehkého úkolu jít!

Za tým ČASA
Anna Vondrová

ROZHOVOR S MGR. ONDŘEJEM
SKLENÁŘEM
Ondřej Sklenář se narodil v roce 1983. V roce 2005 se stal studentem
vůbec prvního ročníku bakalářského studia adiktologie, který v roce
2008 úspěšně dokončil. V roce 2012 získal magisterský titul taktéž
z oboru adiktologie. V současné době pracuje jako výkonný ředitel
organizace Magdaléna o.p.s. Od roku 2009 až do tohoto roku zastával
funkci předsedy České asociace adiktologů, díky které obor adiktologie
udělal velký krok vřed a za to patří Ondrovi Sklenářovi velké díky.
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Jaký byl důvod toho, že jste se vydal cestou adiktologie?
Původně jsem se vydal jinudy a to cestou studia sociální práce. Ovšem když jsem se v létě roku 2005
dozvěděl o tom, že na 1. Lékařské fakultě otvírají zcela nový obor – adiktologie, a něco si o tom přečetl,
tak mě to natolik oslovilo, že jsem se vydal touto cestou. Pamatuji si, že v té době jsem nerozuměl tomu,
proč se adiktologie nevyučuje spíše na škole s humanitním zaměřením. Postupem času jsem pochopil, že
ukotvení na lékařské fakultě a ve zdravotnictví má svůj smysl a bylo tím správným krokem. Samozřejmě
mě v mém rozhodnutí ovlivnili i moji rodiče, kteří celý život pracují s dětmi, rizikovou mládeží nebo
v adiktologii.
Studoval jste sociální práci a pak jste se vydal cestou studia adiktologie. Co tvoří propast mezi adiktology
a sociálními pracovníky?
Domnívám se, že ta pomyslná propast je často spíše v našich hlavách. Ze svojí praxe vím, že v našich
týmech pracují vedle sebe lékaři, adiktologové, sociální pracovníci a žádnou propast mezi nimi nevnímám,
naopak je to o vzájemné spolupráci. Spíše nás rozdělují formální věci, dva resorty (MPSV a MZ), které
spolu příliš nespolupracují, apod. Naše služby jsou většinou zdravotně-sociální ve svém přístupu a základu.
Těžko dělat s klientem pouze sociální práci nebo pouze zdravotnickou část. Klient je pouze jeden a potřebuje více přístupů, služeb a odborností.
Jak vnímáte adiktologii, v jaké fázi vývoje se nachází?
Současný stav kolem profese adiktologa vnímám jako proces, který má už několik významných kroků
a úspěchů za sebou. Současně stále dost věcí máme ještě před sebou. V minulosti bylo stěžejní ukotvení
profese adiktologa v legislativě (např. zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických profesích),
v katalogu prací, schválení zdravotních výkonů profese adiktologa, rozvoj magisterského a doktorského
studia, apod. Aktuálně se jedná zejména o ukotvení péče o závislé do uceleného systému zdravotnické péče
hrazené ze zdravotního pojištění (např. pilotní projekt VZP pro adiktologické ambulance).
Do budoucna je před námi, co se týká systému péče úplné ukotvení ve zdravotnictví, rozvoj dostupnosti
ambulantní a stacionární péče. V oblasti vzdělávání a kompetencí vnímám jako podstatné prosadit návrh
na další stupeň vzdělávání v podobě „klinického adiktologa“.
Existují pro adiktologii nějaká rizika nebo zatím nevyužité příležitosti?
Jako velké riziko vnímám dvojkolejnost systému zdravotních a sociálních služeb v našem oboru. Tyto dvě
oblasti je potřeba propojovat, nikoliv oddělovat, neboť náš klient je jeden – člověk – a v každé fází závislosti má nějaké potřeby a někdy je více potřeba zdravotní péče, jindy sociální práce a mnohdy obojího současně.

Systém financování a administrativní zátěž s poskytováním adiktologické péče je příliš vysoká a zbytečná.
Myslím, že nejistoty kolem systému financování a výše mezd odrazují některé absolventy oboru, aby šli
pracovat do adiktologických služeb a raději si zvolí jinou, stabilnější cestu.
Proč se nedaří zapojovat v adiktologických službách více dobrovolníků?
To netuším, u nás v Magdaléně se nám dobrovolníky daří zapojovat a myslím, že je to spíše otázka nabídky
ze strany adiktologických služeb a péče o dobrovolnický program, než nezájem lidí o dobrovolnictví. Nám
to trvalo několik let, museli jsme si vytvořit metodiku, najmout člověka, který bude dobrovolníky koordinovat, vyčlenit na to finanční prostředky, apod. Výsledek se však vyplatí a pomoc od dobrovolníků je
úžasná.
Jaká pracovní pozice je podle Vás nejvhodnější pro absolventy adiktologie?
Myslím, že to je pozice, která je v týmu. V týmu je člověk neustále v interakci s kolegy, hovoří s nimi
o klientech, dobré praxi, řeší s nimi nestandardní situace, může se učit od zkušenějších kolegů, apod. Pokud
by šel adiktolog po škole pracovat na místo, kde převládá individuální forma práce s klientem, obávám se,
že může v konečném důsledku uškodit sám sobě i klientům a bude ochuzený o proces dalšího učení v rámci
klinické praxe.
Myslíte si, že je možné vykonávat povolání adiktologa bez psychoterapeutického výcviku?
Domnívám se, že je to možné, ale s jasnými limity, o kterých je potřeba vědět. Ono hodně záleží na typu
služby, intenzitě práce a charakteru práce s klientem. V ambulantní léčbě i pobytové, kde se s klientem
pracuje povětšinou dlouhodobě, je podle mě psychoterapeutický výcvik nezbytný. Možná není potřeba
komplexní psychoterapeutické vzdělání dle evropských standardů, ale nějaká forma „sebezkušenosti“
v rozsahu 3 roky a déle je žádoucí. Vedle toho v oblasti krátkých intervencí, harm reduction přístupů,
edukace pacientů, motivační práce, apod. pak výcvik není podle mé zkušenosti nezbytný. Velikou roli
ve výkonu povolání adiktologa pak hraje vztah s klientem, osobnostní nastavení každého adiktologa a jeho
životní zkušenost, takže ani výcvik nemusí být vždy zárukou kvality, přeci jen není adiktolog jako adiktolog, když budu otevřený. Znám několik kolegů bez psychoterapeutického vzdělání a přesto jejich schopnost
empatie, naladit se na klienta a provázet ho, je skvělá.
Jak má nastavené hranice manžel a otec dvou malých dětí? Nebojíte se, že Vás pozice, kterou zastáváte
v Magdaléně, nakonec „semele“?

Pozice ředitele Magdalény ops je pro mě nová role kterou zastávám od ledna letošního roku. Je to pro mě
veliká výzva, Magdaléna má nyní 12 služeb, pobočky v 6 městech a přes 60 zaměstnanců, řadu evropských
inovativních projektů, spolupracujeme na národní i mezinárodní úrovni s řadou organizací, je toho hodně.
Těžko odhadovat jestli mě to semele, ale já věřím, že ne. Jednak proto, že je to práce, která má veliký
smysl, tudíž nejen něco odevzdávám, ale hodně dostávám. Vedle toho je Magdaléna zavedená organizace
s funkčním řízením a vnitřními procesy, a v neposlední řadě máme v Magdaléně celou řadu skvělých
odborníků, manažerů a kolegů, takže je to velmi týmová práce.
Děkuji za skvělý rozhovor
Martina Košťáková

UPLATNĚNÍ ADIKTOLOGŮ
V poslední době se čím dál častěji setkávám s tématem uplatnění absolventů studia adiktologie na trhu práce. Otevírají se nové pracovní příležitosti, studenti se o ně zajímají a často
chtějí slyšet, že je možné uplatnit se i na netradičních pozicích. Mluvím-li sama za sebe,
vnímám, že mě studium adiktologie velmi dobře připravilo na práci kdekoli napříč naším
bohatým oborem. Proto by se studenti neměli bát postavit se i výzvám, které se mohou
v průběhu studia či po studiu naskytnout.
Velkou výzvou se pro mě stala i nabídka práce na částečný úvazek na sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády České republiky. Administrativní
pozice s přesahem do oblastí financování a tvorby drogové politiky rozhodně nebylo něco,
na co bych si jen tak troufla ve třetím ročníku bakalářského studia. Ale „zkusit pohovor…
proč ne?“ se nakonec vyplatilo. Následovaly dva roky, během kterých jsem nakoukla pod
pokličku fungování adiktologických služeb, systému jejich financování a kvality stejně jako
tvorby drogové politiky u nás i ve světě. Nakonec se ukázalo, že mé adiktologické vzdělání
je na místě mnohem víc, než jsem si myslela. Bylo pro mě snadné se orientovat
v terminologii i v řadě problémů. Co jsem neznala z jiných oborů, jsem se časem naučila.
Ale znalost konkrétních typů služeb a složek práce s klientem, které služby poskytují, jsem
považovala za velkou výhodu.
Po dvou letech jsem se postavila další výzvě – Národní monitorovací středisko pro drogy
a závislosti se zapojilo do projektu Evropské komise s názvem HA-REACT, který se zaměřuje na prevenci infekčních onemocnění, zejména HIV, virové hepatitidy typu C a tuberkulózy mezi uživateli drog. Dostala jsem se na pozici administrátora tohoto projektu
a v současné době koordinuji realizaci projektu v České republice. Projekt s sebou přinesl
celou řadu nových výzev – ale tentokrát jsem i v evropském kontextu zjistila, že mě studium adiktologie opravdu dobře odborně připravilo a nemusím se bát ani v komunikaci se
zkušenějšími zahraničními kolegy. Nepracuji v přímé práci s klienty, ale zároveň
v současné době pracuji na tom, aby se podmínky v oblasti harm
reduction a integrované péče posunuly ještě na vyšší úroveň.
Studenti a absolventi adiktologie – nebojte se! Pokud Vás obor
opravdu zajímá, věřte, že nás studium do praxe připravilo lépe, než
si myslíme.

Bc. Tereza Černíková

Tak tu máme léto, a jak říká KLUUN v jedné z knih, kterou jsem Vám představila již dříve:
„Léto je svátek.“

A POSTAREJ SE O ELIŠKU
Lucie Mullerová
Dojemná kniha o souboji matky- samoživitelky Laury s časem, a zákeřnou rakovinou, která jí bere
poslední, co má. Laura se ze dne na den probouzí ze sice ne nijak dokonalého, ale obyčejného života redaktorky časopisu, matky samoživitelky, ženy mnoha profesí do života, do života, kde jí už
příliš času nezbývá. Zásadní otázka pak zní: Kdo se po mé smrti postará o Elišku? A jak dlouho
mám na to, abych to dokázala zajistit?
Hledání začíná přirozeně u Eliščina otce, ke kterému nemá vůbec žádný vztah, pokračuje přes jejího nevlastního otce a končí u její nejlepší kamarádky Adély – ženy, který se vůbec necítí na to, aby
měla vlastní dítě, ne tak vychovávala ještě dítě své známé. Na pozadí dramatického příběhu, který
nemusí být zcela smyšlený, pak můžeme sledovat Lauřiny myšlenkové pochody, emoce, ale také
všechny fáze podle E.K.Rossové. Kniha pryští bezmocí, mateřskými city, strachem z budoucna,
ale také chvilkami, kdy si Laura ještě může s Eliškou užívat života.

NELÍTOSTNĚ
Radek Hromuško
Skutečný příběh o chladnokrevném plánování dokonalé vraždy, která skončila brutální popravou
sedmnáctileté Kamily
Kniha je vlastně deníkem novináře Radka Hromuška, který se týká jednoho ze zlomových případů
jeho kariéry, Býlinské vraždy. Tři kamarádi, z čehož jeden z nich byl bývalým přítelem Kamily,
naplánovali zavraždění sedmnáctileté dívky neobvykle brutálním způsobem nedaleko jejího domu.
Nesmírně zajímavé jsou rozhovory s mladistvými vrahy, kteří popisují své motivace, průběh, své
nynější pocity.
Radek Hromuško rozplétá případ pomocí rozhovorů s kamarády, známými, učiteli, rodinou, ale
také vrahy Kamily, které jsou v knize zachyceny. Podkladem pro knihu byla reportáž investigativního pořadu „Reportéři ČT „– Hra na smrt, kterou můžete dohledat v archívu české televize k datu
14. 3. 2005.

Martina Váhalová

Parents under Pressure
Říká se, že ze všech národů jsou nám povahově a naturelem nejblíže Irové. Nevím, kde se taková
tvrzení berou a kdo o tom vůbec takto přemýšlí, ale vlastně jim rád věřím. Já se vydal na stáž do
Dublinu a tohle přesvědčení bylo jeden z těch konejšivých aspektů, když se kola letadla odlepovala od země a letěl jsem sám do cizí země. A protože jsem se chtěl v co největší míře zbavit nejistot a úzkostí, vybavil jsem se zásobou stereotypů – Irové pijou pivo všude a pořád, baví se jen o
fotbale (a pijí k tomu pivo), jsou zrzaví a Irky fakt nejsou pěkné (postavami zvlášť), ještě k tomu
jsou zrzavé a v neposlední řadě celý národ ovládá pesimismus a blbá nálada (proto přece pijou to
pivo). Obohacen těmito předsudky vyrazil jsem do irské komunity pro matky s dětmi.

Komunita spadá pod organizaci se jménem Coolmine Therapeutic Community, která spatřila světlo irského světa před 40 lety. Hlavní rozdíl oproti našim komunitám obecně je, že v Coolmine se
soustředí na čistě behaviorální program. Naše služby jsou sice registrované jako režimová zařízení, ale jistě mi dáte za pravdu, že prakticky se pracuje v psychodynamických přístupech (SUR má
u nás silnou tradici), někdy se objevují tělovější a psychosomatičtí terapeuti, používají se arte přístupy, techniky KBT, apod. Behaviorální program Irů je ovšem striktní a do hlubších schémat se s
klienty nepouští. Není pravidlem, že by se v léčbě závislostí ve světě mimo ČR považoval za cíl
abstinence od návykových látek. Filosofie Coolmine se však blíží českým poměrům a pracuje se
zde s abstinencí v budoucnosti závislých. Tedy cíl máme stejný, jen cesty jsou k němu poněkud
rozličné. Co se tedy skrývá za pojmem behavirálního programu? Struktura denního rozvrhu je podobná tomu v českých komunitách – snídaně, ranní komunita, práce na domě a pozemcích, svačina, dopolední skupina, oběd, znovu práce, odpolední skupina a od pěti program s dětmi, práce na
domácích psacích úkolech, práce mezi mladšími klienty a jejich staršími sourozenci (v názvosloví
komunitní hierarchie). Pokud půjdeme po struktuře a druhu skupin, setkáváme se zde s otevřenou
skupinou, klanovou skupinou (každý key worker má na svou odpovědnost 5-6 klientů, tito klienti
tvoří společný klan a jednou za týden se ve svém klanu sejdou s key workerem), concern groups
(to jsou skupiny, na které si každá klientka během týdne připraví seznam „přestupků“ ke každé
hříšnici, která nějaký přestupek uskutečnila. Klientka si nejdříve poslechne přehled svých přestupků a komentářů od spoluklientek a na konec má příležitost k tomu něco říct a vyvodit, na čem by
další týden chtěla pracovat).

Další skupiny jsou edukační. Jeden typ takových skupin je o základech filosofie komunitní léčby,
aplikování konceptů terapeutické komunity do života klientek. Další skupina je o konceptech
C.R.A. (komunitní znovuposilující přístup), znovu se jedná o behaviorální přístup k léčbě závislostí, který vznikl ve Spojených státech. Středobodem komunitního programu a vlastně i mé stáže
byl léčebný program skrytý pod názvem Parents Under Pressure (PuP, já osobně si ho překládám
trochu přeneseně jako Rodiče v nesnázích). Jedná se o propracovaný 12-týdenní program, který
učí rodiče vztahovat se ke svým dětem, vychovávat je, trávit s nimi smysluplný volný čas, mít je
rád a dávat jim to najevo. Pomáhá také poznávat a přiznat si své rodičovské kvality a nedostatky.
Vychází ze správného přesvědčení, že matky uživatelky samy často pochází ze špatných rodinných konstelací, kde se k nim okolí vztahovalo patologicky. Tím pádem tyto matky nemohou mít
vlastní zdroje, ze kterých by mohly vycházet a umět komplexní péči o své ratolesti. Tento program
díky školeným terapeutům a manuálu, který každá matka dostane a kde si musí plnit své týdenní
domácí úkoly, přesně tyto postihuje a rodičům
v nesnázích složitý svět výchovy přibližuje.
Všechny nejasnosti spojené s tímto programem
klientky probírají na samostatné PuP skupině.

Když jsem tak bloumal po Dublinu a přemýšlel
jsem o tom, jak budu referovat o své stáži u nás
doma, uvědomil jsem si, že ty Irky vůbec nejsou ošklivé holky. Zrzavé jsou, ale také často
běhají a mají pěkné postavy. Přestože turistický
průvodce předvídal, že bude pivo na každém
kroku, ani jsem se s ním moc nesetkal. Už vůbec jsem se nesetkal, že by se o něm nějak bavili Irové. Vlastně se nebavili ani o fotbale.
Když jsem se jedné kolegyni v Coolmine svěřoval, že mi Irové přijdou hodně pohodoví, vůbec ne pesimističtí, řekla mi, že si toho všímá taky. Že to přičítá mindfullness, které tam poslední
roky letí. Připisuje to změně, kterou Irové učinili. A tak si říkám, že když jsme si tak s Iry podobní
a máme stejnou náturu, mohli bychom umět přijmout nějakou změnu i my a zapracovat na ni.
Mohlo by se mi tedy podařit některé irské léčebné přístupy (hlavně program Parents under Pressure) aplikovat u nás. Když jsem přijel do naší komunity a slyšel jsem první ohraničení mého nadšení větou – Nojo, to je sice pěkný, ale to u nás nepůjde, protože …, nemohlo mě to hned zastavit a
stále věřím, že změna je možná – a u závislých také.

Tomáš Jandáč

KVÍZ
PATOLOGICKÉ
HRÁČSTVÍ
2) Průměrný dluh u patologických
hráčů v léčbě v roce 2015 byl:

1) Do „Rejstříku osob vyloučených
z účasti na hazardních hrách“, který
bude fungovat od roku 2018, bude automaticky zapsána osoba, která:
a) pobírá dávky v hmotné nouzi
b)je u ní pravomocně zjištěn úpadek
(osobní bankrot)
c) je v ambulantní nebo ústavní léčbě patologického hráčství

a) 596 000,-Kč
b) 120 000,-Kč
c) 240 000,-Kč

4) Patologické hráčství patří podle
MKN -10 mezi:

3) Příjmy z hazardních her legálních provozovatelů v ČR
byly v roce 2015:
a) 30 400 000 000,-Kč
b) 12 560 000 000,-Kč
c) 2 980 000 000,-Kč

a)Smíšené a jiné poruchy osobnosti
b)Specifické poruchy osobnosti
c)Nutkavé a impulzivní poruchy
5) Sebevražedné myšlenky má:

6) Počet žen, patologických
hráček v léčbě, stoupá.
V roce 2014 byl podíl žen
v léčbě:
a)
b)
c)

a)
b)
c)

7% patologických hráčů
37% patologických hráčů
80% patologických hráčů

5%
14%
10%
1)A, B 2)A 3)A 4)C 5)C 6)B
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