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Místo konání
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
Žižkovo náměstí 5, Olomouc

Doprava
Účastníci, kteří jedou autem
Svá vozidla máte možnost zaparkovat v místě ubytování nebo v podzemním par-
kovišti u vlakového nádraží (v ceně parkovného zahrnuta i jedna jízda tramvají). 
Další možností je parkování kolem místa konání a na parkovišti v přilehlých stu-
dentských kolejích. Tato parkovací stání však bývají plná.

Účastníci, kteří jedou vlakem
Z hlavního nádraží v Olomouci se k Pedagogické fakultě dostanete tramvají č. 2, 
4, 6, vystoupíte na zastávce Žižkovo náměstí (cca 3 min) hned naproti se nachází 
Pedagogická fakulta.

Účastníci, kteří jedou autobusem
Z autobusového nádraží projdete podchodem k tramvajové zastávce. Tramvají č. 
4 se dostanete na zastávku Žižkovo náměstí, kde se nachází Pedagogická fakulta.
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Program konference
9. 10. 2014

9:00 – 9:30
Auditorium – přízemí
Slavnostní zahájení konference
Moderuje Edmund Wittmann a Michal Růžička

Úvodní slovo:
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová
ředitelka P-Centra Olomouc

Doc. Eva Souralová, Ph.D.
ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií

MUDr. Jarmila Šmoldasová
předsedkyně správní rady P-centra

9:30 – 10:00
Auditorium – přízemí
Pozvánka na večerní kulturní program Paradivadla P-centra Olomouc – 
Olejníčková, J.

10:00 – 11:00
Auditorium – přízemí
The Enviromental Enrichment Theory – Gray, A.

11:00 – 11:15
Předsálí auditoria
Coffee break

11:15 – 12:15
Auditorium – přízemí
Dětská a dorostová péče v adiktologii není jen obrovská výzva pro celý obor 
a systém péče – Miovský, M.
12:15 – 13:30
Pauza na oběd – Lunch

13:30 – 14:30
Auditorium – přízemí
Psychoterapeutická komunita lidí s duálními diagnózami – Sobotka, J.
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14:30 – 15:30
Auditorium – přízemí
Postřehy z rozvoje adiktologických služeb v zemích Orientu – Radimecký, J.

15:30 – 16:00
Předsálí auditoria
Coffeebreak

16:00 – 18:00
Auditorium – přízemí
Závislostní problematika v dokumentu – Remundová, T., Formanová, K.

18:30
Naše Café (Dolní náměstí)
Divadelní představení
(max. pro 30 osob, přihlašování na nástěnce u registrace)
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10. 10. 2014
Moderuje Edmund Wittmann a Michal Růžička

9:00 – 10:00
Auditorium – přízemí
Muži, ženy a děti v léčbě závislostí – Preslová, I.

10:00 – 10:30
Předsálí auditoria
Coffeebreak

10:30 – 11:30
Auditorium – přízemí
Jakou teorii potřebujeme pro praxi? – Broža, J.

11:30 – 13:00
Auditorium – přízemí
Co léčí v terapeutické komunitě – Adameček, D.
Restart – hodnocení a prezentace výsledků projektu – Růžička, M., 
Wittmannová, J.

13:00 – 14:00
Pauza na oběd – Lunch

14:00 – 15:30
Auditorium – přízemí
Naše Café workshop – Šeda, P.
Workshop a představení organizace Build on Belief, London, Great Britain

15:30
Auditorium – přízemí
Slavnostní ukončení konference
PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová – Ředitelka P-centra v Olomouci
Mgr. Michal Růžička, PhD. – Odborný garant projektu Restart

15:30
Naše Café (Dolní náměstí)
Divadelní představení
(max. pro 30 osob, přihlašování na nástěnce u registrace)
Po slavnostním ukončení Vás srdečně zveme na ukázku kavárny Naše Café 
na Dolním náměstí.
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Co léčí v terapeutické komunitě
What kind of treatment is offered in therapeutic community?

David Adameček

Terapeutické komunity pro závislé u nás jako jedno z teoretických východisek 
s oblibou využívají terapeutické faktory, které ve své knize popsal Martien Kooyman. 
Jedná se o patnáct položek, které podle Kooymana mají být v programu terapeutické 
komunity vždy zastoupeny. Autor ve svém příspěvku dává tyto faktory do širších 
souvislostí, např. s přístupem komunity jako metody podle De Leona.
Autor si všímá toho, jak zařízení využívající principů terapeutické komunity 
u nás jako léčebnou metodu inzerují především režim a řád. Léčebná struktura 
je jedním, ovšem nikoli jediným, terapeutickým faktorem. Autor hledá odpovědi 
na otázky, co dalšího je pro pozitivní průběh léčby podstatné.
Vzhledem k tomu, že v terapeutické komunitě se na léčbě významnou měrou podílejí 
sami klienti, v příspěvku rovněž zazní, jak oni vnímají důležitost a prospěšnost 
jednotlivých terapeutických faktorů. Autor v této věci čerpá mimo jiné z opakovaných 
diskusí na toto téma s klienty terapeutické komunity Advaita v Nové Vsi.

Therapeutic communities for drug addicts widely use Martien Kooyman’s therapeutic 
factors as one of the popular theoretical foundations. According to Kooyman, there 
are fi fteen items that should always be present in any therapeutic community 
program. In his paper, the author puts these factors into broader perspective, for 
instance by describing the De Leone method of community approach.
The author points out the wide use of principles of therapeutic community in 
Czech institutions using mainly the principles of keeping order and daily routine 
as a common treatment method. The treatment structure is one but not the 
only therapeutic factor. The author is looking to fi nd other signifi cant factors 
essential for positive course of treatment. Given the fact that clients themselves add 
signifi cantly to treatment within the therapeutic community, the author writes about 
clients‘ perception of usefulness of individual therapeutic factors. The material 
presented in his paper was gained, among other sources, in numerous discussions 
on the topic with the clients of the Advaita therapeutic community in Nová Ves.

Dětská a dorostová péče v adiktologii není jen obrovská výzva pro celý obor 
a systém péče
Children and adolescent care in addictology is not only a great challenge for the 
fi eld and the system of care

Michal Miovský

Několik posledních let se postupně otevírala diskuse okolo budoucnosti péče o děti 
a mladistvé v oboru. Ta nakonec vyústila v roce 2012 v celodenní konferenci při 

ANOTACE (ŘAZENO ABECEDNĚ)
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příležitosti udělení Ceny adiktologie 2012 a následně se zopakovala na Ceně 
adiktologie 2013. Ještě více pak byl celý problém obnažen v souvislosti s prvním 
vydáním Koncepce sítě specializované péče v oboru adiktologie (Miovský et 
al., 2013), v rámci projektu NETAD. Téma obsahuje mnoho citlivých položek, 
které bude nutné postupně diskutovat. V minulosti se objevily různé snahy např. 
o budování specializovaných lůžkových zařízení. Vznikl specializovaný detox 
v Praze Pod Petřínem, opakovaně vznikaly různé expertní skupiny v Brně či 
Praze a současně proběhly i menší studie zaměřené na toto téma. V červenci 
roku 2014 byl otevřen první pilotní ambulantní provoz specializovaný na tuto 
cílovou skupinu: Ambulance dětské a dorostové adiktologie. Čím se vlastně liší 
péče pro děti od péče pro dospělé? Kdo a jak by ji měl zajistit? Jaké odbornosti 
k tomu budou třeba? Jak vyřešíme návaznosti jednotlivých typů péče s ohledem 
na ekonomickou situaci a reálné potřeby cílové skupiny? Co o těchto potřebách 
vlastně dnes víme? Jak nákladná tato péče bude? Jaká vazba by měla být 
na OSPOD? Jak s ústavní péčí? Jak můžeme zajistit, pokud vůbec, skutečně celé 
spektrum péče pro tuto cílovou skupinu? Neexistují lepší modely než samostatná 
zařízení? Nejsou samostatná lůžková zařízení kromě detoxu vlastně nesmyslná 
s ohledem na jiné existující služby a možnosti je vzájemně propojit? Není klíč 
„pouze“ v managementu péče a její integraci a koordinaci? Pokud něco chybí, 
co přesně to je? Jak to můžeme ověřit? Všechny tyto otázky a mnohé další stojí 
před námi. Zodpovědně je velmi těžké na ně dnes reagovat a u mnohých se spíše 
vynořují další a další, než že bychom nacházeli uspokojivé odpovědi.
V letech 2012–2013 proběhla studie cílená na odhad potřeby v Praze a Středočeském 
kraji. Ta bude sloužit jako další zdroj témat do diskuse, jejímž cílem v roce 2013 
bude téma posunout směrem k defi nování dalších kroků a serióznímu hledání 
odpovědí na to, jak se vypořádat se stále zřetelnější poptávkou po tomto spektru 
adiktologických služeb. Je zřejmé, že stojíme na prahu další etapy vývoje oboru 
a je též zřejmé, že při našich dalších krocích nepůjde „jen“ o dětskou a dorostovou 
péči, ale že se v nich bude zrcadlit míra zralosti oboru k řešení náročných 
nových témat, k řešení koncepčních otázek a konfl iktů uvnitř i vně oboru. Půjde 
o to ukázat, jak dospělý náš obor je a zda dorostl schopnosti řešit uvedené problémy 
a témata korektně a se vší vážností, nebo zatím setrvává na něčem, co lze dnes 
s jistou mírou nadsázky a humoru označit za „adolescentní“ vývojové stádium.

Over the past few years, there has been a growing discussion about the future of 
children and adolescent care in the fi eld which resulted in a daylong conference 
on the occasion of Addictology Award event in 2012. The conference was held 
again on the same occasion in 2013.The issue was discussed in even greater 
detail in relation to the fi rst edition of The Concept of network of specialized 
care in the fi eld of addictology (Miovský et al., 2013) as part of the NETAD 
project. There are many sensitive items within this topic much needed to be 
discussed. In the past, there were attempts, for instance, to build specialized bed 
facilities. A specialized detox center was established in Prague, Pod Petřínem, 
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different expert groups were repeatedly created in Brno and Prague while small 
studies were conducted to research the topic.
In July 2014, the fi rst pilot outpatient service was opened for the following target 
group: Outpatient addictology service for children and adolescents. What is the 
difference in care between children and adults? Who should provide the services 
and how? What level of expertise will be needed? How will we solve the issues 
of continuity of individual forms of care in relation to economic situation and real 
needs of the target group? What do we really know about their needs? How costly 
will the care be? What level of involvement should there be with OSPOD? What 
about the institutional care? How can we truly identify, if even possible, the whole 
spectrum of care for this target group? Aren’t there better models for individual 
facilities? Is it a good idea to create individual bed facilities apart from detox centers, 
considering the fact that other services already exist and can be interconnected? Can 
we perhaps fi nd the answer in care management and its integration and coordination? 
How can we exactly identify what is missing if anything? How can we verify that? 
All these questions and many more are here to be answered. I can honestly say that 
it is quite diffi cult to answer them today.The oppposite is true, more and more 
questions are emerging and satisfactory answers are yet to be found. Between 2012 
and 2013, a study was conducted specifi cally aimed to assess the existing needs 
for such services in Prague and Central Bohemian region (Středočeský kraj). The 
results of this study will serve as a valid source for further discussion. The aim of our 
discussion in 2013 will be the topic of defi ning further steps necessary to answer the 
demand for establishing wide spectrum of addictology services mentioned above. 
It is obvious that we are standing on the threshold of a new developmental stage 
in our fi eld. Our next steps will not „only“ be about children and adolescent care 
but our work will also refl ect the level of maturity in the ability to solve new and 
diffi cult topics and conceptual questions and confl icts inside and out of the fi eld. We 
shall also show to what extent our fi eld of addictology has matured and grown to be 
able to solve the above mentioned problems and topics in a respectable and correct 
manner. If we fail to do so, with a certain amount of exaggeration and humor, we 
would have to say our fi eld has not left yet the „adolescent developmental stage“.

Jakou teorii potřebujeme pro praxi?
What kind of theory do we need in practice?

Jiří Broža

Co vlastně považujeme za léčbu či dobrou praxi v léčbě? Odstranění látky 
z těla, odstranění nejsilnějších tělesných a psychických symptomů souvisejících 
s užíváním OPL, zvládnutí rizikových situací a vytvoření jiných sociálních 
schémat, pomoc při vytváření nového způsobu života a provázení v něm, zjištění 
příčin destruktivního způsobu chování a jeho zpracování… Nebo všechno 
dohromady? Vzhledem k tomu také budeme využívat teoretické znalosti. Autor 
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se zamýšlí nad tím, jaká teoretická východiska využíváme v práci s klienty/
pacienty užívajícími návykové látky a především – k čemu slouží.

What exactly do we consider as treatment, or a good practice within treatment? 
Is it the elimination of a substance from the body or elimination of the strongest 
physical and psychological symptoms relating to use of narcotic and psychotropic 
substances; establishing coping strategies for risky or trigger situations and 
creation of different social schemes; helping with creation of new lifestyle choices 
and acompanying the client; or identifying causes of destructive behaviors 
and their subsequent therapeutic work with it...or is it everything together? With 
regard to all of these possibilities, we are going to make use of our theoretical 
knowledge.The author ponders upon the kind of theoretical background we 
make use of when working with clients/patients who use addictive substances. 
He also questions its purpose in practice.

Muži, ženy a děti v léčbě závislostí
Men, women and children in treatment of addictions

Ilona Preslová

Cílem přednášky je zamyšlení nad specifi ky jednotlivých cílových skupin v oblasti 
motivace ke změně kvality života i v léčení závislostí samotném a nad odlišnými 
faktory určujícími úspěšnost krizových intervencí a léčby. Autorka vychází 
z práce s rodiči-uživateli a jejich dětmi a také ze zkušeností jednoho z mála 
stacionářů určených pro léčbu závislostí, který se vlivem řady okolností a vlivů 
stal zařízením s výraznou převahou ženské klientely. Nedílnou součástí přednášky 
je stručné srovnání tradice a momentální situace rodičů-uživatelů drog, dále pak 
shody a rozdíly uživatelů nealkoholických drog a konzumentů alkoholu ve vztahu 
k péči o jejich děti. Příspěvek se věnuje také případným genderovým otázkám 
v adiktologické léčbě a ochotou a erudicí ze strany pracovníků se těmto otázkám 
věnovat. V současné době se ukazuje, že je mnohem běžnější hledat specifi ka 
a zvláštní potřeby u žen uživatelek než u mužů, u kterých řada citlivých témat 
zůstává neotevřena. Nedořešena zůstává také otázka dětí závislých rodičů, vhodnosti 
či nevhodnosti jejich účasti na léčbě rodičů ve vztahu k jejich věku a psychickému 
i zdravotnímu stavu, otázka jejich specifi ckých potřeb v době aktivního užívání 
rodičů, v době léčby a v případě úspěšného vyléčení rodičů v období následného 
návratu do běžného života. Situace těchto dětí je vysoce aktuální také ve vztahu 
k současným změnám v sociálně právní problematice v České republice. Je 
otázkou, zda stále se vyvíjející a měnící se role mužů a žen v naší společnosti 
nevyvolává také potřebu změn v nabídce a spektru adiktologických služeb.

This lecture aims to consider specifi c traits of individual target groups in the 
fi eld of motivation to change the quality of life and also within the treatment of 
addictions. Different factors defi ning the level of success of treatment and crisis 
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intervention are discussed, as well. The author bases her fi nding on her work with 
parents-users and their children and also on the experiences of one of a few care 
centers for treatment of addictions in which the female clientele greatly prevails 
due to various infl uences and circumstances. An integral part of the lecture is 
a brief comparison of tradition and current situation of parents- substance users. 
Furthermore, similarities and differences of non-alcoholic substance users with 
alcohol users in relation to care for their children will be discussed. The author 
also pays attention to potential gender questions in addictology treatment and the 
willingness and erudition of workers in the fi eld to deal with similar questions.
Nowadays, it is more common to look for specifi cs and special needs of women-
users than men for which a whole spectrum of sensitive topics still remains 
unopened.The question also remains unsolved about children of parents-
addicts, the apropriateness of their participation in their parents‘ treatment in 
relation to their age and psychological state and health condition. The question 
of their specifi c needs in time of their parents‘ active substance abuse, in time 
of their treatment and in case of their parents‘ successful end of treatment and 
subsequent return to their normal life will be discussed. The situation of these 
children is highly topical in relation to current changes in social and legal 
issues in the Czech Republic. The question arises, with the ever evolving and 
changing roles of men and women in our society, to adapt our offer of spectrum 
of addictology services accordingly.

Naše Café workshop
Our Café workshop

Petr Šeda

Bude představen projekt, díky kterému zaměstnáváme klienty P-centra Olomouc 
v nealkoholické kavárně Naše Café. Cílem výstupu bude prezentace projektu 
a sdílení zkušeností ze sociálního podnikání.

We are here to introduce a project through which we employ the clients of 
P-center Olomouc in a non-alcoholic café, called Our Café. The aim of this 
lecture will be to present the project along with sharing experiences in running 
a social enterprise.

Postřehy z rozvoje adiktologických služeb v zemích Orientu
Refl ections from development of drug services in Oriental countries

Josef Radimecký

V rámci realizace zakázky Rychlého průzkumu systémů léčby v zemích střední 
a západní Asie pro Regionální kancelář Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu 
(UNODC) se sídlem v Pákistánu měl autor možnost seznámit se s programy 
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léčby pro uživatele zejména heroinu a opia v šesti zemích – v Kazachstánu, 
Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu a Afghanistánu. 
Plánovaná cesta do Pákistánu a Íránu byla opakovaně odsunuta na neurčito 
z důvodu bezpečnostních rizik.
Sociální, ekonomické a kulturní faktory v těchto zemích se navzájem různě liší, 
což se promítá i do rozdílné úrovně systémů léčby a jednotlivých typů služeb pro 
uživatele drog. Na adiktologa ze středu Evropy nicméně čeká řada překvapení. 
Ať už se jedná o rozsah sítě existujících adiktologických služeb v jednotlivých 
zemích, nebo o jejich spektrum a typy, které v České republice dosud nenajdeme. 
Další překvapení, které Evropana čeká, je vliv zmíněných sociálních, kulturních 
a/nebo náboženských faktorů na podobu a parametry některých léčebných 
modalit, které musí naši kolegové v asijských zemích řešit.
Zmíněné vlivy a možná překvapivé informace o adiktologických službách 
v uvedených zemích představí autor ve svém příspěvku.

Within an assignment “Rapid assessment of drug systems in countries of 
Middle and West Asia” for Regional Offi ce of the UNODC that is located in 
Pakistan, author had an opportunity to learn about treatment programmes for 
users especially of heroin and opium in 6 countries – in Kazachstan, Uzbekistan, 
Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Afghanistan. Planned mission to 
Pakistan and Iran has been repeatedly cancelled because of high security risks.
Social, economic and cultural factors in the above listed countries differ. This 
results in various levels of existing drug addiction treatment systems as well 
as individual types of drug services. There is an array of surprises waiting for 
a Middle-European addictologist, however. Whether it is in respect to an extent 
and coverage of existing networks of drug services or in relation to their spectrum 
and types – some of which it is impossible to fi nd even in the Czech Republic. 
Further surprise is an infl uence of already mentioned social, cultural and/or 
religious factors on existing services, and their specifi c parameters. These have to 
be taken into account and solved by our colleagues in respective countries.
The above mentioned factors and possibly surprising information about drug 
addiction treatment services in the visited countries will be presented and discussed.

Psychoterapeutická komunita lidí s duálními diagnózami
Psychotherapeutic community of people with dual diagnoses

Jan Sobotka

Sdělení vysvětluje základní pojmosloví problematiky duálních diagnóz. 
Na příběhu jedné terapeutické komunity autor ukáže jak jednotlivé principy 
a nástroje v léčbě lidí s duálními diagnózami, tak jejich vývoj v průběhu deseti 
let. Jedná se vlastně o přerod terapeutické komunity pro lidi závislé na drogách 
v TK pro lidi s duální diagnózou. Sdělení bude doplněno kazuistikami.
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This lecture aims to explain the basic terminology of the issues with dual 
diagnoses. Through a story of one therapeutic community, the author will not 
only show individual principles and tools used in treatment of people with 
dual diagnoses but also their development in the course of ten years. It is 
actually a transformation of one therapeutic community for people addicted to 
substances to therapeutic community for people with dual diagnoses. The lecture 
will be supplemented with case studies.

Restart – hodnocení a prezentace výsledků projektu
Restart – evaluation and presentation of project results

Michal Růžička, Julie Wittmannová

Cílem příspěvku je přiblížit projektový záměr, zkušenosti a výstupy mezinárodního 
projektu „Restart“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00377) realizovaného P-centrem Olomouc 
a fi nancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského 
sociálního fondu. Cílem dvouletého projektu (1. 12. 2012 – 30. 11. 2014) bylo 
vytvořit ve spolupráci se zahraničním partnerem – britskou neziskovou organizací 
Hum London – nový 5měsíční poradenský program, který má klientům P-centra 
pomoci v návratu na trh práce a do širší společnosti.
Cílovou skupinou projektu jsou klienti Doléčovacího centra P-centra Olomouc. 
Jedná se o osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových látkách nebo 
hazardní hře, které absolvovaly minimálně tříměsíční pobytovou léčbu závislosti 
v psychiatrické nemocnici, terapeutické komunitě nebo léčebný program 
ve výkonu trestu a nastoupí bezprostředně po léčbě.
Zahraniční partner projektu, organizace Hum London, spolupracuje s P-centrem 
dlouhodobě (projekt OPLZZ „Dokážu to? “, 2009–2012) a hraje v řešení projektové 
problematiky významnou úlohu. Ředitel organizace Hum London, Aidan Gray, 
pracuje v oblasti závislostí téměř dvacet pět let a má bohaté zkušenosti s různými 
metodami práce s klienty se závislostí na návykových látkách, jejich podporováním 
v dlouhodobé abstinenci a návratu do běžného plnohodnotného života.
Realizace projektu „Restart“ zahrnovala několik fází:
V přípravné fázi byl realizační tým pracovníků P-centra proškolen jednak 
v české pracovně-právní problematice a jednak zahraničním partnerem v jeho 
metodice práce s klienty.
Pro potřeby klientů zpracoval realizační tým praktický manuál „Jak si najít a udržet 
práci“, průběžně upravovaný a zkvalitňovaný díky získávaným zkušenostem.
Klíčovou částí projektu bylo sestavení a ověření pracovně-poradenského 
programu jako systému účinné pomoci a podpory pro sociální začlenění klientů 
do pracovního a společenského života. Program je 5měsíční, klienti do něj 
vstupují průběžně, využívá individuální i skupinové aktivity. Ke každému 
klientovi je přistupováno individuálně s možností pružně reagovat na jeho 
aktuální potřeby.
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Program zahrnuje 3 základní kroky:
• zmapování problémových oblastí daného klienta, které by mohly ohrozit 

jeho setrvání v zaměstnání,
• vedení klienta ke změně problematických návyků a postojů, pomoc 

s odstraňováním konkrétních obtíží,
• cílené zvyšování kompetencí klientů, které jim pomohou v efektivnějším 

hledání zaměstnání a setrvání v něm.
Po celou dobu realizace projektu jsme spolupracovali se zahraničním 
partnerem – od úvodního školení přes průběžné konzultace a supervize, stáž 
realizačního týmu na pracovišti Hum London (listopad 2013) až po závěrečné 
supervizní setkání pracovníků oboru partnerů v Londýně (září 2014), kde jsme 
na konkrétních kazuistikách klientů měli příležitost vzájemně sdílet zkušenosti 
a konzultovat postupy a strategie práce s klienty.
Prostřednictvím zahraničního partnera, jsme získali kvalitní a v praxi prověřené 
britské know-how pro práci s klienty závislými na návykových látkách, které 
jsme doplnili o vlastní zkušenosti a modifi kovali pro české prostředí. Pracovně-
poradenským programem, který je výsledkem této mezinárodní spolupráce, 
prošlo v průběhu jeho pilotního ověření několik desítek klientů P-centra.
Všechny materiály, vytvořené v rámci projektu, jsou dostupné na webových 
stránkách P-centra http://www.p-centrum.cz/restart/.

The aim of this paper is to introduce the project plan, the experience and outcomes 
of the international project „Restart“ (CZ.1.04/5 January 01/77.00377) implemented 
by P-center of Olomouc and fi nanced from the Operational Programme Human 
Resources and Employment, the European Social Fund. The two-year project (1. 
12. 2012 – 30. 11. 2014) was created in collaboration with a foreign partner – 
a British NGO Hum London – a new 5-month counseling program which helps 
P-center clients returning to the labor market and wider society.
The target group of the project are clients from the Aftercare Centre of P-center of 
Olomouc. These people are older than 17 years old and they have had a substance 
abuse or gambling problem. They have completed at least a three months 
residential treatment of their addiction in a psychiatric hospital, therapeutic 
community or a treatment program in a prison and will get into the Aftercare 
Center immediately after getting out of prison.
The foreign partner has long played an important role in the above mentioned topics 
of the project. The HUM London organization director Aidan Gray had already 
cooperated with P- centre during the project Dokážu to? (2009 – 2012). Aidan Gray 
has worked in the area of addictions since 1989, close to twenty-fi ve years. Since 
1994, he has primarily focused on working with people addicted to crack and cocaine.
The implementation of the project „Restart“ included several phases:
In the preparatory phase, the implementation team of P-centers were trained both 
in the Czech labor law issues and partly by foreign partner in its methodology of 
work with clients.
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The implementing team has written a practical manual „How to fi nd and 
keep a job“ for the clients. This manual has been continuously updated and 
improved thanks to the gained experience.
A key part of the project was to build and verify work-counseling program as 
a system of effective assistance and support to the social integration of clients 
into work and social life. The program is 5 months long, the clients enter it 
continuously and individual as well as group activities take place. Each client 
is treated individually with the possibility to react fl exibly to the current needs.
The program involves three basic steps:
• Mapping the client‘s problem areas that could threaten his continuance in 

employment,
• Leading the client to change his problematic habits and attitudes, 

help troubleshoot specifi c problems
• Trying to improve the competencies of clients that can help them searching 

a job more effectively and keeping the job once they have one.
So far, we have visited our foreign partner twice. The fi rst time we visited the London 
organization in November 2013 and this visit was more educational. The second 
visit took place in September 2014 and had a character of supervision. It was very 
useful as we went on to evaluate the overall work with our clients during the time 
of the project. We also spoke about possible strategies for the following work with 
our clients whose behaviour, attitudes and thinking have changed and how they 
could keep the desired changes and apply them further in their lives.
Through a foreign partner, we obtained high-quality and fi eld-tested British 
know-how to work with clients addicted to narcotic substances which we have 
added to our own experience and modifi ed for Czech environment. Several 
dozens of P-centre clients have gone thought the pilot testing of this work-
counseling program which is the result of international cooperation.
All materials created by the project are available on the website of the P-center 
http://www.p-centrum.cz/restart/.

Klíčová slova: drogy, projekt, závislost, supervize, klient
Key words: drugs, project, addiction, supervision, client

Závislostní problematika v dokumentu
The issue of addiction in documentary

Theodora Remundová, Klára Formanová

Diskuse nad dokumentem o ženách se závislostí. Před přednáškou je vhodné zhlédnout 
dokument České televize „Když v tom jedou ženy“ autorky Theodory Remundové.

A discussion will be held on the topic of a documentary about women with 
addictions. Before the lecture, it is suitable to watch the mentioned documentary 
of Česká Televize – „Když v tom jedou ženy“ by the author Theodora Remundová.
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P-centrum, spolek

P-centrum, spolek, je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby z oblasti 
prevence, péče o rodiny s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí.

P-centrum, spolek, funguje od roku 1994 a již 20 let nabízí tři registrované 
sociální služby a čtyři certifi kované programy. Naše služby využily tisíce dětí, 
mládeže i dospělých klientů.

Doléčovací centrum nabízí program pro osoby, které ukončily nejméně 
tříměsíční léčbu závislostí a které podporujeme v novém začátku pomocí 
individuálních a skupinových aktivit a pomocí chráněných bytů.

Poradna pro alkoholové a jiné závislosti poskytuje podporu a poradenství 
lidem, kteří mají potíže s užíváním alkoholu, drog či s hazardní hrou, a jejich 
příbuzným či osobám blízkým.

Rodinné centrum U Mloka se zaměřuje na podporu rodin s dětmi ve věku 
6–15 let, které se dlouhodobě nachází v nepříznivé sociální situaci. 
S pomocí odborného poradenství, strukturovaných terapeutických programů 
a individuálních a skupinových aktivit pomáháme při řešení výchovných, 
vzdělávacích a rodinných problémů.

Centrum primární prevence nabízí lekce specifi cké primární prevence 
rizikového chování pro žáky základních a středních škol.

Galerie U Mloka je multižánrový kulturní prostor, který slouží k neformálnímu 
setkávání a k prezentaci převážně výtvarných, ale i hudebních, divadelních a 
literárních aktivit. Galerie U Mloka = umění bez drog.

Kontakty:
P-centrum, spolek, provozuje své služby 
v historickém třípodlažním domě v centru 
města, na adrese:
P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9, 
779 00 Olomouc.
www.p-centrum.cz
Email: p-centrum@p-centrum.cz
Telefon: 585 221 983
Mobil: 733 362 942
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Doléčovací centrum 
Služba následné péče – § 64 zákona č. 108/2006.

Poslání: 
Posláním Doléčovacího centra o.s. P-centrum Olomouc je prostřednictvím 
poskytovaných služeb podpořit klienty v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění 
do společnosti a zvládání nároků každodenního života bez návykových látek a 
hazardní hry. Služby poskytujeme lidem, kteří právě ukončili léčbu závislostí, 
chtějí pokračovat v cestě nastoupených změn a rozhodli se využít naši podporu. 
Respektujeme jedinečnost každého klienta, jeho potřeby a cíle. Vnímáme klienty 
jako schopné nést zodpovědnost za sebe a své jednání.

Cílová skupina: 
Osoby ve věku od 18 let se závislostí na návykových látkách/hazardní hře, 
které absolvovaly minimálně tříměsíční rezidenční léčbu závislosti a nastoupí 
bezprostředně po léčbě. Jsou motivovány k dlouhodobé abstinenci a chtějí 
podporu při zvládání života bez návykových látek/hazardního hráčství a pomoc 
při svém sociálním začleňování.

Zásady: 
- podpůrné prostředí bez drog a alkoholu
- kvalita služby, profesionální a individuální přístup ke klientům
- důstojnost a respekt
- bezplatnost služby (vyjma zvýhodněného bydlení)
- poskytování služby bez zbytečných odkladů
- podpora samostatnosti klienta
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Poradna pro alkoholové a jiné závislosti
Odborné sociální poradenství – § 37 odst. b. zákona č.108/2006.

Poslání
Posláním Poradny pro alkoholové a jiné závislosti P-centra Olomouc je 
poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb lidem, kteří mají 
potíže s alkoholem, drogami či hazardní hrou u sebe nebo svých blízkých a sami 
nás vyhledají, neboť chtějí pomoc při zorientování se v situaci a podporu při 
řešení problémů spojených se závislostí.

Cílová skupina
Primární cílová skupina:
Cílovou skupinou Poradny pro alkoholové a jiné závislosti jsou česky a slovensky 
hovořící osoby od 15 let, které:
• chtějí omezit experimentování s návykovými látkami nebo s ním přestat,
• jsou závislé nebo vnímají své užívání návykových látek jako problémové 

a chtějí to změnit,
• mají problém s hazardním hráčstvím a chtějí jej řešit,
• jsou negativně ovlivňovány návykovým chováním svých blízkých, 

rodinných příslušníků a chtějí tuto situaci změnit.

Služba je poskytována i osobám se zdravotním postižením; osoby neslyšící si 
musí zajistit překlad do znakové řeči.

Sekundární cílová skupina:
Laická a odborná veřejnost se zájmem o problematiku zneužívání návykových 
látek a hazardního hráčství.

Zásady:
– podpůrné prostředí
– kvalita služby, profesionální a individuální přístup ke klientovi
– důstojnost a respekt
– poskytnutí služby bez zbytečných odkladů
– podpora samostatnosti klienta
– zachování mlčenlivosti v souladu se zákony ČR
– bezplatnost služby, v případě zájmu i anonymita
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Rodinné centrum U Mloka
Rodinné centrum U Mloka (RCUM) poskytuje sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách), pořádá 
pravidelné vzdělávací kurzy pro pěstouny a facilituje případové konference.
Rodinné centrum U Mloka (RCUM) poskytuje sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách), pořádá 
pravidelné vzdělávací kurzy pro pěstouny a facilituje případové konference.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je hlavní činností RCUM. 
Zaměřuje se na rodiny s dětmi ve věku 6–15 let, které se nacházejí v nepříznivé 
sociální situaci, např. hrozí-li nebo existuje-li sociální vyloučení, dítě má 
potíže s chováním a v prospěchu, přetrvávají komunikační problémy v rodině 
atd. RCUM podporuje rodinu v řešení jejich tíživé situace cílenými programy 
a aktivizuje jejich samostatnost a nezávislost.

Činnost Rodinného centra U Mloka směřuje k naplnění těchto dvou cílů
1. Posilování rodičovských dovedností a schopností samostatně řešit 

nepříznivé situace.
1. Podpora dětí, aby se naučily pracovat se svými problémy, dodržovat pravidla 

a hranice a aby se posílila jejich samostatnost a sebevědomí.

Cílené programy jsou určené rodičům i dětem
Pro rodiče individuální poradenství, rodičovské skupiny, doprovázení a podpora 
při obstarávání osobních i rodinných záležitostí, pro děti preventivní program 
Pět P, pravidelné skupinové sociálně terapeutické aktivity „Kluby“, nácvik 
samostatného docházení do určitého místa, individuální poradenství – pro 
děti přístupnou formou v rámci hry, vycházky atd. Pedagogické poradenství 
a podpora vzdělávacích dovedností jsou určené pro děti i rodiče.
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Centrum primární prevence
jsme držitelem Certifi kátu odborné způsobilosti MŠMT pro programy školské 
všeobecné a selektivní primární prevence a rovněž máme Akreditaci vzdělávací 
instituce.
Poskytujeme služby v oblasti specifi cké primární prevence třídním kolektivům 
základních a středních škol. Dále realizujeme kurzy a vzdělávací programy 
a odborné poradenství pro pedagogické pracovníky. Jsme jedním z hlavních 
poskytovatelů certifi kovaných programů dlouhodobé komplexní primární 
prevence nejen v Olomouckém kraji, a to z hlediska rozsahu poskytovaných 
služeb a dlouhodobé tradice fungování centra.

Poslání
Posláním CPP je poskytování dlouhodobého komplexního programu PP. Tento 
program je určen pro děti a mládež základních a středních škol. Základní idea 
komplexního preventivního programu je působení na postoje, znalost a dovednosti 
(model KAB) tak, abychom umožnili dětem a mládeži lépe se orientovat 
v sociálním prostředí a rozpoznávat možná rizika. Dále poskytujeme preventivní 
servis a poradenství pro pedagogické pracovníky a rodiče. Zaměřujeme se rovněž 
na vzdělávání pedagogů v rámci primární prevence.

Cílová skupina:
Primární cílová skupina:
• školní mládež 6–16 let (1. a 2. stupeň ZŠ)
• studenti středních škol 16–19 let (SŠ)
• učňovská mládež – příležitostní uživatelé drog (vysoce riziková skupina)
• děti z výchovných ústavů, dětských domovů, základních škol praktických
• děti ohrožené drogami a sociálně nežádoucím chováním

Sekundární cílová skupina:
• rodiče (zákonní zástupci) a pedagogové

Naše cíle:
Prostřednictvím preventivních programů chceme připravovat děti a mládež 
pro svět, jehož neoddělitelnou součástí se fenomén drog stal. Klienty vedeme 
k tomu, aby si vytvořili zdravý hodnotový systém, aby si osvojili zodpovědný 
postoj k návykovým látkám.
V rámci programů podporujeme zdravý životní styl a orientujeme se nejen 
na nelegální drogy, ale rovněž na drogy legální – ve všech programech klademe 
důraz na prevenci užívání alkoholu a tabáku. Na klienty preventivních programů 
se snažíme působit s ohledem na aktuální situaci v místě jejich bydliště, tj. 
Olomouc a blízké okolí, ale také v kontextu stávajících nadregionálních trendů.
Hlavním cílem vzdělávacích aktivit je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti 
učitelů pro práci s dětmi s tendencemi k rizikovému chování. Připravujeme 
školní metodiky prevence i pedagogy tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto 
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žáky a doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat 
se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci 
s rizikovou mládeží. Nabízíme školám preventivní servis pro rodiče a snažíme 
se vést pedagogické pracovníky k dobré komunikaci a spolupráci s rodiči.

Součástí Centra primární prevence je také Galerie U Mloka – prostor určený 
k alternativním kulturním akcím bez alkoholu a drog.
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GALERIE U MLOKA
Galerie U Mloka je multižánrový prostor, jehož dramaturgický plán se skládá 
z výtvarných, hudebních, divadelních a literárních aktivit. Soustřeďujeme 
se na objevování nových uměleckých trendů a počinů. Těmito kulturními 
a společenskými aktivitami chceme mimo jiné přispět k otevření P-centra širší 
veřejnosti. Program galerie ročně obsáhne přibližně deset výstav, trvajících 
v průměru jeden měsíc. Hlavní prostor v programu dáváme mladým začínajícím 
umělcům, uměleckým skupinám a kolektivům. K některým výstavám pořádáme 
galerijní animace pro žáky ZŠ a SŠ, kde kombinujeme metody primární prevence 
a muzejní pedagogiky. K fungování galerie přispívají sponzoři, donátoři, naši 
dobrovolníci, umělci a v neposlední řadě návštěvníci. Ti všichni se podílejí 
na existenci nezaměnitelného genia loci.

Galerie U Mloka, Lafayettova 9, 772 00 Olomouc
Otevřeno: pondělí až pátek 13:00 – 19:00
(zavřeno o svátcích a letních prázdninách)
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