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Program IV. konference o prevenci a léčbě závislostí v Plzni 
17. ‐18. 6. 2008 

Téma: V proudu času 
17.6. 2008 ‐ úterý 
čas  Přednášející a příspěvek 
8,15‐9,00  Prezentace účastníků 
9,00‐9,10  Zahájení konference za účasti zástupců města Plzně 

JUDr. Marcely Krejsové a JUDr. Karla Palečka 
9,10‐
11,10 

Prezentace nových programů doplňujících síť služeb na poli prevence a léčby 

9,10‐9,50  MUDr. Václav Stehlík, psychiatrická ordinace Inel,  
Mgr. Martin Parula, Ulice – Agentura terénní sociální práce, o. s. 
Substituce v Plzni 
 
Příspěvek  se  zabývá  letitým  deficitem  substituční  léčby  na  území  Plzeňského  kraje  a 
způsobem, jakým je řešen nyní.  
 
MUDr. Vratislav Řehák, Remedis, Praha 
Klinická data prokazují nižší zneužitelnost substituce kombinací buprenorfinu a 
naloxonu  
 
Substituční  léčba  novým  preparátem  kombinujícím  buprenorfin  s naloxonem 
(SUBOXONE)  je  srovnatelně účinná při  významně nižším potenciálu  zneužití  k injekční 
aplikaci. Výrazně se tím posiluje harm reduction efekt substituční léčby a současně klesá 
atraktivita  preparátu  pro  černý  trh.  Preparát  je  vhodný  jak  k detoxifikaci,  tak  i 
k dlouhodobé  substituční  léčbě.    Terapeutickou  výzvou  i  nadále  zůstává  fenomén 
závislosti  na  jehle,  jehož  zvládnutí  vyžaduje  dlouhodobou  komplexní  psychosociální  
intervenci,  optimálně  v podmínkách  multidisciplinárního  pracoviště.    Stabilizace 
pacienta na substituční léčbě usnadňuje i efektivní řešení somatických komplikací, např. 
léčbu chronických infekcí viry hepatitid. Na základě analýzy literárních zdrojů i vlastního 
souboru  lze doložit, že pacienti v substituční  léčbě mají úspěšnost  léčby chronické HCV 
infekce srovnatelnou s pacienty dlouhodobě abstinujícími. 
 

9,50‐
10,10 

Mgr. Karolína Vodičková, manažerka prevence kriminality, Město Plzeň 
Bc. Michal Kandler ‐  Terénní program CPPT, o.p.s 
 
"Kluby ‐ semeniště hříchu nebo partner prevence?"  
 
Cílem projektu BEZPEČNÝ KLUB  je podpořit  zodpovědný přístup provozovatelů  klubů, 
diskoték a jejich personálu, zprostředkovat spolupráci s místní samosprávou na zajištění 
spokojeného průběhu nočního  života. Provozovatelé  klubů  a diskoték  jsou důležitými 
zástupci  scény  a  klíčovými  partnery,  kteří  umožňují  přístup  preventivních  služeb  ke 
skupině mladých  lidí  ve  věku  16‐25  let.  Známka  „Bezpečného  klubu“  vytyčuje  ideální 
standardy,  jejichž  cílem  je  snižovat možná  rizika  spojená  s pobytem  v klubu  nebo  na 
diskotéce  a  současně  realisticky  a  plně  respektovat  legitimní  obchodní  zájmy 
provozovatelů.  Projekt  vytváří  platformu  pro  spolupráci,  výměnu  poznatků,  společný 
rozvoj, strategii řešení problémů a plánování dalších dílčích projektů. 
 
Aim  of  this  project  is  to  support  responsible  approach  of  promoters  and  their  staff, 
intermediate  cooperation  with  local  authorities  providing  satisfactory  nightlife. 
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Promoters of clubs and discotheques are  important  representatives of  this  scene and 
key  partners, who  allow  access  of  preventive  services  to  the  target  group  of  young 
people  between  16‐25  years.  The  “Safer  club”  label  sets  ideal  standards  that  aim  to 
decrease possible  risks  connected with  the  stay at  clubs or discotheques and  respect 
legitimate business interests of promoters at the same time. Project is creating basis for 
cooperation,  sharing experience,  integral development,  trouble  shooting  strategy and 
planning other particular projects. 
 

10,10  – 
10,45 

PhDr. Petr Hrouzek – Program následné péče CPPT, o.p.s. 
 
Sedm let následné péče v CPPT, o.p.s. Plzeň 
 
Příspěvek shrnuje dosavadní vývoj doléčovacího programu poskytovaného CPPT, o.p.s. 
od  roku  2000.  Pojednává  především  o  proměnách  koncepce  poskytovaných  služeb 
v kontextu doléčování  v ČR a  současných  trendů. Příspěvek představí  současné  řešení 
služeb  následné  péče  a  výhled  dlouhodobého  rozvoje  Programu  následné  péče 
CPPT,o.p.s. včetně programu chráněného bydlení. 
 
Mgr. Michaela Hlavová, Teen Challenge Plzeň 
Doléčovací program Teen Challenge Plzeň  
 
Vývoj projektu Následné péče  v kontextu historie  a  současnosti prvního doléčovacího 
programu v Plzeňském kraji. 
 

10,45‐
11,00 

Rev. Gustav Černý BA., Teen Challenge Plzeň 
Pracovní sociální agentura  
 
Nový projekt pro klienty využívající služeb pro drogově závislé s problémem zapojit se 
aktivně na trh práce. 
 

11,00‐
11,30 

Pauza ‐‐‐ občerstvení nápoji i filmy!! 

11,30‐
11,55 

Jakub Václavů ‐ Tady a teď, o.p.s. s přispěním Ulice, o.s. 
Drogy, kriminalita a kolik nás to všechno stojí 
 
Ve  svém  příspěvku  se  budu  věnovat  drogové  problematice,  sociálně  vyloučeným 
obyvatelům  v Plzni  a  kriminalitě  související  se  získáváním  prostředků  uživatelů  drog. 
Popíši,  do  jaké  míry  jsou  do  této  specifické  kriminality  zataženi  i  jiní  lidé  než  jen 
uživatelé,  tzn.  rodinní  příslušníci  uživatelů  a  ti,  kteří  přímo  i  nepřímo  na  drogové 
kriminalitě vydělávají. Rád bych dal do jasné souvislosti výrobce, distributora a uživatele 
drogy  na  jedné  straně,  na  straně  druhé  pak  ty,  jež  na  tomto  obchodě  vydělávají  i 
prodělávají.  Obětí  je  víc,  než  si  většina  lidí  dává  do  souvislosti,  tak  jako  je mnoho 
skrytých lidí, kteří přímo profitují na obchodu s nelegálními drogami. 
 

11,55‐
12,25 

Carla Rothes PhD., Teen Chalenge Portugal  (překlad z angličtiny zajištěn) 
Popis práce se závislými v Portugalsku (historie a principy práce)  
 
Srovnání přístupů k dané problematice v zemi s podobným počtem obyvatel cca 10 mil. 
s totalitní minulostí a současnosti fungující a problémy související se začleněním do EU. 
 

12,25‐ MUDr. Stanislav Kudrle, soukromá psychiatrická praxe 
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12,45  Trauma  a závislost 
 
Přednáška  se  zabývá  souvislostí  traumatizace  a  vzniku  závislosti.  Trauma  jako 
predikament.  Na  kasuistickém  příkladu  dokumentuje  účinnost  traumatu  jakožto 
osudového dilematu podporujícího vznik závislosti na návykové látce. Abusus návykové 
látky je nevědomým pokusem o normalizaci vnitřního světa, jenž v posledku selhává. 
 

12,45‐
14,30 

oběd – možnosti dobrého jídla budou uvedeny na mapkách u recepce 

14,30‐
16,00 

3 ODPOLEDNÍ WORKSHOPY 

  Mgr. Dana Šedivá, PhDr. Petr Hrouzek Ph.D. ‐ CPPT, o.p.s.,  
Bc. Markéta Cerná‐ O.S. Kotec 
Standardy kvality RVKPP versus Standardy kvality MPSV 
Blok příspěvků, které se zabývají rozdíly v obsahu, dopadu a procesech zjišťování kvality 
služeb dle RVKPP a MPSV. Vhodné zejména pro poskytovatele sociálních služeb na poli 
tzv. drogových služeb. 
 
D.  Šedivá  se  bude  zabývat  rozdíly  v zacílení  a  obsahu  Standardů  RVKPP  a MPSV  a 
rozdíly  procesu  šetření  kvality  sociálních  služeb  u  poskytovatelů  (certifikace  x 
inspekce). 
P.Hrouzek ‐ Standardy sociálních služeb a jejich úzdravný potenciál 
Příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti se zaváděním standardů MPSV dle posledních 
legislativních úprav. Věnuje se zejména jejich významu pro další upevnění profesionality 
neziskového sektoru poskytující služby cílené na prevenci,  léčbu a doléčování závislostí 
na návykových  látkách. Zvláštní pozornost  je věnována vlivu standardů na každodenní 
praxi, do které přináší prvky významně podporující poslání služeb tohoto sektoru. 
M.Černá se podělí o zkušenosti poskytovatele s procesem inspekce v zařízení. 

   
Podoby HR a terénní sociální práce aneb v klubech, na ulicích a bytech 
Blok bude věnován harm reduction přístupu. 
 
14,30 – 15,00   Carla Rothes PhD., Teen Chalenge Portugal  
Harm Reduction vycházející z principu Public Health  
 
15,00 – 15,20  Kristýna Karpíšková, O.S. Ulice ‐ Agentura terénní sociální práce, o. s. 
Toxibyty 
 
Analýza bytů uživatelů drog, jejich obsazení a naše pozice a působení v nich. 
 
15,20 – 15,45  Mgr. Marek Rubricius , O.S. Ulice – Agentura terénní sociální práce, o. s. 
Terénní sociální pracovník v drogových službách v romské rodině 
Vztah  romské  rodiny  k neromským  streetworkerům  v drogových  službách.  Jednotlivé 
fáze vztahu představené na konkrétní práci s blíže nespecifikovanou romskou rodinou. 

  Bc. Pavla Zárybnická, Ludmila Joanidisová – CPPT, o.p.s. 
Dotek jako součást komunikace 
 
Každý se v praxi setkáváme se situacemi, kdy zvažujeme zda se klienta dotknout nebo 
dotek přijmout. Od prostého podání ruky po vyjádření podpory, účasti… 
Workshop  již po třetí nabízí prostor pro vědomé zkoumání, jak s doteky zacházíme, jak 
je pro  naši práci  využíváme  či nevyužíváme.  S tělem  se  rodíme  i umíráme,  umožňuje 
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nám kontakt se světem. Naši klienti však často své tělo používají pouze  jako kanál pro 
drogu. A málokdy  ho  vnímají  jako  zdroj  informací o  sobě  ve  světě.  Pouhý  dotek  pak 
může být prvním krokem k jejich přijetí. 
Současně vnímáme, že každé dotknutí otevírá prostor pro intimitu a nový rozměr vztahu 
mezi  pracovníkem  a  klientem.  V souvislosti  s tím  je  důležité  se  umět  správně  a  včas 
vymezit a učit tomu i naše klienty.  

Od 16,30  Odpolední raut s překvapením 
 

 
 
 

18.6. 2008 ‐ středa 
9,00‐9,20  MUDr. Hejda – FN Plzeň 

Epidemiologie HEP a poslední trendy v léčbě těchto onemocnění 
 

9,20‐9,40  MUDr. Daniela Fránová, Zdravotní ústav se sídlem v Plzni 
Infekce HIV/AIDS ‐ současná epidemiologická situace v ČR 
 
Aktuální  informace  o  epidemiologické  situaci  ve  výskytu  infekce  HIV/AIDS  v České 
republice a v Plzeňském kraji. Možnosti a dostupnost testování na anti‐HIV protilátky.  
 
HIV/AIDS infection ‐ current epidemiological situation in the Czech Republic. 
Up‐to‐date  information on  the epidemiological  situation and  the HIV/AIDS  infection 
incidence  in  the  Czech  Republic  and  the  Pilsen  region.  The  possibilities  and 
accessibility of  the antibodies testing. 

9,40‐10,00  doc. MUDr. Dalibor Sedláček a MUDr. Jana Braunová ‐ AIDS centrum  FN Plzeň 
Péče o HIV pozitivní pacienty v ZPČ regionu a současné trendy v prevenci a léčbě. 
 
Od  roku  1994  se  v AIDS  centru  FN  Plzeň  věnujeme  péči  o HIV  pozitivní  osoby  a  to 
nejen  ze    Západočeského  regionu.  Nyní  evidujeme  celkem  112  HIV  pozitivních  a 
do dispenzární  péče  je  zařazeno  64  z nich.  U  naprosté  většiny  léčených  osob 
dosahujeme  velmi  dobrých  výsledků.  V současné  době  totiž máme  k dispozici  celé 
spektrum  antiretrovirových přípravků,  které nám umožňuje  individualizaci  léčby pro 
každého  nemocného.  O  prevenci  HIV  a  nových  léčebných  přípravcích  ať  již  v praxi 
zavedených nebo právě zkoumaných bude rovněž řeč. 
 
Since 1994 we take care for HIV/AIDS persons in the AIDS centre, Univ. Hospital Plzeň. 
We register 112 HIV‐positive people nowadays, and we regularly observe 64 of them. 
In the treatment we reach very good results, because we dispose of a broad spectra of 
antiretroviral  drugs,  allowing  us  the  tailoring  of  the  treatment  to  each  of  patinets. 
Preventive measaures, and current approaches to combination‐ antiretroviral therapy 
will be discussed. 

10,00‐
10,15 

pauza‐‐‐ občerstvení nápoji i filmy!! 

10,15‐ 
10,45 

Carla Rothes PhD., Teen Chalenge Portugal  
Primární prevence v dlouhodobém kontextu 
 

10,45  – 
11,00 

Mgr. Lukáš Eisenvort – Pedagogicko psychologická poradna Plzeň  
Seznámení s výsledky dotazníku pro metodiky prevence ZS 
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Aktuální  stav  primární  prevence  na  půdě  školy,  role  a  postavení  školního metodika 
prevence ve škole a celkového systému školství. 

11,00‐
11,15  Mgr.  Kateřina  Volfová  ,  Vojtěch  Zeman  ‐  koordinátor  prevence  K‐centra 

Příbram   Jiný kraj, jiný mrav   

Aneb zkušenosti s programy primární prevence   ze Středočeského kraje.  Jak se vede 
primární prevenci UNL ve Středočeském kraji? Na tuto otázku se podíváme z pohledu 
neziskové organizace: K‐centra Příbram,  která  realizuje programy primární prevence 
UNL  zejména na Příbramsku a Berounsku.   V příspěvku  se  zaměříme na  to,  s jakými 
problémy se realizátoři primární prevence UNL potýkají, jaké jsou jejich dobré a méně 
dobré zkušenosti ve spolupráci s dalšími subjekty či v samotné realizaci programu, jaká 
je poptávka po těchto programech a jaké jsou možnosti samotného realizátora. 

11,15‐
11,30 

 Bc. Alena Vrbová,DiS. – O.S. Ledovec,  Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D. – O.S. Kotec 
Certifikace kvality programů Primární prevence užívání návykových látek PROČ a  
K ČEMU? 
 
Proces certifikací PP UNL byl zahájen dne 2.10. 2006. Jak si dnes  stojí programy 
specifické primární prevence, které prošly tímto procesem v Plzeňském kraji, jaký vliv 
má naplňování „Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů primární prevence 
užívání návykových látek“ na existenci těchto zařízení, jejich vývoj a  přidělené dotace, 
a to například i v návaznosti na naplňování chybějící strategie kraje. Příspěvek se 
věnuje tomuto a  dalším připravovaným krokům na cestě ke změnám ve Standardech. 
Klíčová slova: program PP  UNL, poskytovatel, dotace, certifikace, standardy, strategie 

11,30‐
12,00 

 
pauza‐‐‐ občerstvení nápoji i filmy!! 
 

12,00‐
13,30 

4   WORKSHOPY 
Mgr. Jana Hendrichová – Pedagogicko‐psychologická poradna Domažlice 

Jak ovlivnit postoje dětí ke kouření? 
Možnosti preventivních aktivit v oblasti dětského kuřáctví Nechceme, aby děti kouřily. 
Ale víme, že kouří. Jsme si vědomi toho, že je těžké odolat nátlaku kamarádů, že se 
kouření může zdát v jistém věku  atraktivní, a že právní omezení nemají v moci 
dětskému kuřáctví zabránit. Preventivní program má povzbuzovat děti v rozhodnutí 
nekouřit. Na co by měl být tedy zaměřen? Můžeme se spolehnout na odstrašující 
obrázky? Je účinnější zaměřit se na předání informací a nechat rozhodnutí na dětech? 
Jakou formou předávat tyto “kuřácké” informace? Během dílny bude představen 
program z nabídky Pedagogicko psychologické poradny v Domažlicích s názvem 
“Prevence kouření”. Děti jsou seznámeny  s negativními vlivy kouření, informacemi o 
vlivu kouření na zdraví, o tom co znamená společenské vyobcování kuřáků ve světě 
apod. Věku dětí je přizpůsobena metoda hraní rolí, cvičící je, jak odmítnout nabízenou 
cigaretu, jak reagovat na vyhoštění ze strany kuřáků i jak se bránit při projevech 
opovrhování kuřáků nekuřáky. 
PaedDr.  et  Mgr.  Vladimír  Blažek,  Mgr.  Michaela  Hlavová,  Karel  Nyerges  ‐  Teen 
Challenge Plzeň  
Jaký jsem a jaký také jsem 
 
Popis: Sebepoznávací technika, proč lidé využívají masky? Jak vnímá klient sám sebe a 
jak ho vnímá jeho okolí? 
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Martin Pešek a Bc. Michal Kandler – CPPT, o.p.s. 
DANCE8 ‐ projekt Terénního programu CPPT, o.p.s. na taneční scéně 
 
Nejde jenom o foukání ‐ metoda testování alkoholu jako nástroj prevence  
Obsahem  příspěvku  je  prezentace  služby  a  sebeprožitková  část  procesu  testování 
alkoholu na taneční scéně. Cílem této nově poskytované služby terénním programem 
CPPT v rámci snižování rizik spojených s pobytem na párty je informovat návštěvníky 
o  rizicích  užívání  alkoholu  a motivovat  je  k uvědomění  si možných  krátkodobých  i 
dlouhodobých následků svého jednání. Kapacita workshopu je limitována počtem 10ti 
osob. Příspěvek může být  inspirací pro podobné programy a dát pracovníkům CPPT 
zpětnou  vazbu  k  metodice.  Podmínkou  pro  zájemce  je  absolvovat  celý  proces 
testování včetně p 
ředtestového poradenství vedeného pomocí strukturovaného dotazníku. 
 

Mgr. M. Čermáková, Mgr. J. Kadlecová – P‐centrum CPPT, o.p.s. 
Využití techniky v primární prevenci 
 
 Techniky  jsou důležitou součástí   většiny  interaktivních programů primární prevence 
při  práci  s dětmi  a  dospívajícími.  Workshop  nabízí  ukázku  techniky,  která  pomocí 
vlastního  prožitku  umožňuje  zpracovat  téma  drog  a  vývoje  závislosti.  Tato  technika 
nabízí prostor pro vyzkoušení si takových metod jako je imaginace, využití výtvarných 
prvků a modelování situací. Součástí workshopu je metodická část, která poukazuje na 
vedení  a ukončení techniky, její rizika a pozitiva. 
Klíčová slova: programy primární prevence, interaktivní techniky, vedení techniky. 

 

13,30  ‐‐‐ Zakončení konference  
 
Změny programu vyhrazeny. 


