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CENTRUM U VĚTRNÍKU
Kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou
závislostí

Kdo jsme a co děláme

KONTAKT

U Větrníku 862/17,

Posláním Centra U Větrníku je minimalizovat
potenciální

rizika

a

škody,

které

mohou

uživatelům, osobám blízkým a veřejnosti na
Jihlavsku a Pelhřimovsku, v důsledku užívání
omamných a psychotropních látek a jejich
kombinace
nastat, a
veřejného

s

alkoholem

tímto

se

(dále

jen

podílet na

zdraví. Služby

OPL)

ochraně

CUV

poskytovány ambulantní a terénní formou.

jsou

586 01 Jihlava
mobil: 736 523 675
e-mail: kacko@jihlava.charita.cz
Mgr. Anna Mištová,
vedoucí služby
anna.mistova@jihlava.charita.cz
tel. +420 736 523 655

Máme novou kolegyni!
Martina Věžníková
studentka oboru adiktologie na 1. lf
Karlovy Univerzity v Praze.

Protože kolegyně Bára Kučerová a
Katka Kloubová odešly na mateřskou
dovolenou, museli jsme za ně najít
náhradu.

A

to

se

nám

podařilo!

Martina u nás nejdříve pracovala od
21. 6. na menší úvazek a od 23. 8.
přijala nabídku na hlavní pracovní
poměr.

Jezdí

středeční

terén

do

Třeště, Telče, Počátek a Žirovnice a
také

má

službu

na

kontaktní

místnosti.

Kolegyně Michaela Bartoňová, úspěšně
dokončila
studium
adiktologie
magisterského stupně na Karlově
univerzitě v Praze.
Dne 15. 09. Míša úspěšně složila státní
zkoušku a obhájila diplomovu práci.

Gábi získala ocenění od
města Jihlavy!
Kolegyně Mgr. Gabriela Bláhová
dne 6. 10. 2021 získala ocenění
za svou práci v sociálních
službách.

"Děkuji kolegům, své vedoucí a paní
ředitelce. Jsem moc ráda, že mohu
pracovat v tak skvělé organizaci jako
je charita. Ocenění si moc vážím, a
nadále budu dělat práci kvalitně a s
takovým nasazením jako do teď."
Gábi

Spolupráce jihlavského terénu

V

jihlavském

terénu

spolupráci

s

poskytuje

kontejnery

Klára

Městskou

a

policií,
na

Gábi
které

špinavý

zahájili
káčko
injekční

materiál. "Když jsou plné, vyzvedneme je a
odevzdáme k bezpečné likvidaci. MP nám také
poskytuje informace o tom, kde stříkačky nachází
a my se pak, na daná místa, můžeme více
zaměřit." Klára

Účastnili jsme se Letní školy Harm Reduction
Co to vlastně je? Jde o třídenní vzdělávání, určené pracovníkům
nízkoprahových služeb a dalším zájemcům o práci s uživateli návykových
látek. Program je nabitý spoustou užitečných informací a dovedností pro práci
s naší cílovou skupinou, jedná se zejména o nácvik praktických dovedností,
výklad je doprovázen diskusí, workshopy, případovými semináři apod.
"Nejvíce se mi líbil příspěvek kolegy z kontaktního centra v Krnově, který
přednášel o práci na bytech uživatelů drog. Dozvěděl jsem se různé tipy,
které se týkají např. kdy je tato práce vhodná, jak se mám připravit na
poskytnutí služby u někoho na bytě, na co si dát pozor nebo čeho se
vyvarovat. Celá LŠHR je skvělá v tom, že se tam potkají pracovníci z celé
republiky a mohou mezi sebou sdílet své postřehy ohledně práce s uživateli
drog." Štěpán

Testovací týden pro veřejnost
Již

podruhé

jsme

uspořádali akci

v

terénních

lokalitách

Zjisti jak na tom jsi! Kdy v

jednotlivých městech testujeme anonymně a
zdarma na HIV, VHC, VHB a syfilis kohokoli,
kdo projeví zájem.

"Celkově se přišlo otestovat 15 lidí a bylo
provedeno 45 testů. V Pelhřimově a Kamenici
nad Lipou se nepřišel otestovat nikdo, což nás
velmi mrzelo." Anna a Míša

Testovali jsme v těchto
městech (počet
otestovaných osob):
Jihlava (3)
Polná (2)
Luka nad Jihlavou (2)
Pelhřimov (0)
Kamenice nad Lipou (0)
Humpolec (1)
Pacov (4)
Třešť (1)
Telč (2)

Stáže a vzdělávání
Protože čeká budovu káčka rekonstrukce, rozhodli jsme se navštívit
různá káčka po ČR, abychom načerpali inspiraci k tomu, jak nejlépe
budovu přizpůsobit poskytovaným službám. Navštívili jsme Sananim a
Stage 5 v Praze a také káčka v Trutnově, Pardubicích a Hradci Králové.

V říjnu jsme se vypravili do terapeutické komunity Podcestný mlýn,
abychom mohli klientům podat co nejpřesnější informace o léčbě v
terapeutické komunitě.
Měli jsme také vzdělávání v oblasti individuálního plánování, tvorbě
veřejného závazku, motivačních rozhovorů a krizové intervenci.

V červnu k nám přišla inspekce z Ministerstva
práce a sociálních věcí. Šetření trvalo dva dny a
získali jsme plný počet bodů! :)

Co se ještě událo?
Vyšly články v novinách o naší
práci a na listopad ještě chystáme
mini kasuistiku do novin.

Účastnili jsme se protestu
Dne 5. 10. se konal celonárodní
protest adiktologických služeb za
odvolání Jarmily Vedralové a proti
přesunu adiktologických služeb pod
Ministerstvo zdravotnictví.

Byli jsme na Týdnu sociálních služeb v
Humpolci a na Prázdninách v Telči, kde
jsme prezentovali naši službu a testovali Od dubna 2022 bude v provozu
Adiktologická
ambulance
v
na infekční nemoci.
budově CUV!

Naše milá vedoucí, Anna Mištová
odjela v říjnu na dovolenou a vrátí se
až v lednu. Do té doby ji zastupuje
Štěpán Holec.

Naši donátoři

