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OCENĚNÍ!
Ve středu 5.  ř í jna z ískala  naše vedoucí  Anna

ocenění  v  rámci  Týdne sociálních s lužeb od

Města J ihlava.  Gratulujeme!

„Chtěla  bych moc poděkovat za tohle

ocenění ,  kterého s i  velmi  vážím.

Určitě  nepatří  jenom mně,  ale  také mým

dvěma týmům -  Centra U Větrníku a

Adiktologické ambulance,  bez kterých bych

se žádného podobného ocenění

nedopracovala,  protože na veškeré práci ,

pod kterou jsem podepsaná,  mají  největší

podí l  právě moji  kolegové.

Chtěla  bych j im tedy moc poděkovat za

jej ich pracovitost,  trpěl ivost  (která je  se

mnou občas obzvláště důležitá)  a  velkou

podporu,  kterou od nich c ít ím,  když j i  nejvíc

potřebuju.  
Chtěla bych obzvlášť  poděkovat své

kolegyni  Míše,  která se  mnou stála  u

rozvoje  adiktologické ambulance,  za to,

že  vyniká ve kval itách,  které  jsou pro

mě nedostatkové,  a  bez kterých by

spousta věcí  ještě  vůbec nebyla. .  že  mě

tím moc motivuje. . ,  a  že  to  se  mnou

ještě nevzdala.  

Jsem moc vděčná za to,  že  jsem právě

tyto kolegy potkala na začátku své

pracovní  cesty,  a  že  se  mi  stal i  tak

bl ízkými.

V neposlední  řadě bych chtěla

poděkovat také své vedoucí  z  Oblastní

charita J ihlava Martině Hynkové a

ředitelce  naší  charity Haně Fexové,  za

jej ich obrovskou důvěru a  podmínky,

které mi  dávaj í  pro to,  abych svou práci

v  adiktologických s lužbách,  která je

fakt  skvělá,  mohla dělat  podle  svého

nej lepšího odborného přesvědčení . ‘ ‘

https://www.facebook.com/mestojihlava/?__cft__[0]=AZVeCEIwPRZidCrqhTzVMiKhYaSk4wbSjEFGtBTL1jLhloDWN4nhXXsaI6ILt6DWWob488iwTXUW-QP76kPdm8CcVV_h-nNIAy_O05RapLF8kkweVVgzopv90VNHK_LesRDjPD4CuP8g20pwL1xVvOVwgY4dxtLJjqvcL27TaW9cbCYlzmcvt9Qu9tQ8qxyWIT4&__tn__=kK-R


Po téměř dvouleté pauze,  kdy se  kvůl i  pandemii  COVID-19

nekonaly  téměř žádné festivaly,  se  festivalová sezóna rozjela

na plné obrátky,  a  my jsme byl i  u  toho.  Zúčastni l i  jsme se

Bernard Festu v  Humpolci ,  Loděnice Festu a  Vysočina Festu v

J ihlavě,  Kravín Festu ve Chválkově na Pelhřimovsku a  byl i

jsme také na Prázdninách v  Telči .  

KÁČKO NA FESTIVALECH

Návštěvníkům festivalů  jsme nabízel i  možnost  se  nechat

otestovat  v  našem terénním voze na infekční  nemoci ,  t j .  HIV,

hepatit ida typu B,  hepatit ida typu C  a  syf i l is .  Dále  jsme měli  k

dispozici  a lkohol  tester,  návštěvníci  s i  tedy mohli  př i j í t

dýchnout a  z j ist it  hladinu alkoholu.  Nabízel i  jsme také

možnost  s i  vyzkoušet  speciální  brýle,  které s imuluj í  stav po

užit í  různých návykových látek č i  j iných nepří jemných stavů,

jako je  například únava.

V rámci festivalové sezóny jsme otestovali celkem 69 osob a bylo provedeno

celkem 153 testů na infekční nemoci.

„Příští rok budeme chtít být opět přítomní na festivalech s naší testovací

akcí Zjisti, jak na tom jsi! a testovat zájemce, protože nechat se testovat na

infekční nemoci by mělo být ve společnosti normální.‘‘ sděluje pracovník

Štěpán.



MÁME NOVÉHO KOLEGU
Jsme velmi  rádi ,  že  mezi  sebou můžeme

přivítat  našeho nového kolegu Honzu

Kučeru,  který  pracuje  v  Centru U

Větrníku j iž  od června letošního roku.  

Honza kromě činnosti  v  kontaktním

centru pracuje  současně i  v

Adiktologické ambulanci  J ihlava.  „Moje

předchozí  pracovní  zkušenosti  v  oblasti

duševního zdraví  mě dovedl i  i  k  l idem,

kteří  drogy užíval i  nebo užívaj í .  To pro

mne vlastně bylo i  impulsem k tomu

navázat  kontakt  s  pracovníky Káčka,  s

kterými jsme mohli  o  těchto tématech

více  mluvit  a  vzájemně se  podporovat.

Po čase jsem pak dostal  nabídku být

součástí  týmu Káčka a  vl ivem různých

okolností  se  tomu také i  stalo. ‘ ‘

ZJISTI, JAK NA TOM JSI!
První  srpnový týden se  uskutečni l  j iž  3 .

ročník  testovací  akce pro veřejnost  Zj ist i ,

jak  na tom js i ! ,  během které testujeme

zájemce z  řad veřejnosti  na infekční  nemoci

v  lokal itách,  kde poskytujeme terénní

služby.

"Letos se  př iš lo

otestovat  celkem

15 osob a  bylo

provedeno 49

testů,  což  je

podobné jako

minulý rok. ‘ ‘

sděluje

pracovnice Aneta.

Pracovnice Gábi se 1. a 8. 11. zúčastnila vzdělávání o

bytové problematice v Jihlavě. „Sešla se nás tam

různorodá skupina odborníků, což hodnotím jako

velké pozitivum. S kolegy jsme si navzájem předávali

zkušenosti a zamýšleli se společně nad tím, co by se

v Jihlavě dalo dělat, aby se situace zlepšila. Také

jsme se bavili o tom, jak můžeme mezi sebou

navzájem spolupracovat při řešení klientovi

zakázky. Byl nám představen koncept sociálního

bydlení v Ostravě a předány zkušenosti o tom, jak je

důležitá spolupráce a komunikace mezi všemi

aktéry, kteří se na zlepšení bytové situace mohou

podílet. Dozvěděli jsme se také, jak je možné s

klienty pracovat na udržení bydlení." 



LETNÍ ŠKOLA HARM REDUCTION 2022
Od 14.  do 16.6.  se  celý  tým káčka zúčastni l  j iž  15.  ročníku  vzdělávací  akce Letní  školy

Harm Reduction,  kterou pořádá  organizace SANANIM.  Témata byla  zaměřena na různé

oblasti  práce v  kontaktních centrech,  například na méně r iz ikové braní  nebo co,  dělat,

když volá  partner,  rodič  o  pomoc.  Inspiroval i  jsme se,  jak  pracuje  organizace Magdaléna

o.p.s .  na festivalech.  Dozvěděl i  jsme se také informace spojené s  žádáním o dávky nebo

vyřízením osobních dokladů.  Na akci  byly  také kolegyně z   organizace ODYSEUS,  což je

kontaktní  centrum na Slovensku,  a  představi ly  nám,  jaká je  tam situace v  oblasti  HR.  V

neposlední  řadě jsme se zúčastni l i  tradičního sportu LŠHR obíhačky.  Obsadi l i  jsme

skvělé  2 .  místo v  HR kvízu a  vyhrál i  jsme pro naše kl ienty kávu,  kterou s i  můžou dát  na

kontaktní  místnosti  zdarma.  

„Na letní  školu HR vzpomínám s  potěšením.  Překvapi l  mě rozsah nabízených přednášek,

a je l ikož jsem byla na akci  poprvé,  snadno jsem si  př iš la  na své.  Navíc  pobyt v  př írodě s

celým pracovním týmem dodal  vzdělávání  půvab.  Při  z j ištění  s ituace na Slovensku v

oblasti  HR ve mně přetrvává vděčnost  za pracovní  podmínky,  které  umožňuje  stát  

a  organizace Charity. ‘ ‘  připomíná pracovnice Martina.

https://www.facebook.com/events/393241006073706/?__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/sananimzu/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/MagdalenaOPS?__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/OZ.Odyseus/?__tn__=kK*F


V listopadu jsme do týmu přivítali naší nejnovější

členku s italskými kořeny Annu Giuliu, která bude na

pozici pracovník v sociálních službách. „V srpnu jsem

se přestěhovala z Prahy do Telče, takže jsem hledala

nějakou práci a když na mě nabídka místa v Káčku

vyskočila, hned jsem se toho chytla, protože mě práce

v tomhle oboru vždycky lákala. Původně jsem chtěla

jít studovat adiktologii, což mi nakonec nevyšlo, takže

jsem ráda, že mám možnost pracovat v tomhle oboru

díky Káčku.‘‘, uvádí Giuli.

VÍTÁME NOVOU KOLEGYNI

BenBenvenvenutouto

LOUČÍME SE S MARŤOU
Po roce a půl se loučíme s pracovnicí Marťou, která

opouští káčkové řady a přesouvá se o patro výš do

Adiktologické ambulance Jihlava a Poradny pro

gambling Kraje Vysočina. Děkujeme jí za odvedenou

práci v káčku a terénu a přejeme vše nejlepší v

pracovním a osobním životě.

HARM REDUCTION SKUPINA
S novým školním rokem jsme opět navázali

spolupráci s Výchovnými ústavy Janštejn a

Počátky a zahájili jsme Harm reduction skupinu,

což je program, která je určená uživatelkám

návykových látek, které jsou umístěné ve

výchovných ústavech. Jedná se o skupinová

sezení, která jsou zaměřena na různé problémové

či potenciálně problémové oblasti jejich života. HR

skupinu zajišťuji 2 pracovníci CUV a poskytují ji 1x

za 14 dní. Klientky mohou přinášet témata, sdílet

své zkušenosti, vyjadřovat své názory, a to v

chráněném prostředí skupiny. Primárně se jedná o

témata související se zkušenostmi s užíváním,

bezpečnější aplikací, snižováním rizik,

bezpečnějším sexem, rodinnými a partnerskými

vztahy, životem ve VÚ, školou, přípravou na

zaměstnání a výhledy do budoucnosti.

DO PRÁCE NA KOLE
Celý  květen se  nesl  ve  znamení  akce Do

práce na kole,  do které jsme se

přihlási l i  pod názvem Snižování  škod.  V

rámci  výzvy se  nám podaři lo  ujet  na

kole,  koloběžce,  uj ít  pěšky celkem 515

km.

„Chci poděkovat všem

kolegyním a kolegům za

příležitost být součástí

týmu a za společně

strávený čas.

Na závěr patří mé

poděkování určitě i

klientům, které jsem při

své práci ráda poznala.‘‘ 



VOLNOČASOVÉ PROGRAMY
Druhá polovina roku 2022  se  v  kontaktním centru

nese ve stylu  speciálních volnočasových

programů pro naše kl ienty.  Koncem května jsme

napsal i  žádost  o  f inanční  podporu z  Programu

prevence kr iminal ity  města J ihlavy,  která byla

při jata.

Pro naše kl ienty jsme připravi l i  různé přednášky

na téma sebeobrany,  dluhové a  trestně právní

problematiky.  Proběhl  workshop na téma agrese a

jak s  ní  naložit ,  kdy bylo  naplánováno pobavit  se  s

kl ienty,  o  tom co je  štve,  co  j im naštvání  spouští ,

jak  s  t ím pracuj í .  Do budoucna j im zůstává

možnost  možnost  využít  k  vybit í  emocí  boxovací

pytel ,  který  jsme j im pořídi l i .  

Mezi  volnočasové aktivity,  které s louží  k

smysluplnému trávení  volného času,  jsme zařadi l i

š ipkový turnaj ,  turnaj  ve  stolním fotbálku a

zátěžový výlet  na Čertův hrádek.  Proběhl  také

Graff ity  Jam,  který  měl  na starost  jeden z  našich

kl ientů.  Sám si  př ipravi l  návrh,  vybral  s i  spreje,

barvy a  během akce byl  k  dispozici  i  dalš ím

účastníkům a ochotně j im vysvětl i l ,  jak  na to.

Na prosinec je  naplánované malování  obrazů s

kl ienty,  kdy budou využity  artef i let ické techniky.

Tuto akci  bude mít  pod palcem pracovník  Štěpán,

který právě studuje  čtyř  semestrový Kurz

Arteterapie  na VŠPJ  a  první  semestr  je  též  hrazen

z Programu prevenci  kr iminal ity.

Nechybí  ani  j iž  tradiční  vánoční  oběd,  kdy s i

kl ienti  mohou připomenout a  zažít  vánoční

atmosféru,  a le  i  zvyky a  tradice,  které k  tomu

patří .

„Zatím proběhla přibl ižně půlka akcí ,  a  jak už  to

bývá,  některé akce byly velmi  úspěšné,  některé

zase méně.  Největší  úspěch měl  zatím Graff ity

jam,  ale  věřím,  že  turnaj  ve  stolním fotbálku bude

také velmi  zdaři lý. ‘ ‘  komentuje  Klára .



DALŠÍ NOVINKY Z KÁČKA
Pracovnice Klára po téměř čtyřech letech

mění  čtvrteční  terén,  kdy poskytovala  terénní

služby v  J ihlavě.  Nově bude jezdit  do terénu

každou středu do Třeště,  Telče,  Počátek,

Žirovnice,  Stonařova a  okolních obcí .  

Dále  také od 1 .  ř í jna zastává post  zástupce

vedoucího Centra U Větrníku.

Anna a  Martina se  ve středu 5.  ř í jna

zúčastni ly  akce Koláč  pro Bárku,  kde

prodávaly  koláče v  j ihlavské

nemocnici .  Výtěžek této sbírky je

určen pro Domácí  hospic  Bárka.Ve středu 13 .  zář í  jsme se zúčastni l i

společně s  pracovníky Adiktologické

ambulance J ihlava a  Centrem primární

prevence DOK přednášky pro zástupce

odboru zdravotnictví  a  sociálních věcí ,

OSPODu,  základních a  středních škol  a

dětských domovů na městském úřadě v

Humpolci .  Obsahem přednášky bylo

představení  naší  s lužby,  seznámení  s

nikotinovými sáčky,  kratomem, alternativy

kouření  č i  CBD.
V pátek 7 .  ř í jna se  v  rámci  Týdne

sociálních s lužeb uskutečni l  v  Centru U

Větrníku Den otevřených dveří .  Celkem

naše centrum navštívi lo  55 osob,  za  což

jsme velmi  rádi .

V ponděl í  17 .  ř í jna se  vedoucí

pracovnice Anna zúčastni la  vzdělávání ,

které bylo  zaměřeno na Práci  s

traumatizovaným jedincem. 



Naši donátoři.

Děkujeme také všem podnikatelům, firmám i jednotlivcům,
kteří nás podporují v naší činnosti.

Děkujeme za podporu.


