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Mezi ho
odnotová vý
ýchodiska, re
esp. základn
ní hodnoty oboru
o
adiktologie navržženo zařadit:


dameček)
prrofesionalitu a zdraví (Ad



re
espekt a úctu
u ke klientovi (Těmínová))



hrranice ve vzttahu klient – pracovník ad
diktologickýc
ch služeb, erudice pracovvníka (Miovský)



biio-psycho-so
ociálně-spiritu
uální model zzávislosti (Ka
alina)



olerence k růzzným životníím hodnotám
m a respekt k nim (Kalina)
to



prrincip dopro
ovázení (nepřebírání o
odpovědnosti za klienty
y, nikoli vee smyslu lh
hostejnosti)
(T
Těmínová), odpovědnost
o
Kalina) – nuttnost práce s motivací
adiktologa zza proces? (K



přřiměřené up
platnění evidence-base d přístupu (100% uplatnění můžže přinášet extrémy)
(R
Radimecký)



re
espekt k právvům všech osob dotčenýých adiktologickým problé
émem – rodi na atd., navíc klientem
ne
emusí být nu
utně jen závis
slý (Miovský))



zá
ájem o rodinn
ný kontext ja
ako jeden z p
pilířů adiktolo
ogické péče (Kalina)
(



dů
ůraz na kontinuální vzdělávání (Kalin
na, Těmínová
á)



je
e jednou ze základních
z
ho
odnot abstine
ence (vstup z fóra) ???



pě
ěstování a po
odpora svobody člověka (Riesl)



zo
odpovědnostt (adiktologa, klienta, „ob oru“ ve vztah
hu ke společ
čnosti) (Fidessová)



um
mění konfron
ntace (Libra)



em
mancipace oboru
o
a ochra
ana oboru prroti zneužití (politickou
(
mocí, komerčnní sférou atd.)



býýt náročný na
a sebe i na klienty
k
(Těmíínová)



m
multidisciplina
ařita oboru (T
Těmínová)



ne
eutralita (z fó
óra) – ve smy
yslu zachová
ání neutrality
y např. ve vzttahu klient - rrodina

Poznám
mky, náměty
y k další disk
kusi:


býýt si vědom různorodostti hodnot v n
návaznosti na
n oblast, v níž
n profesionnál z oboru adiktologie
a
prracuje (přímé
é služby klien
ntům x úřad x vzdělávání atd.)



býýt si vědom toho,
t
že „nejs
sme experti na životy dru
uhý lidí“



býýt si vědomi „moci“, kterrou má praco
ovník v adikttologických službách
s
nadd příběhy/os
sudy jiných
lid
dí



ne
ezužovat tém
ma základníc
ch hodnot ob oru jen na ottázku léčby závislostí
z



vyydiskutování témat dobrovolná vs. nedobrovolná léčba, nucená
n
léčbaa (význam nucení ve
sm
myslu vytvoření prostoru))
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do
o jaké míry se obor ad
diktologie po
okládá za „n
nástroj státu
u“ k naplňovvání jeho cílů, přestav
o společnosti?
? – s kým má
á adiktolog zzákladní konttrakt? – jak společnost
s
sskrze nás uplatňuje své
odnoty?
ho



je
e/má být záje
em klienta vždy nejvýš?



ja
aká „dobra“ , „prospěch klienta“ nabízzíme?

Další ná
áměty do dis
skuse zasíle
ejte prosím na e-mail: fidesova@ad
f
diktologie.ccz

V Praze dne 6.9.201
12
Zapsala: Hana Fidessová

