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Združenie abstinentov Slovenska 

Cieľ projektu 

Cieľom tohto pilotného projektu podporeného Nadáciou pre podporu občianskych 
aktivít, v spolupráci s Pinelovou nemocnicou v Pezinku je, aby bolo pokryté spek
trum od liečby až po dlhoročné abstinovanie . Aby to nebol len jeden druh pobytu 
omieľaný donekonečna. Chceme, aby sa definovalo viacero typov ozdravovacích po
bytov a na samotnom záujemcovi bude záležať, ktorý druh si vyberie . 

Naším cieľom je naučiť sa konať tak, aby sa aktivity štátu (zastúpeného mini
sterstvami, nemocnicami, zdravotnými poisťovňami, vládnymi výbormi atď.) a svoj
pomocných sociét (zastúpených občianskymi združeniami, nadáciami , abstinent
skými klubmi) dopÍňali a aby sa ich pozitívny efekt znásoboval do tzv. "syner
gického efektu" . 

Združenie abstinentov Slovenska si dáva za cieľ, aby jeho programy smerovali 
k znižovaniu dopytu po drogách a boli prínosom pre zlepšovanie zdravotného stavu 
abstinujúceho i jeho rodiny a v konečnom dôsledku i celkového obyvate ľstva všeo
becne. Aktivity ZAS smerujú k upevňovaniu rodiny a zvyšovaniu bezpečnosti obča
nov. Aktivity ZAS sú formulované a uskutočňované tak, že zodpovedajú našej 
kultúre, veku a pohlaviu cieľových skupín. Snažíme sa byť aktívnymi prispievateľmi 
pre vytváranie podporného prostredia aj po ukončení programu. Systematicky 
hľadáme spôsoby, ako umožňovať abstinujúcim i ich rodinám a v neposlednom rade 
aj mladým ľuďom osvojovať si pozitívne postoje voči hodnotám života aj bez 
výslovného dôrazu na drogy, podnecujeme mechanizmy, ktoré sú nositeľmi zdravého 
osobnostného vývinu. Aktívne pôsobíme na verejnú mienku v prospech zdravého 
životného štýlu pre čo najširšie spektrum verejnosti (abstinenti, rodinní príslušníci, 
adolescenti, pedagógovia, zdravotníci). 
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Závislosť nemá jedinú príčinu, preto sa tiež pri liečbe závislostí používa viacero 
postupova li ečba musí byť pokiaľ možno dlhodobá a intenzívna. To často vyžaduje, 
aby pacient využíval ponuky rôznych zariadení a spoločenstiev (skupiny AA, kluby 
abstinentov, nadácie ... ). Dôležité je zvyšovanie motivácie k liečbe a doliečovaníu . 

Postupy zvyšovania motivácie sa tešia v zahraníčí zaslúženej pozornosti, o jej uži
točnosti už pochybuje málokto. Preto je dôležité, aby jednotlivé organízácie a zaria
denia o sebe vedeli (výročné správy ap.) a aby dobre spolupracovali. 

Patologické závislosti prinášajú spoločnosti nemalé problémy či už vo forme eko
nomicky vyčísliteľných škôd alebo v zhoršení kvality zdravia a zhoršení a sociálnych 
vzťahov v rodinách i v širšej spoločnosti. Tu níe je možné tak presne kvantifikovať 
rozsah škôd. Pre patologické závislosti je typická okrem iného aj jedna zvláštnosť, 
a to, že už vybudovaná závislosť síce pretrváva až do smrti, ale ak daná osoba ab
stinuje, chorobné prejavy závislosti počas abstinencie vôbec nevystúpia na povrch. 
J ednoducho táto osoba s utlmenou závislosťou dokáže žiť zdravý, plnohodnotný ži
vot. V stručnosti táto schéma je takáto: 

abstinent -+ Iw nzument -+ pijan, narkoman -+ závislý pacient -+ rekonvalescent -+ 

abst inujúci závislý. 

Rokmi budovaná závislosť vtláča veľmi výraznú pečať do osobnosti závislého. 
Preto špecializované odvykacie liečby netrvajú tri-štyri dni, ale níekolko mesiacov. 
A ak pacient začne abstinovať, vybudovaná závislosť je len utlmená. Cieľom je, aby 
zostala utlmená čo najdlhšie . Najlepšie je, ak je to tak po celý zvyšok života. 

Vieme , čo chceme, ale vieme aj to, že to níe je také jednoduché. Veď po absolvo
vaní li ečby nasleduje fáza rekonvalescencie, ktorá trvá spravidla tri roky. Na liečení 
a tesne po liečbe je abstinencia veľmi krehká a zraníteľná . Neraz sa stáva, že po
riadnu nepríjemnosť zapríčiní dobre mienený postoj partnera na ochranu absti
nujúceho, keď mu ponúkajú alkohol. Stačí vysloviť obrannú vetičku: "On nemôže ... " 
prípadne "On nesmie ... " a už je oheň na streche. Toto je len jeden pripad, ale 
z vlastnej skúsenosti vieme, že začínajúci abstinent i jeho rodinní pr íslušníci 
v prvých mesiacoch chodia okolo seba ako po mínovom poli. Môžem mu toto pove
dať. .. ? Nezraní ho to ... ? Mám ísť na tú pol roka plánovanú oslavu? Mám tam ísť sa
ma? .. . alebo aj s ním ... ? Mám mu pomáhať v abstinencii alebo môžem od neho aj 
vyžadovať plnenie si bežných rodinných povinností. .. ? 

Nie menší zmätok sa odohráva aj v hlavách abstinujúcich: ,,Mám právo vyžado
val od nej, aby aj ona abstinovala? Mám právo nástojiť na tom, aby sme mali 
domácnosť bez alkoholu, aj ked partnerka neabstinuje? Mám právo mať odlišné 
názory ;w výchovu detí, ked doteraz všetko bolo len na tej mojej. . . ?" 

Dobrá schopnosť sebauvedomenía a dobré vnímaníe vonkajšieho sveta totiž 
závislému umožňujú rozpoznať blížiace sa nebezpečenstvo , nech už prichádza z vnú
torného sveta "baženie", alebo zvonku, napr. reklama na pivo, alebo iný "spúšťač", 
ako vyššie pomenované príklady. Aby mohol človek používať níektoré účinné postu
py na prekonávanie závislosti, musí najprv pochopiť, že je ich použitie pre 
konkrétne situácie dôležité. Preto níe náhodou rozvíjaníe sebauvedomenía a lepšie
ho uvedomenía si vonkajšieho sveta sa prelína celým spektrom liečby a doliečovanía 
závislého i jeho najbližších. 
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Cielouá skupina 

Rodiny a jednotlivci u ktorých sa vyskytol problém so závis l osťou od alkoholu a 
iných drog; rodičia závislého dieťaťa , životní partneri závislého jedinca od a lkoholu 
a iných drog; deti závislého jedinca, pedagógovia, ktorí pracujú s mládežou pri pre
vencii, lekári a psychológovia pracujúci so závislými jedincami. Motivačno - re la
xačné pobyty sú plánované spolu pre 250 ľudí , väčšinou sociá lne odkázaných. 
V sociálne slabých vrstvách obyvateľstva je všade vo svete najviac drogovo 
závislých. Našou snahou je získať aspoň jednu polovicu z celkového počtu zúčast
nených, ktorí sú po liečbe do 1 roka a ich rodinných príslušníkov , ktorí sa zúčastnia 
takéhoto druhu pobytu prvýkrát. 

Súhrnný obsah projektu 

Niekomu môže pripadať dlhodobá liečba a doliečovanie závislostí neúmerne dlhé. 
Exístujú však doklady o tom, že u ľudí závislých od návykových látok koreluje dÍžka 
liečby a doliečovania s jej priaznivým výsledkom. Pre zotrvanie v terapeutickej ko
munite býva kritický začiatok liečby, k najväčšiemu počtu predčasných odchodov 
dochádza totiž práve v tomto období. Prospešný môže byť tlak zo strany okolia a ro
diny, pestrosť a zaujímavosť programu, zvláštna pozornosť jednotlivým č lenom ko
munity (napr. patrónstvo zo strany skúseného člena komunity k nováčikovi ) 

a vhodné prvky liečby, ktoré sú väčšinou dobre akceptované (re laxačná hudba, ar
teaktivity, športové aktivity apod.). 

Patologické závislosti prinášajú spoločnosti nemalé problémy č i už vo forme eko
nomicky vyčísliteľných škôd alebo v zhoršení kvality zdravia a zhoršenia sociálnych 
vzťahov v rodinách i v širšej spoločnosti. Tu nie je možné tak presne kvantifikovať 
rozsah škôd. 

Na druhej strane však medzi liečiacimi sa pacientmi závislými od chemických 
látok alebo od patologického konania sa vyskytuje aj dosť jedincov, ktorí prežívaj ú 
skutočný zázrak. Sami nedokážu pochopiť, ako mohlo u nich prísť k takej (po
zitíunej) skutočne reuolučnej zmene za taký krátky čas. Ako sa triezvosť a lebo absti
nencia, nie každému vyhovuje ten istý termín, mohla zo dňa na deň stať jednou 
z najvyšších hodnôt ich života. Samozrejme, že za túto pozitívnu zmenu sú neuve
riteľne vďační a ochotni byť aktívnymi v prospech svojej "druhej pôrodnice". Veď 
mnohí sa tu skutočne naozaj druhýkrát narodili . V praxí sa jednoznačne ukazuje, že 
u mnohých ľudí s návykovým problémom dochádza k prirodzenému zvyšovaniu se
bavedomia s pokračujúcou abstinenciou. 

Nielen pacienti a bývalí pacienti sú veľmi vďačnými ľuďmi v prospech "tých 
svojich najúžasnejších záchrancov". O nič menej vďačnými sú aj ich rodinní partne
ri (manželky, manželia ), deti (tie malé, a le aj dospelé) a v neposlednom rade aj 
ľudia z práce, kde závislý pracuje. 

Nie je ničím výnimočným, ak zamestnávateľ svojmu pracovníkovi vybaví li eče 

nie, alebo aspoň čiastočne vyvinie tlak, aby sa podrobil li ečbe, pretože vie, že z triez
veho pracovníka bude mať neporovnateľne vyšší účinok ako predtým. Z vlastnej 
skúsenosti vieme, že vo viacerých organizáciách abstinujúci pacienti presvedčili 
ďalších svojich priateľov, aby sa išli liečiť a tí potom presvedčili ďalších. J e to ten 
dobrý druh štafety, ktorý si zákonite musí všimnúť aj zamestnávateľ. 
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Združenie abstinentov Slovenska pri podpore starostlivosti a dlhodobej pomoci 
opätovného začleňovania sa drogovo závislých osôb do života v prirodzenom so
ciálnom prostredí s pracovným uplatnením a stabilizáciou rodinných väzieb aktív
ne spolupracuje so štátnymi i neštátnymi subjektmi poskytujúcimi pomoc závislým 
od drog a vytvá ra tak účinné podmienky na podporu triezvosti a zdravého životného 
štýlu so zreteľom na regionálne odlišnosti. 

V bežnom živote sú ľudia , ktorí vydržia byť celý život abstinentmi. Niektorí sa 
zastavia vo fáze konzumenta a dokážu požívat alkohol bez toho, že by im spôsoboval 
akékoľvek problémy. Určitá skupina zastane vo fáze pijanstva a aj keď im požívaníe 
alkoholu spôsobuje problémy, nie sú vo väčšine prípadov až také razantné, aby sa 
podrobili liečbe. Najviac ľudí k li ečbe prinútia problémy, ktoré sú sprievodným ja
vom závislosti. U niekoho to môže byť rozpadávajúca sa rodina, u iného rozpadajúca 
sa pečeň , u ďa l ši eho strata zamestnania vďaka neprimeranému požívaníu alkoho-
lu .. . _ 

Dnes fungujú už desatročia zabehnuté terapeutické tímy pre liečbu patolo
gických závislostí. Každá zdravotnícka inštitúcia má svoje jemné odchýlky v liečeb 

nom režime a v liečebných postupoch. 
A zopár rokov už funguje už aj viacero prúdov svojpomoci pre oblast patolo

gických závislostí so širokým spektrom ponúk (kluby, skupiny, literatúra, terénne 
terapie, relaxačno-motivačné pobyty ... ) 

V posledných rokoch sa však ťažisko pozornosti zameriava aj na rodinných prí
slušníkov. Už neplatí mechanízmus "Jeho výsosť ABSTINENT". Už sú preč časy, 
kedy sa uplatňovalo : "len my abstinenti sme dobrí a všetok svet okolo nás je zlý ... " 
V svojpomocných societách si svoje pevné pozície vydobyli aj rodinní príslušníci . 
Predovšetkým sú to partnerky abstinujúcich a dospelé deti abstinujúcich. Títo ro
dinní príslušníci sú v niektorých prípadoch nielenže rovnocenní s abstinentmi , ale 
zopá r takýchto rodinných príslušníkov aj prevyšuje kvality samotných abstinentov. 
Inými slovami povedané, rodina sa môže priamo alebo nepriamo podieľať na vzníku 
a rozvoji závislosti niektorého člena, ale rovnako tak rodina môže rozvoju závislosti 
predchádzať, alebo veľmi účinne pomáhať pri prekonávaní problému závislosti. 
Zdôrazňujeme, že rodina väčšinou disponuje oveľa mocnejšími motivačnými nástroj
mi než terapeut. A snažíme sa to v praxi čo najvhodnejšie využívať. 

Dostávame sa k predpokladu, že jestvujú ľudia (zatiaľ berme do úvahy len absti
nujúcich a ich rodinných príslušníkov), ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas 
(dovolenku) na ozdravovacie aktivity (pre abstinujúceho môže byť ten istý pobyt 
určitou formou terapie a pre jeho životného partnera to môže byť vysoko motivujúci 
pobyt, no a pre dieťa presne ten istý pobyt môžu byť super prázdníny). Priaznívý 
efekt rodinnej terapie pri liečbe návykových chorôb má transkulturálnu platnosť, 

ako o tom svedčí práca Maharajha a Bhugry (1993). O užitočnosti rodinnej terapie 
svedčí okolnosť, že využívaníe rodinnej terapie zlepšuje okrem iného schopnosť pa
cienta dokončiť liečbu a tiež zlepšuje liečebné výsledky (napr. Boylin a spol., 1997). 
Zdá sa, že to, aký postup sa pri rodinnej terapii použije , níe je také podstatné ako 
okolnosť, že sa pri liečbe návykového problému dajakým spôsobom pracuje (napr. 
Bennuin, 1985; 1988) zistil pozitívny efekt rodinnej terapie užšie zameranej na 
návykové správaníe. Friedman (1990) navrhuje , aby sa účasť rodičov na liečbe po
važovala za podmienku prijatia dospievajúceho pacienta do liečebného programu. 
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Naučme sa konať tak, aby sa aktivity štátu (zastúpeného nemocnicami, zdra
votnými poisťovňami, vládnymi výbormi ... ) a svojpomocných sociét (zastúpených 
občianskymi združeniami, nadáciami , abstinentskými klubmi. .. ) dopÍňali a aby sa 
ich pozitívny efekt znásoboval. Aby sa so zručnosťami potrebnými pre život naučili 
závislí pracovať už na liečbe a pokračovali v ich uplatňovaní aj po liečbe pri zvládaní 
rizikových duševných stavov, autoregulácie a rôznych fori em sebaovplyvňovania . 

Ako príklad môžeme uviesť schopnosť motivovať sa k zdravému spôsobu života, 
schopnosť uvoľniť sa, používať vhodnú relaxačnú techniku, odpočívať. .. 

V súčasnosti sa už každoročne robí veľa terénnych te rapií, re laxačno-moti

vačných pobytov, abstinentských športových hier. Každá skupina to robí po svojom 
a niet medzi týmito akciami hlbšej previazanosti. 

My sa prihovárame za teoretické definovanie ozdravovacích aktivít tak, aby bolo 
pokryté spektrum od liečby až po dlhoročné abstinovanie. Aby to nebol len jeden 
druh pobytu omieľaný donekonečna . Chceme, aby sa definovalo viacero typov ozdra
vovacích pobytov a na samotnom záujemcovi bude záležať, ktorý druh si vyberi e. 

Pobyt svojpomocnej skupiny v nem ocnici 

Zloženie tvorili: klienti v li ečbe a rodinní príslušníci liečiacich sa pacientov 
(manželia, manželky, maloleté i dospelé deti ) a abstinenti s rodinami i jednotlivci. 

Patrí sem nácvik partnerských, rodičovských zručností, poradenstva týkajúceho 
sa napr. toho, aby rodičia a partneri trávili viac času s problémovým členom rodiny, 
alebo mu pomohli hľadať vhodnú spoločnosť a záujmy. Schmidt (1995 ) popisuje 
u dvoch tretín zúčastnených rodín zlepšenie v partnerských zručnostiach a pokles 
zneužívania návykových látok. Je ponúknutý vhodný životný štýl rodiny, ktorý 
sťažuje a znemožňuje návykové správanie. Nejde tu o obmedzenie všetkého, čo by 
"umožňovalo" návykové, ale i o vytváranie bezpečnejšieho životného štýlu rodiny, 
vyhýbanie sa spúšťačom apod. 

Fungovanie skupiny bude úplne nezávislé od nemocnice. Samozrejme, že skupi
na nesmie narušovať základné normy režimu. Skupina musí vopred vypracovať po
drobný plán pobytu, ktorý ešte pred uskutočnením pobytu prekonzultuje s prí
slušnými pracovníkmi nemocnice. Aby vopred boli jasné pravidlá. Na začiatku poby
tu potom organizátor oboznámi účastníkov, ktoré aktivity sú pevne stanovené (napr. 
čas stravovania), ktoré aktivity sú alternatívne (napr. futbal alebo návšteva hradu ), 
ktoré aktivity sa budú prelínať s liečebnou komunitou (návšteva na komunite alebo 
skupine liečiacich sa pacientova ktoré pravidlá je potrebné dodržiavať). Rovnako 
tak to môže byt aj návšteva pacientov v svojpomocnej skupine, napr. pri spoločnom 
táboráku. 

Prínos bude spočívať v tom, že pacienti ešte počas liečby budú mať možnosť 
spoznať viacero všedných neučebnicových abstinentov so všetkými ich radosťami 
i starosťami všedného dňa . .. Spoznajú aj manželky alebo manželov abstinentov a 
ich pohIady na abstinenciu ich životného druha. Čo sa im páči na abstinencii, alebo 
aké kolízie v abstinentskom procese svojho životného druha nechtiac spôsobi ii. .. Čo 
očakávajú od abstinujúceho partnera ... Rovnako tak budú dôležité aj pohlady detí, 
najmä z oblasti emotívneho prežívania. Aké je to mať pijúceho rodiča a aké to je 
mať abstinujúceho rodiča. 
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Li ečebná komunita bude spätne ovplyvňovať rodinných príslušníkov. Na vlast
ných skú senostiach prežijú , čo ten ich abstinent(ka) prežil , čo je pre neho dôležité. 
Určite budú po takýchto návštevách viac chápať, prečo je to pre neho dôležité. 

Svojpomocná skupina s pacientmi mimo zdravotníckeho zariadenia 

Ide o re l axačno - motivačný pobyt, kde boli čiastočne zastúpené aj terapeutické 
prvky. 

Hlavnú aktivitu na pobyte zabezpečovali vedúci svojpomocnej skupiny. Na poby
te sa zúčastnil a aj malá skupina pacientov-klientov (dvadsať) v liečbe, aj s terapeu
tickým dozorom. V zahraničnej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmom "contingen
cy management", čo spočíva v systematickom odmeňovaní žiaduceho správania a ne
odmeňovania alebo postihovania nežiaduceho správania. (napr. Higgins a Petry 
1$)9). Ide o veľmi efektívnu techniku. Uvedená zásada je využiteľná pre náš projekt 
ako odmena pre pacienta a jeho rodinu. Ide o pacienta, ktorý dodržuje pravidlá 
liečby a podieľa sa na li ečbe ostatných tým, že si plní vzorne svoje povinnosti. 

Pobyt fungoval na tom istom princípe ako predchádzajúci , a le určitá špecifikácia 
bola v tom, že účastníci pobytu okrem pacientov mali slobodu výberu, či sa zúčast
nia na akt ivi te a lebo nie. Napríklad manželka abstinenta si povie, že nejde na sku
pinu , a le že ide na prechádzku alebo jednoducho bude odpočívať. Skrátka nezúčastní 
sa na skupine a nič sa nestane. Ak sa však na stanovených aktivitách nezúčastní 
pacient, bude sankcionovaný presne tak ako na oddelení, kde sa li eči. 

Takýto prístup môže vyvol ať prudkú diskusiu, že ona môže a ja nie ... A vlastne 
to je možné výborne využiť na podrobnejšiu analýzu, prečo je to tak. Že v bežnom 
živote je veľa skupín ľudí, ktorí majú rozdielnu zodpovednosť i rozdielne výhody 
a privilégiá. Že generálni riaditelia majú svoje služobné autá, že riaditelia majú 
svoje asistentky ... Jednoducho prepracovali sa do postavenia, ku ktorému patria aj 
tieto veci . Rovnako tak je to aj v oblasti abstinencie. Niečo iné si môže dovoliť dlho
ročný abstinent ako začínajúci rekonvalescent alebo ako rodinný príslušník .. . 

Posilníme schopnosť účinne pracovať s motiváciou tak, aby nebola chápaná ako 
výsada školeného psychoterapeuta. Uvedomovaníe si svojich motivačných zdrojov a 
posilňovanie vlastnej motivácie k zdravému spôsobu života patrí k základným 
zručnostiam , ktoré uľahčujú abstinenciu. Navyše veľa postupov, ktoré sa používajú 
napr. na zvládanie baženia, pracuje s motiváciou (napr. uvedomenie si negatívnych 
dôsledkov recidívy, uvedomiť si minulé nepríjemné zážitky súvisiace s návykovým 
chovaním, uvedomiť si výhody abstinencie a myslieť na svoje zdravie). Naučiť ľudí , 
že pri sebamotivácii je dôležité si dávať skôr krátkodobé a dosažiteľné ciele. Seba
motiváciu je možné spájať i s posilňovaním žiaduceho správanía. Tak sa klient môže 
naučiť sebaodmeňovaníu napr. zvládnutie kríze obľúbeným jedlom, pochvalou apod. 

Aj rekonvalescent v prvé dni po liečbe si môže dovoliť oveľa menej , ako 
niekoľkoročný abstinent. Nie preto, že by mu to niekto zakazoval. Je to hlavne pre
to, že nemá potrebné skúsenosti a zložitejšie situácie nemusí zvládnuť. 

Pacienti na takomto pobyte budú akoby v skleníku, na ktorom sú už pootvárané 
okná i dvere . Budú síce ešte stále v ochrannom prostredí skleníka, ale už okúsia aj 
reálny život. 

188 



P. PODMAJERSKÝ, J. PRILLINGER / OZDRAVENIE RODINY 
A JEDNOTLIVCOV PRI DROGOVÝCH ZÁVISLOSTIACH 

Svojpomocná skupina bez pacientov mimo zdravotníclleho zariadenia 

Na prvý pohľad sa zdá, že takýto stopercentný svojpomocný pobyt do tohto spek
tra ani nepatrí. 

Vychádzajme však z toho, že terapeuti z nemocnice môžu svojim li ečiacim sa 
pacientom povedať, že za pár (dva, šesť, sedem alebo osem týždňov) bude sa konať 
(päť, šesť alebo sedem relaxačno-motivačných pobytov ... ) napr. v Dubovej v re
kreačnom zariadeni FUGELKA realizujú sa relaxačno - motivačné pobyty v dňoch 
1. - 8. 7. 2001 ; 16. - 23. 8. 2001 , ktorých sa zúčastnia (už to bude výsostne len ich 
volba) nie ako pacienti , ale ako rovnocenní členovia svojpomocnej skupiny. Rovnako 
tak terapeuti môžu dať tip na takýto druh aktivity aj rodinným príslušníkom li ečia

cich sa pacientov. No a v neposlednom rade veľa abstinujúcich dlhoročne udržiava 
kontakt so svojou nemocnicou a aj im môže byť takáto informácia užitočná . Takýto 
pobyt je tiež niekoľkonásobne menej finančne náročný a ko li ečba v nemocnici na 
lôžku po recidíve. 

V tejto skupine sa budú hlavne preberať osvedčené stratégie pri zvládaní závis
losti. Berieme do úvahy, že sa tu zúčastnia už len abstinujúci po li ečbe i s rodinnými 
príslušníkmi. Hlavnou témou tu bude odpoveď na otázku, čo sa pri zvládaní závis lo
sti najviac osvedčilo. Ich prvou odpoveďou môže byť, že sa im neosvedčilo "ni č", ale 
pri podrobnejšom skúmaní sa ukáže, že veľmi veľa ľudí malo v živote kratšie alebo 
dlhšie obdobie abstinencie , alebo aspoň ich problémy nedosahovali takú závažnosť 
ako inokedy. Tu uvažujeme o tom, čo urobili dobre, i keď to možno samo osebe ešte 
nestačilo , prípadne o tom, ako osvedčené stratégie doplniť a rozší riť. Techniky môžu 
abstinujúcich utvrdiť v používaní efektívnych stratégií a posilňovať sebadôveru a se
bestačnosť (Nešpor, 2000). 

Cieľom projektu je ukázať, že existujú aj takéto formy prevencie, li ečby a doli ečo
vania a oboznámiť širokú verejnosť i zdravotnícke zariadenia, že takýmto systema
tickým postupom sa môžu v budúcich rokoch uberať ozdravovacie aktivity. Pre 
všetkých zúčastnených budú pobyty výrazným zdrojom správnych odborných in
formácií a možnosťami praktických ukážok využívania voľného času (napr. spoločné 
vychádzky do prírody, športové a iné súťaže ap.) ich detí , rodičov s deťmi i s part
nermi . Ponúkame program pre rodiny, ktorý obsahuje prednášky, diskusie, indivi 
duálne poradenstvo, skupinovú terapiu, vypÍňanie dotazníkova skupinové stretnu
tia s inými rodinami. Najzákladnejším prvkom celej akcie je tvorivosť. Po absolvo
vaní týchto pobytov budú zúčastnení motivovaní k systematickej práci na sebe i ce
lej rodine. 

Sme si istí, že pomocou grantu od Nadácie pre podporu obči anskych aktivít, 
ktorá nás finančne podporila pri tomto projekte, sa nám podarí zvýšiť vedomosti š i
rokej verejnosti a napomôcť tak i zlepšeniu vedomostnej úrovne našich obyvate ľov. 

Vytvorí ešte lepšie podmienky spolupráce v rodinách, kde sa vyskytol problém závis
losti. A zlepšia sa aj podmienky pre ozdravenie spoločnosti v oblasti patologických 
závislostí , čím by mohol byť vytvorený základ pre tlmemie epidemického ná rastu 
patologických závislostí. 

Do redakcie prišlo dňa : 23. 6. 2001 
Adresa autora: P . Podmajerský, Združenie abstinentov Slovenska, P . O. Box 19, 

906 38 Rohožnik 

189 


