
Minikonference č.4 

Spolupráce s rodinou. Práce s lidmi s duální 

diagnózou.
10.00 – 10.05 Přivítání, představení programu

10.05 – 10.25 Seznámení účastníků, zjištění očekávání (Co bych se chtěl/a k tématům dozvědět?)

10.25 – 10.30    Přestávka

10.30 – 12.00 Vstup holandských expertů – Mirella Carfora and Pauline Noordermeer

– prosíme vypnout wifi na vašich telefonech

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.20 Reakce na holandský příspěvek / Jan Stuchlík: Spolupráce s rodinou a práce s lidmi s 

duální diagnózou – výstupy z auditů

13.20 – 13.40 Lucie Hetzerová: Práce s lidmi s DD - zkušenosti z týmu

13.40 – 14.00 Jan Stuchlík: RACT intervence - zkušenosti a praxe

14.00 – 14.15    Diskuse, dotazy pro prezentující

14.15 – 14.30 Přestávka

14.30 – 16.00 Práce ve skupinkách, prezentace závěrů diskusí 
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Spolupráce s rodinou - otázky

 Jak moc podporovat separaci klienta od rodiny?

 Jak řešit situaci - přání klienta versus přání rodiny? (když není 

v souladu)

 Jak ohraničovat kontakt s rodinou? (téma zahlcujících 

rodinných příslušníků)



Práce s lidmi s duální diagnózou - otázky

 Jak motivovat klienta s DD ke spolupráci/abstinenci?

 Jak motivovat, když klienti nechtějí za službou dojíždět?

 Jak motivovat klienty s duální diagnózou - po návratu z 
léčebny do stejného prostředí domova?

 Jaké zkušenosti v ČR mají ostatní týmy s léčbou DD? Kde mají 
dobré zkušenosti? (myšleno v jakých zařízeních jako 
"terapeutická komunita TAO" apod.) 

 S jakými subjekty ostatní týmy spolupracují v rámci práce s 
DD?

Co je vlastně úspěch v práci s lidmi s duální diagnózou? 

Co dělat, když klienti s duální diagnózou jsou na malých 
obcích a není možné žádné dojíždění terénní služby?



Cooperation with familly - questions

 Are we supposed to support the separation of the client from 

his familly? How much?

 How to do deal with different wishes and goals - between

the client and his familly?

 How to put the limits in the contact with the familly – when

the familly is to much exigent/pressing?



Work with dual diagnosis - questions

 How to motivate the client with dual diagnosis to 
cooperate/abstain?

 How to motivate the clients when they aren´t willing to gain the 
service (question of distance and the necessity to travel)?

 How to motivate the clients after the finishing the treatment in the 
hospital – when they are coming to their former living 
environment?

 Which other subjects/specialists are you cooperate in the work with 
clients with dual diagnosis?

 How to define the success in the work with clients with dual 
diagnosis? 

 We have the clients (dual diagnosis) living in the small villages and 
it isn´t possible to provide them assertive outreach service. How we 
can work with them and support them?


