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VVěěstonickstonickáá VenuVenušše e 
žžena dena dřřííve a nynve a nyníí

PPřředstava edstava žženskenskéého jmho jméénana
Z mytologie Z mytologie –– řříímskmskáá bohynbohyněě llááskysky
Planeta Planeta –– druhdruháá nejblinejbližžšíší ve ve 

slunesluneččnníí soustavsoustavěě
SoSošška ka –– pravpravěěkkéé umuměěleckleckéé ddíílolo
PravdPravděěpodobnpodobněě symbolem symbolem 

plodnostiplodnosti
SvSvěětový uniktový unikáát vytvot vytvořřen pen přřed cca 25 ed cca 25 

000 lety000 lety--jediný dochovaný jediný dochovaný 
portrportréét t žženy k ucteny k uctíívváánníí idolu idolu 
plodnosti,zachovplodnosti,zachováánníí rodu a rodu a 
podpora podpora úúrody.rody.



ZnovuzrozenZnovuzrozeníí žženskostienskosti

--ŽŽeny jako specifickeny jako specifickáá ccíílovlováá skupinaskupina
--VstVstřříícncnéé llééččebnebnéé programyprogramy

--BezpeBezpeččíí pro pro žženy,peny,přříístup a programstup a program



Problematika Problematika žženen
-- s s ččíím m žženy peny přřichicháázzíí--

 -- zzáávislost ( drogy , alkohol, lvislost ( drogy , alkohol, lééky,gembling)ky,gembling)
 -- prostituprostituéélnlníí jednjednáánníí
 -- postipostižženeníí nemocemi Hepatitidou ,,Cnemocemi Hepatitidou ,,C´´´´
 -- dluhy a s tdluhy a s tíím spojenm spojenéé potýkpotýkáánníí se se    zse se    záákonemkonem
 -- narunaruššenenéé vztahyvztahy
 -- sexualita : transsexualitasexualita : transsexualita
 -- poruchy pporuchy přřííjmu potravyjmu potravy
 -- identitaidentita
 --matemateřřskskáá rolerole



Genderova specifika Genderova specifika žžen en ––
uužživatelek drogivatelek drog

 ŽŽeny jsou veny jsou vííce stigmatizovance stigmatizovanéé,probl,probléémy jsou my jsou 
skrývanskrývanéé,tabuizovan,tabuizovanéé a ma méénněě uvuvěědomovandomovanéé nenežž
u muu mužůžů..

 DvojDvojíí deviace deviace ––deviantndeviantníí pro upro užžíívváánníí drogdrog
 -- zklamzklamáávváá ve svve svéé žženskenskéé roliroli
 ZZáávislvisléé žženyeny-- ččastastěějjšíší problprobléémy s dumy s dušševnevníím m 

zdravzdravíímm--úúzkost,deprese,posttraumatickzkost,deprese,posttraumatickéé stresovstresovéé
poruchy a poruchy pporuchy a poruchy přřííjmu potravyjmu potravy



Genderova vstGenderova vstřříícnost ve slucnost ve služžbbáách pro ch pro 
drogovdrogověě zzáávislvisléé

►► Podpora dPodpora důůvvěěryry
►► Metody a pMetody a přříístupy schopnstupy schopněě pracovat s pracovat s 

fyzickým,emofyzickým,emoččnníím a sexum a sexuáálnlníím m 
zneuzneužžíívváánníím,rod.vztahy,poruchami pm,rod.vztahy,poruchami přřííjmu jmu 
potravy a jinýmpotravy a jinýmíí poruchamiporuchami

►► PPřřííleležžitost k rozvoji dovednostitost k rozvoji dovednostíí v rv růůzných zných 
oblastechoblastech

►► ŽŽenskenskéé vzory v personvzory v personáálu a vedenlu a vedeníí programuprogramu
►► VyuVyužžíívváánníí genderovgenderověě vstvstřříícných ncných náástrojstrojůů

hodnocenhodnoceníí a la lééččebných plebných pláánnůů



ZZáásady pro vstsady pro vstřříícnou lcnou lééččbubu

 BezpeBezpeččnnéé prostprostřřededíí, respekt a d, respekt a důůstojnoststojnost
 VyvVyvííjenjenéé postupy podporujpostupy podporujííccíí zdravzdravéé spojenspojeníí

s ds děětmi,rodinou a komunitoutmi,rodinou a komunitou
 ZamZaměřěřeneníí se nejen na zneuse nejen na zneužžíívváánníí drog,ale i drog,ale i 

na traumata a problna traumata a probléémy dumy dušševnevníího zdravho zdravíí
 Zajistit Zajistit žženenáám pm přřííleležžitost zlepitost zlepššit svit svéé socisociáálnlníí

a ekonomicka ekonomickéé podmpodmíínkynky
 KomunitnKomunitníí ppééčče e 



Vztahy muVztahy mužůžů a a žžen v komuniten v komunitěě
:Vn:Vníímmáánníí žženských skupin muenských skupin mužži v TKi v TK
VyjVyjááddřřeneníí v dotaznv dotaznííccííchch
--ohleduplnost k jejich traumatohleduplnost k jejich traumatůům,vm,věěttšíší soukromsoukromíí,otev,otevřřeneněějjšíší mezi seboumezi sebou
--CitlivCitlivěějjšíší ttéémata,postoj k mumata,postoj k mužůžům,vzhled(tloum,vzhled(tlouššťťka a pod)ka a pod)
--ChtChtěějjíí být takbýt takéé tak otak oššetetřřenieni
--jsou njsou náároroččnněějjšíší
--zajzajíímajmajíí je je žženskenskéé problprobléémymy
--nefneféér vr vůčůči mui mužůžům,diskriminace,tajemnom,diskriminace,tajemno

:Samotn:Samotnéé vnvníímmáánníí žžen o skupinen o skupiněě
.pozn.poznáánníí žžen,vnen,vníímmáánníí mměě samotnsamotnéé, v, věěttšíší upupřříímnost a otevmnost a otevřřenostenost
--zajzajíímmáá mměě i ni náázor chlapzor chlapůů,p,přřekvapenekvapeníí ,,žže i kluce i klucíí brebreččíí
--vvěěttšíší blblíízkost,zahnzkost,zahnáánníí studustudu
--menmenšíší skupina skupina --,,v,,vííc se cc se cííttíím být ochrm být ochráánněěnnáá´´´´,soukrom,soukromíí



SkupinovSkupinováá prprááce ce --ttéématamata
Trauma z potratu,vztah s ,,feTrauma z potratu,vztah s ,,feťťáákemkem´´´´ambivalence k oambivalence k oššetetřřeneníí
VýVýččitky k sobitky k soběě ,,jsem ,,jsem ššpinavpinaváá´´´´
Postoj chlapPostoj chlapůů,sex,sebev,sex,sebevěědomdomíí
Obraz Obraz žženy(velkeny(velkéé emoce,zniemoce,zniččeneníí minulosti!)minulosti!)
Vztah s matkou Vztah s matkou –– psychodramapsychodrama
Vztah s muVztah s mužžem v lem v lééččbběě (d(důůvvěěra,zklamra,zklamáánníí))
Vztah ke svVztah ke svéému dmu dííttěětiti
Vztahy mezi sebou(faleVztahy mezi sebou(faleššnost,rivalita,být stnost,rivalita,být střředem edem 
pozornosti,neppozornosti,nepřřijetijetíí,),)
Identita Identita –– bisexubisexuááll
Hysterie z plavHysterie z plaváánníí a z plavek pa z plavek přřed klukamaed klukama
ChutChutěě,za drogy jsem ochotn,za drogy jsem ochotnáá ddáát tt těělolo
AgreseAgrese
PPřřijetijetíí transsexutranssexuáála do la do žženskenskéé skupinyskupiny
Poruchy pPoruchy přřííjmu potravyjmu potravy
Mnoho dalMnoho dalšíšíchch…………..



JakJakáá jsem a moje probljsem a moje probléémymy

–– neneššťťastnastnáá , opu, opuššttěěnnáá rodirodičči ,vychovani ,vychovanáá
babibabiččkou.Odmkou.Odmííttáá matce odpustit .Nevmatce odpustit .Nevíí co je co je 
rodina.rodina.
–– prodprodáávváánníí se za drogy,vyhledse za drogy,vyhledáávváá starstaršíší mumužžee
–– nevyjasnnevyjasněěnnáá identita, znidentita, znáásilsilňňovováána.na.
–– nechala se vydrnechala se vydržžovat , hledovat , hledáánníí momožžnostnostíí
abstinence bez prabstinence bez prááce?Proce?Pročč v TK?Vztah s v TK?Vztah s 
,,fe,,feťťáákemkem´´´´ uužž nechce nechce žžíít,neumt,neumíí toto
––minulost,kriminminulost,krimináál,recidivy,vztah s l,recidivy,vztah s 

,,fe,,feťťáákemkem´´´´zzáákaz Prahy.kaz Prahy.



Transsexualita Transsexualita 
je vrozený stav rozporu mezi biologickým a psychickým je vrozený stav rozporu mezi biologickým a psychickým 

pohlavpohlavíím .Tm .Těělem mulem mužž se cse cííttíí být být žženou a naopakenou a naopak

Michal versus KarolMichal versus Karolíína na ––transsexutranssexuáál zl záávislý na drogvislý na drogááchch

VelkVelkéé žživotnivotníí rozhodnutrozhodnutíí o zmo změěnněě svsvéé identity.Poznatek s pidentity.Poznatek s přřijetijetíí do TK do TK 
se svým problse svým probléémem,vmem,vččetnetněě zazařřazenazeníí jako jako žžena (pena (přřestestěěhovhováánníí na na 
žženský pokoj,zaenský pokoj,zařřazenazeníí do do žženskenskéé skupiny,pouskupiny,použžíívváánníí žženských enských 
toalet)toalet)

SouSoužžititíí s partnery ,ponis partnery ,ponižžovováánníí okolokolíí,stoup,stoupáánníí agrese.neporozumagrese.neporozuměěnníí
matky.matky.

DDůůraz v raz v žženskostenskost--oblobléékkáánníí,vystupov,vystupováánníí,p,pééčče o sve o svéé ttěělolo



ZZáávvěěrr

 SamotnSamotnáá praxe mi nabpraxe mi nabíídla na dla na žženských enských 
skupinskupináách nehlch nehléédnout do plnystrastných dnout do plnystrastných 
ududáálostlostíí , zm, změěn a psychických strn a psychických strááddáánníí
klientek.klientek.

 VVššechny majechny majíí spolespoleččnnéé –– zzáávislost ,ale vislost ,ale 
kakažžddáá si svsi svéé trauma protrauma prožžíívváá svou msvou míírou rou 
bolestbolestíí..

 OtevOtevíírajrajíí svsvéé rrůůznznéé osudy coosudy cožž nenneníí
samozsamozřřejmostejmostíí a obohacuja obohacujíí tak natak našši pri prááci. ci. 



K tomu, aby K tomu, aby ččlovlověěk dobk dobřře vide viděěl, l, 
nestanestaččíí mmíít otevt otevřřenenéé jen ojen očči. i. 

K tomu je tK tomu je třřeba oteveba otevřříít i srdcet i srdce
……Paul CPaul Céézannezanne

DDěěkuji za pozornost a pkuji za pozornost a přřejieji
mnoho mnoho úúspspěěchchůů ve Vave Vašíší prpráácici

Marie Marie ČČERNERNÁÁ


