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Po 18 letech na substituci se u Dominika projevily účinky jejího dlouhodobého užívání. Začal
se také zamýšlet nad tím, jestli bylo těch 18 let nutných, efektivních, jestli substituční léčba
mohla být vedena jinak, doprovázena jinými opatřeními apod. Pozitivními skutečnosti, které
sebou substituce přinesla, jsou nesporné – podařilo se mu založit rodinu a vychovat syna a
také normálně „fungovat“ – stará se o rodinu a žije relativně normálním životem.
Otázky spojené s účinností substituce a využití zkušeností bývalých uživatelů tvrdých drog
daly vzniknout myšlence na založení spolku, který by se aktivně účastnil jednání o
podmínkách substituční léčby, ale také oponoval, případně navrhoval, opatření protidrogové
politiky v ČR a snažil se zprostředkovat komunikaci mezi potřebnými a státem.
Po roce příprav byl Spolek lidí ohrožených narkomanií založen v dubnu 2019. Zakládajícími
členy jsou kromě Dominika také Alexandr Kazbal a Helena Marková, všichni se zkušenostmi
s tvrdými drogami a každý se svou cestou ze závislosti.
Nechtěli bychom být kritiky současného stavu. Chtěli bychom se stát aktivními hráči. Dát
opatřením reálnou formu opřenou o vlastní zkušenosti, i zkušenosti dalších, dlouhodobých,
ex-users.
Rádi bychom se věnovali především nastavení pravidel léčby závislostí, zejména substituční
léčby, ale také principům, na nichž je léčba postavená. V širším záběru nás však zajímá i
samotný smysl a cíl léčby, následná terapeutická péče, rovněž sociální aspekty práce
s drogově závislými a jejich nastavení podmínek pro pomoc závislým osobám. Rádi bychom
realizovali společné aktivity napříč dalšími neziskovými organizacemi a institucemi, které se
pomocí závislým věnují. Naším cílem je zapojení samotných narkomanů do aktivit, které by
jim umožnily nalézt místo ve společnosti a stát se prospěšnými (zde vidíme možnosti zejména
např. v propojení environmentálních a protidrogových aktivit, spojení se skupinami
pomáhajícími dalším zdravotně postiženým apod.).
Rádi bychom spolupracovali s institucemi, které se u nás zabývají nastavením nejen
protidrogové politiky, ale i strategií boje s dalšími závislostmi, a jejich léčbou. Protože
užívání drog je spojeno také s trestnou činností, chtěli bychom spolupracovat i s mediační a
probační službou, která hraje stěžejní roli v resocializaci propuštěných z výkonu trestu.
Těšíme se na práci, na spolupráci a v případě, že by pro Vás byla spolupráce se SLONem
užitečná, můžete nás kontaktovat na mailové adrese slon2019@post.cz.

