Abstrakt
Východiska: Naše moderní společnost už jako by byla schopna přijmout a tolerovat drogově
závislé muže, ale závislé ženy se i v dnešní době potýkají s předsudky a jistým druhem
opovržení ze strany společnosti. Gender problematika na poli závislosti je téma, kterému
bychom měli věnovat naši pozornost. Mapovat motivaci a okolnosti, které ženy přivádějí do
léčby, nebo naopak jim zabraňují léčbu nastoupit.
Cíle: Prvním cílem této práce bylo zmapovat právě ty okolnosti a motivaci, které přivádí
klientky-matky spolu s jejich dětmi do léčby v terapeutické komunitě. Druhým cílem bylo
zjistit, které specifické motivační determinanty klientky v léčbě udržují. Třetím cílem této práce
bylo zjistit, která oblast dotazníku CMRS se na motivaci klientek podílí nejvíce.
Metodika: Sběr dat se uskutečnil v červenci a srpnu loňského roku v jedné konkrétní
terapeutické komunitě. S klientkami byl veden polostrukturovaný rozhovor, následně vyplnily
dva krátké dotazníky CMRS a DAST.
Výzkumný soubor: Výběrový soubor tvořilo 8 klientek terapeutické komunity ve věku 24-35
let, které byly zároveň matkami.
Výsledky: Z výpovědí dotazovaných respondentek vyplynulo, že nejčastějším motivem
k nástupu do léčby bylo dítě. Buď hrozba jeho odebrání, či touha na jeho navrácení zpět do
péče. Okolnosti, které předcházely nástupu do komunity, byl nejčastěji život na ulici, který
klientky vnímaly jako velice nežádoucí situaci.
Doporučení: Po nastudování odborné literatury z oblasti drogově závislých žen – matek,
motivace a z výsledků našeho výzkumu navrhujeme tato opatření: Posilovat kompetentnost
klientek jako matek. Brát zřetel na gender v rámci adiktologických služeb. Rozvoj a posilování
citlivého a šetrného přístupu při práci s naší cílovou skupinou – uživatelky matky. Velkou
výzvou u těchto klientek je také práce s relapsem a to především z důvodu, že otcové jejich dětí
jsou obvykle uživatelé návykových látek, tudíž s nimi nelze zcela vyrušit kontakt.
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