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стр. Дипломная работа.

Дипломная работа занимается деятельностью Контактных центров для
наркотически зависимых Епархиальной благотворительности г. Брно. Контактные
центры для наркотически зависимых своими программами охватывают все области
превенции с акцентом на терциальную превенцию. Исходной точкой для
деятельности этих учреждений является их прагматический и низкопороговый
подход к проблематике наркотической зависимости и работа на основе философии
Harm Reduction. Далее в работе описывается развитие Контактных центров в рамках
организационной структуры Епархиальной благотворительности г. Брно и ее
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работы
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внимание

месту

проблематики

наркотической зависимости с точки зрения социально-патологических явлений,
развитию ситуации в Чешской республике, далее концепции государственной
политики по борьбе с наркотической зависимостью с последующим развитием
Контактных центров начиная с 1989 года.
В практической части работы уделено внимание характеристике наркотической
сцены в Южно-моравском крае и в крае Височина, далее структуре отдельных
коллективов Контактных центров Епархиальной благотворительности г. Брно, а
также препятствиям деятельности центров с точки зрения их работников.
Практическая часть также содержит данные исследования, направленного на
специфические потребности работников.
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Úvod
Problematika zneužívání drog je jednou z forem sociálně patologických jevů, která
svými důsledky zasahuje celou společnost. Tyto důsledky se projevují ve zdravotních,
sociálních, ekonomických a bezpečnostních dopadech, které zpětně mají vliv na zdravý
vývoj společnosti. Je tedy přirozené, že společnost klade důraz na hledání efektivní
protidrogové politiky zbavené všech předsudků a dogmat
Vývoj v této problematice můžeme zaznamenat od roku 1989, kdy dochází k novému
pojetí závislostí jako multifaktorového jevu vyžadujícího nový mezioborový a
mezisektorový přístup.
Problematikou zneužívání drog se zabývá řada domácích i zahraničních odborných
publikací. Z oblasti historie užívání drog je to například zahraniční publikace Antonia
Escohotada „Obecné dějiny drog“, která vyšla u nás v redukované formě s názvem
„Stručné dějiny drog“. Historii užívání drog v našich zemích popisuje velice podrobně
Miroslav Nožina ve své publikaci „Svět drog v Čechách“.
Komplexním novodobým pohledem na problematiku užívání drog v ČR se zabývá
rozsáhlá monografie „ Drogy a drogové závislosti, mezioborový přístup I. II.“, na které
se podílelo 43 předních českých odborníků. Monografie v 93 kapitolách

podává

ucelený přehled o problematice drog z hlediska protidrogové politiky, epidemiologie,
diagnostiky, metod poradenství, léčby a doléčování, v neposlední řadě i legislativy.
K širší nabídce novodobé specifické odborné literatury přispívá i činnost Národního
monitorovacího střediska při Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky státu,
která se kromě monitoringu situace v oblasti psychotropních látek a přípravě podkladů
pro kvalifikovaná politická rozhodnutí zabývá také vydáváním odborných publikací
v oblasti problematiky drog.
Pro svoji práci jsem zvolil problematiku činnosti nízkoprahových kontaktních center
pro uživatele drog. Vzhledem k tomu, že kontaktní centra a jejich pojetí práce jsou
poměrně novodobým jevem, prochází také svým specifickým

vývojem. S prací

kontaktních center jsme v minulosti neměli žádné zkušenosti, protože ta vznikala jako
odpověď na drogový boom až po roce 1989. Přesto si tato zařízení za uplynulá léta
vytvořila nezastupitelné místo ve strategiích řešení protidrogové politiky státu a na
jejich práci navazují další systémy odborné péče.
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Téma diplomové práce volně navazuje na moji bakalářskou práci, která byla
zaměřena na specifické potřeby uživatelů drog navštěvujících Kontaktní centrum v
Třebíči. Pro volbu tématu mě vede více jak desetiletá zkušenost práce na pozici
vedoucího nízkoprahového zařízení. Evaluace manažerského přístupu k realizačnímu
týmu i evaluace jednotlivých služeb by měla být jednou se základních dovedností
patřících do erudiční vybavenosti vedoucího pracovníka.
Proto se v praktické části diplomové práce zaměřuji formou průzkumného šetření na
analýzu potřeb pracovníků Kontaktních center Diecézní charity Brno. Hlavním cílem
je zjistit, zda nastavené pracovní podmínky, pracovní procesy a stávající personální
kultura naplňuje potřeby pracovníků a pokud ne, co by se mělo změnit.
Jednotlivá zjištění mohou být základem pro modifikaci uplatňovaných přístupů, které
vedou k efektivnějšímu naplňování jednotlivých potřeb pracovníků realizačních týmů.
Diplomová práce může být inspirací pro práci vedoucích programů obdobných
nízkoprahových zařízení jako jedna z možností, jak přistupovat k evaluaci vlastní práce.
Přínos by měla mít práce především pro vlastní rozvoj řízení Diecézní charity Brno.
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1. Úvod do drogové problematiky
1.1 Historie užívání drog ve světe i v ČR
Užívání drog provází lidstvo od jeho začátku. Již v době paleolitu docházelo k užívání
psychotropních látek v rámci šamanských rituálů. Opium, kokain a alkohol byly
prokazatelně konzumovány již v mladší době kamenné. Z medu, datlí a fíků byly vyráběny
nápoje podobné vínu již před 10 000 lety. Hroznové víno se začalo objevovat asi před 5000
lety a zhruba ze stejné doby pochází i egyptský papyrus s popisem pivovaru.
6000 let jsou staré první doklady o pěstování máků pro jeho narkotické účinky a pochází
z říše Sumerů. Staří Řekové využívali omamných účinků drogy k léčení. Zmiňuje se o tom
Theophrastos z Eresu žijící asi v letech 370 – 287 př. Kr. Název opium dali makové šťávě
Řekové. Na rozšíření opia do dalších států měli vliv Římané, kteří jej po dobytí Řecka
rozšířili

více na Západ. Do Persie, Číny a Indie donesli opium Arabové při svých

válečných taženích. Jako prostředek k potlačení hladu se opium využívalo v dobách
hladomoru ve staré Číně, kde se také hojně rozšířilo. V prvopočátku bylo nejdříve
konzumováno, později se rozšířil častější způsob užívání kouřením. Kvůli obchodování s
opiem svedla Čína s Velkou Británií dvě války. První v letech 1839-1842, ve které Britové
vyhráli, stejně jako ve druhé, která se odehrála v roce 1856. Cílem britských tažení bylo
udržení importu opia do Číny.
První zmínky o konopí se objevují v lékopise čínského císaře Shen-Nunga a je staré asi
5000 let. Escohotado (2003, s.11) se zmiňuje o tom, že až 1000 let později se pěstování
konopí rozšířilo do Turkmenistánu Jeho využívání bylo vyhledáváno pro posvátné, léčebné
a rituální účely a konopí se později objevuje v Indii, Číně, Tibetu, v Africe, Severní a Jižní
Americe, v Karibské oblasti i v zemích Středního východu.
Užívání psychotropních látek najdeme i u národů předkolumbovských středoamerických
kultur. Aztékové a Mayové, stejně jako indiáni kmene Mazateků a Huicholů používali řadu
psychedelických rostlin. Za zmínku stojí například halucinogenní houby Teonanacatl
(psylocybe mexicana a P.cubentis), které obsahují účinnou látkou psylocybin a které byly
nazývány posvátnými houbami, tzv. „Maso bohů“, dále

rostliny obsahující meskalin,

kaktus Peyotl (Lophophora wiliamsi) nebo San Pedro.
Kokain je znám především z Jižní Ameriky a z ostrovů Indonésie. V říši Inků byla droga
užívána rituálně vedoucí kastou a nebyla zneužívána masově. Změna nastala až vlivem
španělských kolonizátorů a vlivem tradic nových náboženství, kdy přestalo mít užívání
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koky význam rituálního poslání a stalo se prostředkem k potlačení hladu u nejchudšího
obyvatelstva. (Kalina1, 2003, s. 83 -85). Později se koka dostala i do Evropy. Jako
předmětem obchodního úspěchu se dočkala až vynálezem tzv. „Vin Mariani“, které na trh
přivedl Angelo Mariani v 60. letech 19. století. Jednalo se o víno, pastilky a další preparáty,
které měly údajně působit jako anestetika a analgetika, nebo také jako látky proti
nadýmání.

Tyto preparáty obsahovaly velké množství koky. Obdobná směs získala

popularitu také ve Spojených státech amerických, kdy se peruánské víno roku 1900 dostalo
firmou Sears Roebuck a spol. i do příručky spotřebitele. Od roku 1860 jsou k dispozici
metody pro izolaci kokainu, který se stal ve své krystalické, izolované podobě předmětem
výzkumu pro své farmaceutické a psychotropní účinky. S kokainem jako předmětem
výzkumu experimentoval i Sigmund Freud a jeho asistent Carl Keller.
(Mann, 1996, s. 61-63)
O užívání drog ve středověké Evropě se zmiňuje Nožina (1997, s. 49). Durman obecný,
rulík zlomocný a blín černý s obsahem atropinu a skopolaminu byly používány k přípravě
čarodějných nápojů a mastí, které se používaly při čarodějných rituálech, černých mších a
sabatech. K potlačení evropského čarodějnictví

došlo až vlivem svaté inkvizice.

V přibližně stejné době dochází k potlačování užívání drog u kolonizovaného obyvatelstva
Nového světa.
K širšímu využití omamných psychotropních látek dochází v 17. století, v důsledků
nových objevů v oblasti chemických metod čištění, koncentrace a oddělování látek. V této
době se začíná výroba nových syntetických drog a dochází k expanzi farmaceutického
průmyslu.
Významnějším novodobým problémem střední Evropy v oblasti zneužívání omamných
psychotropních látek se stává druhá polovina 19. století, respektive období po pruských
válkách. V této době byla provedena první izolace morfinu a vynalezena injekční stříkačka.
Dochází tedy k hojnému užívání morfinu k léčbě bolesti u raněných vojáků, kteří se
zároveň stávají prvními oběťmi závislosti na opiátech. Expanzi morfinu napomáhá také to,
že v této době neexistují mezinárodní konvence omezující tento jev.
V období první poloviny 20. století zaznamenáváme ve větší míře užívání kokainu, který
je rozšířen zejména ve vyšších vrstvách. S kokainem experimentovaly i známe osobnosti
českého filmu, jako byla Adina Mandlová, Lída Baarová, Ljuba Hermanová nebo Hugo
Haas. Posléze byl kokain šířen i mezi prostitutkami. (Nožina, 1997, s.50-55)
V poválečném období po nástupu komunismu k moci, díky důkladné izolaci vůči ostatním
zemím, náš stát nezasahuje trh tradičních drog, jako je např. heroin, LSD, kokain a další.
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Tyto typy drog se stávají předmětem trhu, v rámci organizovaného zločinu, snad na všech
kontinentech. Drogy se začínají rozšiřovat do všech vrstev společnosti. Mezi mládeží se
začíná šířit hnutí hippies, které je reakcí na konzumní styl společnosti. Dochází k nové vlně
zneužívání omamných psychotropních drog.
U nás tato vlna doznívá asi s desetiletým zpožděním v sedmdesátých letech. Pro naši
drogovou scénu je dostupná odlišná kategorie drog. Jsou zneužívány hlavně produkty
farmaceutického průmyslu a uživatelé drog se zaměřují na domácí výrobu drog. Mezi
nejčastěji zneužívané léky patří fenmetrazín, dexfermetrazín, algena, bromadryl, leprisal –
ten je známý za zdmi věznic pod názvem esíčka zejména pro svůj klenutý tvar, dále
valoron, triphenidyl, alnagon, kodein a další. Mezi podomácku vyráběné drogy patří
zejména pervitin a z kodeinu vyráběný opiát Braun. (Nožina, 1997, s. 102-107). Pro
uživatele drog je dostupné i konopí pěstované pro využití v průmyslu na jižním Slovensku
v okolí Galanty a Sladkovičova. Po roce 1989 vlivem nových politických, sociálních a
ekonomických změn nastává nové drogové boom a zcela mění charakteristiku české
drogové scény.

1.2 Kategorizace drog
Vzhledem k tomu, že pojetí problematiky závislostí je spojeno s výkladem různých
odborných názvů, kdy může docházet k odlišnostem pojetí z pohledu jednotlivých
participujících oborů na uvedené problematice, zařadil jsem do příloh této práce kapitolu
s vybraným názvoslovím z oblasti drog a drogových závislostí.
Existuje celá řada definic a pojmů, co je to droga. Samotné odlišné pojetí dává tomuto
názvu různé významy. Původ slova droga vysvětluje Göhlert (2001, s. 18) převzetím
z původního francouzského „drogue“, výrazem pro sušené, tedy živočišné nebo sušené
suroviny, který se používal ve 14. století. Nožina (1997, s.9) se zmiňuje, že etymologicky
slovo droga souvisí s nizozemským „ droog“ – suchý, něco suchého. Termín „drug“
v anglicky mluvících zemích je označením pro lék. Definici, že droga je „jakákoliv látka,
která po vpravení do živého organismu může pozměnit jednu nebo více jeho funkcí“
formulovala v roce 1960 Světová zdravotnická organizace (WHO). Pro charakter této
práce se budu držet pojetí J.Presla (1995, s.9), který říká, že drogu lze chápat jako
jakoukoliv látku, ať již přírodní, nebo syntetickou, která naplňuje dva základní požadavky.
Má tzv. psychotropní účinek, tj.nějakým způsobem ovlivňuje naše prožívání okolní reality,
mění naše „vnitřní“ naladění. Za druhé, může vyvolat závislost.
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Drogy také můžeme členit podle různých kritérií. Společensky tolerované, tzn. že tato
skupina nepatří mimo legislativní rámec, např. čaj, káva, alkohol, tabák a drogy
společensky netolerované, jejichž distribuce jde mimo legislativní rámec, např. heroin,
pervitin, LSD, kokain a další.
Dalším členěním je členění podle míry rizik. Jedním z nejhlavnějších rizik, které souvisí
s užíváním drog, je riziko vzniku možné závislosti. Ten je spojen s užíváním jakýchkoliv
drog, tedy i s těmi společensky tolerovanými a zdánlivě neškodnými. Míra rizika vzniku
závislostí je tedy mezníkem pro dělení na drogy s akceptovatelným, přijatelným rizikem a
na drogy s rizikem nepřijatelným. Někdy bývá užíváno dělení na měkké a tvrdé drogy.
Tomuto názvosloví se ve své práci chci vyhnout, protože více jak desetiletá každodenní
práce s uživateli drog i s ostatní veřejností mě přesvědčuje o tom, že dochází u některých
členů společnosti ke spojování slova „měkká“ s významem „neškodná, zanedbatelná“.
Samotný název může vzbuzovat dojem, že u této kategorie žádná rizika nehrozí. Pro první
skupinu, tedy drogy s přijatelným rizikem možného vzniku závislosti, je charakteristické to,
že drogy lze užívat v přijatelném intervale a v

přijatelném množství, aniž by došlo

k potencionální hrozbě vzniku závislostí. Do této skupiny patří především čaj, káva nebo
konopné produkty. (Presl, 1995, s.9-10)
V naší práci se budeme zaměřovat na dělení nelegálních drog (tedy bez rozlišování na
přírodní a syntetické drogy i bez ohledu na míru rizika vzniku závislostí):
•

Cannabisové drogy (konopí seté, Cannabis sativa) jsou drogy obsahující pryskyřici
s účinnou látkou

tetrahydrocannabinolem(THC). Marihuana – zelené lístečky,

obsahující THC se kouří v podomácku vyráběných cigaretách. Hašiš - hnědá
pryskyřice z konopí se kouří a má razantnější účinek vzhledem k vyšší koncentraci
THC. Účinky drogy jsou závislé na osobnosti uživatele a na tom, co člověk od užití
drogy očekává. Mezi běžné účinky pak patří pocit radosti, smích, výřečnost a zvýšení
smyslového vnímání s měnícími se sluchovými, čichovými, chuťovými vjemy. U
některých lidí však takovéto prožívání chybí a může se dostavit nevolnost, závratě a
pocity úzkosti. Dlouhodobé a intenzivní užívání způsobuje apatii, sníženou schopnost
soustředění, změny nálady vedoucí až k depresivním stavům. Na droze se může
vytvořit psychická závislost. Vzhledem k častému způsobu užívání kouřením vznikají
rizika karcinogenních onemocnění. Mann (1996, s.72) poukazuje také na to, že řada
klinických výzkumů prokazuje, že tetrahydrocannabinol a jeho syntetické analogy by
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se daly využít při léčbě astmatu, epilepsie, anorexie a při nevolnostech vyvolaných
chemoterapií u rakoviny.

Obrázek (zleva) č. 1; květenství konopí, č.2; na miskách sušené květenství konopí,
uprostřed v misce usušená semínka, dále ubalené cigarety, slangově jointy, vpravo
usušená pryskyřice THC – kostky hašiše

•

Halucinogenní drogy - LSD- lysergamit, derivát kyseliny lysergové, nabízen většinou
ve formě papírků s obrázky. Papírky bývají napuštěny mikrodávkou a vkládají se do
úst. Dále také bývá tato droga nabízena ve formě granulí a kapslí. Hojně užívanou
drogou u nás je Lysohlávka česká - houba obsahující psylocibyn. Dalšími zástupci
jsou fencyklidin (PSP)- tato droga patří mezi obtížně zařaditelné, protože je na hranici
halucinogenů a stimulancií, meskalin – ten bývá obsažen v některých kaktusech, hojně
zneužívanou drogou u nás v sedmdesátých a osmdesátých letech byl lék používaný
v psychiatrii

Triphenidyl.

Účinky

halucinogenů

se

vyznačují

předem

nevypočitatelnou reakcí. Průběh intoxikace závisí do značné míry na osobnosti
uživatele a zevních podmínkách při intoxikaci. Po užití vznikají většinou subjektivně
nepříjemně pociťované psychické obtíže, pocení, bušení srdce, vzestup krevního tlaku,
nevolnost, někdy intoxikovaný zvrací. Tyto příznaky souvisí s ovlivněním
vegetativního nervového systému. Obecně lze říci, že užití drogy značně zintenzivňuje
smyslové vnímání, které je provázeno zvýšením fantazie, zrakovými a sluchovými
halucinacemi apod. Po odeznění účinku může přetrvávat zmatenost. Symptomy
odeznívající intoxikace pak postupně mizí i několik dní. Nevypočitatelná reakce
působení může zapříčinit vznik úzkostných, depresivních stavů, popř. změněných
stavů vědomí v takové intenzitě, že z pohledu intoxikovaného není již možné vrátit se
zpět do původního stavu, což může následně zapříčinit i rozvoj duševní poruchy.
Může se objevit i tzv. „flash-back“. Tento stav je podobný znovuprožití intoxikace.
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Může nastat za několik dnů i měsíců po intoxikaci, aniž byla droga v danou chvíli
užita.

Obrázek č. 3; papírky LSD, slangově tripy, č. 4; Lysohlávka kopinatá

•

Těkavé látky (Solvencia) – jedná se o skupinu organických ředitel, čistidel a lepidel.
Mezi zástupce této kategorie patří toluen, čikuli, alkaprén, vulkán, nátěrové hmoty
apod. Charakteristické pro tyto drogy je způsob užívání vdechováním. V některých
případech dochází i k porušení emoční stability, projevující se např. zvýšenou
agresivitou. Abstinence sice stav stabilizuje a mírně vylepší, ale značná část poškození
zůstává.

Obrázek č. 5; těkavé látky, č. 6; skupina čichačů při společné intoxikaci

•

Stimulancia – drogy s povzbuzujícím, stimulujícím účinkem. Mezi nejznámější
zástupce řadíme Efedrin - v současnosti využíván spíše jako základní surovina pro
výrobu Pervitinu, Pervitin (metamfetamin) - specifická podomácku vyráběná droga
v ČR, užívaná často nitrožilním způsobem nebo šňupáním (sniff), na drogové scéně
oblíben pro délku účinku drogy a pro celkem snadnou dostupnost. Kokain – droga
užívaná často ve vyšších kruzích společnosti, jeho volná báze přizpůsobená pro
15

možnost užívání kouřením se jmenuje Crack, droga obávaná pro silný psychotropní
účinek s velkým potencionálem k psychické závislosti, dále Ectasy (MDMA) – droga
zneužívaná především taneční scénou. Její zařazení mezi stimulancia může být také
problematické, protože kromě účinků stimulačních má také psychedelické účinky
podobné halucinogenům. Účinky stimulancií obecně zvyšují psychomotorické tempo,
bdělost, urychlují proces myšlení, zvyšují nabídku asociací a vybavenost paměti, a to
na úkor přesnosti. V intoxikaci uživatel necítí potřebu spánku, prožívá silnou euforii a
velmi příjemný pocit duševní i tělesné síly a energie. Charakteristická je snížená chuť
k jídlu. Stimulancia můžou mít

anxiozní účinek, tedy mohou vyvolávat stav

abnormálního pocitu úzkosti. Po odeznění účinku drogy se dostavuje nepříjemný stav,
slangově tzv. „dojezd“. Tento stav je charakteristický celkovým vyčerpáním
organismu, únavou a bolestmi kloubů. Po několikadenním „tahu“ má uživatel potřebu
spát třeba i několik dní. Objevuje se také abnormální pocit hladu, který uživatel řeší
konzumací většího množství potravy. Na stimulačních drogách se může vytvořit silná
psychická závislost. Dlouhodobé zneužívání drogy a celkový vyčerpaný stav
organismu vede k psychotickým stavům, projevujícím se jako úzkost, deprese, pocity
pronásledování apod.

Obrázek č. 7; zleva kokain, uprostřed

pervitin, metamfetamin, vpravo nahoře

amfetamin, vpravo dole efedrin; obrázek č. 8; extáze, č. 9; extáze

•

Opiáty – drogy s tlumivým účinkem. Mezi nejčastěji zneužívané drogy této skupiny
patří opium-sušená šťáva vytékající z naříznutých makovic, heroin (diacetylmorfin), u
nás podomácku vyráběná droga Braun (směs derivátů kodeinu) a morfin. K synteticky
vyráběným opiátům patří metadon, který je využíván v léčbě v rámci tzv.
substitučních programů(6-dimetylamino-4,4,difenyl-3-hepatonhydrochlorid). Opiáty
navozují příjemný pocit blaha, postupné uvolnění a lhostejnost k běžným problémům
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života. Nejintenzivnější jsou tyto účinku u heroinu. Mohou vznikat ale také účinky
opačné - neklid, střídání horka a zimy, nevolnosti, těžké dýchání a zvracení. Na opiáty
se vytváří silná psychická i fyzická závislost, na droze se zvyšuje tolerance, ke
stejnému účinku je potřeba postupně zvyšovat dávky. Časem se objevuje abstinenční
syndrom a k dosažení stejného účinku je zapotřebí výrazně zvyšovat dávky, aby se
předešlo abstinenčnímu syndromu. Pro uživatele drog se shánění denní dávky stává
životní prioritou, které se vše obětuje a podřizuje.

Obrázek č. 10; zleva morfin, heroin, braun, kodein, obrázek č. 11 z naříznuté
makovice stéká šťáva – surové opium, obrázek č. 12; methadon

•

Léky vyvolávající závislost. Mezi nejčastěji zneužívané patří sedativa, hypnotika
(rohypnol),

analgetika

(alnagon),

trankvilizéry,

anxyolitika,

benzodiazepiny

(diazepam, oxazepam). Většinou tyto drogy přinášejí uvolnění, pocit klidu,
vyrovnanosti, mírná euforie, povznesení se nad dennodenními problémy, některé
přináší zbavení nejistot a úzkosti. Na některých typech (např. rohypnolu) může
vzniknout silná fyzická závislost, nebo vyvolání silných epileptických záchvatů.
Některé z uvedených léku zneužívají uživatelé pervitinu, heroinu nebo jiných drog
k potlačení nebo zesílení své primární drogy.

Obrázek č.13;běžně zneužívané léky, Obrázek č.14; léky vyvolávající závislost
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Zde uvedené dělení i zastoupení jednotlivých kategorií určitě nevyčerpalo všechny
možnosti. Jsou nesčetné řady dalších zástupců. Uvedená prezentace zastupuje
nejčastější drogy, se kterými se setkávají zařízení protidrogové prevence poskytující
služby uživatelům drog v ČR.

1.3

Cílová skupina služeb protidrogové prevence

Rozdíly

v názvosloví

cílových

skupin

v drogové

problematice

existují

i

v jednotlivých oborech participujících na problematice závislostí. Je tedy společnou
snahou

a předpokladem v mezioborové spolupráci

sjednotit se na používání

jednotných pojmů tak, aby nemohly dávat jiný význam. Kalina (1, 2003, s.17-18) uvádí
tyto základní definice cílových skupin protidrogové prevence, které jsou dnes běžně
v mezioborové spolupráci používány.
Obecná populace – je důležitou skupinou zejména pro programy primární prevence.
Jedná se o širokou veřejnost, která může být sama ohrožena nabídkou trhu, na druhé
straně tvoří sociální prostředí, které má jako jeden z více činitelů, buď preventivní nebo
negativní vliv na možný vznik závislostí.
Rizikové skupiny- jsou cílovou skupinou ve specifické primární prevenci. Jde o
označení určité skupiny, která může být charakteristická věkem, profesí nebo třeba
sdílením určitých zájmů a která je ohrožena více než ostatní část populace. Například
věkovou hranici od 13-18 let lze považovat za rizikovou. Také to můžou být skupinová
rizika profesní, sociální nebo etnická.
Rizikoví jednotlivci – jde o
psychických

jednotlivce, u kterých mohou být zvýšena rizika

poruch a problémů, mohou být přítomny poruchy učení a chování,

genetické predispozice a dysfunkční primární rodina. Do této kategorii můžeme
zařazovat také děti, sourozence a partnery uživatelů.
Experimentátoři – je sice nepřesné, ale přesto používané označení pro osoby, které
drogy občasně a nepravidelně tzv. „zkouší“ a které mohou, ale také nemusí, mít
problémy v jiných oblastech.
Příležitostní a rekreační uživatelé drog – tato cílová skupina je charakteristická tím,
že užívání drog je již spojeno s jejím životním stylem, ale není častější jak jednou
týdně. Důsledkem konzumace drog dosud není vznik závislosti a dalších problémů.
Pravidelní uživatelé- dle MKN-10 můžeme již hovořit o „škodlivém“ užívání.
Charakteristické pro tuto cílovou skupinu je již zvýšená frekvence užívání na více jak
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jednou týdně, které obvykle implikuje již nejen životní styl, ale i jistý škodlivý účinek
ve stupni závislém na užívané látce.
Problémoví uživatelé- problémové užívání je podle EMCDDA (European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addictions – Evropské monitorovací centrum pro drogy a
drogové závislosti v Lisabonu) definováno jako intravenózní užívání drog anebo
dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu. Do této
skupiny se nezařazuje užívání extáze a konopí.
Závislí – uživatelé splňující diagnostická kritéria syndromu závislostí. Ve starších
odborných publikacích byl tento typ uživatelů označován jako „toxikomani“, není
diagnostickým termínem v MKN-10. Tento termín je však stále hodně používán
některými profesionály a obecnou veřejností.
Rodiny a partneři uživatelů- cílová skupina mající stále místo ve většině intervencí.

1.4 Pojem závislost
Existuje řada pojetí a definic, které se snaží charakterizovat závislost na drogách.
Jednotlivé definice se s postupem času mohou proměňovat a pojetí definic se může lišit
dle oborového pojetí problematiky. Podle J.Presla(1995, s. 11) můžeme bezprostředně
mluvit o onemocnění..
Jedinou sjednocující normou v této oblasti jsou systémy klasifikací nemocí. Dnes se
používají nejběžněji dva systémy klasifikací. Jedním z nich je Mezinárodní klasifikace
nemocí MKN-10, vydaná WHO v roce 1992, v ČR platná od roku 1993, která je
používána ve většině států Evropy. Mimo Evropu je běžně používaným Diagnostický a
statistický manuál duševních poruch DSM-4 vydaný roku 1994 Americkou
psychiatrickou společností. Oba zmíněné systémy obsahují přesná diagnostická kritéria.
Definice závislosti podle 10.revize Mezinárodní klasifikace nemocí:
Je to skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž
užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než
jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.
Centrální popisovanou charakteristikou syndromu závislosti je často silná, někdy až
přemáhající touha brát psychoaktivní látky, které mohou, avšak nemusí být lékařsky
předepsány – alkohol nebo tabák. Návrat k užívání látky po období abstinence často
vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu, než je tomu u jedinců, u nichž
se závislost nevyskytuje. Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit
pouze tehdy, jestliže během jednoho roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů:
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•

silná touha nebo pocit puzení užívat látku;

•

postižení v sebeovládání při užívání látky, a to pokud jde o začátek a ukončení
nebo množství látky;

•

tělesný odvykací stav; látka je užívána s úmyslem zmenšit příznaky vyvolané
předchozím užíváním této látky, případně dochází k odvykacímu stavu, který
je typický pro tu kterou látku; k mírnění odvykacího stavu se také někdy
používá příbuzná látka s podobnými účinky;

•

průkaz tolerance k účinku látky jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se
dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami (jasné příklady lze
nalézt u jedinců závislých na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně
takové množství látky, které by zneschopnilo nebo i usmrtilo uživatele bez
tolerance);

•

postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch užívané
psychoaktivní látky a zvýšené množství času k získání nebo užívání látky
nebo zotavení se z jejího účinku;

•

pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků:
poškození jater nadměrným pitím, depresivní stavy vyplývající z nadměrného
užívání látek nebo toxické poškození myšlení.

Závěrem této kapitoly je dobré se zmínit, že jednotlivá kritéria mohou být u
jednotlivých drog nebo kategorií drog vyjádřena různou intenzitou, nebo zcela mohou
chybět. U některých drog může být výrazně snížena tendence ke zvyšování dávek.

1.5 Další členění závislostí
Mezinárodní klasifikace nemocí kóduje jednotlivé druhy závislostí následovně:
F10.2 Závislost na alkoholu
F11.2 Závislost na opiodech
F12.2 Závislost na kanabinoidech
F13.2 Závislost na sedativech nebo hypnotikách
F14.2 Závislost na kokainu
F15.2 Závislost na jiných stimulanciích, včetně kofeinu a pervitinu
F.16.2 Závislost na halucinogenech
F.17.2 Závislost na tabáku
F.18.2 Závislost na organických rozpouštědlech
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F.19.2 Závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách
Kromě klasického medicinského pojetí, se vžilo dle Nožiny (1997, s. 12) další
rozlišování fyzické (somatické, biologické, tělesné) závislosti a závislosti psychické
(duševní).
Psychická závislost je duševní stav vzniklý důsledkem užití drogy a projevuje se
nutkavou touhou tento stav opakovat. Touha po droze je označována v odborné
literatuře také pojmem craving, česky nejvystižněji slovo bažení. Touha po droze může
mít také různou intenzitu. Od prostého přání, kterému lze odolat, až po dychtivé,
neodolatelné a opakované nutkání požít drogu, i když už člověk drogu ani požívat
nechce a považuje svoje počínání za nerozumné.
Vznik psychické závislosti nemusí být spjat jen se samotným aktem užití drogy, ale je
spojen s dalšími okolnostmi, které psychickou závislost spoluutvářejí. Může jít
například o prostředí, kde se droga užívá, charakteristikou místní drogové scény a její
rituály spjaté s užíváním drogy apod. Nelze se nezmínit o tom, že psychická závislost je
nejsilnějším faktorem, který vede ke zneužívání drogy i k její opětovné nadměrné
konzumaci.
Fyzická závislost

je charakteristická tím, že pokud je organismus v důsledku

dlouhodobého užívání drog nadměrně zatížen užíváním drog, tak přijme drogu do své
látkové výměny a při jejím opětovném vysazení reaguje formou abstinenčních příznaků.
Abstinenční příznaky se mohou projevovat jako zívání, slzení, pocení, zvýšená teplota,
třes, husí kůže, nechutenství, úzkost, zácpa, pocity horka a chladu, pokles krevního
tlaku, bolesti kloubů, epileptický záchvat apod. Souhrn více abstinenčních příznaků se
nazývá abstinenčním syndromem.
Odborná literatura popisuje i další typy návykového chování, které jsou
charakteristické tím, že nejsou spjaty s užíváním drog. K.Nešpor (2003, s.30-42) uvádí
například: patologické hráčství, závislost na práci, závislost na nakupování, závislost na
sexu, návykové chování ve vztahu k počítačům aj.

1.6 Bio-psycho-sociální model závislostí
S. Kudrle (cit dle Kalina I, 2003, s.91) uvádí, „že zatím nebylo jednoznačně
prokázáno nic, co by jednoznačně prokazovalo predispozice pro vznik závislosti“.
Příčiny závislostí na omamných psychotropních látkách jsou tedy velmi komplexní.
Bio-psycho-sociální model vychází z nutnosti vidět člověka ve zdraví a v nemoci

21

celostně. Z pohledu tohoto modelu vzniká závislost v ontogenezi ve vzájemné interakci
biologických, psychologických a sociálních faktorů.
Bio-psycho-sociální model implikuje také přístup k samotné práci s uživateli drog a
ohroženými skupinami. Léčba závislostí z tohoto pohledu vyžaduje týmovou spolupráci
vycházející z mezioborového přístupu a zahrnuje všechny součásti bio-psychosociálního

modelu.

To

znamená

detoxifikaci,

farmakoterapii,

psychoterapii

(individuální, skupinovou) a sociální práci.
V další části uvedu jednotlivé faktory, které v sobě bio-psycho-sociální model
integrují a které jsou v neustálé vzájemné interakci.
Biologická úroveň - za biologické faktory v etiopatogenezi závislostí můžeme
považovat některé problematické okolnosti v období prenatálního, perinatálního i
postnatálního vývoje jedince (užívání drog a alkoholu matkou, užití psychotropních
látek při porodu, traumata a nemoci v dětství).
Dalším specifickým problémem může být dědičnost, tedy genetické predispozice. V
rodinách závislých jedinců na alkoholu jsou u potomstva zvýšená rizika vzniku
závislostí, i když jsou odstraněny jiné působící faktory. To prokazují provedené studie
jednovaječných dvojčat, které vyrůstaly odděleně. (J. Presl, 1995, s. 49).
Na biologické úrovni jsou také velmi důležité interakce mozkového neurochemismu
s jednotlivými psychotropními látkami a následná provázanost se změnami afektivních
a vegetativních funkcí, která u každého jednotlivce může být individuální.
Psychologická úroveň – psychologická dimenze představuje psychogenní vlivy a
faktory v dynamice závislostí, je ale potřeba rozlišovat, které z nich jsou primární
(predisponující) a které sekundární (tj. vzniklé v důsledku abúzu).
Psychogenní faktory lze najít již v období nitroděložního vývoje a z období porodu.
Podle S.Kudrleho (cit dle Kalina I, 2003, s.92) „nejde o biologické faktory
perinatálních poškození, ale o souvislosti psychických zážitků, tedy o prožívání toho, co
eventuálně působilo nějaké biologické poškození.“ K těmto poznatkům nás dnes vedou
moderní výzkumy vědomí, kdy respondent často znovu prožívá sekvence zážitků
souvisejících s těmito perinatálními traumaty a je dokončována psychologická práce na
jejich přijetí a integraci.
J.Presl (1995, s 49-50) uvádí, že vysoké procento osob má v souvislosti s pozdějšími
drogovými problémy premorbidně stanovitelnou psychiatrickou diagnózu. Jedná se tedy
nejčastěji o sklon k poruchám emoční sféry projevující se jako náchylnost
k patologickému smutku a k depresím. Dále mluví o dvou typech skupin lidí, které
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mohou být více ohroženy závislostmi. Jedna skupina je charakteristická tím, že se jedná
o lidi zvýšeně citlivé, úzkostné a zranitelné. Ti jsou trápeni komplexem vlastní
nedostačivosti vůči svému okolí, mají problémy s komunikací, těžko navazují
uspokojivé vztahy, jsou zraňováni ve vztahu k autoritám. Není tedy divu, že takto
strukturovaní jedinci začínají více preferovat stimulační drogy, které jim pomáhají
najednou dostat to, co si nemohou obstarat vlastní silou. Podobný princip je
charakteristický i u druhé skupiny. Jedná se o jedince typu spíše extrovertů, s nízkou
schopností koncentrace a se zvýšenou impulsivitou a reaktivitou ke svému okolí. Těm
se mohou stát osudnými tlumivé drogy, jako například opiáty, ve kterých prožívají
nepoznaný stav vnitřního klidu a míru.
Sociální úroveň – na úrovni sociální se jedná o širší společenský kontext, ve kterém
se jedinec pohybuje. Vztahy s okolím působí na formování v oblasti zrání, nebo tento
proces brzdí, případně deformuje. Jde o celou řadu vlivů jako např. rasové příslušnosti,
společenského a ekonomického statusu rodiny. Jinak probíhá formování zrání jedince
na vesnici, jinak třeba na sídlišti velkoměsta.
Velký význam zde má také rodina, kvalita rodinných vztahů, zda je rodina úplná,
nebo chybí zcela. Celé období dospívání se děje procesem sociálního učení, kde
modelem pro dospívajícího se stává rodina se svými pravidly, morálkou a mýty. Je
zcela běžné pro dnešní dobu, která je charakteristická rozpadem rodin, že mladí lidé si
hledají identifikační vzory mimo rámec vlastní rodiny.
Dalším problémem může být, pokud dítě vyrůstá v rodině v těsné blízkosti závislých
osob a je konfrontováno s braním drog nebo pitím alkoholu jako normou.
Kromě rodiny v procesu sociálního učení mají svoji nezastupitelnou roli také
vrstevnické skupiny. Názor vrstevníků a touha jedince zařadit se mezi vrstevnickou
společnost může znamenat v období dospívání větší hodnotu než tradiční hodnoty
primárního rodinného systému.
V neposlední řadě je potřeba kromě těchto tří úrovní zmínit i další faktory, které
mohou při vzniku závislostí.
Jako faktor ovlivňující vznik závislostí uvádí J.Presl (1995, s.59) roli samotné drogy a
její charakteristiky. Jednoduše řečeno kdyby drogy neexistovaly, problém závislosti by
také těžko vznikal.
Další faktorem, který ovlivňuje vznik závislostí, je podle P. Mühlpachra (2002, s. 37)
již samotný podnět, který dává do pohybu ostatní faktory.
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O spirituální úrovni v oblasti vzniku závislostí, která se uplatňuje i v některých
léčebných přístupech, jako je třeba 12 kroků u Anonymních alkoholiků, se zmiňuje
S.Kudrle (Kalina1, 2003, s.93). Lidé mají potřebu hledat něco, co je přesahuje, co se
vztahuje k nejvyšší autoritě, něco, co dává životu smysl oproti existencionální
prázdnosti, depresi a ztrátám smyslu bytí. Určité procento dnešních závislých uživatelů
drog hledalo původně v drogách naplnění těchto potřeb, proto se také v této souvislosti
objevují novodobé rituály zasvěcování a kultovní aspekty.

1.7 Fáze vývoje vzniku závislostí
Patogeneze vzniku drogových závislostí je procesem, který má svoje vývojová stádia.
I v této oblasti existují mnohá členění, specifické medicinské i další, které se mohou
lišit dle jednotlivých oborových pojetí problematiky.
V medicínském prostředí se jedná o následné pojetí vývojových stádií, většinou
proklamovaných u závislosti na alkoholu:
Úzus je termín pro užití drogy ve shodě s oprávněnými zájmy jednotlivce a
společnosti. V podstatě jde o předepsání léku jako omezeném kontrolovaném množství,
které v důsledku nemá negativní důsledky na zdraví, mezilidské vztahy, ekonomický
status jednotlivce i společnosti, nenarušuje proces dospívání jedince.
Abúzus je termín pro zneužívání, tedy nadužívání. V tomto případě jde již o takovou
formu užívání drog, která negativně ovlivňuje psychický, fyzický a duševní vývoj
jedince. Důsledkem abúzu může být poškození zdraví, sociální a ekonomický propad.
Misúzus je termín pro označení nevhodné aplikace léků. Přitom není směrodatné,
jestli je lék předepsán lékařem nebo je získán jinou, ilegální cestou. Příkladem může být
nevhodné podání běžných léků před jízdou autem.
Na další možné členění ukazuje Nožina (1997, s. 15):
•

Příležitostné-experimentální zneužívání – nepravidelné, zřídkavé užívání
mající charakter experimentu. Ne víc jak čtyřikrát, pětkrát za život.

•

Rekreační zneužívání – uživatel drogy nekupuje, ale také je neodmítá. Drogy
jsou užívány jen v určitých dnech nebo při příležitostech.

•

Příležitostné zneužívání – uživatel nakupuje a užívá drogy jen za určité situace,
při určité příležitosti (např. k tomu aby získal odvahu)
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•

Intenzivní zneužívání – pro tento stav je charakteristická postupná ztráta
kontroly nad drogou. Užívání přechází pozvolna od častějšího užívání
k dennodennímu užívání. Uživatel věří iluzi, že je schopen kontroly jednání.

•

Nuceně-závislé zneužívání – je charakterické denním užíváním i užíváním
několikrát za den. Droga pokrývá všechny potřeby uživatele, veškerá činnost
směřuje jenom k obstarání si drogy.

1.8 Důsledky užívání drog
Problematika drogových závislostí je závažným sociálně patologickým jevem, který
není jenom problémem selhávajícího jedince, ale je zařazen v kontextu celé společnosti.
Jde o vzájemný reciproční proces, kdy společnost svým vývojem a přijatými
hodnotami spoluvytváří prostředí, ve kterém vyrůstají její členové, a zpětně každý
jedinec má vliv na utváření společnosti a na její hodnoty.
Důsledky užívání drog mají dopad na chod celé společnosti.
Užívání drog a její subkultura je negativním vzorem pro ostatní vrstevníky. Užívání
drog má negativní dopad na samotné mezilidské vztahy, ztrátu tradičních hodnot,
fungování rodin apod.
Dopad užívání drog nepostihuje ve zdravotních aspektech jenom samotné uživatele,
ale z pohledu například přenosu nebezpečných, virových onemocnění je hrozbou i pro
ostatní část společnosti.
Z ekonomického pohledu jde o nekontrolovaný tok peněz černé ekonomiky, o
absenci daňových poplatníků, o náklady na samotnou léčbu a resocializaci uživatelů
drog, o náklady na léčbu virových onemocnění vzniklé v důsledku rizikového užívání
drog, o náklady na výkon trestu a s tím spojené náklady soudního řízení, o náklady na
samotnou práci represivních složek v kontextu s odhalováním trestné činnosti spojené
s užíváním drog.
Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005,
vydávané Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti bylo
registrováno v roce 2005 celkem 31 800 problémových uživatelů drog, z toho 11 300
uživatelů opiátů, 20 500 uživatelů pervitinu,

z toho 29 800 uživatelů preferujících

nitrožilní způsob aplikace drog.
Z pohledu zdravotních aspektů bylo v roce 2005 hlášeno v ČR 361 nových případů
akutní virové hepatitidy typu B. Z toho je 117 případů intravenózních uživatelů drog. U
akutní a chronické hepatitidy typu C (nejrozšířenějšího virového onemocnění u
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uživatelů drog) to bylo 844 nových případů. Z toho 526 případů intravenózních
uživatelů drog. I když jde stále celkem o vysoké čísla, má tento stav oproti minulým
létům sestupující tendenci. U HIV je to celkem 90 nových případů. Z toho 5 případů
intravenózních uživatelů drog. Celkově se dá říci, že trend výskytu infekčních
onemocnění u uživatelů je příznivý. Celkové náklady na léčbu hepatitidy neb HIV u
jednoho pacienta jsou řádově ve statisících.
V oblasti předávkování drogami bylo v roce 2005 zjištěno 218 úmrtí, z toho 156
psychoaktivními látkami. Mimo léků bylo příčinou největšího počtu předávkování
opiáty, a to ve 24 případech. Dále bylo zaznamenáno 18 případů předávkování
těkavými látkami a ve 14 případech pervitinem. Ve 3 případech bylo identifikováno
úmrtí na předávkování s nálezem metadonu, z toho v 1 případě v kombinaci s etanolem,
ve dvou případech s jinými drogami. V roce 2005 byla prokázána dvě smrtelná
předávkování extází (MDMA) a v jednom případě předávkování kokainem. U
předávkování léčivy je zhodnocení obtížné, protože se těžko selektují případy
sebevražedné, náhodné bez zjištěného úmyslu, a to jak drogami standardně, tedy
transparentně předepsanými, tak zneužívanými. Ze 156 případů předávkování
psychotropními léčivy, bylo 56 případů předávkování benzodiazepiny. V celkovém
shrnutí oproti předchozím létům dochází k mírnému poklesu předávkování pervitinem
a těkavými látkami (14 oproti 16, resp.18 oproti 20 v roce 2004), dochází k nárůstu u
předávkování nelegálními opiáty (24 oproti 19 v roce 2004). V roce 2005 bylo
identifikováno 151 úmrtí za přítomnosti drog, z toho 2 pro nemoc, 66 případů nehod, 76
sebevražd, 4 případů zabití nebo vražd a 3 úmrtí z jiných příčin.
Z pohledu drogové kriminality bylo v roce 2005 evidováno Národní protidrogovou
centrálou Policie ČR 2128 osob stíhaných za drogové trestné činy, tedy skoro stejný
stav jako v roce 2004 (2100 osob). Za drogové trestné činy uložily soudy v ČR v r. 2005
celkem 378 nepodmíněných trestů odnětí svobody, což představuje 29% všech
uložených trestů. Průměrné ceny drog dle údajů Národní protidrogové centrály v roce
2004-2005 byly: tableta extáze 210 Kč, gram hašiše 245 Kč, gram heroinu 1090 Kč,
gram kokainu 2260 Kč, dávka LSD 180 Kč, gram marihuany 170 Kč, gram
metamfetaminu 1020 Kč, 8 mg tablet Subutexu 375 Kč. Jen pro ukázku, člověk
v propadu závislosti na heroinu může potřebovat i několik gramů svojí denní dávky, na
kterou si většinou shání finanční prostředky trestnou činností.
Z pohledu sociálního kontextu důsledků užívání drog je potřeba si připomenout, že
k nejvýznamnějším problémům uživatelů drog patří rodinné a pracovní problémy,
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nezaměstnanost, problémové vztahy ve školním prostředí, nižší dokončené nebo
nedokončené vzdělání, nízký sociálně- ekonomický status rodiny, špatná bytová situace,
které mohou vést až k bezdomovectví a prostituci. Kumulace více sociálních problémů
může vést až k sociální inkluzi (Mravčík, 2005, s. 20-58).
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2. Protidrogová politika ČR
2.1 Etapy vývoje
Do roku 1960 byla drogová problematika brána jako problém odborný, kterým se
zabývala celkem malá skupina odborníků, většinou šlo o lékaře – psychiatry a
kriminalisty.
V letech 1960 až 1990 se z uvedené problematiky stává zejména ve vyspělých zemích
problém společenský, jdoucí napříč vrstvami společnosti. V této době zejména v USA a
v západní Evropě dochází k expanzi užívání drog, nesoucí sebou vážné zdravotní a
sociální důsledky. V reakci na to je zaznamenán kvalitativní posun v koncepcích a
přístupech protidrogových politik.
Od roku 1990 charakterizuje mezinárodní společenství v akčním plánu VS OSN
(1991) problematiku drog jako problém globální. Globalizace drogového problému se
týká zejména vytvoření světového nezákonného trhu s drogami, včetně prekursorů a
pomocných látek. Tento trh je mezi světovými nezákonnými trhy první co do rozsahu a
druhý z pohledu finančního obratu. Typickým znakem nezákonného trhu s drogami je
to, co má každý trh. Nabídku a poptávku. Tato charakteristika je také východiskem pro
dva základní přístupy drogových politik. První přístup je zaměřen na problém snižování
nabídky drog, kdy hlavním realizátorem tohoto přístupu jsou zejména represivní složky
státu, a jde v tomto přístupu zejména o celou řadu aktivit zaměřených na zastavení nebo
omezení výroby a distribuce kontrolovaných drog. Druhý přístup je zaměřený zejména
na problém snižování poptávky po drogách. Cílem tohoto přístupu je snížit vyhledávání
a konzumaci drog ze strany zákazníka nezákonného trhu, a to jak zákazníka
potencionálního, tak již i stávajícího konzumenta drog. Na tomto přístupu participují
státní i nestátní organizace v rámci mezioborové a mezisektorové spolupráce. Oba
přístupy se nevylučují, ale měly by se vzájemně doplňovat.
V rámci světové strategie boje proti drogám je hledán vyvážený přístup. V již
zmíněném akčním plánu VS OSN z roku 1991 je formulován ústřední pojem „vyvážený
přístup“ (balanced approarch), který je označením pro rovnováhu mezi represí a
prevencí a který podporuje opatření jak na straně nabídky, tak na straně poptávky po
nich.
Jednotlivé země si v rámci vyváženého přístupu hledají vlastní profil této rovnováhy.
Ve všech profilech jsou promítány čtyři základní modely protidrogové politiky.
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Model prohibice a represe - cílem je tzv. „Společnost bez drog“, jde tedy o potlačení
užívání všech nelegálních drog. Ukazatelem úspěšnosti bývají kriminoepidemiologické
údaje jako je například množství zabavených drog, počet usvědčených a odsouzených
pachatelů, dále jsou zmiňovány i osoby, které přišly do kontaktu s drogami jen jednou.
Jedná se o tzv. celoživotní prevalenci. Zjišťování této proměnné je však velice složité,
protože v tomto modelu je výrazná tendence kontakt s drogou skrývat. V důsledku toho
potom nejen prvokonsumenti ale i problémoví uživatelé se vyhýbají evidenci a jejich
sociální a zdravotní problémy se tak dostávají mimo dosah pomáhajících intervencí.
Model minimalizace škod je pragmatickým přístupem, který vychází ze základní
myšlenky, že drogy provází společnost od samého počátku jejího vývoje a budou zde
existovat i v budoucnu. Zaměřuje se tedy výrazně u uživatelů drog na prevenci
zdravotních, sociálních a ekonomických rizik.
Model ochrany veřejného zdraví, také nazývaný jako „Public health“ model, je
modelem, který klade důraz na omezení škodlivých jevů v populaci, na prevenci šíření
uživatelského chování, součástí je i prevence šíření HIV/AIDS a virových hepatitid
typu B, C. Jedná se o specifickou podobu modelu minimalizace škod
Model kulturní integrace – důraz je zaměřen na omezení užívání jak ilegálních tak i
legálních drog

a na snahu podřídit užívání ilegálních drog běžným regulačním

mechanismům. Ve své podstatě jde do určité míry o normalizaci drogového fenoménu.
Problémy, které nastávají v důsledku užívání nelegálních drog, již nejsou označovány
za mimořádné a z principu odlišné od problémů, které způsobují legální návykové látky
nebo jakékoliv jiné formy zdravotně sociálních fenoménů. Na jejich řešení jsou
přijímána obdobná opatření jako u jiných problémů.
Vyvážený přístup s odlišnostmi jednotlivých modelů je hlavním proudem ve většině
zemí. OSN jako celek v kontextu s jeho zvláštními útvary pro boj s drogami (UNDCP),
dále USA a skandinávské země prosazují tradičně model „společnosti bez drog“, tedy
model represe a prohibice. Ostatní modely jsou více rozšířeny ve vyspělých zemích
Evropy a politika EU a evropskými úřadovny WHO jsou jim více otevřeny.
Za současnou nejlepší protidrogovou strategii považuje EU komplexní a vyvážený
přístup. Pro ten je charakteristická celospolečenská, mezirezortní, mezioborová a
mezisektorová spolupráce, postavená na rovnováze

snížování nabídky, snižování

poptávky a přístupu Harm Reduction, tedy redukci škod. Přitom omezení nabídky a
omezení poptávky v tomto přístupu jsou dvěma navzájem se povzbuzujícími prvky.
(Kalina 1, 2003, s.15-21)
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Zcela odlišným vývojem prošly postkomunistické země bývalé východní Evropy.
Díky své izolaci a důkladné vnější kontrole zde nebyl na jedné straně rozvíjen
nezákonný trh tak jako v ostatních částech světa. Na druhé straně zde v důsledku
ideologizace nebyly vytvářeny obranné mechanismy. Problém drog byl socialistickou
ideologií tabuizován jako neslučitelný s ideologií moderního socialistického státu. O
problému drog se mluvilo především v souvislosti s úpadkem morálky západních zemí.
Stav a rozsah v této oblasti byl přísně utajován a nebyl dostupný jak široké veřejnosti,
tak i samotným odborným kruhům. Větší pozornost státu je směřována k problematice
drog až koncem 80. let v důsledku pronikání západních, ideologických a kulturních
směrů do ČR. Teprve 40 let po vzniku socialistického státu dochází k první právní
úpravě zahrnující ochranu společnosti nejen před alkoholem, ale i nealkoholovou
toxikománií.
Tato právní úprava již nemá vliv na místní drogovou subkulturu, protože je
zpracovaná na specifické podmínky socialistického státu a není tedy již schopna
reagovat na nové drogové trendy, které vznikají po roce 1989 ve spojitosti se změnami
ve společnosti a zcela mění charakter české drogové scény.

2.2 Vývoj v ČR po roce 1989
Porevoluční vývoj je charakteristický změnami v celé společnosti. Je odstraněna
vnější kontrola státu, náš stát již není izolovanou zemí. Pro náš domácí trh je zcela
charakteristická především domácí produkce, která je částečně doplňována dovezenými
drogami. Postupně se stává náš stát tranzitní zemí a část provážených drog se dostává ke
svým spotřebitelům. Dochází k mapování našeho trhu ze strany zahraničních
distributorů, který je předvojem cílené expanze mezinárodního nezákonného trhu
s drogami a ČR se stává v roce 1994 jeho cílovou zemí. Dochází k masivní expanzi
kvalitního a levného heroinu na domácí trh. Začíná být výrazný nárůst uživatelů heroinu
před uživateli pervitinu. Pervitin si ale drží své postavení. Domácí produkce již obecně
ztrácí svůj význam. Pro velká města je charakteristický vznik otevřené drogové scény,
která má velký finanční obrat, vládne tady tvrdý konkurenční boj a je zde specifická
drogová kriminalita.
V posledních letech má česká drogová scéna stabilizující charakter v užívání
pervitinu a heroinu, stoupající trend má naopak užívání marihuany a tanečních drog.
Z pohledu historie nemá naše protidrogová politika dlouholetou tradici. V roce 1991
vznikla v bývalém Československu Federální komise pro narkotika jako poradní orgán
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federální vlády. Činnost této komise komplikovala samotná předzvěst rozpadu federace.
Výsledkem její činnosti bylo navázání některých mezinárodních styků. Byl také
připravován programový a koncepční dokument, který však již nestačil být projednán.
Od vzniku samostatného Českého státu po roce 1993 se začala vláda ČR
systematicky zabývat protidrogovou politikou a jako svůj pracovní orgán ustanovila
Mezirezortní protidrogovou komisi, která později byla přejmenována na Radu vlády pro
koordinaci protidrogové politiky státu. Vznikla ve velmi krátké době první koncepce
protidrogové politiky státu na období 1993-1996. Naše protidrogová politika se
přihlásila v tomto dokumentu ke Globálnímu akčnímu plánu OSN z r. 1991, respektive
k vyváženému přístupu v oblasti protidrogové strategie. Tím byl dán základ pro
mezioborovou a mezisektorovou spolupráci v oblasti drogové problematiky, dále došlo
k prostoru pro sjednocení s mezinárodní legislativou ve stejné oblasti a k vytvoření
drogové epidemiologie. Pro oblast prevence dal tento dokument průchod vzniku nových
typů zařízení, jako jsou kontaktní centra, denní stacionáře, terapeutické komunity a
vyjádřil v nich těmto zařízením podporu. Dále byly v tomto dokumentu stanoveny
základní mechanismy spolupráce v rámci protidrogové politiky jak na centrální tak i na
regionální úrovni. Významným pilířem dalšího rozvoje byl vznik okresních
protidrogových koordinátorů a byla zdůrazněna úloha nestátního neziskového sektoru
jako poskytovatelů služeb a partnerů vlády při realizaci protidrogové politiky státu.
Druhý vládní program a koncepce na období 1998 – 2000 již mohl vycházet
z analýzy dat drogové epidemiologie a mohl stavět na zkušenosti z předchozího období.
Represe si dává za úkol vytváření legislativních nástrojů na potlačování organizovaného
obchodu zároveň i k potlačování pouličního prodeje. Administrativní kontrola je
zaměřena především na důsledný monitoring v zacházení s OPL a s prekurzory. Pro
primární prevenci je důležitým krokem podpora v zavádění účinných preventivních
programů, například povinnost Minimálního preventivního programu do škol. V oblasti
sekundární a terciální prevenci je akcent záběru nastaven zejména na dostupnost včasné
intervence a léčebné péče, detoxifikační jednotky a doléčovací zařízení, programy Harm
Reduction,

mezi prioritami se objevují alternativy k potrestání a programy ve

věznicích.
Cílem další etapy vývoje v oblasti rozvíjení strategie protidrogové politiky státu byla
snaha doplnit chybějící typy programů a služeb prevence a zahájit činnosti nezbytné
k tomu, aby mohly být vytvořeny základní nástroje na hodnocení jejich kvality a
efektivity. Touto úlohou se zabývá koncepce vládní protidrogové politiky na období
31

2001 –2004, která svým obsahem koresponduje s Akčním plánem EU boje proti drogám
na období 2001-2004. Jsou již zpracované Minimální standardy pro kvalitu poskytované
péče a je připravován certifikační proces jednotlivých resortů jako jeden z nástrojů
evaluace. V roce 2005 již probíhají první certifikace jednotlivých služeb vycházející
z nařízení vlády ČR. Zařízení tak dostávají první oficiální zpětnou vazbu na kvalitu
vlastních poskytovaných služeb. Na proces certifikací navazuje i následný dotační
systém, kdy z pohledu státu nebudou dotovány programy, které neobdrží příslušný
certifikát. Tím je také zkvalitněn samotný proces přerozdělování finančních prostředků
státem, kdy nejsou z peněz daňových poplatníku hrazeny nekvalitně realizované
programy. Stávající systém realizované protidrogové politiky ČR je dobře hodnocen ze
strany EU a v řadě aspektů srovnatelný s vyspělými zeměmi EU. (Kalina I, 2003, s. 3338)

2.3 Legislativa
Vzhledem k tomu, že obchod s drogami, produkce i jejich zneužívání má stále
globálnější charakter začínají mezinárodní společenství i instituce uplatňovat vhodná
opatření v reakci na aktuální vývoj v této oblasti. Aktivitou přispívají zejména
seskupení jako je Evropská unie, Organizace amerických států nebo celosvětové
instituce jako je OSN nebo WHO. Přispěním většiny států, které se podílejí na jejich
činnosti se podařilo dosáhnout společného konsensu v základních otázkách přístupů a
společně se podařilo dosáhnout přijetí řady mezinárodních smluv. Největší význam
z pohledu celosvětového

měřítka,

tedy i

z pohledu

ČR,

má OSN s třemi

nejvýznamnějšími dohodami týkajících se OPL.
•

Jednotná úmluva o OPL z roku 1961, ve znění Protokolu z roku 1972 o změnách
Jednotné úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení
č.458/1991 Sb.)

•

Úmluva o psychotropních látkách z roku 1971 ( vyhláška č.62/1989 Sb.)

•

Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s OPL z roku 1988 (sdělení č.
462/1991 Sb.)

Všechny státy, které úmluvy přijaly, se zavázaly k přijetí legislativních a správních
opatření, která jsou nutná k omezení produkce, výroby, dovozu a vývozu, obchodu a
distribuce, použití a přechovávání OPL.
V oblasti problematiky drog je v ČR v důsledku těchto mezinárodních závazků
formován i náš právní řád.
32

Trestní zákon vymezuje konkrétně legislativní úpravu

týkající se problematiky

nelegálních drog nebo s nimi souvisejících trestných činů. Jedná se zejména o § 187;
187 a ; § 188 TZ; o nedovolené výrobě a držení omamných psychotropních látek a jedů
a § 188 a o šíření toxikomanie.
Škálu možného postihu neoprávněného nakládání s omamnými psychotropními
látkami doplňuje právní úprava přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomániemi podle § 30 ods. 1 písm. c), f), g), h), ch) j) zákona o přestupcích a
přestupků na úseků zdravotnictví podle § 29 odst.1 písm. e) zákona o přestupcích.
Klíčovou normou upravující omezení v zacházení s omamnými a psychotropními
látkami (OPL), přípravky a prekursory je zákon č.167/1998 Sb. o návykových látkách.
Tento zákon současně vymezuje také okruh produktů patřící mezi návykové látky a
definuje, co jsou OPL.
Jako významné z pohledu celkového přístupu k řešení drogové problematiky se jeví
to, že platná právní úprava zakazuje neoprávněné držení jakéhokoliv množství OPL pro
jakékoliv účely a její překročení je postihováno různě odstupňovanými sankcemi.
Jako nejpřísněji jsou postihovány neoprávněné převody držených OPL a také
samotné přechovávání uvedených látek v jakémkoliv množství pro jiného, podle § 187
trestního zákona (TZ). Jako nejmírněji je stíháno držení pro vlastní potřebu v množství
větším než malém ve smyslu zákona §187 a TZ.
Souběžně vedle skutkových podstat trestných činů na tyto případy spadá skutková
podstata přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle
§ 30 odst. 1 písm. j) zákona o přestupcích. Jako přestupek je postihováno držení drogy
pro vlastní potřebu v množství, které nedosahuje

rozsahu

předpokládaného

ustanovením § 187 a , odst. 1 TZ, respektive držení malého množství.
Současná platná trestně právní úprava drogových deliktů postihuje samotnou výrobu,
opatření a přechovávání předmětů určených k nedovolené výrobě OPL podle ustanovení
§ 188 TZ a zakotvuje skutkovou podstatu šíření toxikomanie podle § 188 a) TZ. (J.Žák,
2005, s 17-18).
Podle českého trestního zákona lze za všechny drogové delikty uložit trest odnětí
svobody. V souladu se standardními evropskými úpravami naše trestní právo disponuje
řadou institutů, které umožňují uživateli drog šanci vyhnout se trestu odnětí svobody
v případě, že se dostane do konfliktu se zákonem, když si pro vlastní potřebu opatří
větší množství drogy než malé. A. Sokolář, ( Kalina1, 2003, s.64) se zmiňuje, že
„trestní politika České republiky vychází ze subsidiární role trestního práv - prostředky
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trestní represe a speciálně tresty odnětí svobody mají být využívány pouze tehdy,
jestliže jiný způsob řešení nemůže splnit zákonem stanovený účel“.
U osob, které jsou trestány poprvé, je trest odnětí svobody ukládán pouze v případech,
když jsou odsuzovány za mimořádně závažnou trestní činnost jako je výroba,
obchodování, mezinárodní organizování této činnosti a další. Uživatelům drog, kteří se
dopustí trestného činu spočívajícího v pouhém přechovávání drog pro vlastní potřebu,
zpravidla není při prvním konfliktu se zákonem ukládán nepodmíněný trest odnětí
svobody, ale využívá se jiných druhů trestů více sledujících převýchovný účel nebo je
před potrestáním uplatňováno jiné alternativní řešení. Velkou pomocí v hledání
alternativních řešení je zřízení středisek Probační a mediační služby (PMS) při
okresních soudech podle zákona 257 /2000 sb. a zákon 218/2003 sb. o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Posláním PMS ČR je zprostředkování
účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů, které jsou spojeny s trestnou
činností, dále pak organizace a zajištění efektivního výkonu alternativních trestů a v
neposlední řadě hledání a realizování opatření, která by chránila zájmy poškozených a
obětí trestných činů.
V současné době řada zařízení poskytující služby uživatelům drog v České republice
spolupracuje se středisky PMS a hledá pro svoje motivované klienty užívající drogy
alternativní řešení při ukládání trestu za spáchané drogové delikty. Řada z nich
umožňuje klientům vykonávat uložený trest obecně prospěšných prací ve svých
zařízeních

a

v mateřských

organizacích,

nebo

také

samy

poskytují

nebo

zprostředkovávají vhodný probační program, kdy nespornou výhodou je to, že se může
dále pracovat s klientovou motivací směrem ke snížení sociálních a zdravotních rizik a
přitom zároveň neztratit kontakt se službou.

2.4 Typy protidrogové prevence
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je prevence v teorii i praxi
rozlišována na prevenci primární, sekundární
v teoretické rovině

všechny základní

a terciální. Stejné dělení využívají

koncepční dokumenty oblasti protidrogové

strategie Vlády ČR a uvedená teorie se uplatňuje i v systému v rámci koordinace
protidrogové politiky státu.
Primární prevence má za cíl předcházení prvního užití drogy u populace, která s ní
není v kontaktu, nebo co největší oddálení první zkušenosti s drogou do vyššího věku.
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Primární prevence je realizována zejména formou edukačních a intervenčních programů
zaměřených na vytváření povědomí

a informovanosti o drogách, podporu

protidrogových postojů a norem a posilování zdravějších alternativ životního stylu bez
drog.
Sekundární prevence má za cíl předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání závislosti u
osob, kteří již drogu užívají nebo jsou již závislí. Většinou se tento termín užívá jako
synonymum pro programy včasné intervence, poradenství a léčby.
Terciální prevence - má za cíl předcházení vážného nebo trvalého zdravotního a
sociálního poškození v důsledku užívání drog.

Tento typ prevence je realizován

v rámci sítě služeb zejména programy „Harm Reduction“, které jsou náplní služeb
terénních programů a kontaktních center

2.5 Síť zařízení realizující protidrogovou prevenci v ČR
Péče o všechny cílové skupiny protidrogové prevence je zajišťována jak státními, tak
nestátními neziskovými organizacemi. Jedná se o systém komplexní, který pokrývá
specifické potřeby většiny cílových skupin. Standardy odborné způsobilosti služeb dané
sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky státu definují celkem
devět typů služeb:
•

Detoxifikaci

•

Terénní programy

•

Kontaktní centra

•

Ambulantní léčbu

•

Stacionární programy

•

Krátkodobou a střednědobou ústavní léčbu

•

Rezidenční péči v terapeutických komunitách

•

Následnou péči

•

Substituční léčbu

Detoxikační jednotky – jejich cílem je zvládání odvykacích stavů

a intoxikací

drogou, které nevyžadují intenzivní péči v jiném zařízení, například na jednotce
intenzivní péče (JIP) nebo ARO. Detoxifikace obvykle probíhá po dobu řádově dnů až
týdnů a jako taková není pro uživatele návykových látek dostačující intervencí pro
dosažení trvalejší změny. Detoxikační jednotky jsou nejčastěji začleněny v systému
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jako součást zařízení ke střednědobé nebo dlouhodobé léčbě závislostí, jako samostatná
detoxikační jednotka v nemocničním komplexu.
Terénní programy – jejich cílem je vyhledat uživatele drog, kteří nejsou zapojeni
v síti služeb (tzv. skrytá populace) v jejím vlastním prostředí, navázat vztah důvěry a
zprostředkovat další navozující péči. Terénní práce existuje v současné době v podobě
samostatných programů nebo jako součást služeb kontaktních center.
Kontaktní nízkoprahová centra – jejich cíl je zaměřen především na budování důvěry
mezi klientem a zařízením, na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik a na
zprostředkování další navozující péče. Nízkoprahová zařízení jsou charakteristická tím,
že poskytují služby v určitém regionu nebo lokalitě bezplatně, a to pro klienty bez
jakéhokoliv doporučení či omezení. Zařízení respektují anonymitu klienta a jeho
možnost volby pro život s drogou nebo bez ní. Součástí programů kontaktních center
mnohdy bývají i terénní programy. V současné době existují dva typy těchto center. Na
malých městech se více profilují k-centra do podoby víceúčelových agentur, které
rozšiřují nabídku služeb i do ostatních typů prevence. Důvodem proto je fakt, že na
malých městech trvá absence dalších složek péče. Ve velkých městech je základní
poskytovanou službou tzv. „Harm Reduction“ program, zaměřený zejména na redukci
zdravotních a jiných rizik. Jedná se o výměnné programy injekčních setů, provádění
testů na virové onemocnění jako jsou virové hepatitidy typu C, B nebo viru HIV,
podávání informací, poradenství, odkazy, zprostředkování léčby apod. Cílovou
skupinou, stejně jako u terénních programů, jsou většinou nemotivovaní, problémoví a
rizikoví uživatelé aplikující drogy intravenózní formou.
Ambulantní léčba - pro ambulantní léčbu je charakteristické to, že probíhá bez
vyčlenění klienta z původního prostředí. Klient sám dochází do zařízení, kde se léčba
poskytuje. Kromě farmakoterapie je uplatňována také individuální a skupinová terapie.
Do cílové skupiny patří zejména motivovaní klienti, kteří mají dobré sociální a rodinné
zázemí. Ambulantní program se považuje za efektivní, když vykazuje 3 kontakty klienta
s léčebným zařízením během jednoho týdne po dobu 6 měsíců. Tento druh služby se
poskytuje většinou v AT ordinacích, což jsou ambulantní psychiatrická zařízení, která
se zaměřují na alkoholové a drogové závislosti.
Stacionární programy - jedná se o intenzivní ambulantní léčbu strukturovanou do
rozsahu 20 a více hodin týdně. Klasický model stacionáře je v provozu 40 hodin týdně,
tedy 8 hodin, každý pracovní den. Jednotlivé programy jsou zaměřeny na individuální a
skupinovou terapii, dále jsou zde uplatňovány aktivity edukační, rehabilitační a
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volnočasové, souběžně s těmito programy je realizována i sociální práce a práce
s rodinou. Tento program je blízký programu terapeutických komunit, rozdíl je v tom,
že klient chodí spát domů. Cílovou skupinou těchto programů jsou již uživatelé drog
s těžšími a komplikovanějšími stupni závislostí. Pro samotnou efektivitu práce ve
stacionárním zařízení je potřeba mít nastavený i systém kontroly, který je zaměřen na
monitorování abstinence formou na přítomnost drog, stejně jako u klasického
ambulantního programu.
Krátkodobá (4-9 týdnů) a střednědobá (3-6 měsíců) ústavní léčba – realizována
většinou v psychiatrických léčebnách a ve specializovaných lůžkových oddělení
nemocnic. Cílem léčby je dlouhodobá a úplná abstinence. Jedná se o vysoce
strukturované, léčebné zařízení pracujících na principech terapeutických komunit a
s náplní obdobnou jako v denní léčbě. Jde o skupinovou a individuální terapii,
rehabilitační, edukační a volnočasové aktivity, dále práci s rodinou a sociální práci.
Rezidenční léčba v terapeutických komunitách – jedná se o vysoce strukturovaný
program,

realizovaný

více

formami terapie,

s edukačními,

rehabilitačními a

volnočasovými aktivitami v souběhu se sociálními aspekty práce. V terapeutických
komunitách je více akcent zaměřen na sociálně výchovné

a sociálně rehabilitační

aspekty než na zdravotnické nebo psychiatrické aspekty. Indikovanou cílovou skupinou
terapeutických komunit jsou klienti s dlouhodobou a těžkou drogovou kariérou, značně
nezralí,

nemotivováni

a

z psychosociálního

hlediska

Charakteristikou může být rozpadlé sociální zázemí,

výrazně

problémoví.

dlouhodobá nezaměstnanost,

kriminální anamnéza apod.
Následná péče – nebo tzv. doléčovací programy jsou zaměřeny na udržení změn
navozených v předchozí léčbě. Doléčovací programy jsou přechodnou zónou mezi
léčbou a běžným životem, kdy klientům prostřednictví chráněného bydlení pomáhají
v integraci do rodinného, školního nebo pracovního a společenského života. Je kladen
důraz na zodpovědnost a samostatnost klientů, je také plně respektováno jejich
soukromí. Běžnou součástí programů doléčování je sociálně – právní poradenství, práce
s rodinnými příslušníky, prevence relapsu, individuální a skupinová terapie. Délka
pobytu je většinou 6-12 měsíců, klienti si platí náhrady na ubytování, případně
stravování. Doléčovací programy mohou být realizovány v kontextu s chráněným
bydlením nebo můžou fungovat jako samostatný, ambulantní program.
Substituční programy – jde o program, který je založený na poskytování
psychoaktivních substancí v čisté formě, nebo jejich náhražek (substituce). Tato
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preskripce probíhá obvykle v programech vedené odborným lékařským personálem a
pod státní kontrolou. Substituční programy jsou určeny pro jedince, pro které klasický
systém léčby není aktuálně nebo trvale vhodný, tak pacientům s chronickou formou
onemocnění. Jedním z očekávaných efektů je snížení celospolečenských rizik, které
jsou s užíváním drog spojené. Například šíření virových infekčních onemocnění jako
jsou

hepatitidy nebo HIV nebo drogová kriminalita. Tato léčba je převážně

poskytovaná závislým jedincům na opiátových typech drog způsobující silnou fyzickou
závislost. V naších podmínkách jsou to převážně uživatelé heroinu, u kterých selhaly
jiné formy léčby a kteří jsou zároveň ochotni a schopni dodržovat podmínky léčby.
Výhodou je zejména u tohoto typu léčby to, že droga není aplikována intravenózní
formou, která zahrnuje rizika přenosu infekčních, virových onemocnění a také to, že
klienti substitučního programu se nemusí vracet do kriminalizujícího prostředí a
obstarávat si na drogy trestnou činností. V ideálním případě substituční léčba může
pomoci klientovi vést plnohodnotnou formu běžného společenského života, a to i
v pracovním procesu s nadějí na úplnou abstinencí od drog.
Primární prevence - jejím cílem je snížit poptávku po drogách. Jedná se o programy
realizované jednak školami a školskými zařízeními, na druhé straně také nestátními
organizacemi. Na školách se jedná o realizaci „ Minimálních preventivních programů“,
které vycházejí z koncepce Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže. Většina
základních a středních škol má kromě výchovného poradce také metodika primární
prevence, jehož úkolem je koordinovat na škole primární prevenci, mapovat situaci na
škole a dělat včasná opatření. V systému školství jsou také zařazeny pedagogicko –
psychologické poradny, z jejichž pracovních týmů jsou vyčleněni tzv. okresní školní
metodici primární prevence, kteří koordinují činnost primární prevence v rámci regionu.
Do jejich náplně kromě individuálního poradenství a odborných konzultací patří také
vzdělávání školních metodiků prevence. Hierarchie tohoto školního systému je potom
na pozici kraje, kde na sídlech krajských úřadů je ustanovena další funkce krajského
školského koordinátora primární

prevence, který je pod

metodickým řízením

Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže. Krajský školský koordinátor

úzce

spolupracuje s Krajským protidrogovým koordinátorem. Na programech primární
prevence participují také nestátní organizace. Nestátní organizace nabízejí většinou
komplexní dlouhodobé programy primární prevence nebo intervenční a vzdělávací
programy. Celý systém primární prevence realizovaný v České republice je napojen na
tzv. certifikační systém, stejně jako programy sekundární a terciální prevence. Stát zde
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formou certifikací ověřuje naplňování tzv. „Minimálních standardů poskytované péče“.
Tyto standardy se zaměřují na organizační, procedurální a personální aspekty práce.
Výsledkem certifikačního procesu je udělení nebo neudělení certifikace. Pro
poskytovatele udělená certifikace znamená to, že jejich systém může být podporován
formou dotací od státu. Tím stát garantuje to, že podporuje programy, které splňují
standardní míru kvality.
V roce 2005 vykazovalo v rámci primární prevence aktivity 67 programů. Jednalo se
o specializovaná preventivní centra, tak i o organizace vykazující jiné druhy služeb.
V oblasti léčby participovalo na problematice závislostí 16 záchytných stanic, 19
detoxifikačních jednotek, 401 ambulantních zdravotnických zařízení, 2 denní
stacionáře, 10 substitučních (metadonových) center, 17 psychiatrických léčeben, 32
psychiatrických oddělení nemocnic, 3 dětské psychiatrické léčebny, 15 terapeutických
komunit, 20 programů následné péče, z toho 12 s chráněným bydlením, 5 pobytových
oddělení specializovaných na léčbu dětí ohrožených drogovou závislostí (zařízení
speciálního školství), 1 detoxifikační jednotka ve věznici, 6 oddělení pro diferencovaný
výkon trestu, 3 oddělení pro výkon ochranné léčby ve věznicích, 34 bezdrogových zón
ve věznicích. V síti nízkoprahových zařízení poskytovala službu v oblasti protidrogové
prevence celkem 92 zařízení. Tvoří ji kontaktní centra a terénní programy. (Mravčík,
2005, s. 17- 46)
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3. Kontaktní centra
3.1 Historie vývoje po roce 1989
V druhé polovině 20. století se začala rozvíjet postupná specializace oboru
návykových nemocí v rámci péče o duševní zdraví. Před rokem 1989 existovala
v bývalém Československu síť tzv. AT ordinací, které se specializovaly na
problematiku alkoholu a jiných toxikománií. Dále systém doplňovaly lůžková zařízení,
záchytné stanice a speciální protialkoholní léčebny. V tomto období převažoval
v problematice závislostí více medicínský model. Jiný vývoj začal po roce 1989.
V rámci restrukturalizace sítě zdravotnických zařízení řada AT poraden zanikla. Po
přijetí první Strategie protidrogové politiky státu, která definovala nové typy zařízení a
zavázala se je v tomto dokumentu podporovat, začala vznikat z aktivity státních i
nestátních organizací nová síť služeb. Programy nových typů zařízení začaly reagovat
na nové trendy v oblasti užívání návykových látek, které souvisely s větší otevřeností
společnosti, se změnami životního stylu a s organizací nezákonného obchodu
s návykovými látkami.
Důsledkem vývoje se začala měnit struktura organizací, poptávka po službách a
podoba profesionálních zdrojů. Začaly se více uplatňovat bio-psycho-sociální aspekty
vzniku závislostí a tím byl dán prostor pro uplatnění dalších oborů, které mohly začít
participovat na problematice závislostí. Další potřebou k rozvoji práce byl včasný
kontakt s novou generací uživatelů. Začaly se hledat tzv. „dveře“ do systému pomoci
s nízkým prahem, kterými lze vstoupit do programů péče, ale i k časnému varování a
snížení rizika důsledků návykového scénáře. Na další rozvoj vzniku kontaktních center
měly vliv podněty ze zahraničí, ze zemí s dlouhodobější sofistikovanější zkušeností.
Dalšímu rozvoji kontaktních center, jak již byla zmínka, pomohly i první dvě národní
strategie protidrogové politiky, které k provozu těchto typů zařízení přímo vyzývaly a
poskytly metodické a ekonomické podmínky k jejich rozvoji. Základní charakteristikou
kontaktních center je, že poskytují služby osobám, které nejsou v kontaktu s jinými
zdravotními nebo sociálními institucemi. Kontaktní centra odbourávají administrativní a
psychologické bariéry dostupnosti a pomáhají klientům přístup ke službám bez
jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, z neformálního prostředí, anonymně, proto jsou
nazývány také jako nízkoprahová („low threshold“).
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3.2 Kontaktní centra ve velkých městech
Po roce 1989 vznikly první kontaktní centra ve velkých, většinou krajských městech
v důsledku

reakce na drogové boom polistopadového vývoje. Charakteristikou

kontaktního centra ve velkém městě je velký počet příchozích, kteří si zastávku do
zařízení naplánovali do svých denních tras. Pracovníci musí reagovat na daleko rušnější
atmosféru, mnohdy nepřehlednost nebo agresivitu nebo tendenci k vytváření klientely
„obsazující teritorium“. Ta může být brzdou pro příchod dalších vrstev uživatelů. Velká
řada uživatelů chodí jenom pro instrumentální podporu nebo zdravotní,

sociální,

hygienický nebo potravinový servis. Klientela se pohybuje většinou na hranici
sociálního přežití, „vlajkovou“ lodí cílové skupiny programu kontaktních center jsou
závislí a problémoví uživatelé tvrdých drog, především s vysokým rizikovým scénářem.
Práce je náročná především v hledání možnosti prostoru pro individuální kontakty, je
zde zároveň kladen důraz k hledání morální síly k tomu, aby pracovníci neslevovali
z individuálního přístupu ke klientovi. I když důraz práce je kladen zejména na
minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, vrcholným cílem práce na kontaktním
centru je zprostředkování navazující péče nebo motivace k abstinenci. Další
charakteristikou kontaktního centra na velkém městě je ten fakt, že programy K-centra
nemusí nahrazovat další složky péče, zejména protože síť v místní lokalitě je dostatečně
zastoupená.

3.3 Kontaktní centra na malých městech
Kontaktní centra na okresních městech vznikaly většinou z podnětu bývalých
okresních protidrogových koordinátorů. Podněty nevycházely z analýzy potřebnosti
cílové skupiny, ale ze snahy koordinátorů začít pracovat v dané oblasti. Na začátku
vývoje byl vznik k-center formován modelem velkých měst a v důsledku toho si
pracovní týmy prošly obdobím „čekání na klienty“, zejména proto, že takový model
nebyl přizpůsoben potřebám místní drogové scény. Na základě této zkušenosti se začal
postupně modifikovat profil těchto zařízení. Změnami prošla koncepce a metodika
práce, která se začala přizpůsobovat potřebám regionu a charakteristice místní drogové
scény. Mezi základní aspekty malého regionu patří nízká anonymita pro uživatele, ale i
pro jejich příbuzné. Malé lokality dávají prostor pro dynamiku a zvýšenou kvalitu práce
represe, chybějí zde další složky péče jako jsou denní stacionáře, doléčovací zařízení,
psychoterapeutická centra apod. Postupně se začal opouštět „katechismus“ přístupu
Harm Reduction a služby se začaly doplňovat o aktivity v rámci primární prevence,
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edukační programy, doléčovací programy, spolupráci s Probačně mediační službou na
alternativních programech pro odsouzené klienty, chráněné pracovní programy a o
cílenější, systematičtější

terénní práci v celém regionu. Velký důraz je kladen na

vzdělávání pracovníků, který musí zvládat více základních dovedností z jednotlivých
přístupů. Kontaktní centra na malých městech se začaly profilovat do podoby
drogových agentur, které zajišťují služby, které na malých regionech v přirozené síti
služeb chybí nebo jsou nedostatečně zastoupeny. ( Kalina II, 2003, s. 165-170)
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4. Situace v oblasti zneužívání návykových látek v Jihomoravském
kraji a kraji Vysočina
4.1 Charakteristika drogové scény Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 066 km/2 - 8,9 % území ČR a rozlohou je
čtvrtým největším krajem České republiky (po Středočeském, Jihočeském a Plzeňském
kraji). Na území jihomoravského kraje existuje 21 pověřených obcí III.stupně: Blansko,
Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov,
Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov,
Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice. Poloha kraje je z geografického
hlediska poměrně výhodná díky jeho postavení na historickém spojení mezi jihem a
severem Evropy. V rámci EU kraj sousedí se Slovenskem a Rakouskem, v rámci
republiky s krajem Jihočeským, Pardubickým, Olomouckým, Zlínským a Vysočinou.
Podle statistických údajů o stavu pohybu obyvatel žilo k 31. 12. 2005 v Jihomoravském
kraji 1 130 358 obyvatel. (Český statistický úřad, 2006, s. 96)
Monitoring v oblasti drogové scény v Jihomoravském kraji zajišťují kontaktní centra
a terénní programy, které vyhledávají uživatele drog přímo v jejich vlastním prostředí.
Kontaktní

centra

i

terénní

programy

spolupracují

s jednotlivými

krajskými

hygienickými stanicemi v oblasti sběru dat. Tato data jsou zapisována do tzv. registrů
problémových uživatelů a následně jsou podkladem pro zpracování epidemiologických,
statistických dat. Vzhledem k tomu, že zařízení, která data sbírají tzv. v „první linii“,
jsou nízkoprahová zařízení, které pracují s klienty na principech vzájemné důvěry a
poskytují svým klientům anonymitu, jsou údaje vedeny pod kódy, které zamezují
identitu poskytovatele a předcházejí jejich stigmatizaci. Uvedená data ve statistikách
udávají jenom počet uživatelů drog, kteří vyhledali službu v síti služeb.
Jihomoravský kraj je charakteristický příznivým sociálním prostředím včetně
příznivé situace v oblasti užívání drog – tedy nižším výskytem experimentálního i
problémového užívání, nižšími počty žádostí o léčbu v souvislosti s heroinem a zároveň
zde nedochází ke koncentraci kriminality. V Jihomoravském kraji je nejvíce rozšířenou
nealkoholovou drogou pervitin, v roce 2004 bylo zaznamenáno v kontaktně léčebných
centrech 963 případů . Druhou nejvíce rozšířenou nealkoholovou drogou byl heroin –
139 případů a na třetím místě figurovala marihuana - 97 případů. Zastoupení mužů a
žen je 2 : 1. Je zaznamenán velký nárůst žen. Nejrozšířenější aplikace základní drogy
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podle pohlaví byla aplikace injekční (74,0%) ze dvou třetin u mužů a jedné třetiny u
žen a dále aplikace šňupáním či čicháním (12,8%) a užití drogy kouřením (8,5%).
Výrazně roste počet injekčních jehel vyměněných v rámci nízkoprahových programů.
Roste počet kontaktů s klienty (uživateli i neuživateli drog) v nízkoprahových
zařízeních roste průměrný věk klientů nízkoprahových zařízení. Klesá počet případů
úmrtí v souvislosti s užitím drog.
Tabulka č. 1:
Výskyt základních drog v jednotlivých bývalých okresech Jihomoravského kraje
okres
droga

BK

BM

BO

BV

HO

VY ZN

celkem

heroin

0

127

0

3

4

0

5

139

braun

0

4

0

0

0

0

4

8

ostatní opiáty

0

12

0

0

0

0

0

12

pervitin

19

571

2

67

274

0

30

963

efedrin

0

1

0

0

0

0

0

1

kokain

0

4

0

0

0

0

1

5

marihuana

0

51

1

2

27

0

16

97

hypnotika

1

2

0

0

1

0

0

4

LSD

0

1

0

0

0

0

0

1

toluen

2

16

0

0

6

0

0

24

jiné drogy a léky

0

1

0

0

3

0

0

4

subutex nelegální

0

3

0

0

0

0

0

3

metadon nelegální

0

0

0

0

1

0

0

1

metadon substit.

0

11

0

0

0

0

0

11

gamblink

1

11

0

0

0

0

0

12

23

824

3

72

316

0

58

1296

celkem

(Jihomoravský krajský úřad, 2005, s. 5-8)

4.2 Charakteristika drogové scény kraje Vysočina
Kraj Vysočina má v rámci České republiky centrální polohu. Sousedí s krajem
Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským. Pouze další dva kraje
(Praha a Středočeský) mají podobně jako kraj Vysočina vnitrozemskou polohu a jejich
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hranice se nedotýká státní hranice ČR. Rozlohou 6 795,7 km2 je kraj Vysočina krajem
nadprůměrné velikosti – pouze 4 kraje ČR jsou plošně rozlehlejší. Kraj Vysočina se
administrativně člení na 5 okresů, 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 26
obvodů pověřených obecních úřadů a 704 obcí. Statut města má v současnosti 33 obcí
kraje, což je v rámci ČR vzhledem k velikosti kraje mírně podprůměrné.
Podobně jako v kraji Jihomoravském monitoringem drogové scény a sběrem dat
v kraji Vysočina se zabývají kontaktní centra a terénní programy.
Na drogové scéně Jihomoravského kraje převládá v oblasti nelegálních drog užívání
marihuany, následuje extáze, těkavé látky, léky analgetika. Sezónní záležitostí jsou
zejména

halucinogenní

houby

-

lysohlávky

a

surové

opium

z naříznutých

makovic.V oblasti tvrdých drog převažuje užívání pervitinu. Z opiátů ojedinělé užívání
heroinu, braunu a nelegálně subutex. Z hlediska drogové epidemiologie dochází v kraji
Vysočina k nárůstu užívání pervitinu, těkavých látek, sedativ, hypnotik. Ostatní
návykové látky měly v roce 2005 sestupnou tendenci.
Tabulka č.2:
Výskyt základní drogy v okresech kraje Vysočina
Okresy
Základní
droga
H. Brod Jihlava Pelhřimov
heroin
15
5
2
kodein
1
ostatní opiáty
pervitin
37
93
21
extáze
1
speed
kokain
2
marihuana
23
25
10
hašiš
barbituráty
1
benzodiazepiny
2
4
sedativa,hypnotika
3
lysohlávka
toluen
3
1
jiná rozpustidla
1
jiné drogy a léky
1
gambling
26
28
subutex
3
Celkem
109
164
35

Třebíč Žďár n/S.
7
8
5
70
3
1
1
146
1

54

17

1
6

1
3
1
9

241

93

Celkem
37
1
5
275
4
1
3
221
1
1
6
4
1
13
2
1
63
3
642

(Krajský úřad Vysočina, 2006, s 8-10)
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4.3

Koordinace krajských protidrogových politik

Vertikální a horizontální koordinace protidrogové politiky je realizována na celostátní
úrovni prostřednictvím

Úřadu vlády ČR, Rady vlády pro koordinaci protidrogové

politiky, na krajské úrovni krajskými úřady. Dalším článkem vertikální koordinace jsou
místní protidrogoví koordinátoři. Tato funkce je zřizována při jednotlivých obcích.
Koordinace protidrogové politiky státu a následně územně správních celků vychází ze
znění zákona č. 379/2005, hlavy V, v § 21, § 22 (Zákon 379/2005, s.7098-7099).
Realizaci protidrogové politiky zajišťuje a koordinuje vláda prostřednictvím
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Komplexní preventivní opatření v
oblasti protidrogové politiky provádějí zejména z pole své působnosti tyto resorty:
a) Ministerstvo zdravotnictví
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí
c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda dle zákona "může za účelem koordinace protidrogové politiky zřídit zvláštní
poradní orgán a případně ho pověřit přímým výkonem některých činností". - Tímto
orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Orgány uvedené výše se
podílejí na financování programů protidrogové politiky a kontrolují účelné využití
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Při své činnosti se řídí Národní strategií
protidrogové politiky, kterou schvaluje vláda.
Krajské úřady podle § 22 zejména koordinují a podílí se na realizaci protidrogové
politiky na svém území. Spolupracují v této oblasti se státními orgány, orgány obcí a
poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky. Dále se podílí na financování
programů protidrogové politiky a kontrolují účelné využití těchto dotací. Kraj ze zákona
zřizuje místo krajského protidrogového koordinátora a ve spolupráci se státními orgány
a orgány obcí zpracovává krajskou protidrogovou strategii. Úlohou krajského
protidrogového koordinátora je kromě dalších povinností vyplývajících ze zákona
průběžně kontrolovat a vyhodnocovat plnění úkolů vyplývajících z krajské strategie
protidrogové politiky. Kraje mohou zřizovat svůj iniciativní nebo poradní orgán pro
oblast protidrogové politiky se zvláštním právním předpisem. V řadě krajů tak vznikají
krajské protidrogové komise.V rámci obcí koordinuje místní protidrogovou politiku
místní protidrogový koordinátor.
V Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina nebyla krajská protidrogová komise
ustanovena. Na obou krajských úřadech ale existují pracovní skupiny prevence složené
s odborníků , které na mnoha oblastech v drogové problematice participují.
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4.4

Síť zařízení realizující regionální protidrogovou politiku v Jihomoravském

kraji a v kraji Vysočina
Jihomoravský kraj – primární prevence je zajišťována ve všech školách v rámci
minimálního preventivního programu. Dále se na primární prevenci podílejí
Pedagogicko-psychologické poradny, Střediska výchovné péče, Domy dětí a mládeže a
nestátní neziskové organizace.
Oblast primární prevence v Jihomoravském kraji zajišťují zejména tyto zařízení:
•

Centrum prevence Hodonín provozované Diecézní charitou Brno- Oblastní
charitou Hodonín

•

Speciální prevence provozované sdružením Podané ruce Brno

•

Víceúčelová služba na Blanensku provozovaná sdružením Podané ruce Brno

•

Street – kontakt Boskovice provozované Street Boskovice, o.s.

•

Centrum prevence Kyjov, provozované Oblastní charitou Kyjov

•

Peer

program

nejen

pro

problémové

děti,

provozovaný

Pedagogicko-

psychologickou poradnou Znojmo
•

Program 5 P lata, provozovaný o.s. Ratolest Brno

•

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, provozované Pedagogickopsychologickou poradnou Brno

•

Help Me, provozované Střediskem výchovné péče

•

Toxi morality tour, provozované sdružením Podané ruce Brno

•

Prevence a průzkum na školách, provozované A kluby ČR, o.p.s.
Oblasti sekundární a terciální prevence v Jihomoravském kraji zajišťují tato
zařízení:

•

Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium, provozované sdružením Podané
ruce Brno

•

Terapeutická komunita „Pocestný mlýn“, provozované sdružením Podané ruce
Brno

•

Doléčovací centrum Jamtana, provozované sdružením Podané ruce Brno

•

Detoxifikační jednotka při Psychiatrické léčebně Brno, Černovice

•

Psychiatrická ambulance Hapalova 22, Brno, provozovaná sdružením Podané ruce
Brno

•

Terapeutická resocializační komunita Krok, o.s. Krok

•

Program následné péče po Krok, o.s. Krok
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•

Kontaktní a terénní program Břeclav, provozovaný Diecézní charitou BrnoOblastní charitou Břeclav

•

Kontaktní centrum Drug Azyl Brno, provozovaný sdružením Podané ruce Brno

•

Kontaktní centrum Netopeer Znojmo, provozované sdružením Podané ruce Brno

•

Víceúčelová drogová služba na Blanensku, provozované sdružením Podané ruce
Brno

•

Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce v rámci Harm Reduction, provozované
Diecézní charitou Brno – Oblastí charitou Hodonín

•

Kontaktní centrum Kyjov, provozované Oblastní charitou Kyjov

•

Konzultační centrum Brno, provozované Teen Challange
Specifické služby v oblasti protidrogové prevence zajišťují tyto zařízení:

•

Drogové služby ve vězení-péče o uživatele drog ve vězení, provozované
sdružením Podané ruce Brno

•

Prevence zneužívání syntetických drog, provozované sdružením Podané ruce Brno

•

Program podporovaného zaměstnávání Eikon, provozované sdružením Podané
ruce Brno

•

Institut expertních služeb (IES), provozované sdružením Podané ruce Brno

•

Časopis Semperfit, vydávaný A kluby ČR, o.p.s.

•

Časopis Adiktologie, vydávaný sdružení SCAN

Kraj Vysočina - primární prevence je stejně jako v Jihomoravském kraji zajišťována
ve všech školách v rámci minimálního preventivního programu. Dále se na primární
prevenci podílejí Pedagogicko-psychologické poradny, Střediska výchovné péče, Domy
dětí a mládeže a nestátní neziskové organizace.
Oblast primární prevence v kraji Vysočina zajišťují zejména tyto zařízení:
•

Klub Zámek - centrum prevence, provozované Diecézní charitou Brno –
Oblastní charitou Třebíč

•

Nízkoprahové zařízení, Klub „Barák“, provozované Diecézní charitou Brno –
Oblastní charitou Třebíč

•

Ponorka – centrum prevence, provozované Diecézní charitou Brno – Oblastní
charitou Žďár nad Sázavou

•

D-Stop Bystřice nad Perštejnem – centrum prevence, provozované Diecézní
charitou Brno – Oblastní charitou Žďár nad Sázavou
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•

Centrum prevence – Klub Vrak bar, provozované Diecézní charitou Brno –
Oblastní charitou Jihlava
Oblasti sekundární a terciální prevence v Jihomoravském kraji zajišťují tato
zařízení:

•

Doléčovací program, provozované Cicrle of live o.s.

•

Terapeutická komunita Sejček, provozované Kolpingovo dílo ČR

•

Střednědobá protialkoholní a protitoxikomanická léčba, PATEB, s.r.o.

•

Psychiatrická léčebna Jihlava

•

Poliklinika Žďár nad Sázavou

•

MUDr. Procházková, privátní ordinace Humpolec

•

MUDr. Procházka Leo, privátní ordinace Pelhřimov

•

MUDr. Pokorný Petr, poliklinika Třebíč

•

MUDr. Hana Vermousková, Kraj Vysočina, Moravské Budějovice

•

MUDr. Kašpar Miloslav, privátní ordinace Havlíčkův Brod

•

MUDr. Emil Herr, privátní ordinace Jihlava

•

MUDr. Pátek Milan, privátní ordinace, Nové město na Moravě

•

MUDr. Krejčí Eva, privátní ordinace, Humpolec

•

Psychiatrie, Nemocnice Havlíčkův Brod, kraj Vysočina

•

Protialkoholní záchytná stanice Jihlava, kraj Vysočina

•

Kontaktní centrum Spektrum, provozované Kolpingovo dílo ČR

•

Kontaktní centrum Noe, provozované Diecézní charitou Brno- Oblastní charitou
Třebíč

•

Centrum u Větrníku, provozované Diecézní charitou Brno- Oblastní charitou
Jihlava
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5. Kontaktní centra Diecézní charity Brno
5.1 Základní charakteristika, místa v systému péče
Diecézní charita Brno provozuje dvě kontaktní centra v Jihomoravském kraji a dvě
kontaktní centra v kraji Vysočina. V rámci Jihomoravského kraje provozuje jedno
kontaktní centrum Oblastní charita v Kyjově, které je samostatným právním subjektem.
Toto zařízení není zahrnuto ve výzkumné části této práce, protože spadá pod
Arcidiecézní

charitu

v Olomouci.

Provozovaná

kontaktní

centra

v rámci

Jihomoravského kraje jsou v Hodoníně a v Břeclavi. V rámci kraje Vysočina jsou
provozována kontaktní centra v Třebíči a v Jihlavě.
Kontaktní centra provozovaná v rámci Diecézní charity Brno jsou nízkoprahová
zařízení realizující svoji činnost především v oblasti terciální protidrogové prevence, ta
se postupně transformují do podoby víceúčelových regionálních zařízení pro
problematiku drog.
Kontaktní centra reagují na nové trendy genezí nových programů zejména proto, že
na menších okresech chybí další složky péče tak, jak je tomu běžné v krajských
městech. Běžně chybí denní stacionáře pro intenzivní denní ambulantní péči a je zde
absence vhodných doléčovacích programů pro bývalé uživatele drog vracejících se
z léčby. Běžně se vyskytují i jiné trendy, na které je třeba reagovat včasnou vhodnou
intervencí. Jedná se o potřebu doplnit služby pro uživatele drog například směrem
k trhu práce a k vhodným alternativním trestům pro pachatele trestných činů, kteří se
trestné činnosti dopouštějí v důsledku závislosti, formou nových výchovných sociálně
edukačních programů. Zvyšuje se i poptávka po specifických intervenčních programech
primární prevence ze strany škol a školských zařízení. Realizační týmy Kontaktních
center Diecézní charity Brno komunikují a spolupracují se školními metodiky prevence
a participují na tvorbě „minimálních preventivních programů“ škol. V oblasti primární
prevence se nejedná o náhradu za komplexní dlouhodobý program na školách, ale o
doplnění primární prevence z pohledu činnosti K-center.
Z pohledu strategií regionálních protidrogových strategií Jihomoravského kraje a
kraje Vysočina plní Kontaktní centra Diecézní charity Brno svojí úlohu hlavně ve sběru
epidemiologických dat a v monitoringu místních drogových scén. Nezastupitelnou roli
mají ve vyhledání skrytých uživatelů a v jejich postupnému začleňování do systému
služeb, dále také pro svoje programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a
sociálních rizik vzhledem k ochraně veřejného zdraví. Pro regionální systém
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protidrogové péče je nezanedbatelná úloha K-center i v oblasti systematické práce na
motivaci klientů

k léčbě

v léčebnách a v terapeutických komunitách

a v jejím

zprostředkování, kde sehrávají úlohu tzv. diagnostického filtru pro uvedená zařízení.
Zástupci Kontaktních center Diecézní charity Brno spolupracují v oblasti problematiky
drog s ostatními státními i nestátními organizacemi v rámci regionu i celé ČR.

5.2 Základní filosofie a východiska
Základním přístupem činnosti Kontaktních center Diecézní charity Brno je akceptace
uživatelů drog a drogově závislých, kde braní drog není chápáno jako okolnost snižující
přirozenou hodnotu člověka.
Základním východiskem práce tohoto centra je ochrana veřejného zdraví (Public
health), zejména princip snižování škod - program Harm reduction. Tento program
zahrnuje aktivity směřující k prevenci šíření infekčních chorob a drogové epidemie ve
společnosti, ke snížení zdravotního a psychického poškození a sociálního propadu
drogově závislých.
Základním principem práce zařízení je jeho nízkoprahovost, bezplatnost a dostupnost
pro uživatele drog. To znamená, že člověk užívající drogy může přijít z ulice bez
dalších doporučení. Služby jsou poskytovány do určité míry anonymně. Klient nemusí
vystupovat z anonymity, evidence úkonů pro statistiky je vedena pod vytvořeným
kódem. Prvotní důraz není kladen na abstinenci ale na navázání vztahu důvěry a
postupně je uplatňovaná strategie menších kroků, které je ochoten klient akceptovat a na
které stačí jeho momentální schopnosti.

5.3 Cíle zařízení
Programy Kontaktních center Diecézní charity Brno jsou zaměřeny především na:
•

Snižování poptávky po drogách

•

Monitoring drogové scény a práce s informacemi

•

Aktivní vyhledávání drogou ohrožených osob v jejich vlastním prostředí

•

Vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a pracovníkem a postupné
odstraňování překážek, které uživateli drog brání vyhledat odbornou pomoc při
řešení zdravotních a sociálních problémů

•

Minimalizace zdravotních a sociálních rizik (Harm reduction)

51

•

Změna vztahově postojových a seberegulačních vlastností osobnosti klientů a
tím změna postoje k užívání drog

•

Iniciování trvalých pozitivních změn

•

Zprostředkování další navazující péče

V předchozím výčtu byly uvedeny základní cíle, které jdou napříč všemi programy
uvedených kontaktních center, dále mohou mít jednotlivá kontaktní centra další
doplňující cíle vycházející z jejich specifického zaměření.

5.4 Cílová skupina
Pro programy Kontaktního centra:
•

Problémoví uživatelé drog (intravenózní uživatelé, popř. další uživatelé opiátů a
stimulačních látek)

•

Uživatelé ostatních nealkoholových drog v hlubokém sociálním propadu

•

Rodiny a partneři uživatelů drog

Pro terénní programy:
•

Výše uvedené skupiny mimo dosah sítě služeb

Pro aktivity v oblasti primární prevence:
•

Žáci VIII. a IX. ročníků ZŠ a Speciálních škol

•

Studenti SOŠ a SOU

•

Studenti čtyř. i víceletých gymnázií

•

Studenti VOŠ

•

Studenti SOŠ a VOŠ se zaměřením na soc. práci a zdravotnictví

•

Široká laická i odborná veřejnost

Pro aktivity následné péče:
•

Abstinující klienti po návratu z léčby

•

Spontánně abstinující klienti

•

Rodiny a partneři abstinujících klientů

5.5 Základní poskytované služby
První kontakt – první návštěva klienta v zařízení nezávisle na tom, jaký typ služby
klient využije; klientovi byly poskytnuty základní informace o provozu zařízení (typy
služeb, otvírací hodiny + možnost telefonického kontaktu, podmínky, jejichž
dodržováním je podmíněna možnost využívání služeb zařízení)
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Vyplnění in-come dotazníku- vyplnění základních anamnestický dat v rámci úvodních
setkání.
Kontaktní místnost – využití možnosti pobytu v kontaktní místnosti za předpokladu
splnění podmínek nezbytných pro setrvání v ní (dodržování pravidel kontaktní
místnosti).
Potravinový servis – konzumace potravin a nápojů, které jsou součástí nabídky
kontaktní místnosti (nezávisle na finanční účasti konzumenta).
Hygienický servis – sprcha , pračka, sušička
Výměnný program – vlastní akt výměny injekčního materiálu nebo jeho součást
(i pouze odevzdání použitého náčiní nebo pouze výdej čistého); nedílnou součástí
výměnného programu je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečné
aplikaci.
Testy na HIV a hepatitidy – vlastní akt odběru vzorku potřebného k rozboru HIV
pozitivity, jehož součástí je i poskytnutí pre-testového poradenství.
Sdělování výsledků testů

–

sdělení výsledků rozborů testů náležitě vzdělanou

osobou, post-testové poradenství.
Krizová intervence – neodkladné jednorázové poskytnutí krizového poradenství
v aktuální náročné životní situaci klienta.
Zdravotní ošetření – zdravotnický zákrok provedený v případech onemocnění či
poranění způsobených injekční aplikací drog (abscesy apod.).
Asistenční služba – zprostředkování služeb jiných institucí klientovi pracovníkem
mimo rámec programu (doprovod, návštěva).
Informační servis - poskytnutí určité informace klientovi, a to buď na základě jeho
žádosti nebo pokud pracovník uzná za nezbytné tuto informaci klientovi předat.
V následujících bodech jsou uvedena témata informačního servisu:
•

Bezpečné braní – poskytnutí informací o možnostech max. eliminace rizik
spojených s užíváním drog.

•

Bezpečný sex – poskytnutí informací o možnostech max. eliminace rizik
spojených s provozováním všech forem sex. aktivit.

•

HIV / Hepatitis – poskytnutí informací o způsobech přenosu, příznacích,
rizicích, možnostech léčby atd.,

jejichž cílem je jak primární tak terciální

prevence.
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•

Poradenství v těhotenství – informace o vlivu drog na průběh těhotenství a
porodu, na matky i děti (př. abstinenční příznaky, vzorové poruchy atd.).

•

Literatura – informace o literatuře (odborné i beletrii), časopisech, letácích a
jiných informačních materiálech – včetně elektronických dat – věnujících se
drogové problematice a všemu, co s ní souvisí včetně distribuce příslušných
tiskovin či jiných materiálů.

•

Léčba drogových závislostí – informace o možnostech, způsobech a institucích
léčby drogové závislosti.

•

Sociální – informování klienta o sociálních institucích, jejich práci a také
informace o možnostech a způsobech činností směřujících k sociální stabilizaci
klienta, popř. ke zlepšení spolupráce a komunikace s uvedenými institucemi.

•

Právní – informování klienta o právních institucích, jejich práci a také informace
o možnostech a způsobech činností směřující ke zlepšení spolupráce a
komunikace s uvedenými institucemi; v neposlední řadě informace o právním
řádu a právních normách ČR.

•

Zdravotní – informace o chorobách, poraněních, příznacích, rizicích a léčbě; o
institucích poskytujících zdravotní péči; o systému zdravotní péče v ČR; o
zdravotním stavu klienta.

Odkazy a zprostředkování - poskytnutí informací o konkrétním zařízení (službě)
spolu s předáním přesného kontaktu na zařízení, popř. předem telefonicky dohodnutá
možnost kontaktu.
Poradenství - individuální či skupinová forma práce s klientem (motivační trénink,
kontakt před léčbou, podpůrná terapie atd.).
•

Individuální poradenství - plánovaná individuální práce s uživatelem drog (často
s výhledem na v budoucnu pokračující spolupráci), jejímž cílem nemusí nutně
být abstinence či nástup do léčebného zařízení.

•

Poradenství pro rodinu – poradenství pro klienta – uživatele a nejméně jednoho
dalšího člena jeho rodiny (probíhající společně).

•

Poradenství pro rodiče – poradenství rodičům, popř. známým, kteří přicházejí
bez klienta – uživatele, nebo spolupráce s každým z nich probíhá odděleně.

•

Skupinová práce – skupinová forma práce s klienty (uživateli nebo členy jejich
rodin).
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•

Psychologické./psychiatrické poradenství - poradenství poskytované odborným
personálem (psychologem, psychiatrem).

•

Poradenství v průběhu trestního řízení – individuální spolupráce s klienty –
účastníky TŘ po dobu jejich pobytu ve vazební věznici.

Uvedený výčet služeb jsou základní poskytované služby ve většině Kontaktních
center Diecézní charity Brno, dále mohou být v rámci jednotlivých zařízeních
poskytovány další specifické služby.

5.6 Základní metody a formy poskytované péče
Jednotlivé metody a formy poskytované péče v kontaktních centrech jsou zastoupeny
z jednotlivých oborů participujících na problematice závislostí.
•

Sociální metody a formy práce realizované od depistáže, podávání informací,
sociální asistence, poradenství až k systematické případové práci, síťování
v rámci terénu na celých okresech, tak i na kontaktních centrech

•

Pedagogické – výchovně vzdělávací metody zohledňující pedagogické zásady a
principy zaměřené na změnu vztahově postojových a seberegulačních vlastností
osobnosti klienta realizované formou poradenství a vzdělávacích programů.

•

Specializované

pedagogické

poradenství

uplatňující

metody

reedukace,

kompenzace a resocializace vedené formou individuální a skupinové formy práce
•

Odborné lékařské metody realizované diagnostikou, poradenstvím, zdravotním
ošetřením a farmakoterapií

•

Nízkoprahové, motivační a podpůrné formy práce

•

Psychoterapeutické metody a formy práce realizované individuální a skupinovou
formou

5.7 Realizační týmy, mezioborový přístup
Jak již bylo zmiňováno v předchozích kapitolách, práce s uživateli drog vychází
z mezioborové

spolupráce,

protože

problém

závislostí

je

vždy

problémem

multifaktoriálním. Jednotlivé realizační mezioborové týmy kontaktních center by měly
být sestavovány tedy tak, aby byly zastoupeny

jednotlivé profese, kvalifikace a

dovednosti, které by odpovídaly různý skladbám programu. Jednotlivé týmy by měly
mít schopnost a pružnost reagovat na nové trendy na drogové scéně a čelit často
konfrontačním a frustračním nárokům nízkoprahové práce. Vysoký nárok je i na stálé
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vzdělávání v problematice závislostí a na osvojování si nových dovedností v práci
s uživateli drog. Oblast kontinuálního vzdělávání pracovníků kontaktních center by
měla zahrnovat oblast prevence, léčení závislostí, sociální práce, rodinné terapie,
individuální a skupinové terapie, krizové intervence a motivačního tréninku. Standardy
jednotlivých resortů kladou důraz také na dodržování etických kodexů a práce pod
supervizí. Vzhledem k tomu, že na malých městech a regionech pracují kontaktní centra
jako víceúčelová regionální zařízení a svými programy doplňují i další potřebnou péči,
která v regionech chybí, je zde předpokladem univerzálnost pracovníků, tedy více
oborová dovednost

a zastupitelnost v případech nemoci apod. V současnosti již

zpracovala pracovní skupina Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu
vlády ČR definice a kritéria jednotlivých služeb ve službách protidrogové prevence
s kontextem požadovaného vzdělání a dovedností pro jednotlivé programy. Tato kriteria
jsou východiskem pro stanovení požadovaného vzdělání na jednotlivé pracovní pozice.
Vedoucí programu by podle již zmíněných standardů měl být kvalifikovaným
odborným pracovníkem/manažerem, s praxí v oblasti sociální práce, speciálně
pedagogické práce, zdravotní péče apod., s vyšším odborným, bakalářským nebo
úplným vysokoškolským vzděláním příslušného směru. Do jeho výbavy odborné
zdatnosti by mělo patřit umět zhodnotit potřeby cílové skupiny, měl by mít přehled o
možnostech financování programu, měl by mít dobré schopnosti pracovat s týmem i
s ostatními spolupracujícími organizacemi a v poslední řadě by měl umět „prodat“
výsledky činnosti programu těm, kteří rozhodují o přidělení veřejných finančních
prostředků. Je potřeba si připomenout, že tyto činnosti mají často cyklický charakter,
protože se mění potřeby drogové scény, správní struktura, mění se priority centrálního
financování, mění se často i místní zájmy a mění se i obsazení realizačních týmu apod.
(Kalina II, 2003, s.167-168)
Realizační tým Kontaktního centra Hodonín - Realizační tým je složen ze dvou
kontaktních pracovníků, terénního pracovníka a vedoucího programu. První kontaktní
pracovník má kvalifikaci zdravotní sestry s následným vysokoškolským bakalářským
vzděláním sociální práce a pokračuje v magisterském studiu zaměřeným na řízení a
supervizi. Mimo formální vzdělání pokračuje čtvrtým rokem v psychoterapeutickém
integrativním výcviku SUR.

Druhý kontaktní pracovník má ukončené magisterské

studium sociální práce se zdravotním zaměřením. Terénní pracovník studuje VOŠ
Caritas v Olomouci, tedy sociální práci. Vedoucí má ukončeno středoškolské vzdělání,
doplněné pedagogickým studiem na EPI Kunovice. Mimo formální vzdělání pokračuje
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v sebezkušenostním výcviku STAR BASIC v modelu růstu V.Satirové v IVS Bratislava
SROV.
Realizační tým Kontaktního centra Břeclav – realizační tým je složen ze dvou
kontaktních

pracovníků a jednoho terénního pracovníka.

Externě v oblasti léčby,

preskripce a supervize participuje odborný lékař. Jeden pracovník má ukončené
magisterské studium andragogiku se specializací na sociální práci, dále pokračuje
v doktorandském studiu. Další kontaktní pracovník má ukončené bakalářské,
vysokoškolské vzdělání v oboru sociální patologie a prevence. Terénní pracovník má
ukončené plné středoškolské vzdělání a doplněné formou neformálního vzdělání dalšími
příslušnými výcviky. Realizační tým je ve fázi hledání čtvrtého pracovníka.
Realizační tým Kontaktního centra v Třebíči – realizační tým je složen ze dvou
kontaktních pracovníků, jednoho terénního pracovníka a vedoucího projektu. Externě
spolupracuje v oblasti léčby a psychoterapie psycholog. Jeden pracovník má ukončené
vzdělání ve vyšší odborné škole sociální, dále má ukončené bakalářské studium sociální
práce a pokračuje v magisterském studiu sociální pedagogiky. Druhý kontaktní
pracovník má ukončené vysokoškolské magisterské studium sociální pedagogiky a
ukončuje druhé magisterské studium sociální a zdravotní rehabilitace. V neformálním
vzdělávání je v posledním ročníku sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku
Rogerse. Terénní pracovník má vyšší odborné vzdělání zdravotní sestry s předchozí
praxí na ARO. Vedoucí projektu má ukončené středoškolské studium na střední
pedagogické škole se zaměřením na výchovu v ústavech sociální péče, dále ukončené
bakalářské vysokoškolské studium v oboru sociální patologie a prevence a dále studuje
magisterské studium sociální pedagogiku. Dále v neformálním studiu je ve čtvrtém roce
sebezkušenostního výcviku v integrované psychoterapii (SUR).
Realizační tým Kontaktního centra v Jihlavě - Realizační tým je složen ze dvou
kontaktních pracovníků, sociálního pracovníka, terénního pracovníka, pracovního
terapeuta a vedoucího zařízení. Externě participuje na projektu v oblasti léčby a
psychoterapie a supervize odborný lékař. Vedoucí projektu má ukončeno magisterské
vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce. Sociální pracovník má ukončené vyšší
odborné vzdělání v sociální práci, další pracovníci mají ukončené příslušné
středoškolské

vzdělání

doplněné

v dlouhodobém sebezkušenostním

příslušnými

výcviky.

Dva

pracovníci

jsou

výcviku v integrativní psychoterapii. Na počet

úvazků je to 4,9.
Výstupy činnosti K-center Diecézní charity Brno za rok 2005 jsem uvedl v příloze č.3
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6. Postavení kontaktních center v rámci organizace
6.1. Organizační členění organizace
Diecézní charita Brno je samostatnou církevní právnickou osobou a má vlastní právní
subjektivitu. Diecézní charita Brno je dále součástí Charity České republiky, která je
sdružením (arci) diecézních charit a dalších právnických osob, založených na principech
katolické církve a působících zejména v charitativní, humanitární, sociální a zdravotní
oblasti. Sdružení Charita České republiky je součástí Římsko-katolické církve.
Diecézní charitu zřizuje brněnský biskup. V čele Diecézní charity Brno stojí ředitel,
který je statutárním orgánem. Ředitele jmenuje a odvolává biskup. Dále v čele
organizace stojí prezident Diecézní charity Brno (DCHB), který odpovídá za duchovní
formaci DCHB a za pastorační působení DCHB a potvrzuje jmenovací dekrety ředitelů
oblastních charit. DCHB tvoří oblastní charity a farní charity.
Oblastní charity zřizuje a řídí ředitel DCHB včetně jmenování jejího ředitele.
Jmenovací dekret potvrzuje duchovní prezident. Farní charity zřizuje a řídí ředitel
oblastní charity s písemných předchozím souhlasem duchovního správce odpovědného
za farnost nebo děkanát, kde farní charita působí. V mimořádných případech může
biskup zřídit Účelové charity s vlastní právní subjektivitou.
V rámci oblastních charit jsou provozovány nejčastěji tyto typy zařízení:
• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - patří mezi nejstarší formy charitní
pomoci potřebným. Nazývá se také domácí zdravotní péčí. Pečovatelská služba
je určena chronicky a akutně nemocným, starým a opuštěným lidem, kteří
pomoc a odborné ošetření nezbytně potřebují.
• Služby pro seniory – typ domova důchodců,

typ penzionu, typ domu

s pečovatelskou službou, typ denního centra tzv. domovinky. Snaží se o
poskytnutí zázemí pro komplexní péči o seniory a zdravotně postižené občany.
Cílem je vytvářet prostředí skutečného domova, kde obyvatelé a personál tvoří
jednu velkou rodinu.
•

Péče o těžce nemocné - pomoc těžce a nevyléčitelně nemocným, lidem na
sklonku života je poskytována v jejich těžkém údobí, které mohou prožít při
zabezpečení kvalitního zdravotního ošetření, včetně léčby bolesti, ale také s
možností poskytnutí útěchy psychologické a duchovní. Péče je možná v
lůžkovém zařízení (hospic), ale i formou stacionáře či v bytě nemocného.
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• Pomoc lidem bez domova - probíhá formou denních center a v azylových
domech. Tato služba zabezpečuje především základní podmínky na přežití. Je
určena lidem, kteří se ocitli ve hmotné nebo sociální nouzi, bez ohledu na státní
občanství. Poskytuje to nejnutnější, co tito lidé postrádají, tj. možnost hygieny,
ošacení, jídla, úhrady jízdného.
• Pomoc pro matky v tísni – Domovy pro matky v tísni řeší problémy žen s
dětmi, popř. těhotných žen, které se ocitly v krizové situaci a ztratily své rodinné
zázemí a nebo je vůbec nepoznaly.
• Podpora lidí se zdravotním postižením – probíhá formou denních stacionářů,
chráněných bydlení, středisek pracovních terapií, chráněných dílen, poraden pro
lidi se zdravotním postižením, respitních péčí. Pomoc lidem se zdravotním
postižením zahrnuje kategorie osob s postižením mentálním, autismem,
tělesným a smyslovým postižením, s kombinovanými vadami a zdravotně
oslabené.
• Pomoc cizincům v nouzi - probíhá formou sociálně právního poradenství,
materiální a finanční pomoci, humanitárním skladem šatstva, podporou integrací
cizinců, volnočasovými aktivitami pro děti v azylových zařízeních a dílnami
rukodělných prací.
• Humanitární pomocí - pomoc v zahraničí se týká především lidí postižených
přírodními katastrofami a válečnými konflikty. Je realizována v koordinaci s
humanitárním oddělením sdružení Charita ČR. Pomoc je uskutečňována
prostřednictvím finančních a věcných sbírek.
• Charitní poradenství – realizované formou charitních poraden a telefonickou
krizovou intervencí. Charitní poradenství je komplex služeb, které poskytují
klientům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech.
Nabízejí různé možnosti řešení jejich problémů nebo životní situace a
napomáhají tyto možnosti realizovat.
• Podpora života menšin - činnost je zaměřena na prevenci sociálně patologických
jevů, nabídku volnočasových aktivit, práci s rodinami i v terénu, poradenství,
hledání a podporu dialogu mezi menšinami a majoritním obyvatelstvem,
pozitivní ovlivňování veřejnosti. Důraz je kladen na pomoc Romskému etniku a
na práci s dětmi, mládeží a rodinami.
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•

Prevence závislostí na návykových látkách - střediska pro prevenci drogových
závislostí jsou zaměřena na řešení a pomoc při problémech vzniklých v
souvislosti s rozšířením drog, a to na různých úrovních. Patří mezi ně centra
prevence a kontaktní centra.

• Dobrovolnická činnost - bez podpory dobrovolníků by se aktivity Charity
neobešly. K její systematizaci a zajištění metodického vedení slouží síť
charitních dobrovolnických center, která vznikla v roce 2002 a postupně se
rozrostla do všech oblastí diecéze.
• Ostatní činnosti - spektrum charitní činnosti je široké a často reaguje na
konkrétní potřeby dané oblasti. Mnohé z tzv. ostatních činností jsou realizovány
díky aktivitám farních charit a dalších dobrovolníků. Jedná se např. o charitní
šatníky, adopce na dálku, prodejny výrobků z charitních zařízení, Malá řemesla
– projekt pro lidi těžce uplatnitelné na trhu práce, pomoc odsouzeným apod.

6.2 Odborné kolegium „Prevence zneužívání návykových látek“
Ve struktuře organizace v oblasti řízení nejsou začleněny složky odborného řízení,
např. funkce odborného ředitele. Vzhledem k potřebě zvyšovat kvalitu poskytované
péče organizace začlenila do své organizační struktury metodická kolegia.
Metodická (odborná) kolegia se začala formovat během let 1995 až 2000 a původně
byla složená z jednotlivých zástupců - odborníků pro jednotlivé typy služeb. Hlavním
důvodem pro jejich vznik a existenci byl vedle funkce poradenské a kontrolní i funkce
odborná a konzultační pro zvyšování odbornosti a profesionality na těchto projektech.
Další vývoj fungování metodického kolegia ukázal potřebu transformace a rozšíření v
odborná kolegia pro jednotlivé typy zařízení. Jednotlivá odborná kolegia jsou ve
struktuře řízení organizace poradním orgánem ředitele Diecézní charity Brno.
Tímto způsobem tedy vzniklo i kolegium Prevence zneužívání návykových látek
Diecézní charity Brno. Odborně vede pět center prevence, která se zabývají primárně
sekundární prevencí a čtyři kontaktní centra poskytující sekundární a zejména terciální
prevenci.
Odborné kolegium je tvořeno vedoucími jednotlivých kontaktních a preventivních
center, schází se přibližně 1x měsíčně a místa konání se střídají na jednotlivých centrech
pro možnost bližšího vzájemného seznámení. Vedle výše uvedených funkcí plní
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kolegium funkci interní supervize tím, že poskytuje a nabízí podporu, výměnu
informací, zkušeností, konzultace a řešení problematických otázek.

Obrázek č.15; Organizační schéma organizace:

ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE
zřizovatel CHČR, jmenuje generálního sekretáře ČKCH
sídlí v Praze

CHARITA ČR
generální sekretář ČKCH
sídlí v Praze

RADA CHARITY ČR
(ředitelé a prezident diecézních
a arcidiecézních charit)

DIECÉZNÍ A ARCIDIECÉZNÍ CHARITY
(v sídelních místech biskupů a arcibiskupů)

ODBORNÁ
KOLEGIA

OBLASTNÍ CHARITY
(v některých diecézních místech
vikariatů nebo ve větších městech)

FARNÍ CHARITY
(v obcích a celé ČR)

KONTAKTNÍ CENTRA
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7. Průzkumné šetření specifických potřeb pracovníků Kontaktních
center Diecézní charity Brno
7.1 Zdůvodnění realizace průzkumného šetření
K tomu, aby poskytované služby odpovídaly efektivně cílům protidrogové strategie,
je potřeba se zabývat analýzou potřeb. Pod tímto pojmem rozumíme nástroj, který nám
na základě drogové scény umožňuje zvyšovat účinnost služeb, jejich optimalizaci
vzhledem k možnostem a umožňuje nám plánování a rozvoj strategií. Je důležité se
dívat na analýzu potřeb z pohledu jednotlivce, kterému je služba poskytována a
z pohledu systému (služby).
Pohledem jednotlivce, kterému jsou poskytovány služby, jsem se zabýval ve své
bakalářské práci v průzkumném šetření zaměřeném na analýzu potřeb cílové skupiny
navštěvující kontaktní centrum.
Jak ale ukazuje praxe, nestačí znát jenom potřeby klientů a učit se modifikovat
„technologii“ poskytovaných programů, ale je potřeba se zaměřit i na analýzu potřeb
těch, kteří služby poskytují.
Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, práce na kontaktních centrech klade
vysoké nároky na pracovníky v oblasti vzdělávání a rozvoje jejich kompetentnosti, ale
vysoce náročná je i z pohledu frustrační zátěže. Tu způsobuje především dlouhodobá
práce většinou s nemotivovanými klienty, kdy pracovníkům chybí málo vnitřní i vnější
kladné odezvy na vlastní vykonávanou práci. Důvodem malé kladné odezvy ze strany
nejširší veřejnosti bývají časté předsudky k cílové skupině a v důsledku toho i
k samotným poskytovaným službám. Další zátěž pro realizační týmy představuje vlastní
postavení nestátních neziskových organizací v systému poskytování služeb. Současný
systém je nastaven tak, že

zařízení i jeho realizační týmy jsou často frustračně

zatěžováni existenční nejistotou a jejich práce ze strany společnosti často nebývá
adekvátně doceněna.
Proto jsem se rozhodl ve své diplomové práci zaměřit na analýzu potřeb pracovníků
realizačních týmů kontaktních center. Zhodnocení potřeb cílové skupiny i potřeb
pracovníků realizačního týmu by mělo podle PhDr. J. Libry (Kalina II, 2003, s.168)
patřit do základního repertoáru vybavenosti managera programu.
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7.2. Příprava průzkumného šetření
Příprava je nedělitelnou součástí každé systematické práce. Vlastní realizace
průzkumného šetření s sebou může přinést problémy a různá úskalí, proto je dobrou
praxí v úvodu dbát zvýšeně na přípravu, která

případná rizika v co největší míře

eliminuje.
Prvním krokem přípravy průzkumného šetření je jeho časové naplánování a rozdělení
do jednotlivých etap:
Časový harmonogram průzkumného šetření:
•

Červenec - srpen práce se zdroji informací (studium knih, výzkumných zpráv,
odborné konzultace)

•

Září – říjen zpracování základního konceptu výzkumu (položení základních
otázek průzkumného šetření a jejich ověření v daných podmínkách, zvolení
metod, strategie výběru výzkumného souboru, zvolení a zajištění konzultanta
praktické části diplomové práce)

•

Listopad – sběr dat, rozhovory s respondenty

•

Prosinec – leden

zpracování analýzy dat, zpracování závěrečné zprávy

z průzkumného šetření
•

Únor – zařazení závěrečné zprávy průzkumného šetření do diplomové práce

Druhým krokem bylo ověření výzkumných otázek. Tento proces byl realizován
s pomocným pracovníkem průzkumného šetření, který je zároveň pracovníkem
kontaktního centra. Vzhledem k tomu, že konečná podoba výzkumných otázek byla
projednána s konzultantem diplomové práce, ani vlastní realizace zkušebního ověření v
praxi neukázala potřebu jejich případné modifikace.
Další aspekt v přípravě průzkumného šetření spočíval v etické dimenzi průzkumného
šetření. Průzkumné šetření

se bude realizovat v rámci jedné organizace, kde pracuje

samotný realizátor průzkumného šetření i respondenti.
V první fází bylo potřeba se domluvit s pracovníky jednotlivých kontaktních center,
zda budou chtít participovat na průzkumném šetření.
Ve druhé fázi, za předpokladu souhlasu s realizací průzkumného šetření, vyjednat
etická pravidla, která by vytvořila „bezpečný prostor“ pro badatele i respondenty. Důraz
při získávání informací prostřednictvím interview bude kladen na to neohrozit a
nepoškodit účastníky průzkumného šetření i samotného tazatele.
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Vzhledem k tomu, že realizátor průzkumného šetření je zároveň vedoucím
kontaktního centra v Třebíči, bylo potřeba vzít v úvahu průkaznost výpovědí
podřízených pracovníků. Proto po vzájemné dohodě s konzultantem diplomové práce,
jsem se rozhodl do výzkumného souboru nezařadit pracovníky uvedeného centra
z důvodu větší objektivizace a validizace dat.
Mezi respondenty a realizátorem průzkumného šetření byla vytvořena tato etická
pravidla:
•

Respondenti se průzkumného šetření účastní dobrovolně a bez nároků na
finanční odměnu. Účast na průzkumném šetření berou jako další formu ke
zkvalitňování samotných poskytovaných služeb organizace, která je i cílem
všech tří složek řízení organizace.

•

Vzhledem k některým „citlivým“ místům v tématu výzkumných otázek, budou
hned v úvodu šetření respondenti seznámeni se všemi základními informacemi o
studii a o svých právech, včetně práva odmítnout odpovídat na položené otázky
a práva na okamžité zničení již provedeného zápisu.

•

Respondenti budou v co největší míře chráněni před psychickou újmou i
možnými dalšími postihy, které by mohly vyústit v důsledku poskytnutí
rozhovoru. Po vzájemné dohodě obou stran budou vystupovat respondenti pod
neidentifikovatelným kódem a tazatel se zavazuje, že ve výstupech
průzkumného

šetření nebude interpretovat

selektivně data z jednotlivých

zařízení, ale data budou interpretována vcelku komplexně za všechna kontaktní
centra provozovaná Diecézní charitou Brno.
•

Po skončení obhajoby diplomové práce budou jednotlivá interview smazána, do
té doby bude s poskytnutými daty zacházeno ve smyslu znění zákona
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

7.3 Cíl průzkumného šetření
Průzkumné šetření je zaměřeno na analýzu potřeb pracovníků realizačních týmů
Kontaktních center Diecézní charity Brno. Proto je potřeba zjistit a ověřit.
•

Jaké podmínky pro pracovní výkon jednotlivých pracovníků ze strany
organizace jsou vytvářeny.
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•

Zda vytvořené podmínky pro pracovní výkon odpovídají potřebám pracovníků a
pokud ne, tak

proč a co by se mělo změnit, aby potřebám pracovníků

odpovídaly.
Analýzou potřeb pracovníků je myšleno, jak samotní pracovníci vnímají kvalitu
pracovních podmínek pro svoji práci a jaké zlepšení by přivítaly a proč.
Pracovními podmínkami jsou myšleny všechny uplatňované řídící, metodické a
etické mechanismy zaměřené na výkon pracovníků a poskytovaných služeb, stav
materiálně-technického zázemí pracoviště a úroveň vlastní personální kultury
organizace. Tématické okruhy průzkumného šetření jsou přílohou diplomové práce.
Na základě stanovených cílů průzkumného šetření je možné položit následující
základní výzkumné otázky:
VO1: Jak odpovídá současný systém výběrového řízení potřebám uchazečů o
zaměstnání ?
VO2: Jak odpovídá současný systém zaváděcího programu potřebám nově přijatých
pracovníků?
VO3: Jak odpovídají jednotlivé aspekty procesu odborného vedení potřebám
pracovníků?
VO4: Jak jsou spokojeni pracovníci s přístupem nadřízených pracovníků?
VO5: Jak odpovídá, v rámci prevence syndromu vyhoření, stávající proces podpory
potřebám pracovníků?
VO6: Jak odpovídá stav materiálně-technického zázemí pracovišť potřebám
pracovníků?
Všechny stanovené otázky jsou zaměřené na kvalitu základních stávajících
pracovních procesů, pracovních podmínek a stavu personální kultury organizace.
Zjištěná úroveň je mezníkem toho, zda jsou naplňovány potřeby pracovníků či nikoliv.

7.4 Zvolené metody průzkumného šetření
Za nejvhodnější způsob, jak získat informace o tom, jak se pracovníci cítí
v pracovním prostředí, jaké mají vytvořené podmínky pro svoji práci, považuji rozhovor
s pracovníkem zařízení. Jako konkrétní metodu k proniknutí do subjektivního popisu
situace jsem zvolil semistrukturované interview. Jde o metodu rozhovoru, kdy tazatel
má dopředu připravená určitá témata nebo konkrétní otázky, které mohou dotazovaného
podnítit ke spontánní výpovědi o zkoumaném problému nebo jsou již přímo zaměřeny
na jeho jednotlivé aspekty.
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Připravené okruhy (témata i otázky) tvoří kostru rozhovoru, který by si měl zachovat
přirozený průběh, aby se dotazovaný cítil uvolněně a bezpečně. Témata i konečná
podoba otázek byly projednány s konzultantem diplomové práce a následně ověřeny
zkušebně před realizací vlastního průzkumného šetření. Při tvorbě otázek jsem kladl
důraz na to, aby v převážné míře byly otevřené, neutrální a jasné. Hlavním účelem je
získat informace, ne dodržet danou strukturu, a proto si v průběhu rozhovoru tazatel
flexibilně přizpůsobuje připravené otázky a pokud možno spontánně reaguje na nově
vynořená zajímavá témata.
Dále považuji v procesu kladení otázek za důležité „ošetřit“ také emocionální složku
rozhovoru. Tedy na začátku věnovat prostor pro otázky, které nevzbuzují tolik
emocionálního vypětí. Otázky „citlivější“ klást asi ve třech čtvrtinách rozhovoru a na
konci nechat prostor pro otázky, které pomáhají odlehčit nahromaděné vypětí.
Z pohledu dotazovatele je potřeba se zaměřit na to nereagovat kladně ani záporně na
zodpovězené dotazy a tím neovlivňovat průběh rozhovoru.

7.5. Charakteristika výzkumného souboru
Předmětem průzkumného šetření byly názory, zkušenosti a potřeby pracovníků
kontaktních center Diecézní charity Brno. Základní snahou při sestavování výzkumného
souboru je koncipovat soubor respondentů tak, aby byly zastoupeny všechny pracovní
profese, které participují na práci v kontaktních centrech uvedené organizace a
dosáhnout tzv. teoretické nasycenosti dat. To znamená, že je dosaženo stavu, kdy už se i
s přibývajícím vzorkem neobjevují žádné nové významné informace a souvislosti.
Výzkumný soubor byl sestaven ze 65 % všech pracovníků realizačních týmů
kontaktních center Diecézní charity Brno a byly zastoupeny všechny pracovní profese i
pozice. Tento stav považuji za plně odpovídající uvedeným metodám průzkumného
šetření. Výzkumného šetření se účastnilo sedm žen a čtyři muži.

7.6. Zpracování a analýza dat
Východiskem pro práci s daty je jejich doslovný přepis (verbataim). Při realizaci
průzkumného šetření byla uplatněna „technologie“ přepisu rozhovoru druhým
pomocným pracovníkem během realizace interview. Doslovný přepis byl realizován
formou komentované transkripce. (J.Hendl, 2005, s. 208)
Uvedený způsob kladl vyšší nárok na tazatele, který současně motivoval respondenta
ke spontánnosti a otevřenosti a udržoval tempo i dynamiku rozhovoru. Během interview
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byl k dispozici diktafon, kdyby se nedařilo držet spontánnost a otevřenost rozhovoru,
k jeho použití během průzkumného šetření nedošlo.
V první fázi práce s daty byly v přepsané verzi rozhovoru identifikovány významové
jednotky, tedy nositelé relevantních informací, a následně byla provedena redukce
nepodstatného obsahu vět, tzv. slovní vata. Opětovně se vyskytující
jednotky umožnily vznik

významové

jednotlivých kategorií a subkategorií, ke kterým byly

následně přiřazovány významy podobné povahy (kódování). Dalším postupem byl
výčet, který umožnil práci s četností frekvencí výskytu sledovaného jevu.
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8. Výsledky průzkumného šetření
8.1 Kontext prvního kontaktu pracovníků s organizací
Kontext prvního kontaktu pracovníka s organizací by měl být procesem
transparentním jak pro organizaci tak pro případné zájemce o zaměstnání. Proces
výběrového řízení by měl zajistit rovné práva uchazečů a organizace by měla mít
vytvořeny mechanismy zabraňující střetu zájmů. Nejlépe vyhovující formou je „forma
volné soutěže“, které

by mělo zajistit organizaci výběr pracovníků s nejlepšími

osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí pro práci. Pro vybraného uchazeče tento
proces znamená osobní i profesní prestiž, protože byl vybrán před ostatními pro svoje
kvality. Pro organizaci je důležité to, že na vybraná místa se dostanou lidé s profesní a
osobnostní kvalitou, která je předpokladem pro efektivní práci. Pro veřejnost je
významný předpoklad toho, že s cílovou skupinou budou pracovat kompetentní
pracovníci a že veřejné prostředky jsou vynakládány účelně.
Bylo tedy potřeba zjistit, jaká je informovanost uchazečů o výběrovém řízení a jak se
k nim tyto informace dostávají.
Nejosvědčenějším způsobem transferu informací o výběrovém řízení je přes
pracovníky organizace. Osm z jedenácti respondentů odpovědělo, že se o službách
dozvěděli od pracovníků organizace. T: „Jak jsi se dozvěděl o výběrovém řízení? Byl
jsi na něho odkázán, nebo jsi našel nabídku sám“? R: „……. Bylo to trošku složitější.
Měl jsem jít původně do jiného projektu, ale ten se neuskutečnil. Proto jsem pak šel na
výběrové řízení na K-centrum. Byl jsem osloven ředitelem, jestli bych nechtěl jít do
výběrového řízení na K-centrum. Bylo nás tam sedm“. (Rozhovor s NPVD4:0);
R: Jo. No ono to bylo tak, že jsem tu byla jako dobrovolník. Tak jsem se to dozvěděla
přímo. Věděla jsem, do čeho jdu. (Rozhovor s ALTSP1:6)
Dva respondenti odpověděli, že informace dostali od kamarádů a jeden se o nabídce
dozvěděl z novin R: „…….Byla jsem na ní odkázán. Účastnila jsem se přednášky,
nějakého semináře v Brně, přes kolegu z výcviku jsem dostala informaci o výběrovém
řízení.“ (rozhovor s NIZD1:7)
Důležitá je také motivace uchazeče, z jakého důvodu se hlásí na uvedenou pozici.
Zda odpovídá jeho potřebám, kvalifikaci a také motivaci.
Čtyři respondenti z jedenácti odpověděli, že je zaujala na nabídce možnost pracovat a
zdokonalovat se v oboru, který vystudovali. T: “ Co tě na nabídce nejvíce zaujalo? Co
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na ní bylo tak zajímavého, že jsi se do výběrového řízení přihlásil?“ R: „Ehm. Já jsem
totiž, byl to můj obor, povolání na které mám školu, které bych chtěla dělat, i ty
požadavky jsem splnila. Tak proto“. (Rozhovor s NLSP1:0)
Tři respondenti uvedli, že měli dopředu jasnou představu, že chtějí pracovat
specificky v drogové problematice. R: „Tak já jsem měla zcela jasnou představu o tom,
že chci pracovat s drogově závislými klienty. A ta nabídka odpovídala mojí představě.
Nevím co k tomu, asi takhle“. (rozhovor s NIZD1:7) Dva respondenti odpověděli,
protože je práce s lidmi baví, jeden ze zvědavosti a poslední respondent proto, že
zařízení má historii, výsledky a hlavně umožňuje větší možnosti pro práci s klienty.
Organizace, která provozuje jednotlivá zařízení, má svoji historii, tradice, její práce
vychází z přijatých etických hodnot. Uvedené faktory následně ovlivňují přístup k práci,
formují poslání a filosofii práce. K tomu, aby byly nastaveny dobré předpoklady pro
společnou práci, je potřeba, aby všichni pracovníci sdíleli společnou vizi. Proto jsem u
respondentů zjišťoval, jaké mají informace o samotné organizaci.
Čtyři respondenti z jedenácti uvedli, že měli informace jenom o zařízení: T: „Jaké jsi
měl informace o organizaci, do které se hlásíš“? R: „Hm. Více informací jsem měl o
samotném projektu k-centra

a cílové skupině, jak o samotné organizaci….“

(Rozhovor s VJKVD8:1)
Dva respondenti uvedli, že měli dost informací i o organizaci, R: „…Takže již
z minulosti, jsem pracovala brigádně v charitě v Olomouci. Takže jsem o charitě
informace měla. Z web stránek jsem si zjišťovala informace o charitě Hodonín a o
Káčku“. (rozhovor s NIZD1:7)
Čtyři respondenti uvedli, že spíše méně informací, a poslední respondent nevěděl o
organizaci vůbec nic
Reálná představa o výběrovém řízení dává uchazečům větší šanci k tomu, aby se
mohli lépe připravit a tím také uspět. Je také potřeba zjistit, jak se očekávání uchazečů
setkává s realitou proběhlého výběrového řízení. Nejvíce respondentů, pět z jedenácti
oslovených respondentů, mělo představu o výběrovém řízení jako o pohovoru. T: „Jaké
jsi měl očekávání a představy o výběrovém řízení“? R: „ Hm. No. – tak představu, i
když já jsem o tom nějak nepřemýšlel. Šel jsem do toho, že to bude jako další každý
výběrko. Počítal jsem s tím, že to bude pohovor, že to bude osobní, že mě budou zkoušet
těma otázkami, jestli se na tu práci hodím nebo ne“. (Rozhovor s AFKT0:4)
Tři respondenti měli shodnou představu s následnou realitou, jeden respondent
očekával větší počet uchazečů a jeden respondent neměl žádnou představu.
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Většina respondentů (devět z jedenácti) neuvedla výrazné rozdíly mezi očekáváním a
realitou. T: „ Jaká pak byla realita“? R: „Realita byla velice příjemná. Výběrové řízení
probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Zúčastnili se ho vedoucí, odborníci, bylo to
opravdu velice příjemný. Myslím si, že všechny ty otázky, který mi byly kladeny, byly
strukturovány velice dobře. Týkaly se zaměstnání na Kontaktním centru, ani jedna
otázka mi nepřišla zbytečná. Byly trefný, vypovídaly o tom zaměření. Nevím, jak to
popsat. - Bylo to jasně časově strukturovaný, bylo to dopředu upřesněný, jak to bude
probíhat. Myslím si, že ten vedoucí měl jasnou představu o tom, jak to bude probíhat“.
(rozhovor s NIZD1:7)
Ve dvou případech se výběrové řízení neuskutečnilo vůbec. Respondenti dále
uváděli, že v některých případech je překvapilo, že u výběrového řízení nebyl ředitel,
někdo očekával rozhovor více zaměřený na motivační stránku, proč chce pracovat
v zařízení, někomu se část otázek zdála povrchně odborná, další byl překvapen
vyplňováním dotazníků a zadání vypracování práce. R:“ … Já se měl představy, že jdu
do fungujícího zařízení. Očekával jsem, že otázek bude víc, že půjdou víc do hloubky,
jednak motivačních a jednak odborných. Bylo to relativně pohodové. No čekal jsem, že
to bude horší. Že se budou víc ptát na osobní motivaci, na to byly jen dvě otázky. Další
otázky byly spíš povrchově odborné. Čekal jsem i že se budou ptát, jestli jsem věřící
nebo nevěřící, ale nepadlo to tam. Čekal jsem, že tam ta otázka bude a nebyla tam
vůbec“. (Rozhovor s NPVD4:0)
Na otázku, co respondentům na výběrovém řízení připadlo nedůležité, nadbytečné
nebo zbytečné, odpověděli jenom dva respondenti, že jim připadlo zbytečné duplicitně
vyplňovat stejné údaje v materiálech, které poslaly, a těch, které museli vyplňovat
znovu u výběrového řízení. R: „Přišlo mi nadbytečné určité vyžadování duplicitních
informací. Měl jsem zaslat dotazník, životopis a pak mi přišel ještě další dotazník
v podstatě s obdobnými informacemi, které již jsem zaslal v životopise, motivačním
dopise a předešlém dotazníku“.(Rozhovor s VŠVD0:4)
Jednomu respondentovi připadal nadbytečný počet pracovníků u výběrového řízení,
protože otázky kladli jenom někteří z nich.
Naopak na otázku, co respondentům chybělo ve výběrovém řízení, uvedli tři
respondenti z jedenácti, že jim chyběl u výběrového řízení ředitel organizace.
R: „…Jediný možná, co mě na tom překvapilo bylo, že se výběrového řízení nezúčastnil
ředitel Oblastní charity. To mi chybělo, protože pak se mnou vyjednával další věci. To
mi přišlo takový hodně zvláštní. Možná bych uvítala, kdybych v tý komisi - bych uvítala
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ženský element, to znamená, byli tam samí chlapi, že bych tam uvítala ženský názor, ženský pohled“. (rozhovor s NIZD1:7)
Dva respondenti, kteří se hlásili na pozici vedoucího zařízení, uvedli to, že po nich
organizace nechtěla žádnou vizi o řízení centra, jedna respondentka uvedla, že by
přivítala, kdyby ve výběrové komisi byla zastoupena také žena, a jeden respondent
uvedl, že mu chybělo ve výběrovém řízení vyžádání posudku od předchozího
zaměstnavatele.
Jednomu respondentovi chybělo to, že výběrovým

řízením sám neprošel.

R: „Ehm. Mně tam na tom scházelo možná jednání, že jednání s ředitelem vrchním
šéfem, se kterým jsem se setkal vlastně až po nástupu. Kdybych měl možnost říct svoje
očekávání, představy, jejich požadavky. Proběhlo to až potom, ale to už byly spíš
technické věci a to už jsem byl přijat. Vnímám to jako rituál ten vstup a přijímání do
zařízení a já jsem si tím rituálem neprošel“ (Rozhovor s VŠVD0:4).
Souhrn nejdůležitějších zjištění z kapitoly kontextu prvního setkání pracovníků s
organizací:
•

Nejvíce rozšířený způsob transferu informací o výběrovém řízení jde od
samotné organizace k vytypovaným zájemcům. Osm uchazečů z jedenácti se
dozvídá o výběrovém řízení tím způsobem, že je oslovuje přímou cestou
organizace. Otázkou je, zda organizace uplatňuje i jiné formy informování o
výběrovém řízení a jestli se informace dostávají k dalším potencionálním
uchazečům. Zvláště k těm, kteří doposud s organizací v kontaktu nejsou.
Stávající způsob informování může vnášet potencionálním uchazečům
pochybnost o rovném přístupu

•

Jenom dva respondenti z jedenácti měli informace o organizaci. Organizace by
si měla zodpovědět, jak se budou shodovat filosofie, vize a cíle organizace
s pohledem a hodnotami uchazeče a jaký to bude mít v důsledku dopad na
budoucí spolupráci

•

Ve dvou případech se neuskutečnilo na pozice vedoucích pracovníků výběrové
řízení. Tato situace může nastolit otázku, zda má organizace dobře zpracované a
kontrolované mechanismy střetu zájmů. Jestli nejsou porušována práva rovného
přístupu uchazečů nebo zda není organizace

poškozována osobními zájmy

některého pracovníka. Pro ostatní členy realizačního týmu může situace, kdy se
vedoucí nedostává na pracovní pozici formou výběrového řízení, vyvolat
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pochybnost o transparentnosti celého procesu přijímání. Následně tato situace
může mít i negativní vliv při formování nových pracovních vztahů.

8.2. Kontext prvního období pracovníků v zařízení
Přijatí pracovníci se na začátku svého působení na novém pracovišti seznamují
s chodem organizace i vlastního pracoviště. Pro mnohé pracovníky je to první
seznámení s pracovištěm po ukončení studia, pro druhé práce s novou cílovou skupinou
apod. Zavádění pracovníků by nemělo být uspěchané, ignorované nebo rušené. Je
užitečným krokem k tomu, aby zaměstnanci měli představu o své práci, co se od nich
očekává a aby byli schopní tato očekávání plnit. Organizace by měla mít zpracované
strukturované postupy pro zavádění nových pracovníků a pro nového pracovníka by
měla stanovit osobu, která se těmito postupy bude zabývat. Je velmi riskantní nechat
nové zaměstnance, aby sami převzali práci po svém předchůdci. Zaváděcí program by
měl být odborným garantem a realizačním týmem zhodnocen a pracovník by měl dostat
zpětnou vazbu, jak v programu obstál. Potom by měla být dána další potřebná
doporučení. Pro organizaci vyhodnocení zaváděcího programu je potvrzením toho, zda
pracovník získal potřebné schopnosti pro novou pracovní pozici. Pro pracovníka je
vyhodnocení programu důležité pro zpětnou vazbu na své schopnosti a dovednosti.
Mnozí pracovníci chápou také proces vyhodnocení zaváděcího programu jako „týmový
rituál“, kterým je potvrzena role plnohodnotného člena. Tento rituál plně přispívá
k budoucí kohezi týmu.
Bylo tedy potřeba zjistit, jaká byla očekávání nových pracovníku směrem k procesu
zavádění do organizace a jak se potom tato očekávání setkala s realitou.
Šest respondentů z jedenácti očekávalo formu zavádění jako proces, kdy získají
potřebné znalosti a dovednosti.
Čtyři respondenti spojovali stejnou představu s osobou odborného garanta. T: „Co jsi
očekával od procesu zaškolení“? R: „Ehm. To očekávání bylo takové, že budu mít jasně
přiděleného člověka, který se mi bude věnovat a který mi vysvětlí a nastíní i neoficiální
kulturu organizace. To bylo to čekávání, že dostanu toho svého člověka, který mě
provede tím zaškolovacím procesem……“. (Rozhovor s VŠVD0:4)
Jeden pracovník si představoval období zavádění jako participaci celého týmu.
Na otázku, zda pak respondenti dostali co potřebovali, odpovědělo pět z jedenácti, že
ano. Tři respondenti odpověděli, že jenom z části, ale ne úplně. R: „No. Tak z dvaceti
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třiceti procent. Ne úplně. To tak opravdu hodnotím, že to bylo dělaný na koleně a podle
vlastního uvážení. Určitě jsem byla hozena do vody a plav. (Rozhovor s VHKTE5:6)

Tři respondenti uvedli, že od procesu nedostali vůbec nic. R: “Klíče. Smích. Kromě
nich jsem nic jiného nedostal. Ze zaškolení bezpečnosti práce a ostatních věcí se
neodehrálo vůbec nic“. (Rozhovor s NPVD4:0)
Některým respondentům chybělo předání kontaktů na spolupracující organizace a
úřady, další měli nejasnosti v kompetencích, někteří uvedli jako nedostatečně popsaný
operační manuál, nejasné poslání, cíle a vize zařízení nebo jim nebyly ukázány místa,
kam se dává základní dokumentace apod.
V šesti případech z jedenácti zaškolování neproběhlo vůbec, pracovníci byli
odkázaní sami na sebe. Z toho ve třech případech nebylo zaškolení provedeno
u vedoucích pracovníků. T: „Které věci ti chyběly, nebo byly provedeny nedostatečně?“
R: “Teďka jako při předávání té funkce? Zaškoloval jsem se sám. Neproběhlo vůbec
nic, takže všechno mi chybělo . Nebyl jsem seznámen s týmem, s dokumentací, jediné, co
jsem měl, měl jsem projekt, který jsem dostal do ruky. Místo šesti lidí měli být tři lidi.
Jediné, co tu bylo, byl operační manuál, kvalitní dokumentace chyběla. Proces
zaškolení, uvedení do funkce – nebylo vůbec. Inventura nebyla provedena, předání,
převzetí majetku neproběhlo. Zjistil jsem, že se musím postarat sám o sebe. Co si
neudělám, nebudu mít“. (Rozhovor s NPVD4:0)
R:…Ehm. (smích). Řekla bych, že téměř všechny. Byli jsme v časovém presu. Vůbec
mi nebyly předaný kontakty na důležité lidi, nebyla jsem seznámena s atmosférou
zařízení, se specifikou pracovníků. Vůbec jakoby s tím, kde co najdu, vůbec, co se týká
K-centra ale i šanonů. Bylo to takový letem světem. Struktura toho procesu. (Rozhovor
s APVD0:10)
Dobrou praxí v řízení organizace je to, aby za zaváděcí program měl někdo
odpovědnost a v tomto období provázel nového pracovníka. Na otázku, zda měl nový
pracovník odborného garanta, odpovědělo pět respondentů z jedenácti, že ne. Čtyři
respondenti odpověděli, že odborného garanta měli. V jednom případě respondent
uvedl, že garant mu byl sice formálně určen, ale procesem ho neprovázel, pracoval na
jiném zařízení a o K-centru nic nevěděl. Poslední respondent uvedl, že si nepamatuje,
jestli měl odborného garanta.
Pěti respondentům odborný garant vyhovoval, jednomu respondentovi připadala
nedostatečná vzájemná frekvence kontaktů.
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V době zaškolování jsou pro nové pracovníky důležití i další členové týmu, kteří se
na procesu zavádění podílejí. Na otázku, jakou roli v době zaškolování hráli ostatní
členové týmu, uvedlo šest respondentů, že realizační tým měl pro ně význam a
pracovníci jim poskytli podporu. Čtyři respondenti uvedli, že tým v procesu zavádění
nehrál žádnou roli. Jedna respondentka uvedla, že tým v době jejího příchodu byl hodně
přetížený, a že ji v tom ze strany týmu chyběl systém. R: “No tak oni byli v procesu
očekávání, protože ten tým byl hodně přetížený a hodně rozklížený. Snažili se
kontrolovat svoje osobní zájmy, snažili se potvrdit si svoje pozice. Hráli v rámci svých
možností roli. Spontánně, ne řízeně, měli snahu mě seznámit, ale chyběl tomu systém“.
(rozhovor s NIZD1:7)

Pro některé respondenty byl význam členů týmu v zaváděcím

programu hodně důležitý.
R: „V mém případě obrovskou. Právě tím, v podstatě tou podporou, kterou mi
vyjádřili, nikdo mi nedal najevo, že je zdržuju. Nabízeli mi, když potřebuješ poradit,
udělali ty věci se mnou a v podstatě tou podporou mi udělali velikou pomoc“.
(Rozhovor s VŠVD0:4)
Na otázku, zda byl zaváděcí proces ze strany organizace vyhodnocen, odpovědělo
osm respondentů, že proces vyhodnocen nebyl. R: „Určitě ne. Jediná moje otázka, když
mi končila zkušební doba, kdy jsem šla za ..X se zeptat, jestli tu budu pracovat, že mi
končí zkušební doba. Jestli tu budu pracovat. Jestli to vůbec dělám dobře, nebyla tam
jistota, tak jsem se šla zeptat“. (Rozhovor s VHKTE5:6)
Dva respondenti uvedli, že proces vyhodnocen byl. Jeden respondent uvedl, že proces
nebyl vyhodnocen oficiálně, ale zpětnou vazbu dostal na supervizi.
Zpětná vazba přitom pro nového pracovníka je důležitým momentem pro vlastní
sebepotvrzení. R: „Zpětnou vazbu? tak to si myslím, že nebylo. Odborný garant a to
všechno proběhlo. Nedostala jsem tu zpětnou vazbu na konci. Asi by mi to v tu chvilku
zvedlo sebevědomí. Mezi kolegy tady ty věci probíhaj, řekneme si to, to jsou jakoby
interní, ale nikdy neproběhlo, že by jsme si sedli celej tým“. (Rozhovor s ALTSP1:6)
Na otázku, co by respondenti

změnili na stávajícím procesu školení, čtyři

respondenti by uvítali osobu garanta, který by je provedl procesem zaškolení.
R: „Možná bych ho právě víc zformalizoval, třeba právě tou osobou toho garanta,
představoval bych si i určitý formulář, nebo portfolio, kde bych si jednotlivé body
odškrtával, abych měl i vlastní představu, jak jsem postoupil a že jsem to všechno
zvládnul a měl ošetřeno“. (Rozhovor s VŠVD0:4)
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Dva respondenti by změnili zapojení ostatních členů týmu. R: „Možná trochu víc
zapojit i ostatní pracovníky i tu kritiku i ty pozitiva od všech. Zpětnou vazbu“.
(Rozhovor s NLSP1:0)
Jedna respondentka by uvítala, kdyby se pracovník odcházející a přicházející mohl po
nějakou dobu krýt, tak aby mohlo dojít k předání zkušeností.
Souhrn nejdůležitějších závažných zjištění:
•

V šesti případech z jedenácti neproběhl u nových pracovníků proces zavádění,
z toho ve třech případech u vedoucích pracovníků. Důsledkem této situace může
dojít k rozdílu mezi očekáváním organizace a pracovními výkony nového
pracovníka. Současný stav větší části pracovníků nevyhovuje. Pro naplnění
potřeb pracovníků je

standardní zaváděcí program s potřebnou strukturou

východiskem pro naplnění potřeb v prvním období práce na novém pracovišti.
•

Jenom čtyři pracovníci z jedenácti měli určeného odborného garanta, který je
procesem zaškolování doprovázel a byl odpovědný za to, že pracovník bude
seznámen se všemi aspekty nového pracovního místa. Stanovený odborný garant
novému pracovníku je předpokladem k naplnění cílů zaváděcího programu i
potřeb nového pracovníka.

•

Osm pracovníků odpovědělo, že proces zavádění nebyl na konci vyhodnocen a
nedostali od týmu ani vedoucího pracovníka zpětnou vazbu. Vyhodnocený
zaváděcí program je pro pracovníka i organizaci zpětnou vazbou toho, zda si
pracovník osvojil předpokládané znalosti a dovednosti potřebné pro práci.

8.3 Zkušenost pracovníků s jednotlivými aspekty odborného vedení
Na kvalitu podaného pracovního výkonu má vliv, jak kvalitně jsou nastaveny a
uplatňovány jednotlivé aspekty řízení. Proto bylo potřeba zjistit, jak probíhají procesy
výměny informací, hodnocení, vzdělávání a podpory.
Na otázku, jakým způsobem probíhají porady a zda tento způsob pracovníkům
vyhovuje, odpověděli čtyři respondenti, že jim takto realizovaný systém porad
vyhovuje. R: „No tak, porada by měla být jednou za týden, plus se nějak domlouváme
na nějaké ty mini porady, co je během týdne. Tak já si myslím, že vyhovuje. Nejdříve
jaké úkoly jsme měli, jestli jsme splnili, další úkoly, další je porada o klientech. A taky
teploměr občas děláme…“ (Rozhovor s NLSP1:0)
Větší část respondentů (šest z jedenácti) odpovědělo, že jim spíše tento způsob
nevyhovuje. R: „No. Jelikož já dělám prvně v takovým zařízení, kde vůbec nějaký
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porady jsou, tak nemůžu srovnávat, jak by to mělo vypadat. Já spíš přijímám tak, jak to
je. Stoprocentně mi to nevyhovuje“. (Rozhovor s ALTSP1:6)
Je potřeba se zmínit, že pracovní týmy rozdělují porady na provozní a o klientech.
Pokud se pracovníci zmínili během rozhovoru o poradě o klientech, tak to bylo ve
smyslu, že jim klientské porady vyhovují. R: „Porady jsou dvě provozní, klientský.
Systém klientských mi vyhovuje, ustanovil se před dvěma rokama. Provozní se odvíjí od
vedoucího a ten mi nevyhovuje“. (Rozhovor s AJKSP4:0)
Vedoucí pracovníci hodnotili ve svých odpovědích i porady vedení ředitele
s vedoucími. Na stejnou otázku, jakým způsobem probíhají porady a zda jim tento
uplatňovaný systém porad vyhovuje, odpověděli dva respondenti ze tří, že jim tento
způsob nevyhovuje. Jeden respondent odpověděl, že s poradami ředitele nemá problém.
R: „No jo porady vedoucích s ředitelem jsou příliš dlouhé a nekonkrétní. Je tady hodně
projektů takže dost věcí, které se mě a K-centra netýká. Některé věci jsou pro mě jako
vedoucího K-centra zbytečné. Uvítal bych, kdyby se tam neustále neopakovaly věci,
které jsou samozřejmé, které vyplývají ze zákona, z vyhlášek, ze směrnic, člověk, který si
to není schopen držet, tak by neměl být vedoucí. Rozděloval bych část, která se týká celý
Oblastní charity, které se týkají Tříkrálové sbírky bych dal mimo a věnoval bych víc
času samotným zařízením“. (Rozhovor s NPVD4:0)
Některým respondentům na stávajícím procesu porad vadí jejich nepravidelnost, malá
schopnost vyvodit z porad správný závěr, sklouzávání se k nepodstatným věcem, dlouhá
doba trvání porad a jejich malá strukturovanost.
Důležitou složkou potřeb pracovníků je také to, zda jsou nadřízenými i ostatními
členy týmu akceptováni. Na otázku, zda jsou respektovány jejich připomínky,
odpovědělo devět respondentů z jedenácti, že respektováni jsou. Dva pracovníci
odpověděli, že ne pokaždé. Na otázku, zda existuje na poradách oboustranná
komunikace, deset respondentů z jedenácti uvedlo, že oboustranná komunikace v jejich
zařízení existuje. Jedna respondentka uvedla, že nikoliv.
Pro další rozvoj profesních dovedností pracovníků je potřeba pravidelná reflexe jejich
práce. Na otázku, jak probíhá hodnocení jejich práce a jestli jsou vůbec hodnoceni
vedoucím, odpověděla většina respondentů (šest z jedenácti), že u nich hodnocení
neprobíhá vůbec, čtyři .respondenti odpověděli, že hodnocení probíhá, ale to
nedostatečně, nepravidelně nebo neformálně. R: „No hodnocení neprobíhá zcela
pravidelně, a na můj vkus probíhá velice málo. Já bych potřebovala častější hodnocení.
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Pro sovu práci potřebuju

zpětnou vazbu a pro svou práci potřebuju častější

hodnocení“ . (Rozhovor s NLSP1:0)
Nejvíce by respondenti změnili na systému hodnocení to, aby probíhalo pravidelně
(šest respondentů z jedenácti). R: “ No zas, aby to bylo pravidelný, aby to mělo nějakej
rytmus. Ten prostor, aby byl se o tom bavit vůbec. Otevřenost v tomhle. No já fakt si
nepamatuju, kdy jsme měli poslední hodnocení. Protože si pamatuju tu minulou, podle
který jsme jeli. Ta mi vyhovovala“ . (Rozhovor s AMPRT5:5)
Pět respondentů by změnilo i strukturu hodnocení. R :“ Měl by existovat opravdový
systém hodnocení. Strukturovaný a provedený kompetentním pracovníkem. Zpětná
vazba od nekompetentního pracovníka je mi na nic“. (rozhovor s NPVD4:0)
Proto, aby mělo hodnocení pro pracovníky potřebný efekt, je potřeba dále pracovat
s jeho výstupy. Na otázku, jak organizace pracuje kontinuálně s výstupy hodnocení a
jaký mají vliv na vzdělávací plán, odpovědělo osm respondentů, že výstupy hodnocení
neměly žádný vliv na další vzdělávání. R: „Spíš my ten vzdělávací plán plánujeme jako
kdyby rok dopředu, co bych měla mít, že třeba povinná je třeba krizová intervence.
Nepracuje se s výstupy z hodnocen, a nemají vliv na vzdělávání pracovníků“.
(Rozhovor s NLSP1:0)
Dva pracovníci uvedli, že hodnocení vliv na další vzdělávání mělo a jeden pracovník
uvedl, že si již na to nepamatuje.
Vzdělávání je jedna z klíčových potřeb pracovníků. Na otázku, zda je

pro ně

adekvátní stávající nabídka vzdělávání vzhledem k rozvoji jejich pracovních
dovedností, odpovědělo osm respondentů z jedenácti, že stávající nabídka je dostačující.
R: „Tak ta nabídka, nebo co teďka nějakým způsobem probíhá, že to je dostačující k tý
práci, kterou tady mám naplňovat. Myslím si, že je dostačující“. (rozhovor s NIZD1:7)
Tři respondenti uvedli, že stávající nabídka vzdělávání je pro ně nedostačující.
Pracovníci by dále uvítali, kdyby na vzdělávání mohlo být více peněz. Dále někteří
uvedli, že by jim v jejich dalším rozvoji pomohlo, kdyby mohli absolvovat víceletý
výcvik v psychoterapii a v motivačních rozhovorech. Jeden vedoucí pracovník uvedl
potřebu dalšího vzdělávání v oblasti práva a ekonomiky.
Důležité pro pracovníky je také časová a finanční dostupnost vzdělávání. Osm
respondentů z jedenácti odpovědělo, že je pro ně časově i finančně vzdělávání dostupné.
R: „Tak máme nějakej finanční limit. Myslím si, že se do něj dá vejít, myslím si ,že to
dostupný je. Je to i časově dostupný“. (Rozhovor s AMPRT5:5)
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Tři respondenti uvedli, že vzdělávání pro ně časově ani finančně dostupné není.
R: „Mnohé kurzy jsou vzhledem k jejich místu konání nedostupné. Myslím hlavně
pražské kurzy, finančně i časově nedostupná vzhledem k místu konání“. (Rozhovor
s VJKVD8:1)
Z pohledu rovného přístupu ke vzdělávání odpovědělo šest respondentů z jedenácti,
že si myslí, že organizace uplatňuje stejný přístup ke vzdělání všech pracovníků. R: „No
to bych nemohl mluvit za všechny pracovníky organizace. Tady na K-centru nemám
problém s tím“. (Rozhovor s NPDV4:0)
Tři pracovníci odpověděli, že organizace neuplatňuje stejný přístup ke vzdělávání
pracovníků a dva pracovníci odpověděli, že ne zcela. R: „Ne. Rozhodně ne. Kdy
vedoucí slízne všechnu smetanu v uvozovkách. Doposud to tak bylo“.

(Rozhovor

s VHKTE5:6)
Významnou potřebou v oblasti rozvoje pracovních dovedností a osobního rozvoje
pracovníků je supervize. Všech jedenáct respondentů uvedlo, že přístup k externí
supervizi má. Deset respondentů uvedlo, že supervize probíhá pravidelně, jeden
respondent uvedl, že ne vždy pravidelně.
Osm respondentů z jedenácti je přesvědčeno, že supervize rozvíjí jejich pracovní
dovednosti. R: „Aha. Já si myslím, že nejen pracovní možnosti rozvíjí, ale i osobní“.
(Rozhovor s NLSP1:0)
Dva respondenti uvedli, že je supervize nerozvíjí. R: “ Hm. Já si myslím, že vzhledem
k tomu, co řešíme na supervizi. Tak je to k ošetření stávající situace, která je v týmu. Ale
nevede to k nějakýmu rozvoji. Tak jako aktuálně ne, protože to není zaměřený prakticky,
nebo tak nějak koncepčně“. (Rozhovor s APVD0:10)
Jeden respondent odpověděl, že mu supervize určitě dává bezpečný prostor, ale že
neví, jestli ho rozvíjí. Tento pohled klienta spíše může vypovídat o vlastní aktivitě nebo
pasivitě přístupu k supervizi.
Souhrn nejdůležitějších závažných zjištění:
•

Větší části pracovníků (šesti respondentům z jedenácti) nevyhovuje současný
styl vedení porad. Stejnou zkušenost mají i vedoucí zařízení s poradami ředitelů.
Pro pracovníky je důležitá struktura, pravidelnost a styl vedení porad. Pro
organizaci může být zpětná vazba podnětem k dialogu a hledání toho, aby
porady byly pro pracovníky akceptovatelné a motivující.

•

Většina pracovníků (šest respondentů z jedenácti) není svým vedoucím
hodnocena vůbec, čtyři respondenti považují současný stav hodnocení za
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nedostatečný, nepravidelný nebo neformální. Pokud hodnocení probíhá, uvedlo
osm respondentů z jedenácti, nepracuje se s jeho výstupy směrem k dalšímu
rozvoji pracovníků. Hodnocení a následná práce se získanými výstupy je jednou
z nezastupitelných složek v oblasti řízení, která je součástí personální práce na
systému rozvoje pracovních dovedností jednotlivých pracovníků.

8.4. Zkušenost pracovníků s přístupem nadřízených pracovníků
Je zcela zřejmé, že pro kvalitu prováděné práce je východiskem profesionalita a
osobní kvalita personálu, kde klíčovou roli hraje vedoucí zařízení. Velice záleží na tom,
jaký nadřízený pracovník uplatňuje styl řízení, jaké jsou jeho osobní kvality a jak je
viděna jeho odborná kompetentnost v očích ostatních pracovníků. Základním
předpokladem, jak budou jednotlivé pracovní činnosti přijímány a vykonávána
jednotlivými pracovníky, je dobrý vztah mezi pracovníky a vedoucím zařízení. Jedním
z faktorů, který bude ovlivňovat směr a intenzitu vztahu, je důvěra.
Pracovníci z větší části hodnotí své nadřízené pozitivně, někdy s menšími výhradami.
(osm respondentů z jedenácti) T: „Jak se k tobě chovají nadřízení pracovníci? Jak
hodnotíš chování nadřízených ke své osobě“? R:“ Ehm. Hodnotil bych ho jako dobré
s tím ale, že mám někdy pocit ehm — určité nejistoty toho, jestli jsou vyloženy všechny
karty“. (Rozhovor s VŠVD0:4)
Tři pracovníci hodnotí vztahy s pracovníky spíše negativně. R: “ --- ehm.Vzhledem
k tomu, že tady nejsem úplně ten plný čas, tak mám pocit takové odstrčenosti. Pozice
vedoucího ode mě je nadřazená a s odstupem. (Rozhovor s AMPRT5:5)
Přesto většina pracovníků (osm respondentů z jedenácti) si o chování nadřízených
pracovníků myslí, že uplatňovaný způsob chování není ten správný . R:“ Není to
nepříjemný. Je to fajn, ale do určitý doby. Není to ten správnej způsob, ale něco mi tam
chybí a jsou to dost podstatný věci. Vedení to není“. (Rozhovor s NIZD1:7)
Většina pracovníků (sedm respondentů z jedenácti) nadřízeného respektuje a má
důvěru. R: “Respektuji vedoucího. Důvěru mám pouze v určitých věcech. Některé věci
jsou ehm neprůhledné, a proto k nim nemůžu mít důvěru. Nikdo mi to nevysvětlí a pak
k nim nemůžu mít důvěru. (Rozhovor s NIZD1:7)
Práce na pracovišti je vymezena základními předpisy, metodickými postupy a
směrnicemi. Základem kvalitní práce je potřeba, aby pracovníci i vedení předpisy
oboustranně respektovaly. Pokud pravidla nejsou dodržovaná ze strany vedení, těžko si
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osvojují jejich dodržování podřízení pracovníci. Oboustranné dodržování předpisů je
předpokladem pro vzájemnou důvěru a kvalitní spolupráci.
Na otázku, jak funguje

oboustranné dodržování a respektování organizačních

předpisů, odpovědělo pět respondentů z jedenácti, že pracovníci i vedení pravidla
oboustranně respektují a dodržují. R: „Ehm. Já si myslím, že funguje vcelku dobře“.
(Rozhovor s APVD0:10)
Čtyři respondenti uvedli, že pracovníci pravidla dodržují a nadřízení nikoliv. R:
„Když bych, je to samozřejmě subjektivní názor. Z mé strany, já jsem svým způsobem
orientovaný na pravidla. Takže se snažím ty pravidla dodržovat a respektovat. Před tím,
jak jsem byl pracovník, tak jsem měl pocit, že ze strany vedoucího pravidla dodržována
nebyla. Ze strany pracovníků ano. Připadá mi to pak matoucí, když máme pravidlo a já
nerozumím důvodu porušení pravidla.Přijde mi to ohrožující. (Rozhovor s VŠVD0:4)
Dva respondenti uvedli, že pravidla se nedodržují oboustranně. R: „Já bych řekl, že
spíš nefunguje ani znalost, natož vzájemné dodržování a respektování. Narážím na
neprostupnou

barieru našich zařízení od Diecézní charity přes Oblastní charitu,

existuje toho moc. Někdy člověk ani neví, jestli a která směrnice platí. Nejsou pak
oboustranně dodržovány“. (Rozhovor s NPVD4:0)
Na otázku, co by změnili pracovníci na přístupu vedení, odpověděli nejčastěji
respondenti, že by uvítali dodržování pravidel, větší angažovanost vedoucích
pracovníků v managerských činnostech, změnu struktury organizace a v oblasti řízení
vyváženost podpory a kontroly.
Souhrn nejdůležitějších závažných zjištění:
•

I když hodnotí pracovníci chování svých nadřízených ke své osobě většinou
pozitivně, osm respondentů z jedenácti tento způsob nepovažují za správný. I
když pracovníci nemusí mít problém se svým ohrožením ze strany nadřízených,
nemusí to znamenat, že je to ten správný způsob chování nadřízených k nim. Je
potřeba uplatnit takový styl vedení, který pro pracovníky kromě zázemí a
bezpečí pro vykonávání práce umí rozvíjet jejich

pracovní schopnosti a

dovednosti.
•

Z větší části dochází k nedodržování pravidel, metodických postupů i směrnic.
Čtyři respondenti z jedenácti uvedli, že pravidla jsou dodržována jen pracovníky
a nadřízenými nikoliv. Dva respondenti uvedli, že pravidla nejsou dodržována
na obou stranách. Oboustranné dodržování pravidel pracovníky i nadřízenými je
základním předpokladem toho, aby neztratily svůj význam. Pokud dochází
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k tomu, že pravidla ztrácejí svůj význam a obsah pro organizaci, je to příležitost
k vytvoření prostoru pro dezorientaci pracovníků a k chaosu na pracovišti.

8.5 Pracovníci a syndrom vyhoření
Dlouhodobá práce s nemotivovanými uživateli nemá obvykle okamžité pozitivní
výsledky, pracovník poskytující službu je vystaven negativnímu působení, které je dané
řadou dílčích „neúspěchů“, spojené se selháváním klienta a po čase s sebou přináší pro
pracovníky riziko syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření je popisován jako stav
celkového, především pak psychického vyčerpání, jež se projevuje v oblasti kognice,
motivace i emocí, a jež zasahuje a ovlivňuje postoje, názory, ale i výkonnost a následně
celé vzorce především profesionálního chování. Proto jsem se v oblasti rizik syndromu
vyhoření zaměřil na zjištění, jak na tom jsou v současné situaci pracovníci a zda jim
organizace poskytuje potřebnou podporu.
Jedním z varovných signálů syndromu vyhoření je u pracovníků pocit, že je jejich
práce nenaplňuje. Na otázku, zda v pracovnících přetrvává pocit, že má jejich práce
smysl, odpovědělo šest respondentů z jedenácti, že ano. T: „Přetrvává v tobě pocit, že
má tvoje práce smysl“ ? R: „…Určitě. Stoprocentně..“ (Rozhovor s VHKTE5:6)
Tři respondenti uvedli, že v nich tento pocit nepřetrvává. Dva respondenti uvedli, že
tento pocit nepřetrvává až v poslední době. R: “ To je otázka teda (smích). Momentálně
mám pocit, že nepřetrvává“. (Rozhovor s APVD0:10)
Důležitým aspektem v rámci prevence vyhoření je i to, jak organizace vnímá práci
jednotlivých pracovníků, zda odpovídá ocenění hodnotě odvedené práce.
Většina pracovníků (šest respondentů z jedenácti) si myslí, že jejich práce není
oceněna adekvátně. R: „Finančně? Finančně ne. A i od společnosti si myslím, že ne, od
většiny společnosti“ . (Rozhovor s AFKT0:4)
Pět respondentů si zase myslí, že jejich práce je oceněna organizací adekvátně.
R: „Ehm. – mohlo by to být asi lepší, ale nemám žádný velký výhrady jinak. Vím, že jsou
na tom lidi i hůř“. (Rozhovor s AMPRT5:5)
Dalším důležitým aspektem v rámci prevence vyhoření je to, jestli pracovníci vnímají
občasnou radost z toho, že se jim něco v práci povedlo. Všichni respondenti se shodli na
tom, že v poslední době radost z práce prožili. R: „Jo. Smích. Bylo to minulý týden, kdy
se mi podařilo předělat jednu lékárničku odtud do výměnné místnosti bez pomoci
jakéhokoliv chlapa. Já se snažím se tady zaúkolovat, abych dělala manuální práci, a je
to pro mě takový relax. Je toho hodně..“ (Rozhovor s VHKTE5:6)
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Důležité pro osobní duševní hygienu je, aby pracovníci dovedli oddělovat svoje
soukromí od pracovních záležitostí.
Většině pracovníků (osm respondentů z jedenácti) se nedaří oddělit problémy
pracovních záležitostí od soukromí. R: „Hmm. Smích. Myslím i doma na tu práci. Teď
jak jsem třeba nastoupila, tak to bylo ještě horší. Problémy na práci myslím, to jako
jo“. (Rozhovor s NLSP1:0)
Pouze třem pracovníkům se daří svoje soukromí od pracovních problémů oddělit.
R: „Dřív se mi to nedařilo. Teďka už jo. Předtím jsem o tom přemýšlela. Teď už ty
dveře zavřít umím“. (Rozhovor s ALTSP1:6)
Důležitou motivací a uznáním práce pracovníků jsou i další formy odměn ze strany
organizace. Na otázku, jaké jiné formy odměny než finanční ti poskytuje organizace,
odpovídali pracovníci, že si nejvíce cení možnosti vzdělávání, vycházení vstříc ze
strany organizace k pracovní době, poskytování stravenek, týden dovolené navíc,
vedoucí pracovníci možnost využívání služebního automobilu k soukromým účelům,
občasné charitní setkání pro pracovníky, ocenění práce děkanem atp.
Dalším důležitým aspektem pro prevenci vyhoření je využívání možnosti podpory ze
strany supervize. Všichni respondenti odpověděli, že supervizi k řešení pracovních
problémů využívají. R: „Hm. Jo, učím se to. Učím se to využívat“. (Rozhovor
s AFKT0:4)
Souhrn nejdůležitějších závažných zjištění:
•

Většina pracovníků (šest respondentů z jedenácti) si myslí, že jejich práce není
adekvátně oceněna. Pocit, že vykonávaná práce je organizací i společností
dostatečně oceněna, je jedna ze základních potřeb pracovníků. Důsledkem
pocitu nedocenění práce může být postupná ztráta motivace pracovníků.

•

Většina pracovníků (osm respondentů z jedenácti) neumí oddělovat pracovní
záležitosti od svého soukromí. Oddělení soukromí od pracovních záležitostí je
jednou z důležitých dovedností, která chrání pracovníkovy hranice, a je jednou
ze složek prevence syndromu vyhoření

8.6 Pracovníci a materiálně – technické zázemí
Důležitým aspektem pro realizaci práce je vybavení materiálně – technického zázemí
pracoviště. Pro naplnění potřeb pracovníků je důležité, v jakých prostorách pracují. Jak
prostory vyhovují práci s cílovou skupinou, jestli je pracoviště udržováno, zda mají
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pracovníci dostatek prostoru pro uložení si osobních i pracovních věcí, zda je vymezen
vhodný prostor pro převlékání, svačinu apod.
Všichni respondenti jsou spokojeni s prostorami svého pracoviště. Dva pracovníci
měli menší výhrady k častému stěhování pracoviště a dočasně méně vyhovujícímu
zázemí pro terénní pracovníky.
Důležité je také to, jak vnímají pracovníci pracoviště z pohledu práce s klienty. Na
otázku, zda jsou prostory vhodné pro práci s cílovou skupinou, odpovědělo devět
respondentů z jedenácti, že stávající prostor je vyhovující.
Dva respondenti odpověděli, že prostory jsou ne zcela vhodné pro práci s klienty.
R: „Ne zcela. To

zaznělo jak v certifikačním řízení i při supervizi“. (Rozhovor

s VJKVD8:1)
Důležité je pro stav pracovního zázemí také to, zda jsou prostory pravidelně
udržovány. Všichni respondenti uvedli, že si udržují pravidelný úklid na pracovišti, dva
respondenti uvedli, že ne zcela se daří zajistit údržbu budov.
Pracovníci potřebují pro svojí práci pracovní a ochranné pomůcky. Osm respondentů
z jedenácti uvedlo, že mají dostatečné základní materiální vybavení pro svoji práci.
Tři respondenti uvedli, že některé materiální vybavení na jejich pracovišti chybí.
T: „Máte na pracovišti všechny pracovní a ochranné pomůcky, které potřebujete ke své
práci? Co ti schází?“
R: „Ty pracovní ehm (povzdech) - myslím si, že ne, taky ne všechny ani u těch
ochranných, myslím si, že to není ideální stav. Já myslím, že co by bylo, možná nám
schází něco, čím bychom mohli motivovat ty klienty, čím bychom je mohli nalákat.
Abychom ten kontakt mohli navázat, abychom jim mohli něco nabídnout. Z toho důvodu,
aby tady byla ta sprcha. Video, které nám bylo zcizeno. Třeba umyvadlo v té výměně,
taky určitě chybí……“. (Rozhovor s VŠVD0:4)
Čtyři respondenti z jedenácti odpověděli, že mají dostatečně zajištěné ochranné
pomůcky. Sedm respondentů odpovědělo, že jim některé ochranné pomůcky scházejí.
R: „Třeba pláštěnka do terénu mi schází. Ocenila bych místo terénního batohu spíš
brašnu, přišlo by mi to vhodnější. Nebyla by špatná na k-centru lepší výpočetní
technika. Je tady v hodně katastrofálním stavu“. (Rozhovor s ALTSP1:6)
Pracovníci potřebují mít na pracovišti oddělený prostor, kde se mohou převléci nebo
nasvačit. Většina pracovníků (šest respondentů z jedenácti) nemá v práci vyhrazené
prostory pro převlékání a svačinu. T: „Máte v práci zázemí, kde se můžete převléct nebo
se nasvačit? Jsou tyto prostory odděleny adekvátně od prostor určených pro práci
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s klienty?“ R: „Nemáme tyto prostory. A začínáme o ně tvrdě bojovat. Řešíme to, teď
jsme to zrovna měli na supervizi. Schází nám to, ale bojujeme“. (Rozhovor s NIZD1:7)
Pět respondentů uvedlo, že zázemí pro převlékání a na svačinu na svém pracovišti
nepostrádají.
Většina pracovníků má ve své pracovní náplni i příslušnou administrativní činnost
nebo používá k práci výpočetní techniku. Proto byli respondenti osloveni, jestli mají
k dispozici vlastní pracovní stůl a zda si můžou uzamknout svoje pracovní a osobní
věci.
Většina respondentů (šest z jedenácti) odpovědělo, že tyto podmínky zajištěny má.
Tři respondenti uvedli, že podmínky zajištěny nemá. Dva respondenti odpověděli, že
jenom částečně. R: „Pracovní stůl máme. S teréňačkou máme jeden. Svoje věci si
uzamčít nemůžeme, nemáme kam. Pracovní spisy, tak kartotéka je uzamykatelná. Schází
dostatek uzamčitelných i na ty pracovní věci. Je jen jedna uzamykatelná kartotéka. Na
ty osobní nemáme nic“. (Rozhovor s NLSP1:0)
Souhrn nejdůležitějších závažných zjištění:
•

Většině respondentů (sedmi z jedenácti) schází některé ochranné a pracovní
pomůcky. Absence základního pracovního vybavení může vést ke zvýšeným
rizikům z pohledu následného vzniku škod, ale i bezpečnosti práce.

•

Většina pracovníků (šest z jedenácti) nemá vyhrazeny oddělené prostory pro
převlékání a na svačiny. Je potřeba si uvědomit, že vytvoření zázemí pro
převlékání a odpočinek pracovníků v době pracovních přestávek je jednou ze
základních povinností organizace, která zajišťuje pracovníkům možnost
dodržování základních pravidel hygieny.
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Závěr
Řešení drogové problematiky má stále globálnější charakter. Národní i nadnárodní
protidrogové strategie kladou stále větší důraz na zapojování vědy do problematiky a
zpětně začleňují vědecké poznatky do metodologií, ve snaze po dosažení vyšší
efektivity stanovených cílů v této oblasti. Nedílnou součástí procesu tvorby nových
strategií je neustálý monitoring stávajících výstupů činnosti, evaluace a jejich případná,
včasná modifikace způsobem, který reaguje včas na nové trendy.
Stejně tak i organizace poskytující služby v oblasti protidrogové prevence, které
chtějí pracovat na úrovni „dobré praxe“, by měli uplatňovat v celém procesu řízení
stejné principy. A to jak ve vlastní realizaci poskytovaných služeb, tak i v oblasti řízení
„lidských zdrojů“.
Podobnou úvahou se řídil i přístup autora práce. Pokud chce organizace poskytovat
kvalitní služby, měla by začleňovat do svých pracovních metod nové poznatky vědy a
následně by měla umět pracovat s jejími nástroji.
Průzkumné šetření zobrazilo stav oblasti naplňování potřeb pracovníků realizačních
týmů v zařízeních protidrogové prevence Diecézní charity Brno v základních oblastech
pracovního procesu. Tím byl zcela naplněn cíl této práce. V jednotlivých výstupech
výsledků průzkumného šetření byl zpracován přehled nejdůležitějších závažných
zjištění, s kterými jednotlivé stupně řízení organizace mohou pracovat v rámci plánů
dalšího rozvoje organizace. Východiskem pro změnu v oblasti řízení je naplňování
kritérií standardů odborné způsobilosti vydanými jednotlivými resorty pro jednotlivé
typy programů protidrogové prevence.
Přínos této práce je především v hodnotě zpětné vazby pro jednotlivé stupně řízení
Diecézní charity Brno. Zároveň může být inspirací i pro další nízkoprahová zařízení,
která hledají inspiraci při hledání nových forem a metod práce.
Je potřeba zdůraznit, že uvedené výstupy jsou poplatné své době a za určitý čas ztratí
svojí výpovědní hodnotu.
Závěrem této práce chci poděkovat všem kolegům, kteří byli ochotni se mnou
konzultovat jednotlivé odborné stati této práce, dále chci poděkovat všem respondentům
z uvedených zařízení za jejich otevřenost a ochotu spolupracovat.
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Příloha č. 1: Vybrané názvosloví z oblasti drog a drogových závislostí

Předmětem této přílohy by mělo být sjednocení pohledu na vybrané základní
názvosloví, které se může lišit z pohledu jednotlivých oborů participujícími na
problematice závislostí.
•

ADIKTOLOGIE – Obor, nebo odborná disciplína zabývající se drogovými
závislostmi, zneužíváním drog a odbornou pomocí osobám nebo skupinám kteří
jsou drogami ohroženy

•

AIDS – zkratka pro syndrom získaného selhání imunity (Acquired ImmunoDefficiency Syndrome), ve kterém imunitní systém je oslaben a neschopen
bojovat proti infekcím a nádorovému bujení. Nemoc je získaná virem HIV
(Human Immuno-Defficiency Virus)

•

AKREDITACE – Proces ověřování kvality určité služby, zařízení, vzdělávacího
programu. Může jít o proces vyžadovaného zákonem, nebo o proces dobrovolný.
V odborném pojetí jde o prestižní záležitost, protože služba, která se k akreditaci
nehlásí může ztratit v pohledu odborné veřejnosti svoji důvěryhodnost. Většinou
se také uplatňuje zásada, že neakreditované služby nemohou být financovány
z veřejných rozpočtů. Akreditace služeb pro uživatele drog je u nás již běžnou
součástí protidrogové politiky většiny resortů

•

A.N.O. - Asociace nestátních organizací působící v problematice drog, jde o
zastřešující organizaci NGO v ČR, založenou v roce 1995, která je uznávaným
partnerem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky státu, při Úřadu
vlády ČR (RVKPP)

•

APLIKACE – Způsob podávání, úžeji cesta, kterou je látka zavedena do těla.

•

AT ORDINACE (OAT) – ordinace pro alkoholismus a jiné „toxikománie“,
v době socialismu tvořily povinnou státní síť, která se v první polovině 90 let
postupně rozpadala. Některé OAT se zprivatizovaly, některé zcela zanikly. Dnes
jsou spojovány zejména s ambulantní léčbou alkoholismu

•

BURN OUT- syndrom vyhoření. Jedná se o ztrátu profesionálního a osobního
zaujetí pro práci. Nejčastěji je spojován se ztrátou činorodosti a smyslu práce.
Projevuje se zejména pocity zklamání, hořkosti při hodnocení minulosti,

postižený ztrácí zájem o práci,

spokojuje se s rutinou a každodenním

stereotypem, ztrácí motivaci pro další sebevzdělávání a osobní růst, izoluje se
v kolektivu
•

DETOXIKACE – zbavení organismu návykové látky.

•

DETOXIFIKACE – jedná se o léčebnou metodu jejímž smyslem je zastavit
užívání drogy u závislého jedince a při které jsou minimalizovány symptomy
odvykacího syndromu a riziko poškození. Detoxikace i detoxifikace mají klienta
připravit na další léčbu a probíhají na specifických zdravotních pracovištích.

•

DOLÉČOVÁNÍ – jedná se o soubor všech služeb, které následují po ukončení
základního léčebného programu (terapeutická komunita, psychiatrická léčebna
aj.) a které mají za cíl vytvářet příznivé podmínky pro abstinenci klienta po
léčbě

•

DROGA – je mnoho definicí, ve smyslu této práce se řídím definicí
Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO), že

droga je „jakákoliv látka,

která po vpravení do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více jeho
funkcí“.
•

DROGOVÁ SCÉNA – místa kde se shromažďují uživatelé nezákonných drog

•

EPIDEMIOLOGIE- se zabývá zkoumáním prevalence a incidence onemocnění
a zkoumání jejich podporujících příčin

•

EXÚSER-bývalý uživatel drog, abstinující v řádu měsíců, či let

•

HARM REDUCTION- přístupy, v současném pojetí i programy zaměřené na
minimalizaci zdravotních rizik, spojené s užíváním drog

•

HEPATITIDA A, B, C – infekční onemocnění jater viry, mající zhoubný vliv na
jaterní tkáň

•

KONTAKTNÍ CENTRUM (KC) – nabízejí služby uživatelům drog, které
nejsou v kontaktu se žádnou sociální ani zdravotní institucí. KC překonávají
administrativní a psychologické bariéry, umožňují přístup ke službám bez
jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, při zachování anonymity a bezplatnosti.
Tento přístup bývá také označován jako nízkoprahový.

•

LÉČBA, LÉČENÍ – z pohledu závislostí jde o širší význam. Vzhledem k biopsycho-sociálnímu modelu závislostí, jde také i o programy mimo rámec
zdravotnictví. (farmakoterapie, psychoterapie, rodinná terapie, socioterapie a
další)

•

NÁSLEDNÁ PÉČE – jedná se o přístupy jak udržet u klienta změny, které
nastaly v průběhu léčby. (např. doléčovací skupiny, opakovací léčby)

•

ODVYKACÍ SYNDROM – jedná se o soubor různě závažných a různě
kombinovaných příznaků, které se objeví po vysazení, nebo snížení dávek
psychoaktivní látky

•

PSYCHOTERAPIE – Jedná se o intenzivní, interpersonální proces zaměřený na
změny ve více podstatných psychologických vlastnostech klienta, jako je
osobnostní struktura, sebepojetí, prožívání, hodnoty a další. Jedná se o
specifickou odbornou činnost mezi psychoterapeutem a klientem, nebo skupinou
klientů

•

RESOCIALIZACE – proces znovuzačlenění jedince do společnosti

•

SUBSTITUCE – způsob léčby, kdy je pod přísným, lékařským dohledem
podávána náhradní droga, která přináší menší rizika, než droga původní

•

SUPERVIZE – je odborná činnost, kdy supervizor vede, podporuje a posiluje
jednotlivce, skupiny nebo týmy v pomáhajících profesích k tomu, aby dosáhli
určitých organizačních, profesionálních a osobních cílů

•

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA – strukturované prostředí ve kterém klient žije
a absolvuje léčebný program

•

TOLERANCE – snižování účinku drogy při opakovaném podávání, či užívání

V uvedeném seznamu je uvedeno jen nejzákladnější názvosloví, některé neuvedené
názvy jsou samotnými pasážemi v rámci této práce a jsou také důkladněji a podrobněji
popsány v jejím samotném textu. (Kalina, 2001, s. 1-118)

Příloha č. 2: Tématické okruhy průzkumného šetření

1) Výběrové řízení
1) Jak jsi se dozvěděl o výběrovém řízení? Byl jsi na něho odkázán, nebo jsi našel
nabídku sám?
2) Co tě na nabídce nejvíce zaujalo? Co na ní bylo tak zajímavého, že jsi se do
výběrového řízení přihlásil?
3) Jaké jsi měl informace o organizaci do které se hlásíš?
4) Jaké jsi měl očekávání a představy o výběrovém řízení?
5) Jaká pak byla realita?
6) Co bylo podle tebe zbytečné, nadbytečné, nedůležité?
7) Co naopak tam podle tebe scházelo?

2) Zaškolení a vstupní instruktáž
1) Co jsi očekával od procesu zaškolení?
2) Dostal jsi co jsi potřeboval?
3) Které věci ti chyběli, nebo byly provedeny nedostatečně?
4) Měl jsi odborného garanta, který tě tímto procesem prováděl?
5) Vyhovoval ti jeho přístup v procesu zaškolování?
6) Jakou roli hráli v době zaškolování ostatní členové týmu?
7) Byl tento proces na konci ze strany organizace vyhodnocen, dostal jsi zpětnou vazbu
na stav svých vědomostí a dovedností?
8) Co by jsi změnil na stávajícím procesu zaškolení?

3) Odborné vedení
1) Jakým způsobem probíhají porady, vyhovuje ti tento způsob?
2) Jsou respektovány na poradách tvoje připomínky? Co by jsi změnil?
3) Existuje na poradách obousměrný způsob komunikace?
4) Jak probíhá hodnocení tvé práce? Jsi svým vedoucím pravidelně hodnocen?

5) Považuješ stávající způsob hodnocení pro svojí práci jako efektivní, co je největší
překážkou? Co by se mělo změnit?
6) Pracuje se kontinuálně s výstupy hodnocení? Jaký mají vliv výstupy z hodnocení na
tvůj vzdělávací plán ?
7) Je adekvátní nabídka a úroveň stávajícího typu vzdělávání k tvým potřebám v oblasti
rozvíjení pracovních dovedností? Co by ti pomohlo?
8) Je pro tebe nabídka vzdělávání přiměřeně finančně a časově dostupná?
9) Uplatňuje organizace stejný přístup v oblasti vzdělávání ke všem pracovníkům?
10) Máš přístup k externí supervizi? Probíhá supervize pravidelně?
11) Rozvíjí supervize tvé pracovní možnosti, dovednosti a schopnosti? Pokud ne, co by
se mělo změnit?

4) Spokojenost s přístupem vedení
1) Jak se k tobě chovají nadřízení pracovníci? ( Jak hodnotíš chování nadřízených ke své
osobě?
2) Myslíš si, že je to ten správný způsob?
3) Respektuješ je, máš k nim důvěru?
4) Jak funguje oboustranné dodržování a respektování organizačních předpisů?
5) Co bys na tomto přístupu změnil?

5) Prevence syndromu vyhoření
1) Přetrvává v tobě pocit, že má tvoje práce smysl ?
2) Myslíš si, že je tvoje práce adekvátně oceněna?
3) Pamatuješ si kdy jsi měl naposledy radost z toho, že se ti něco v práci povedlo?
4) Myslíš na pracovní problémy i když jsi doma, daří se ti je oddělit od svého soukromí?
5) Jaké jiné formy odměny než finanční ti poskytuje organizace?
6) Využíváš k řešení pracovních problémů supervizi?

6) Materiálně technické zázemí
1) Jak jsi spokojen s prostory kde pracuješ, líbí se ti tam?

2) Jsou prostory vhodné pro práci s cílovou skupinou?
3) Jsou tyto prostory pravidelně udržovány?
4) Máte na pracovišti všechny pracovní a ochranné pomůcky, které potřebujete ke své
práci? Co ti schází?
5) Máte v práci zázemí, kde se můžete převléct, nebo se nasvačit? Jsou tyto prostory
odděleny adekvátně od prostor určené pro práci s klienty?
6) Máš vlastní pracovní stůl? Můžeš si uzamknout svoje věci a pracovní spisy?

Příloha číslo 3. Výstupy činnosti K-center DCHB za rok 2005
K-centrum Hodonín:
Terénní program, kontaktní centrum (Hodonín): počet klientů a kontaktů
Počet klientů – uživatelů drog
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň
jednou služeb programu)
- z toho mužů
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kokain/crack
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně
- z toho se základní látkou Subutex legálně
- z toho se základní látkou metadon nelegálně
- z toho se základní látkou metadon legálně
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu*
*

202

138
51
53
1
18
22
29,16
64

Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

Terénní program, kontaktní centrum (Hodonín): služby/výkony
Počet výkonů
Počet osob,
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Služba
které danou
službu využily
Kontakt s uživateli drog
138
3.937
Počet kontaktů
- z toho prvních kontaktů
37
Počet kontaktů
Výměnný program
85
527
Počet výměn
- vydané injekční jehly
xxxxxx
9.363
Počet
Hygienický servis
64
1.216
Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis
104
2.383
Počet
Zdravotní ošetření
23
40
Počet ošetření
Individuální poradenství
48
109
Počet sezení/délka trvání
jednoho sezení
Rodinné poradenství
22
29
Skupinové poradenství
Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence
1
4
Počet intervencí
Reference do K-center
1
2
Počet referencí
Reference do léčby
19
30
Počet referencí
Reference do programů zábst.
Počet referencí
Asistenční služba
7
15
Počet intervencí
Testy HIV
4
6
Počet provedených testů
Testy HCV
15
18
Počet provedených testů
Testy HBV
6
7
Počet provedených testů
Těhotenské testy
10
11
Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog
18
95
Počet provedených testů
Intervence po telefonu, internetu
xxxxxx
33
Počet intervencí
První pomoc
Počet intervencí
Podání informací(bezp. braní,
153
359
Počet informací
bezp. sex, spc., zdrav.)
Edukační program
11
100
Počet hodin

Kontaktní centrum Břeclav:
Programy poskytované v rámci školní docházky Kontaktním centrem Břeclav
Typ školy
Typ programu
Počet škol
Počet tříd
Počet
oslovených
MŠ
ZŠ
1*
1
2
35
SŠ a SOU
1*
2
2
40
VOŠ
VŠ
Celkem
…
3
4
75

Počet vyučovacích.
hodin (45 min)
4
4

8

*jednorázová přednáška/seminář

Programy primární prevence užívání drog pro děti a mládež mimo rámec školní docházky
realizovaného Kontaktním centrem Břeclav
Cílová skupina
Krátký popis
Počet
Počet vyuč.
*
oslovených
hodin
2
Zóna Břeclav cca 200
2
Happening zaměřený na středoškoláky na pěší zóně
v Břeclavi (před budovou gymnázia)
2
Den otevřených dveří KC Břeclav
cca 40
8
2,3
Informační stánek na rockovém festivalu v Tasově
cca 200
8
1
Informační stánek na Dni dětí v Mikulově
cca 150
4
Celkem
…
cca 590
22
* 1- žáci ZŠ; 2 – studenti SŠ a SOU; 3 – studenti VOŠ a VŠ

Aktivity prevence užívání drog se skupinami dospělých realizovaných K-centrem Břeclav
Skupina
Typ programu
Počet oslovených
Počet vyuč. hodin
Rodiče
1*
60
6
Pedagogové
Policisté
Jiná
Jiná
Jiná
Celkem
…
60
6
* jednorázová přednáška/seminář (i včetně videoprojekce)

Terénní program, kontaktní centrum (Břeclav): počet klientů a kontaktů
Počet klientů – uživatelů drog (počet jednotlivých uživatelů drog, kteří
využili v daném období alespoň jednou služeb programu)
- z toho mužů
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kokain/crack
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně
- z toho se základní látkou Subutex legálně
- z toho se základní látkou metadon nelegálně
- z toho se základní látkou metadon legálně
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu1)
1)

Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

98
74
41
2
48
25
3
5
27,15
23

Terénní programy, kontaktní centra (Břeclav): služby/výkony
Počet osob,
Počet výkonů
Služba
které danou
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
službu využily
Kontakt s uživateli drog
1364
Počet kontaktů
- z toho prvních kontaktů
43
Počet kontaktů
Výměnný program
51
377
Počet výměn
- vydané injekční jehly
Xxxxxx
24355
Počet
Hygienický servis
22
206
Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis
65
798
Počet
Zdravotní ošetření
21
111
Počet ošetření
Individuální poradenství
342
Počet sezení/délka trvání
jednoho sezení
Skupinové poradenství
Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence
8
11
Počet intervencí
Reference do K-center
24
57
Počet referencí
Reference do léčby
27
116
Počet referencí
Reference do programů substit.
Počet referencí
Asistenční služba
16
27
Počet intervencí
27
Testy HIV
Počet provedených testů
Testy HCV

34

Počet provedených testů

Testy HBV

8

Počet provedených testů

Těhotenské testy
Testy na přítomnost drog
Intervence po telefonu, internetu
První pomoc

Xxxxxx

251

Počet provedených testů
Počet provedených testů
Počet intervencí
Počet intervencí

Kontaktní centrum Třebíč:
Programy poskytované v rámci školní docházky Kontaktním centrem Třebíč
Typ školy
Typ programu2) Počet škol
Počet tříd
Počet
Počet vyučovacích.
oslovených
hodin (45 min)
MŠ
ZŠ
SŠ a SOU
1*
17
23
462
40
VOŠ
VŠ
Celkem
17
23
462
40
* - jednorázová přednáška/ seminář

Aktivity prevence užívání drog se skupinami dospělých realizovaných K-centrem Třebíč
Skupina
Typ programu
Počet oslovených
Počet vyuč. hodin
Rodiče
1*
315
1
Pedagogové
Policisté
Jiná
Celkem
1*
315
1
* 1 - jednorázová přednáška/seminář (i včetně videoprojekce)

Terénní programy, kontaktní centra (Třebíč): počet klientů a kontaktů
Počet klientů – uživatelů drog: Terénní program
- z toho mužů
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou Subutex legálně
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu*

44
32
31
2
29
6
2
2
3
24,2
6

Počet klientů – uživatelů drog: Kontaktní centrum
- z toho mužů
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kokain/crack
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou Subutex legálně
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu*

83
71
35
2
33
2
29
5
8
3
24,5
15

* Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

Terénní programy, kontaktní centra Třebíč: služby/výkony
Počet osob, které
Počet výkonů Počet intervencí
danou službu využily (v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
Kontakt s uživateli drog
127
2560
Počet kontaktů
- z toho prvních kontaktů
63
63
Počet kontaktů
Výměnný program
41
232
Počet výměn
- vydané injekční jehly
xxxxx
13811
Počet
Hygienický servis
17
125
Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis
64
1615
Počet
Zdravotní ošetření
4
6
Počet ošetření
Individuální poradenství
86
526/45 min. Počet sezení/délka trvání 1. sezení
Skupinové poradenství
4
8/45min. Počet skupin/délka trvání.1.skup.
Krizová intervence
9
19
Počet intervencí
Reference do K-center
52
313
Počet referencí
Reference do léčby
29
84
Počet referencí
Reference do programů substit.
Počet referencí
Asistenční služba
19
33
Počet intervencí
14
Testy HIV
9
Počet provedených testů
16
Testy HCV
9
Počet provedených testů
Testy HBV
Počet provedených testů
5
Těhotenské testy
4
Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog
Počet provedených testů
Intervence po telefonu, intern.
xxxxxx
28
Počet intervencí
První pomoc
Služba

Intenzivní následná péče (strukturovaný program)Třebíč: počet klientů
Kapacita programu – pro kolik klientů je současně program určen
Délka programu (v týdnech)- jak dlouho trvá program pro 1. klienta
Počet “klientodnů” (ve dnech), kteří strávili klienti v programu
Průměrná délka programu 1 klienta
Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili
- z toho prvních kontaktů
- z toho mužů
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kokain/crack
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní látkou Subutex legálně
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně
Počet klientů, kteří byli z programu vyloučeni
Průměrný věk klienta

40
4-40
82
4 měsíce
24
8
17
3
2
11
3
4
2
2
9
2
8
23,5

Kontaktní centrum Jihlava:
Programy poskytované v rámci školní docházky realizované Kontaktním centrem Jihlava
Typ školy
Typ programu Počet škol Počet tříd Počet oslovených Počet vyučovacích.
hodin (45 min)
MŠ
ZŠ
SŠ a SOU
1*
16
34
1030
38
VOŠ
VŠ
Celkem
…
*jednorázová přednáška/seminář

Terénní programy, kontaktní centra (Jihlava): počet klientů a kontaktů
Počet klientů – uživatelů drog
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň jednou
služeb programu)
- z toho mužů
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kokain/crack
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho se základní látkou Subutex nelegálně
- z toho se základní látkou Subutex legálně
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu*
* Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů.

237

109
2
75
0
17
1
1
1
1
26,11
62

Terénní programy, kontaktní centra (Jihlava): služby/výkony
Počet osob,
Počet výkonů
Služba
které danou
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
službu využily
Kontakt s uživateli drog
2247
Počet kontaktů
- z toho prvních kontaktů
68
Počet kontaktů
Výměnný program
95
1247
Počet výměn
- vydané injekční jehly
xxxxxx
50.718
Počet
(26.606 – KC)
(24.112 – terén)
Hygienický servis
53
616
Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis
122
1927
Počet
Zdravotní ošetření
44
114
Počet ošetření
Individuální poradenství
46
166 /30 minut Počet sezení/délka trvání jednoho
sezení
Skupinové poradenství
0
0
Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence
5
13
Počet intervencí
Reference do K-center
5
15
Počet referencí
Reference do léčby
14
25
Počet referencí
Reference do programů
0
0
Počet referencí
substituce
Asistenční služba
6
10
Počet intervencí
Testy HIV
8
9
Počet provedených testů
Testy HCV
14
14
Počet provedených testů
Testy HBV
0
0
Počet provedených testů
Těhotenské testy
7
7
Počet provedených testů
Testy na přítomnost drog
N
N
Počet provedených testů
Intervence po telefonu, inter.
xxxxxx
141
Počet intervencí
První pomoc
N
N
Počet intervencí
Jiné – pracovní program
14
84

