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Abstrakt diplomové práce: 

Východiska: Analýza spokojenosti klientů se službami kontaktního centra je jedním 

z důležitých nástrojů pro získání zpětné vazby na nabízené služby kontaktního centra i na 

intervence ze strany zaměstnanců. Diplomová práce se věnuje intervencím, které kontaktní 

centrum Stage 5 nabízí a jak je hodnotí jeho klienti. Podle výroční zprávy Progressive o.p.s. 

se každoročně zvyšuje počet klientů v kontaktu a lze očekávat, že jejich potřeby se v čase 

mění. Často nám však chybí zpětná vazba od těchto uživatelů služeb, aby bylo možné 

přemýšlet o konkrétních úpravách ve stávajících službách.  

Cíle: Cílem výzkumu je získat od klientů centra takzvaný „spotřebitelský“ náhled. 

Konkrétněji pak získat informace o jejich spokojenosti s nabídkou služeb, které využívají. 

Na základě odpovědí respondentů zvážit či navrhnout, jak by se daly jednotlivé intervence 

vylepšit nebo navrhnout nové. Prostřednictvím výzkumných otázek se také soustředím na 

časovou pružnost jednotlivých intervencí při využívání klienty. 

Výzkumný soubor: Výzkumný soubor se shoduje s primární cílovou skupinou kontaktního 

centra. Jsou to problémový a často dlouhodobý uživatelé návykových látek, kteří odpovídají 

definici EMCDDA (osoba užívající heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či 

injekční uživatel jakékoliv jiné drogy). Při výběru respondentů jsem volila institucionální 

výběr účelový (záměrný). Výběrový soubor činí 30 Respondentů, 19 mužů a 11 žen, kteří 

dlouhodobě využívají kontaktní centrum Stage 5 a jeho intervence. 

Metody: Pro výzkumnou část je vypracováno, pro klienty kontaktního centra, 

polostrukturované interview, které sloužilo ke sběru dat. Pro porovnání a rozšíření výsledků 

bylo využito analýzy již existujících dat. Sbíraná data rozhovorem byla zaznamenávána do 

záznamového archu. Analýza dat probíhala pomocí kódovacích technik, které poskytuje 

zakotvená teorie. Využito bylo také barvení textu. 

Výsledky: Intervence, které nabízí KC Stage 5, respondenti využívají a oceňují. Nabídka 

jim přijde komplexní a odpovídá jejich potřebám. Respondenti vyslovili návrhy na doplnění 

některých intervencí. Konkrétně se jednalo o zavedení možnosti pračky v kontaktním centru. 

Další návrhy se dotýkaly nedostatku zdravotní péče a špatné zkušenosti s návštěvou 

nemocničních oddělení. Respondenti by ocenili, kdyby byl v KC přítomen praktický lékař 

nebo psychiatr. Návrhy na pozměnění se týkaly prodloužení možnosti se osprchovat i na jiné 

denní časy nebo pravidelné zavedení potravinové banky. Časová dostupnost kontaktního 

centra je pro respondenty ucházející, v době kdy je Stage 5 zavřeno, navštěvují jiná kontaktní 

centra nebo přicházejí do častějšího kontaktu s terénními programy. Pracovníky kontaktního 

centra respondenti hodnotili na výbornou a oceňovali jejich metody práce i povahové 

vlastnosti. 

Závěry: Evaluace spokojenosti klientů přinesla nespočet informací, o které se eventuálně 

může opřít tým kontaktního centra Stage 5 nebo vedení organizace Progressive, pokud by 



 
 

 

přemýšleli o rozšíření služeb. Výzkum přinesl informace o tom, jak respondenti využívají 

intervence KC, jak jsou s nimi spokojeni a mohli vyjádřit návrhy na doplnění nebo 

pozměnění. 

Klíčová slova: evaluace spokojenosti, Harm Reduction, nízkoprahová centra, problémové 

užívání, Praha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract:  

Background: Analysis of client satisfaction with contact center services is one of the 

important tools for obtaining feedback on the contact center services offered and on 

interventions by employees. The diploma thesis deals with the interventions offered by the 

Stage 5 contact center and how it is evaluated by its clients. According to the annual report 

of Progressive o.p.s. the number of clients in contact is increasing every year and their needs 

can be expected to change over time. However, we often lack feedback from these service 

users to think about specific adjustments to existing services. 

Aims: The aim of the research is to obtain a so-called "consumer" view from the centre's 

clients. More specifically, to obtain information about their satisfaction with the range of 

services they use. Based on the respondents' answers, consider or suggest how individual 

interventions could be improved or new ones proposed. Through research questions, I also 

focus on the time flexibility of individual interventions in the use of clients. 

Research set: The research set coincides with the primary target group of the contact center. 

They are problematic and often long-term users of addictive substances that meet the 

EMCDDA definition (person using heroin and other opiates, cocaine, amphetamine, 

methamphetamine or injecting drug user of any other drug). When selecting respondents, I 

chose the institutional selection purposeful (intentional). The sample consists of 30 

respondents, 19 men and 11 women who have long used the Stage 5 contact center and its 

interventions. 

Methods: For the research part, a semi-structured interview was prepared for the clients of 

the contact center, which was used to collect data. An analysis of existing data was used to 

compare and disseminate the results. The data collected by the interview was recorded in a 

record sheet. Data analysis was performed using coding techniques provided by grounded 

theory. Text coloring was also used. 

Results: The interventions offered by KC Stage 5 are used and appreciated by the 

respondents. The offer is comprehensive and meets their needs. Respondents made 

suggestions to supplement some interventions. Specifically, it was a matter of introducing 

the possibility to wash clothes in the contact center. Other suggestions concerned a lack of 

health care and a bad experience with visiting hospital wards. Respondents would appreciate 

if a general practitioner or a psychiatrist were present in the CC. The proposed amendments 

concerned the extension of the opportunity to take a shower at other times of the day or the 

regular introduction of a food bank. The time availability of the contact center is suitable for 

respondents, at the time when Stage 5 is closed, they visit other contact centers or come into 

more frequent contact with field programs. The respondents rated the staff of the contact 

center as excellent and appreciated their methods of work and character traits. 

Conclusion: The evaluation of client satisfaction provided a wealth of infirmation that the 

Stage 5 Contact center team or Progressive management could possibly rely on if they were 

considering expanding their services. The research provided information on how 



 
 

 

respondents use contact center interventions, how satisfied they are with them and were able 

to express suggestions for additions or changes. 

Keywords: satisfaction evaluation, Harm Reduction, centers, interventions, problem use, 

Prague 
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Úvod  

 

Diplomová práce se zaměřuje na nabízené intervence a služby v kontaktním centru Stage 5 

pod organizací Progressive o. p. s. a na spokojenost klientů při využívání těchto služeb. 

Kontaktní centrum Stage 5 každým rokem provádí evaluační šetření pomocí dotazníků, kde 

klienti mohou vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost s intervencemi v KC. Šťastná 

(2010) svou disertační práci směřovala k podobnému tématu, Analýza potřeb klientů 

nízkoprahových zařízení v Praze, práce dochází zajímavým výsledkům, které částečně 

využiji k porovnání. Během rešerše jsem nalezla podobnou výzkumnou studii provedenou 

Novákovou (2020), ve své diplomové práci zkoumala spokojenost klientů s terénním 

programem No Biohazard.  

Problémové užívání nelegálních drog bylo v Evropě tradičně definováno jako injekční 

a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání drog opiátového a/nebo amfetaminového a/nebo 

kokainového typu (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2009). Od 

roku 2013 byla definice rozšířena o další návykové látky užívané s vysokou frekvencí, nebo 

pokud klientům jejich užívání přináší sociální či zdravotní problémy. 

V publikaci, která srovnává užívání drog a jeho dopady v jednotlivých krajích České 

republiky v roce 2002 (Lejčková et al., 2004), je poukazováno na souvislosti mezi výskytem 

nepříznivých demografických a socioekonomických podmínek a výskytem rizikových 

forem chování, včetně problémového užívání drog. Z výsledků analýzy vybraných 

demografických a socioekonomických ukazatelů a dat o rozsahu a dopadech užívání drog, a 

jejich srovnání podle krajů vyplývá, že z hlediska demografických a socioekonomických 

podmínek, lze kraje ČR rozdělit na několik skupin, přičemž hlavní město Praha tvořilo 

samostatnou skupinu charakterizovanou nepříznivou situací v oblasti užívání drog a drogové 

kriminality.  

Hlavním cílem protidrogové politiky na období 2013-2020 je „snížit užívání všech typů 

návykových látek a snížit potencionální rizika a škody, které mohou jednotlivcům a 

společnosti v důsledku jejich užívání vzniknout“. Praha si dále za dílčí cíle stanovuje snížení, 

nebo alespoň stabilizaci počtu problémových uživatelů drog, oddálit experimentování a 

příležitostné užívání, zdravý životní styl bez drog, udržení a rozvoj sítě služeb a zajištění 

chybějících služeb (Jičinská, 2015). 

Z výročních zpráv o stavu ve věcech drog, lze pozorovat v posledních letech zřetelný nárůst 

počtu klientů v kontaktu s nízkoprahovými programy. V roce 2016 bylo 39,5 (cca 70 %) 

tisíc uživatelů v kontaktu s nízkoprahovými programy a v Praze je až 80 % klientů 

v kontaktu s nízkoprahovými programy. Podle Národního monitorovacího střediska, jako 

poměrně dobrou, hodnotí kraje dostupnost nízkoprahových Harm Reduction služeb, 

v některých lokalitách však nízkoprahové programy stále chybí, příkladem je nám právě 

hlavní město Praha, která hlásí vyčerpání kapacity programů.  
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V hlavním městě Praze jsou celkem tři kontaktní centra, Stage 5, Sananim a Drop In a podle 

odhadů se zde nachází 16 200 problémových uživatelů drog (Mravčík et al., 2017).  

Je tedy stále otázkou, zdali takový počet uživatelů, lze dostatečně pokrýt současnými 

kontaktními centry, jestli můžeme mluvit o dostatečném personálním zajištění těchto služeb 

a zároveň, jestli jsou naplněné potřeby klientů v těchto centrech. Vzhledem k nedostatku 

kontaktních center v hl. m. Praze se každé KC snaží uspokojit potřeby velkého počtu klientů. 

Balancují tak mezi poskytováním služeb pro co nejširší počet zájemců a snahou o cílenou 

individuální práci s jednotlivcem.  

Cílem kontaktní práce je navázat kontakt, prohloubit vztah s uživateli drog a motivovat je 

směrem ke změně jejich rizikového chování. Mnohdy může být kontaktní centrum jedinou 

adiktologickou službou, kterou uživatelé navštěvují, je tedy na místě jim zprostředkovat 

pozitivní zkušenost při kontaktu s odbornou institucí a zároveň reagovat vhodnou intervencí 

na jejich potřeby (Kalina, 2008). 

Mezi metody práce ve Stage 5 řadí kontaktní práci, poradenské služby, zdravotní ošetření, 

služby harm reduction (výměnný program, informace o bezpečnějším užívání a bezpečném 

sexu, informační letáky,…), testování infekčních chorob (z kapilární krve na HIV, VHC a 

Syfilis), hygienický servis, ošacení, potravinový servis, vitaminový servis, vydělávání, 

asistence na úřady, k lékařům, case management a socioterapeutické aktivity. Každá 

z uvedených metod práce je časově omezena.  

Z Výročních zpráv Progressive o. p. s., Stage 5 zaznamenává zvýšený zájem o služby, a to 

se projevuje vyšším počtem kontaktů i vyššími čísly u jednotlivých poskytovaných výkonů.  

Za posledních dvacet let se v Evropské Unii významně zvýšil počet starších chronických a 

problémových uživatelů drog. Stávající služby pro starší klienty jsou však nedostatečné a 

jejich potřeby a nároky na služby i personál se liší. I těchto klientů se chci dotazovat, zdali 

jim v kontaktním centru nějaká služba schází. 
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I. Teoretická část 

1. Problémové užívání návykových látek  

Užívání návykových látek je spojeno s řadou negativních dopadů, ať už v oblasti zdraví 

jedince, veřejného zdraví nebo sociálními škodami. Do jaké míry škody působí, záleží na 

mnoha faktorech. Nepochybně jsou ovlivněny mírou a vzorcem užívání, ale také typem 

užívané návykové látky a délky užívání návykové látky. 

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) definuje 

problémové užívání drog jako injekční a/nebo dlouhodobé, zpravidla pravidelné užívání 

drog, a to jednak opiátového a/nebo amfetaminového a/nebo kokainového typu. 

Problémovému užívání návykových látek je z několika důvodů věnována velká pozornost. 

Na rozdíl od zbývajících typů užívání, jako je experimentování nebo rekreační užívání, 

sebou problémové užívání nese zpravidla více rizik a závažnějších dopadů jak pro jedince, 

tak pro celou společnost. Problémové užívání sebou nese nejtěžší zdravotní, psychické, ale 

i sociální následky a také nejvyšší společenské náklady, a proto je mu přikládána největší 

pozornost. I přes zdánlivě konkrétní definici EMCDDA se její výklad i odhady 

problémového užívání v jednotlivých zemích Evropské unie často liší, jelikož jsou závislé 

na užitých konkrétních metodách a zdrojích dat (EMCDDA, 2009).  

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) prevalenci 

problémového užívání drog zařadila mezi 5 klíčových indikátorů. Další z nich představují 

průzkumy užívání drog a souvisejících postojů v populaci, smrtelná předávkování a 

mortalita uživatelů drog, infekční nemoci související s užíváním drog a v neposlední řadě 

poptávka po specializované léčbě a službách. 

Od roku 2011 probíhala diskuze na téma rozšíření definice problémového užívání o 

intenzivní užívání dalších drog. Která vedla ke změně tohoto klíčového indikátoru na 

„vysoce rizikové užívání drog“ z překladu hight-risk drug use (Mravčík a Zábransky, in 

Kalina 2015).  

Dle EMCDDA je definováno jako opakované užívání drog, které způsobuje negativní 

důsledky, a tak způsobuje skutečné poškození pro jednotlivce, jako jsou již zmiňované 

zdravotní, sociální, ale i psychologické dopady. Je zde zahrnut typ užívané látky, intenzita 

užívání ale i způsob užívání. 
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1.1 Odhady prevalence problémového užívání v ČR 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog za rok 2018 (Mravčík et al., 2018) uvádí, že v r. 2018 

dosáhla prevalence problémového užívání drog v ČR 0,65 % obyvatel ve věku 15–64 let. V 

r. 2018 bylo v ČR odhadnuto 43,7 tis. tzv. problémových uživatelů drog, dále jen PUD, 

(42,1–45,3 tis.), Nejčastěji užívanou návykovou látkou problémovými uživateli je pervitin. 

Z celkového počtu PUD je 33,5 tis. (32,9–34,0 tis.) uživatelů pervitinu. Zbylých 10,2 tis. 

(9,9–10,5 tis.) jsou problémový uživatelé opioidů (viz. tabulka č. 1).  

Mezi uživateli opioidů bylo 5,2 tis. (5,0–5,3 tis.) uživatelů buprenorfinu, kteří uživatelé 

mohou získávat z černého trhu nebo jako substituční preparát. Rostoucí zájem uživatelů o 

buprenorfin lze sledovat od r. 2012, kdy byl poprvé zaznamenán vyšší počet uživatelů 

buprenorfinu než heroinu (Mravčik et al., 2013). Užívání buprenorfinu, který je získáván 

z černého trhu sebou nese řadu rizik i vysokou cenu. V Menší míře následuje heroin, který 

uvedlo 3,4 tis. (3,1–3,6 tis.) uživatelů. V České republice sledujeme rostoucí zájem uživatelů 

o opioidní analgetika jako je především morfin, fentanil, nebo oxykodon. V tabulce č. 1 jiné 

opioidy uvádí 1,7 tis. (1,65–1,75 tis.) uživatelů. Fentanilové náplasti jsou ordinovány 

onkologickým pacientům, které uživatelé vyhledávají přímo u těchto pacientů, jejich rodin, 

nebo ve zdravotnickém odpadu. Z náplastí vyvařením získají látku, kterou si následně 

aplikují, rizikem takové aplikace je nemožnost odhadnout množství účiné látky. Především 

je to přetrvávající nízká kvalita heroinu a jeho cena, která vedla k uživatele opioidů ke 

k výměně návykové látky. 

Tabulka č. 1: Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání pervitinu a 

opioidů provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v l. 

2003–2018 (Mravčík et al., 2018). 
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Odhadovaný počet injekčních uživatelů drog (IUD) dosáhl 39,5 tis. (38,7–40,2 tis.). 

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR se v r. 2018 meziročně zvýšil – nárůst 

se týká počtu uživatelů pervitinu i uživatelů opioidů (Mravčík et al., 2018). Národní odhad 

počtu problémových uživatelů drog (pervitin a opioidy), je každoročně prováděn 

multiplikační metodou za použití dat o počtu klientů nízkoprahových programů. Zdrojem 

těchto dat jsou závěrečné zprávy projektů dotovaných Radou vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky. Odhad vzniká z podílu problémových uživatelů, kteří jsou ve 

sledovaném roce v kontaktu s nízkoprahovými programy. 

Podle výroční zprávy z roku 2018, je nejvyšší počet problémových uživatelů drog tradičně 

odhadován v hl. m. Praze a v Ústeckém kraji, kde je zároveň odhadován i vysoký počet 

problémových uživatelů opioidů. Dále byla provedena revize odhadů počtu problémových 

uživatelů drog v Praze za období 2009–2018, což mělo za následek snížení ročních odhadů 

za ČR ve sledovaném období (Mravčík et al., 2018). 

Praha, jakožto hlavní město České republiky, sčítá nejvyšší počet problémových uživatelů 

návykových látek (viz tabulka č. 2). Mezi hlavní rysy města patří vysoká atraktivita, nízká 

míra nezaměstnanosti, anonymita a profesní mobilita, pro život je tedy nepochybně lákavá, 

a proto do hlavního města směřují lidé z celé České republiky. 

 

Tabulka č. 2: Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR v r. 2018 

podle krajů – střední hodnoty (Mravčík et al., 2018). 
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Informace o aktuální situaci na drogové scéně v r. 2018 poskytují také zprávy o realizaci 

protidrogové politiky v krajích (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 

2019).  

Pervitin představuje nejčastěji užívanou primární drogu mezi problémovými uživateli drog. 

Téměř ve všech krajích tvoří většinu (až 80 %) klientů adiktologických služeb právě 

uživatelé pervitinu, a to zejména injekční.  

Problémových uživatelů opioidů tvoří zbytek počtu, především jsou to pak uživatelé 

buprenorfinu i v menší míře heroinu z černého trhu. V opiové sezóně (letní měsíce) se také 

užívá surové opium, které pak uživatelé užívají několik měsíců. Jedná se o regiony Praha a 

Středočeský kraj, dále pak Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský nebo Královéhradecký kraj. 

Specifický pro romskou menšinu bývá heroin, a to v mnoha krajích. Stále rozšířené je i 

užívání benzodiazepinů, které mohou být často kombinovány s alkoholem či nelegálními 

látkami (Mravčík et al., 2018). 

Část populace problémových uživatelů drog je skrytá, mají minimální motivaci k vyhledání 

odborných služeb, jako jsou existující zdravotní, zdravotně-sociální a sociální služby. Na 

skrytou populaci se zaměřují programy Harm Reduction, jako jsou nízkoprahová kontaktní 

centra, a především terénní programy. 

1.2 Povaha problémového užívání návykových látek  

Problémové užívání návykových látek sebou nese mnoho negativních dopadů, které se 

netýkají pouze jedinců, ale celé společnosti. Negativní důsledky užívání návykových látek 

se vyskytují v několika rovinách, jako je individuální nebo celospolečenská, kde dále 

můžeme kategorizovat jednotlivé roviny jako je zdravotní a sociální rovina. Návykové látky 

a jejich užívání patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory, které se podílejí a celkově 

ovlivňují úmrtnost i nemocnost. Nejen kontaktní centra se snaží zmiňované dopady u 

uživatelů mírnit. 

Užívání nelegálních návykových látek je uznávaným faktorem, který přispívá k celosvětové 

zátěži způsobené nemocností. S užíváním drog jsou spojovány chronické, ale i akutní 

zdravotní problémy, které dále umocňují různé faktory, včetně vlastností látek, způsobu 

aplikace, zranitelnosti jedince a sociálního kontextu, v němž se drogy užívají. Chronické 

problémy zahrnují závislost a infekční nemoci související s drogami, existuje však i řada 

akutních poškození, z nichž nejlépe zdokumentovaným je předávkování (EMCDDA, 2017). 

Best et al. (2003) uvádí několik faktorů, které dává v souvislosti s rozsahem poškození, které 

vzniká v důsledku užívání drog, kterými jsou: množství a čistota dávky, užívání více drog 

současně, způsob aplikace látky, dostupnost drogy, sociální kontext, právo, zranitelnost 

jednotlivce na všech úrovních a další. Pochopitelně každý člověk je jiný, a proto na každého 

jedince mají faktory odlišný vliv a dopady se tak se v důsledku mohou lišit. Kategorizaci 

následků uvádí tabulka č. 3. 
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Tabulka č. 3: Kategorizace následků užívání návykových látek (Mravčík et al., 2018). 

 

Následky v různých oblastech se vzájemně mohou ovlivňovat, mohou na sebe navazovat a 

vzájemně se propojovat, a to jednak na úrovni individuální, tak na extra-individuální. 

Příkladem, přítomnost diagnózy závislosti ohrožuje pracovní schopnosti, tudíž může dojít 

k nezaměstnanosti, následnému bezdomovectví a může tak zapříčinit i kriminální chování 

nebo zdravotní či psychiatrické onemocnění. 

 

     1.2.1 Somatické důsledky užívání návykových látek 

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací definováno jako stav plné tělesné, duševní a 

sociální pohody. Definice zdraví pak byla dále upřesňována a doplňována. V programu 

WHO Zdraví pro všechny do roku 2000, který byl přijat v roce 1977, se objevilo doplnění, 

zdraví, jako schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Somatická komorbidní 

onemocnění mohou být vážnější problém než závislost jako nemoc (Kalina, 2015). 

Onemocnění vznikají v souvislosti s užíváním návykových látek, může se jednat o 

neléčitelné poruchy, které lze pouze stabilizovat, tak i o samotné diagnózy. Některé ze 

zdravotních komplikací mohou nastat bezprostředně po užití návykové látky, a naopak u 

jiných je nutné látku užívat opakovaně či dlouhodobě. 

Nepochybně existuje výčet několika dělení, avšak netřeba je v této práci všechny uvádět. 

Ráda bych tedy uvedla příkladem lokální komplikace spojené s užíváním návykových látek, 

různé hnisavé procesy, orgánová a systémová poškození, myšleno kardiovaskulární systém, 

poškození CNS, dýchacího systému atd. A v neposlední řadě krví přenosné infekční choroby 

zejména u injekčních uživatelů návykových látek, kteří jsou více ohroženi přenosem 

infekčních chorob v důsledku rizikového sdílení injekčního materiálu nebo nechráněného 

pohlavního styku. 
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Podle výroční zprávy EMCDDA (2018) je rizikové chování u injekčních uživatelů 

návykových látek, zásadní při šíření infekcí přenášených krví, jako je virus hepatitidy C a 

v některých zemích virus lidské imunodeficience. 

Z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice, počet hlášených případů akutní 

virové hepatitidy typu B (VHB, dg. B16) celkem i mezi IUD má od r. 2000 klesající tendenci, 

a to zejména díky povinnému očkování od r. 2001. Za r. 2018 bylo celkem hlášeno 54 

nových případů VHB, z toho 5 případů mezi IUD (9,3 %). U virové hepatitidy typu C (VHC) 

tvoří IUD dlouhodobě více než polovinu všech nakažených. V r. 2018 bylo hlášeno celkem 

1050 nových případů VHC, z toho 533 mezi IUD (50,8 %). 

Od r. 2004 realizuje Národní monitorovací středisko (NMS) každoroční průzkum, s cílem, 

zmapovat mezi nízkoprahovými programy pro uživatele drog dostupnost testování. Kromě 

dostupnosti testování průzkum mapuje i počty a výsledky provedených testů se základní 

charakteristikou testovaných klientů. Tento průzkum v roce 2018 naznačuje poměrně nízký 

výskyt infekcí mezi klienty nízkoprahových center pro uživatele drog. Avšak vzorek v toto 

průzkumu nelze označit za reprezentativní. 

 

     1.2.3 Vliv užívání návykových látek na duševní zdraví 

Duševní zdraví chápeme jako úroveň psychické, duševní a mentální pohody či blahobytu. 

Zdraví není chápáno, jako cílem samo o sobě, ale stalo se jakýmsi prostředkem k realizaci 

harmonického vývoje a života člověka. Duševní zdraví nemůže být chápáno pouze jako 

nepřítomnost nemoci. Podle světové zdravotnické organizace (WHO) duševní zdraví 

zahrnuje subjektivní pohodu, vnímanou vlastní účinnost, kompetenci, autonomii a sebe-

aktualizaci intelektuálního a emocionálního potenciálu člověka.  

Z toho vyplývá, že je nutné pro náš blahobyt, umět realizovat naše schopnosti, umět zvládat 

běžný stres v životě a být produktivní i nejen pro nás samotné, ale také pro komunitu, ve 

které žijeme. Duševní zdraví také zahrnuje schopnosti jednice užívat si života a umět 

vytvořit jakousi rovnováhu mezi tím, co děláme a úsilím o dosažené psychické odolnosti. 

Duševní zdraví je nezbytné pro život člověka, o zdraví musíme pečovat, musíme se o něj 

starat, abychom následně mohli zabezpečit své potřeby. 

Závislost sebou nese řadu rizik v oblasti zdraví, především pak v oblasti duševního zdraví. 

U uživatelů návykových látek se může objevovat souběžný výskyt duševního onemocnění a 

poruch spojených s užíváním návykových (psychotropních) látek. V posledních letech lze 

vypozorovat větší pozornost duálním diagnózám, ačkoli není novým jevem. Pravděpodobně 

lze zájem přisuzovat rostoucímu počtu klientů s touto diagnózou nebo větší citlivosti a 

pozornosti, která je duálním diagnózám kladena. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje komorbiditu nebo duální diagnózu jako 

„souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním psychoaktivní látky a další duševní poruchy 

u téhož jedince“ (WHO, 1995).  
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Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) je jako pacient s duální diagnózou 

označován člověk, u kterého lze diagnostikovat zneužívání alkoholu nebo jiných 

návykových látek a současně i jinou diagnózu, často jde o schizofrenii, poruchy nálad, 

úzkostné poruchy atd. (UNODCCP, 2000). 

Krausz (1996) navrhuje čtyři kategorie duální diagnózy:  

• primární diagnóza duševního onemocnění, s následnou (duální) diagnózou 

zneužívání návykových látek, které působí nepříznivě na duševní zdraví;  

 

• primární diagnóza závislosti na návykové látce s psychickými obtížemi 

vedoucími k duševnímu onemocnění;  

 

•  souběžná diagnóza zneužívání návykových látek a duševní poruchy;  

 

• duální diagnóza zneužívání návykových látek a poruchy nálad, v obou 

případech plynoucí z traumatického zážitku, například z posttraumatického 

stresu. 

 

Akutně může dojít ke vzniku psychotické poruchy neboli toxické psychózy, která se 

vyznačuje smyslově živými halucinacemi, typicky sluchovými, nebo kombinací více 

smyslů, záměnou osob, bludy, vztahovačností, psychomotorickými poruchami, 

abnormálními a neadekvátními emocemi či paranoiou. Z dlouhodobé perspektivy je možný 

vznik psychotické poruchy s pozdním začátkem – demence vyvolaná dlouhodobým 

užíváním návykových látek. Objevovat se můžou též psychotické reminiscence neboli 

„flashbacky“ (Nešpor in Kalina, 2003). 

 

     1.2.4 Sociální dopady  

U uživatelů návykových látek, lze také sledovat, dopady na sociální oblast jejich života. 

Pozorujeme zejména sociální problémy u uživatelů návykových látek, a to v oblasti 

rodinných vztahů, nezaměstnanosti, bezdomovectví, zadluženosti a nižšího vzdělání. Stejně 

tak, jako je to v ostatních oblastech, s rostoucí délkou užívání návykových látek, výskyt 

negativních vlivů roste a může vést až k sociálnímu vyloučení. K přiblížení využiji příklad 

klienta kontaktního centra, který užívá návykové látky, to zhoršilo nebo přerušilo jeho 

vztahy s rodinou. Zároveň z mnoha důvodů není schopen udržet si zaměstnání což zvyšuje 

jeho zadluženost. Nedostatek finančních prostředků a narůstají zadluženost, mají vliv na jeho 

bytovou situaci, která je poměrně často, neuspokojivá a končí bezdomovectvím. U mladších 

uživatelů užívání návykových látek často zapříčiní i nízké vzdělání. Kumulace výše 

uvedených problémů může za určitých okolností a v určitých případech vést k takzvané 

sociální exkluzi (vyloučení ze společnosti). Sociální exkluze nemusí být pouze důsledkem 

užívání návykových látek, ale také samotnou příčinou jejich užívání.  



17 
 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog za rok 2018 (Mravčík et al., 2018) diskutuje, že vztah 

mezi užíváním návykových látek a nepříznivou socioekonomickou situací je obousměrný. 

Pro uživatele návykových látek představuje sociální exkluze významnou bariéru návratu do 

společnosti. Uživatelé drog jsou ve vyšší míře nezaměstnaní a mají problémy s bydlením. 

Nestabilní bydlení a také zadluženost jsou významnou překážkou úzdravy a sociální 

integrace a bez pomoci často představují neřešitelný problém. 

Percy-Smith (2000) zmiňuje sedm dimenzí, z nichž každá má své vlastní indikátory:  

− ekonomická dimenze 

− sociální dimenze  

− politická dimenze 

− komunitní dimenze 

− individuální dimenze 

− prostorová dimenze 

− skupinovou dimenzi 

V ekonomické dimenzi najdeme například nezaměstnanost. Sociální dimenze pojednává 

nejen o rozpadu tradiční rodiny, ale také o koncentraci některých sociodemografických jevů, 

kam spadá například neuspokojivé dospívání, kriminalita, nechtěné těhotenství a další 

rizikové faktory.  

 

Pod pojmem komunitní dimenze chápeme problémy v oblasti prostředí, ve kterém se jedinec 

aktuálně nachází. Poměrně klíčové jsou pak celkově nevyhovující životní podmínky, 

neuspokojivé bydlení, ale i zhoršený přístup ke službám. Nedostatečné vzdělání je zařazeno 

v individuální dimenzi, a to jednak z důvodu nedosažitelnosti, ale také neschopnosti, nebo 

na základě problémů v oblasti mentálního a fyzického zdraví. 

 

V souvislosti s drogovou problematikou se můžeme dočíst o sociální inkluzi. V zahraničních 

publikacích je tento termín poměrně často nahrazován reintegrací, rehabilitací a zřídka i 

resocializací.  

Inkluzi chápeme jako plnohodnotné zapojení uživatelů návykových látek do podmínek 

běžného života. 
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2. Užívání drog v hl. m. Praze 

Praha, jakožto milionové hlavní město České republiky je evropskou metropolí tvořící 

socioekonomické, politické, kulturní i vzdělanostní centrum našeho státu.  

Praha je centrálním bodem dopravních vazeb jak pro sousední Středočeský kraj, tak pro 

území ČR (dojíždění za prací nebo do škol, za nákupy, kulturou nebo do zdravotnických 

zařízení) i okolní Evropské státy. Představuje také velmi významný železniční uzel, a to na 

mezinárodní úrovni.  

Hlavní město je největším regionálním trhem práce v České republice. Charakteristickými 

rysy dosavadního vývoje jsou vysoká lokalizační atraktivita pražského trhu práce a 

schopnost Prahy pokrýt zvýšenou poptávku. Pražský trh práce stačil absorbovat téměř 

všechnu pracovní sílu uvolňovanou v procesu transformace. Pracovní místa v Praze jsou 

příležitostmi i pro obyvatele širokého okolí, obyvatele celé ČR a také pro cizince (ČSÚ, 

2019). 

Všechny tyto aspekty se odrážejí ve specifickém charakteru a postavení, jaké má Praha mezi 

ostatními regiony. Praha je spravována orgány hlavního města – Zastupitelstvem hl. m. 

Prahy, v čele s primátorem, Radou a Magistrátem hl. m. Prahy. Pro účely státní správy je 

Praha rozdělena na 22 správních obvodů a 57 autonomních městských částí s vlastními 

volenými orgány. Tyto městské části nejsou ovšem zcela homogenní. (ČSÚ, 2019). Užívání 

drog a s tím spojená kriminalita se prokazatelně soustředí do krajů, kde je vyšší průměrná 

mzda, tedy do velkých měst nebo urbanizovaných oblastí, jež nabízejí větší anonymitu. 

Praha je regionem s nejvyšším počtem problémových uživatelů drog, je zde vyšší 

koncentrace služeb pro uživatele návykových látek, jelikož je nutné reagovat na poptávku. 

Drogová situace se v jednotlivých částech metropole liší, drogová scéna je nejvíce 

monitorována v centru Prahy a takřka kopíruje trasy metra. Prioritou Prahy je komplexní 

řešení prevence kriminality a tvorba specificky zaměřených preventivních programů. 

Podle registru Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2018 je v Praze 

v současné době zastoupeno 28 poskytovatelů a provozovatelů hlásících léčený klienty. 

Z toho vyplývá, že Praha má největší zastoupení těchto provozovatelů.  

Podle národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti jsou v Praze tři 

kontaktní centra pod organizací Stage 5 o.s. Progressive, Drop In a o.s. SANANIM. Národní 

monitorovací středisko monitoruje výkony provedené v těchto nízkoprahových zařízení a 

pravidelně se objevují ve Výročních zprávách o stavu ve věcech drog v ČR.  

Podle mapy pomoci, zpravované Národním monitorovacím střediskem, v Praze působí 4 

terénní programy, a to terénní program NO BIOHAZARD o.s. Progressive, Terénní program 

sociálních asistentů Streetwork Drop In, Prev-Centrum z. ú. a Terénní programy SANANIM.  
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V Praze dále registrujeme služby zabývající se léčbou a resocializací včetně následné péče 

jako jsou doléčovací programy. Do této skupiny služeb spadá ambulantní léčba, která je 

v současné době možná nejslabším článkem, kterou zprostředkovávají nestátní zdravotnická 

zařízení nebo nestátní zdravotnické organizace. Dále jsou to substituční programy, které jsou 

zajištěny v šesti specializovaných centrech. Terapeutické komunity v Praze zastoupeny 

nejsou, ale z dostupných informací Praha přispívá ze svého rozpočtu na provoz celkově tří 

komunit. Služby následné péče nebo také doléčovací programy, které mohou mít podobu 

ambulantní služby či pobytové služby, které jsou poskytovány osobám závislým na 

návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení. V Praze 

fungují tři intenzivní doléčovací programy s chráněným bydlením. Registrujeme i 

svépomocné skupiny a ambulantní doléčovací skupiny. V Oblasti resocializace a 

zaměstnávání v Praze funguje program pro 8 aktivních uživatelů návykových látek, 

evidujeme také chráněné dílny. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog (2019) dále uvádí, 

že adiktologická síť služeb je stále nedostačující. 

 

3. Harm Reduction  

Pojem „harm reduction“ (dále jen HR) vznikl v 80. letech minulého století. Jeho vznik je 

přisuzován vysokému nárůstu HIV/AIDS mezi injekčními uživateli návykových látek a 

následně i mezi všeobecnou populaci, kdy se o něm začalo hojně diskutovat. HR tedy 

reagoval na šíření HIV a AIDS. Model Harm Reduction jako první začali aplikovat v podobě 

výměnných programů v Nizozemí a ve Velké Británii (substituce a preskripce návykových 

látek lékaři) (Hrdina in Kalina, 2003).  

HR vychází z předpokladu, že je na světe mnoho lidí, kteří si dobře uvědomují rizika svého 

užívání, avšak navzdory intenzivnímu snažení nejsou schopni rizikovému chování zabránit, 

nebo mu aktuálně zabránit nechtějí. Počítá tedy s tím, že existují uživatelé, kteří nejsou 

schopni s užíváním drog přestat, minimálně ne okamžitě. A je tedy potřeba alespoň mírnit 

rizika plynoucí z užívání návykových látak. 

Vedle primární prevence, léčby a represe tvoří HR jeden ze 4 základních pilířů protidrogové 

politiky. Těžištěm tohoto přístupu je ochrana lidských práv, upřednostnění zdraví a osobní 

odpovědnosti před perzekucí a ochrana veřejného zdraví. Klienti mají možnost podílet se na 

rozhodnutí, kdy a kde se budou léčit, vychází tedy z klientových potřeb a zakázek. Jednoduše 

lze říci, že v přístupu HR usilujeme o kontaktování klienta, o jeho životní stabilizaci a 

zmírňování dopadů užívání (sociálních, zdravotních, ekonomické,..), jelikož až se rozhodne 

s užíváním přestat, bude vědět kam jít a dopadů z užívání návykových látek nebude tolik 

(Janíková in Kalina, 2015). 

Janíková definuje HR jako koncepce, programy a činnosti směřující ke snížení nepříznivých 

zdravotních, ekonomických a sociálních dopadů užívání návykových látek, a to jak 

legálních, tak nelegálních psychoaktivních látek. (Janíková in Kalina, 2015). 



20 
 

V tomto přístupu nutně nedochází ke snižování spotřeby užívaných návykových látek, ale 

minimalizuje rizika, když už člověk užívá návykové látky. V přístupu se využívá bio-

psycho-sociálně-spirituálního modelu a nejde nám tedy u klientů pouze o jednu složku.  

V rámci přístupu HR se zaměřujeme i na život a zdraví ohrožující infekce, které se mohou 

přenášet sdílením injekčního materiálu, ale také nechráněným pohlavním stykem, dále také 

na somatické komplikace jako jsou abscesy, poškození vnitřních orgánů, záněty způsobené 

dlouhodobým injekčním užíváním. HR model myslí i na předávkování a sociální debakl. 

Vedle pojmu HR se můžeme setkat s historicky starším pojmem Public Health, který klade 

důraz na ochranu, podporu a prevenci zdraví celé společnosti, jedním s dalších cílů je 

zvyšování a prodlužování kvality života lidí. O pojmu Public Health se v souvislosti 

s drogovou problematikou začalo mluvit hlavně kvůli šíření HIV, kdy bylo cílem nakaženou 

komunitou neohrožovat tu zdravou. Public Health a Harm Reduction se společně doplňují a 

zároveň na sebe navazují. 

V rámci programů, které staví na modelu HR, můžeme v České republice řadit nízkoprahová 

Kontaktní centra a Terénní programy. V nich pak klienti mohou obdržet sterilní injekční 

materiál (jehly, vatičky, rozdělávačky, konzelíny, kondomy…), ale i informace o tom, jak si 

správně a bezpečně aplikovat. Nesmíme opomenout i výdejní automaty na injekční a 

zdravotní materiál. 

V současné době lze najít několik výzkumů (Hurley, Jolley, Kaldor, 1997), které potvrzují 

efektivitu HR intervencí, respektive že výměnné programy mohou významně ovlivnit 

opakované užití jehel a tím snížit HIV séroprevalenci. Hunt et al. V roce 2003 publikovali 

interview, které kombinuje několik studií, jejíž výsledkem je tvrzení, že HR programy jsou 

efektivní a snižují přenos HIV (Gibson, Flynn, Perales, 2001) o čemž už dnes není pochyb. 

Efektivita HR je spjata převážně s prevalencí a incidencí infekčních chorob. Nejčastěji se 

dočteme, v této souvislosti o HIV, ale není to jediná infekční choroba, na kterou se zaměřuje 

pozornost nejen literatura, ale i celá řada odborníků. Mezi uživateli návykových látek lze 

vypozorovat i přenos hepatitidy typu C – VHC. V Nízkoprahových centrech lze využít i 

testování na infekční choroby z kapilární krve (Janíková in Kalina, 2015). 

 

3.1 Nízkoprahové služby 

Nízkoprahová centra určená pro uživatele návykových látek poskytují kontaktní služby, 

motivační trénink, poradenství, programy Harm Reduction, diferenciálně diagnostický filtr 

a zprostředkování jiných léčebných institucí (detoxifikace, ústavní léčba, ambulantní 

léčba,.). Cílovou skupinou těchto služeb jsou problémový uživatelé drog, zejména i. v. 

uživatelé a klienti ohrožení sociálně patologickými jevy. Cílovou skupinu tvoří také 

experimentátoři, ale otevřené jsou i pro jejich rodiny a blízké. Nízkoprahová centra jsou 

často první službou, do které klienti vstoupí, nebo se s ní setkají (Libra in Kalina, 2003). 
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Nízkoprahové služby jsou takové, které by měly být přístupné komukoli. Nízkoprahové 

můžeme chápat i tak, že mají velmi nízký práh, aby ho mohl překročit kdokoli, bez nároků 

na podmínky či omezení s cílem oslovit a „nakontaktovat“, co nejvyšší počet lidí a vytvořit 

jim tím, dobrou zkušenost s využíváním služeb. Klientova abstinence ani motivace k ní není 

podmínkou pro vstup do služby a klienti nízkoprahové služby mohou využívat zcela 

anonymně. Často jsou to právě nízkoprahové služby, se kterými uživatel vejde poprvé do 

kontaktu a je mu tím otevřena vstupní brána do sítě specializovaných adiktologických 

služeb. Nízkoprahové služby by neměly tvořit bariéry pro vstup klientů, měly by být co 

nejvíce klientům dostupné (Libra in Kalina, 2003). 

Kontaktní práce zcela naplňuje principy konceptu HR, který se zaměřuje na minimalizaci 

škod, které způsobuje užívání návykových látek. Uživatelé si často nejsou schopni pomoci 

sami a zároveň nejsou ochotni s užíváním aktuálně přestat. 

Kalina definuje kontaktní práci jako činnost, jejímž cílem je navázání kontaktu s klientem a 

vznik vztahu, který je založen na otevřenosti, důvěře a vzájemné komunikaci. Tím dochází 

k budování důvěry klienta v nás či v zařízení a lze pak očekávat, častější využívání odborné 

pomoci nebo využití i jiných odborných služeb. Obsahem kontaktní práce je poučení klienta 

o účincích látek, rizicích a možných důsledcích aplikace, o způsobech bezpečnějších variant 

aplikace, o závislosti, bezpečném sexu, infekčních nemocích atd. Na základě prohloubeného 

kontaktu a vytvoření vztahu lze otevřít diskuze na mnohá témata jako je například změna 

rizikového chování, lze navrhovat řešení problémů, a to jak zdravotních, tak sociálních, 

finančních, psychologických apod. Klienti mohou služby využívat zcela anonymně, aby 

docházelo k odbourání stigmatizace z odborné instituce. Často mohou být tyto služby pouze 

jednorázové, a proto je důležité na klienta udělat co nejlepší dojem (Kalina, 2001). 

Významnou součástí nízkoprahových služeb je prevence předávkování, kterou lze obdržet, 

prostřednictví poradenství. Důležitá témata jsou bezpečnější užívání, první pomoc při 

předávkování a rizika kombinování drog, kde je účinným nástrojem rozhovor.  Pro 

informace si klienti mohou přijít osobně, lze využít i telefonní poradenskou linku nebo 

emailovou komunikaci, a to zcela anonymně. Informace lze předávat i v podobě tištěných 

letáků, které mohou být v několika jazycích. Jedním z významných zdrojů informací pro 

klienty nízkoprahových služeb je například časopis Dekontaminace, který je pravidelně 

vydáván občanským sdružením SANANIM a lze ho najít i v jiných organizacích (Mravčík 

et al., 2009). 

Nízkoprahové služby mají v České republice oporu hned v několika dokumentech, Evropská 

a Národní strategie protidrogové politiky (2013-2020), dále zákon č. 379/2005 Sb., kde lze 

najít systém péče o uživatele drog, zákon č. 108/2006 SB., o sociálních službách nebo 

v dokumentu „Standardy odborné způsobilosti služeb pro zařízení a programy poskytující 

odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách“. Dostupná je 

také publikace „Koncepce sítě adiktologických služeb“, vytvořená ve spolupráci s klinikou 

adiktologie, kde také můžeme nalézt vymezení kontaktní a terénní práce.   

Těžištěm sítě Harm Reduction služeb v České republice jsou nízkoprahová Kontaktní centra 

a Terénní programy.  
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V posledních letech se počet nízkoprahových programů pohybuje v průměru kolem 100, 

avšak v roce 2018 jich bylo hlášeno 107, v tom 54 kontaktních center a 53 terénních 

programů. V kontaktu s nimi bylo 38,0 tis. uživatelů drog (Mravčik et al., 2018). 

 

     3.1.1 Terénní programy  

Terénní práce (dále TP), nazývána také streetwork, je specifická forma sociální služby. TP 

je charakteristická tím, že je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů drog, tedy na 

ulici nebo na bytech. Terénní práce staví na principech Harm Reduction a Public Health a 

základním pravidlem je nízkoprahový přístup. TP musí být nízkoprahové, aby bylo možné 

službu nabídnout, co možná nejvíce klientům a bylo jim poskytnutá dostupnost takové 

služby.  

TP je podle Standardů odborné způsobilosti terénním programem. TP je služba aktivního 

vyhledání, prvního kontaktu, kontaktní práce, poradenství, zdravotní péče a sociální práce v 

přirozeném a vlastním sociálním prostředí uživatelů drog, jako je ulice, squaty, parky, 

kluby,.. TP si klade za cíl, snižovat rizika vyplívajících z užívání návykových látek s cílem 

ovlivnit klientovu motivaci směrem ke změně životního stylu, rizikového chování a zároveň 

motivovat uživatele k vyhledání dalších vhodných služeb. 

Libra definuje cílovou skupinu terénní služby nejen jako problémové uživatele návykových 

látek, ale služba se zaměřuje i na rekreační uživatele nebo na uživatele, kteří zatím stále 

experimentují (Libra, 2015). 

Podle Eliche se terénní práce může označit jako „navštěvující sociální práci“, která se sama 

klientům nabízí, sama je vyhledává a nečeká, až se na ní klient obrátí (Elich, 1993). 

Terénní pracovníci službu klientům aktivně nabízí, přesto je na klientech, zdali ji využijí či 

nikoli. Terénní programy působí na místech, kde je vyhodnocena jejich potřebnost. Oslovují 

klienty, kteří pravděpodobně nejsou v kontaktu s jinou odbornou nebo nízkoprahovou 

službou, a tak pro ně terénní program může představovat jakousi vstupní bránu do sociálních 

s adiktologických služeb.  

Hrdina a Korčišová (in Kalina et al., 2003) uvádí, že cílovou skupinu terénních programů 

tvoří klienti, kteří jsou často špatně dosažitelní, jedná se tzv. skrytou populaci, s minimální 

motivací k tomu, aby službu vyhledali a řešili své často závažné problémy v oblasti zdraví, 

práva, ale i sociální a psychologické sféry. Terénní práce se především zaměřuje na ty 

klienty, kteří se chovají rizikově, užívají návykové látek rizikovým způsobem a nejsou 

motivováni, neb nemají dostatek informací ke změně svého chování. 
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Hrdina a Korčišová uvádí, že do této skryté populace patří:  

− experimentátoři, často mladí lidé, kteří jsou na samém počátku experimentů, 

− „děti ulice“ v jakékoli fázi užívání, hledají azyl na drogových bytech a je 

nesnadné se k nim dostat, 

− Pravidelní uživatelé návykových látek, jejichž situace nemusí být zcela 

debaklová a tudíž nejsou zcela motivováni ke kontaktu se sociální službou, 

− Problémoví uživatelé návykových látek, kteří často nejsou schopni 

pomáhající instituci vyhledat a využít (Hrdina & Korčišová in Kalina et al. 2, 

2003). 

Cílů terénních programů je vícero, základním cílem je zmapovat drogovou situaci a 

kontaktovat skrytou populaci, v ideálním případě si s klienty vytvořit vztah založený na 

důvěře, který by pak mohl být hybnou silou ke změně klientova rizikového chování 

k bezpečnějšímu a tím minimalizovat negativní důsledky užívání. 

Hrdina a Korčišová (in Kalina et al., 2003) popisují některé konkrétní cíle terénních 

programů: 

− udržet nízký výskyt HIV a AIDS pozitivity, 

− snížit počet úmrtí v důsledku předávkování návykovými látkami, 

− snížit výskyt hepatitidy B a C, 

− předcházet kriminalitě, 

− motivovat klienty, aby vyměňovali použitý injekční materiál a nepohazovali 

ho na k tomu neurčených místech, 

− informovat uživatele o bezpečnějších způsobech aplikace drog a o zásadách 

bezpečného sexu, 

− motivovat uživatele ke změně životního stylu směřující k abstinenci, 

− navazovat s uživateli vztah, posilovat důvěru a motivovat klienty ke kontaktu 

s ostatními službami.  

− vitaminový a potravinový servis, 

− zdravotní ošetření, 

− testování na infekční choroby. 

 

Pro klienty by měla být služba lákavá, aby ji chtěli pravidelně vyhledávat. Také proto TP 

nabízí výměnu použitých stříkaček za čisté zdarma. Dále nabízí další materiál potřebný 

k aplikaci drogy, jako jsou náplasti, dezinfekční polštářky, šňupátka, rozdělávačky, 

kondomy, lubrikační gely a mnoho dalších. Během výměny lze klientům poskytnout 

informace, ať už vyžádané či nikoli. Klienty informují o bezpečném braní, o aktuální kvalitě 

návykových látek, ale i o ostatních službách v okolí. Terénní pracovníci musí být schopni 

poskytnout poradenství v oblasti zdraví a sociálně-právních problémů, jelikož se klienti 

velmi často pohybují na hraně zákona.  



24 
 

Pracovníci u sebe mají i tištěné letáky s informacemi, které lze uživatelům poskytnout a jsou 

schopni i základního zdravotního ošetření krizového a zdravotního stavu. Stejně jako ostatní 

služby i terénní programy by měli být v kontaktu s několika dalšími odborníky i jinými 

službami, jelikož jejich klienti řeší široké spektrum problémů. Terénní pracovníci využívají 

nástrojů jako je rozhovor, ale i navázání vztahu založeném na důvěře. 

 

3.1.2 Nízkoprahová kontaktní centra 

Kontaktní centra (dále KC) pro uživatele návykových látek jsou stejně jako terénní programy 

nízkoprahovou službou. Služba pro klienty musí být dostupná a zcela dosažitelná bez rozdílu 

rasy, politického přesvědčení, náboženství, sexuální orientaci atd. U klientů se nevyžaduje 

pro užívání služby abstinence, respektujeme přání klienta a pouze vyčkáváme, kdy bude 

rozhodnut změnit svoje chování směrem k abstinenci. Klientům je také umožněno anonymní 

využívání služeb kontaktního centra. Stejně jako terénní programy i kontaktní centra staví 

na principech Public Health, Harm Reduction a humanistických hodnot a přístupů 

orientovaných na klienta, který má v sobě potenciál ke změně a vývoji (Kalina, 2008). 

Definice kontaktního centra podle Standardů odborné způsobilosti zní: 

„Nízkoprahová služba zaměřená na navázání kontaktu s cílovou skupinou, na kontaktní 

práci, poradenství v oblasti prevence a léčby závislosti, práci s motivací klientů, na sociální 

práci, na vybrané výkony zdravotní péče.  

Cílovou skupinu tvoří problémový uživatelé návykových látek, pravidelní uživatelé i 

experimentátoři. Kontaktní centra jsou otevřená i rodinám a blízkým uživatelům 

návykových látek. Spodní věkovou hranici si KC stanovují, ale nelze ji zcela kontrolovat, 

jelikož využívání služby je anonymní. Klienti přichází často na doporučení terénních 

pracovníků, ale pevnou základnu kontaktních center tvoří pravidelní klienti, kteří do služby 

dochází dlouhodobě a pravidelně i na základě zkušeností s centrem. 

Podle Kudrleho a Kaliny (2001) forma a obsah práce kontaktních center tvoří všechny prvky 

současné intervence, kdy usilujeme o včasné zachycení do vývoje možné drogové kariéry. 

Podle autorů jde o prvky z primární prevence, jako je edukace, poradenství a krizová 

intervence.  

Jedná se i o včasnou intervenci odklánějící či zamezující škodlivé následky u těch, kteří již 

drogy užívají pravidelně. Konkretizují pak jednotlivé intervence jako je lékařské 

poradenství, práce s motivací ve strukturované terapii, účelné vedení klienta a průběžné 

sledování postupu v léčbě, kontakt na svépomocné aktivitě apod. 
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Obecné služby, které kontaktní centrum nabízí (Libra in Kalina, 2003): 

1. Kontaktní práce – patří mezi hlavní aktivity, které kontaktní centrum nabízí, 

je zpravidla realizována v kontaktní místnosti, slouží pro vytvoření vztahu 

s klientem a měla by sloužit k odbourání vžité představy o charakteru 

zdravotnické instituce. Kontaktní práce cílí na navázání kontaktu, vytvoření 

vzájemné důvěry a zmapování základních problémů a potřeb klienta. 

2. Výměnný program – výměna injekčního materiálu, distribuce 

dezinfekčních a dalších pomocných prostředků a zdravotnického materiálu 

jako jsou obvazy, mastičky, atd. 

3. Základní zdravotní péče – v kontaktním centru by mělo být zajištěno 

základní zdravotní ošetření, poskytují také testování na infekční choroby 

(HIV, Hepatitidy, Syfilis) často pouze z kapilární krve a schopnost 

poskytnout první pomoc. 

4. Základní poradenství – často probíhá v poradenské místnosti, slouží 

k prohloubení navázaného kontaktu s důrazem na změnu rizikového chování. 

Týkat se může zdravotního stavu klienta, rizik vyplývajících z užívání drog 

a minimalizace těchto rizik, dále motivace směrem k abstinenci a informace 

o možnostech léčby a sociální rehabilitace. Pracovníci by měli být schopni 

zprostředkovat léčbu. 

5. Krátkodobé intervence – například krizová intervence a to jednak 

jednorázová tak krátkodobá pro uživatele, rodiny uživatelů nebo jejich 

blízké.  

6. Strukturované poradenství a motivační trénink – pomáhá klientům získat, 

udržet nebo posilovat motivaci k dalšímu postupu v léčbě, směrem 

k abstinenci. Může být pojímáno jako vyšší stupeň služeb kontaktního centra, 

při němž klient vystupuje z anonymity a z kontaktní místnosti do 

poradenského vztahu. 

7. Sociální práce – sociální práce je nedílnou součástí práce v kontaktním 

centru. Obsahuje pomoc s vyřizováním dokladů, při hledání zaměstnání, 

hledání ubytování, sociální asistence při kontaktu s úřady, soudy, policií, 

rodinou. Může jít o jednorázové intervence, ale i o práci formou case 

managementu. 

8. Doplňkové služby – hygienický servis, potravinový servis, ošacení, 

vitaminový servis nebo také socioterapie (Libra in Kalina, 2003). 

Podle intenzity spolupráce a kontaktu, lze s klientem pracovat pomocí individuálního 

plánování, kde je obsaženo i zhodnocení klientova zdravotního, psychologického a 

adiktologického stavu. Na začátku spolupráce by měl být sjednán kontrakt, kde jsou 

klientem obsažené cíle, kterých by chtěl během spolupráce dojít. Často to není kontrakt o 

léčbě, ale o zlepšení zdravotního stavu, nalezení práce, vyřízení dokladů nebo registrace na 

Úřad práce. Potřeby klientů jsou velmi různorodé a je na ně třeba reagovat z pozice 

rozmanitých (multidisciplinárních) pracovních týmů.  
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Týmy v kontaktních centrech jsou zpravidla multidisciplinární, aby mohly zastoupit 

jednotlivé výkony, jako jsou například ošetření (zdravotní sestra) a registrace na Úřad práce 

(sociální pracovník) a mohli reagovat na širokou škálu problémů se kterou se jejich cílová 

skupina potýká.  

 

4.  Evaluace spokojenosti klientů 

Světová zdravotnická organizace (WHO, 2000) definuje evaluaci jako prostředek k získání 

zpětné vazby týkající se programu. Na základě evaluace můžeme zjišťovat, jaké jsou náklady 

léčebného systému, ale i efekt a vliv služby na klienty s cílem takovou službu vylepšit. 

Evaluace pomáhá ověřit, jestli programy fungují tak, jak by měly. Zlepšuje kvalitu služeb a 

pomáhá zlepšit, doplnit nebo poupravit, co je v programu potřeba. Světová zdravotnická 

organizace evaluaci pokládá za důležitou hned z několika důvodů. Prvním je, že se léčebné 

služby velmi rychle rozrůstají, zvyšuje se jejich počet a je důležité, aby finanční zdroje byly 

rozdělovány efektivním službám. Evaluace také zvyšuje kvalitu péče a šetří peníze na 

efektivní služby, které je třeba podporovat.  Evaluace sehrává svou roli při rozhodování o 

tom, která služba bude financována. 

Evaluaci spokojenosti klientů lze využít, pokud chceme zkoumat důvěryhodnost služby. 

Prověřuje, zdali je služba klientům poskytována důsledně a jestli reaguje na jejich potřeby. 

Evaluací lze sledovat, jestli je služba pro klienty dostupná, užitečná a jestli získali, co jim 

bylo službou nabízeno (WHO, 2000) 

 

Podle Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA, 

1998) spočívá evaluace programu v systematickém analyzování, shromažďování a 

interpretování informací.  

Získané informace lze také využít v oblasti politiky a při rozdělování dotací pro jednotlivé 

programy, které projekty podpořit a které ne. Evaluace zvyšuje kvalitu služeb a může 

výrazně šetřit peníze na efektivní programy (WHO, 2000). 

 

 

Podle WHO (2000) existuje celkem 6 typů evaluace, jež je možné využít v rámci léčebné 

služby.  

 

Jsou to: 

• Evaluace procesu 

• Evaluace spokojenosti klientů 

• Evaluace formou analýzy potřeb 

• Evaluace nákladů 

• Evaluace výsledku 

• Ekonomická evaluace 

 

Evaluace na sebe mohou postupně navazovat, ale lze je využít i samostatně. Vždy je velmi 

důležité dobře plánovat, neklást si nerealistické cíle vzhledem k našim možnostem a 

nástrojům. 
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Evaluace spokojenosti klientů může být jediným prostředkem, jak mohou vyjádřit svůj názor 

na službu a intervence v ní. Není však jediným nástrojem, jak zřizovatel služby může 

potvrdit její efektivitu (WHO, 2000). 

 

Evaluace spokojenosti nám přibližuje tzv. „klientský“ pohled na naše služby. Lze s jistotou 

říci, že sama evaluace spokojenosti nám nevypovídá o efektivitě služby, ale může vypovídat 

o jakýchsi nedostatcích služby. Na výsledky pak může organizace reagovat úpravou, 

doplněním či odstraněním služeb, podle potřeb klientů. Tyto potřeby se mění v čase a je 

vhodné na ně za včas reagovat například upravením služeb. Evaluace spokojenosti je 

důležitá pro poskytovatele služeb, kteří se snaží zjistit, jak by se daly jednotlivé aspekty 

služby vylepšit (WHO, UNDCP & EMCDDA, 2000). 

 

Výzkumy spokojenosti mají rádi i samotní klienti, jelikož to pro ně může být ve skutečnosti 

jediný možný způsob, jak se vyjádřit nebo jakým způsobem vyjádřit svůj názor na 

poskytovanou službu anebo na potřebu nových služeb (WHO, UNDCP & EMCDDA, 2000).  

Pro diplomovou práci bylo využito formativního typu evaluace, při které je hlavním cílem 

nalézat silné a slabé stránky programu a navrhnout změny, které povedou ke zlepšení nebo 

odstranění slabých stránek (WHO, 2000a). 

 

Evaluaci spokojenosti klientů můžeme aplikovat každoročně s cílem zjistit, jak klientům 

vyhovuje podoba služby, poskytované intervence, nebo lze zkoumat reakci klientů na změnu 

služby a zavedení nových intervencí (WHO, 2000). 

 

Výzkumník musí dbát i na etické aspekty výzkumu. Respondenti by měli být seznámeni 

s cílem výzkumu, se zachováním jejich anonymity a s tím, jak bude s daty nakládáno. Pro 

klienty dané služby by měla být účast ve výzkumu zcela dobrovolná s možností kdykoli svou 

účast přerušit. 

 

5. Kontaktní centrum Stage 5 Progressive 

Sběr dat probíhal v kontaktnímu a poradenskému centru Stage 5 Progressive o. p. s. v Praze. 

Stěžejní část diplomové práce je evaluace spokojenosti klientů, kteří navštěvují 

nízkoprahové kontaktní centrum Stage 5. Organizace Progressive o.p.s. poskytuje mimo 

kontaktního centra Stage 5 ještě několik dalších programů jako je NO BIOHAZARD – 

terénní program pro uživatele návykových látek, FIXPOINT - pracovní resocializace 

uživatelů návykových látek PARTYHARM - první pomoc, když jsi moc na party a 

festivalech, CROSSOVER - poradenské a osvětové aktivity a NONSTOP24 – prodejní 

automaty na zdravotnický materiál a v neposlední řadě se soustředí na registraci nové služby, 

která s klienty pracuje formou case managementu (Výroční zpráva Progressive, o. p. s. 2017, 

2018). 
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Participace klientů na chodu a dění okolo Stage 5 je pro tým velmi důležitá, kontaktní 

centrum nelze rozvíjet, pokud nebude KC znát zpětnou vazbu od klientů, a proto každý rok 

realizují sběr dat pro dotazník, který dává zpětnou vazbu na služby centra (Výroční zpráva 

Progressive o.p.s. 2017, 2018).   

Následující kapitoly přibližují a popisují práci v Kontaktním centru Stage 5.  

 

     5.1 Cílová skupina 

Nejpočetnější cílovou skupinou jsou uživatelé nealkoholových drog, z nichž velkou část 

tvoří tzv. problémový uživatelé drog. KC se rovněž zaměřuje na tzv. skryté uživatele drog, 

kteří nejsou v kontaktu s žádným zdravotnickým či sociálními institucemi a jsou tak zatíženi 

řadou administrativních a psychologických bariér, které se snaží v kontaktním centru 

překonávat (Operační manuál, 2018).  

Další skupinou jsou uživatelé alkoholu, kteří netvoří primární cílovou skupinu. Určitá část 

klientely centra je z řad uživatelů nealkoholových drog, avšak jejich užívání s užíváním 

alkoholu kombinují, někteří alkohol uvádějí jako svou hlavní drogu. Pokud však osoba 

uvádí, že užívá pouze alkohol, odkazují je pracovníci kontaktního centra na jiná 

specializovaná zařízení podle druhu požadované služby, případně této skupině klientů je 

nabídnuto využití poradenských služeb (Operační manuál, 2018). 

Dolní věková hranice pro klienty KC je 18 let, ale jsou služby poskytovány anonymně, a 

není možné tuto podmínku vždy kontrolovat a naplnit. Zjistí-li se, že je klient mladší 18 let, 

řeší se jeho situace individuálně a měl by být odkázán na služby jiné. 

Další cílovou skupinu tvoří rodiče, příbuzní, partneři, přátelé či jiné blízké osoby uživatelů 

drog, kterým se poskytuje poradenství. Poslední cílovou skupinou jsou profesionálové 

neboli odborná veřejnost, která se ve svém zaměstnání setkává s problematikou závislostí, 

zejména jsou to učitelé, psychologové, vychovatelé, zdravotníci, včetně studentů, kterým 

nabízíme různé formy odborných konzultací a stáže (Operační manuál, 2018). 

 

     5.2 Základní principy práce v KC 

Při práci s klienty se KC řídí několika principy práce, které jsou uvedené v Operačním 

manuálu (2018) a každý nový pracovník se s nimi musí během zaškolení seznámit:  

− Nízkoprahovost: KC nabízí své služby klientům bez ohledu na jejich pohlaví, 

rasu, vyznání, politický názor, právní situaci, socioekonomické postavení a 

psychický či fyzický stav. 

− Anonymita: Klienti při kontaktu s KC nemusí uvádět žádné osobní údaje a 

zároveň jejich anonymita nemá vliv na rozsah a kvalitu poskytované péče. 

Výjimkou jsou pak klienti, kteří si přejí, nechávat zasílat do KC poštu. 
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− Bezplatnost: Standartní služby jsou poskytovány bezplatně, stejně tak i 

základní materiál. Zpoplatněn je nadstandartní potravinový servis a 

hygienický a zdravotní materiál.  Ceník nadstandartních potravin je vyvěšen 

v kontaktní místnosti a zboží v prodejním automatu je možno nalézt ve 

výměnné místnosti. 

− Dobrovolnost: Dalším principem je dobrovolné využití všech služeb, klienti 

nejsou do žádných aktivit nuceni a spolupráce s KC je zcela dobrovolná a 

vychází z potřeb klientů. 

− Individuální přístup: V práci s klienty pracovníci vychází z individuálních 

potřeb a zakázek klienta. 

 

     5.3 Cíle Kontaktního centra Stage 5 

Mezi základní cíle patří minimalizace zdravotních a sociálních rizik u populace uživatelů 

nealkoholových drog a tím zároveň i u populace nezasažené. Důležitým cílem je také 

navázání prvního kontaktu s klientem, vytvoření důvěry a odbourání obav, které klient může 

mít před stykem s dalšími odbornými institucemi (Operační manuál, 2018). 

Cílem je také motivovat klienta ke změně rizikového chování, motivovat klienty k dalšímu 

postupu v léčbě v ideálním případě směrem k abstinenci. Pracovníci KC mají také za cíl 

podpořit blízké uživatelů drog a osvětu širší veřejnosti o problematice užívání 

nealkoholových drog. Jako nezbytné se také jeví, aby pracovníci kontaktního centra 

vytvářeli jakousi síť kontaktů, které mohou při práci s klienty využít, příkladem zubaři, 

praktičtí lékaři, kurátoři, úřady další sociální a adiktologické služby.  

V posledních letech je v kontaktním a poradenském centru prioritou budování bezpečného 

prostoru, který poskytne vhodné podmínky pro práci s klienty. Personál se snaží být 

inovativní a zaměřil se na rozvíjení socioterapeutických aktivit, ale také na práci s klienty 

formou case managementu. Oba tyto nástroje práce s klienty se vyznačují a shodují tím, že 

se často pracovníci KC dostávají do situací, které nejsou předem definované obvyklým 

rámcem vztahu klient-profesionál (Výroční zpráva Progressive o.p.s. 2017, 2018).   

 

     5.4 Služby poskytované ve Stage 5 

V kontaktním centru jsou poskytovány 2 základní služby, které lze dále dělit. Výměnný 

program a kontaktní místnost. Obě zmíněné služby mají svá pravidla, která jsou 

srozumitelná jak pro klienty, tak pro pracovníky kontaktního centra, kteří se zaručují, že 

budou dohlížet na jejich dodržování. Nedílnou součástí je dodržování bezpečnostních 

předpisů, které předkládám v přílohách.  

Vstup do výměnného programu i kontaktní místnosti je zcela anonymní. Klienti nemusí 

uvádět své jméno ani příjmení a mohou být tedy vedeny jako anonym nebo pod svým kódem, 

který je univerzální do všech nízkoprahových služeb pro UD a získají ho vyplněním IN-

COME dotazníku, který rovněž uvádím v přílohách. 
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     5.5 Výměnný program  

Výměnný program probíhá v oddělené místnosti, která má svůj samostatný vchod z ulice. 

Probíhá zde distribuce sterilního injekčního materiálu.  

V roce 2018 bylo vydáno 415 218 injekčních stříkaček a k likvidaci jsme obdrželi 411 852 

použitých injekčních stříkaček (Výroční zpráva Progressive o.p.s., 2018).   

Služba cílí na problémové uživatele návykových látek a má vést k celkové minimalizaci 

poškození klientova zdravotního stavu a zabránění šíření infekčních chorob. Provoz 

výměnné místnosti je v pondělí, ve středu a v pátek od 10 do 18 hodin a v úterý od 13 do 18 

hodin (Operační manuál, 2018).  

Výměnný program zajišťuje jeden pracovník, který mimo sterilní materiál poskytuje také 

informace o bezpečnějším užívání a krátká poradenství. Každý pracovník projde 

zaškolením, jak má postupovat při výměně infekčního materiálu pod vedením zkušenějších 

kolegů.  

Výměnný program má svoje pravidla, jako je dodržování anonymity klienta, dveře od 

výměny se musí zavírat, přítomen může být pouze jeden klient a do výměnné místnosti 

nesmí děti. Výměnný program probíhá přes okénko, které je v místě vhozu infekčního 

materiálu z bezpečnostního skla z důvodu bezpečnější manipulace s tímto materiálem. Pod 

okénkem jsou dvě výsuvné zásuvky, jedna na infekční a druhá na sterilní materiál. 

Během výměny je dodržován počet materiálu - nejvíce 3 stříkačky navíc (i v případě, že 

klient nemá žádnou použitou stříkačku, dostane až 3), 1 voda na 3 stříkačky (max. 1 balení), 

1 kyselina na 2 stříkačky, 1 dezinfekční polštářek na 1 stříkačku (max. 1 balení), buničité 

tampony a filtry – přiměřeně k počtu stříkaček, 3 balení kapslí (15 ks), 3 kondomy, 3 

lubrikační gely, 3 balíčky náplastí, 2 páry rukavic, 3 alobalové čtverce, kontejner kus za kus 

(max. 3 ks), 2 obvazy, 2 balení sterilních čtverců, 1 těhotenský test, 3 šňupátka, 15 těl 

injekčních stříkaček bez jehly. Ve výměnné místnosti je prodejní automat, kde je možné si 

zakoupit chybějící materiál (Operační manuál, 2018).  

 

     5.6 Kontaktní místnost 

Základním principem je navázání kontaktu s klientem s cílem vytvořit mezi pracovníkem a 

klientem vztah obsahující důvěru a pocit bezpečí. Na základě vztahu lze vytvářet 

individuální plán péče vycházející ze zakázek klienta (Operační manuál, 2018).  

Kontaktní místnost je otevřena každý všední den v čase od 13 do 18 hodin. Je určena osobám 

starším 18 let, které užívají nealkoholové drogy, přičemž není rozhodující, v jaké fázi 

užívání se aktuálně nacházejí. Maximální kapacita kontaktní místnosti je 8 osob, ale záleží 

na potřebách klientů přítomných v kontaktní místnosti a na aktuálně vzniklé situaci 

(mimořádné události, klient v krizi, asistenční služba apod.). Provoz kontaktní místnosti 

každý den pokrývá 3-5 pracovníků (Operační manuál, 2018). 
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Jedním z mnoha principů práce v KC je motivovat klienty ke změně, hledat s nimi řešení 

jejich situace nebo způsob uspokojení přání a potřeb, s nimiž do kontaktního centra 

přicházejí. Pracovníci klienty motivují, podporují a edukují, jsou s nimi společně hledány a 

upevňovány hranice komunikace a kultivovány jejich schopnosti své potřeby vyjádřit. 

Kontaktní místnost nabízí pestrou nabídku intervencí, které mohou klienti využívat 

v závislosti na jejich zakázkách a individuálním plánování. Pracovníci kontaktního centra je 

musí zapisovat do denního výkazu. Z denního výkazu se výkony přepisují do softwarové 

aplikace UNIDATA zřizované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové 

závislosti. Výkaz lze nalézt v přílohách. (Operační manuál, 2018): 

 

1. Pitný a potravinový servis – V kontaktní místnosti mají klienti k dispozici 

zdarma čaj, vodu nebo ovocnou šťávu. Tímto způsobem se zajišťuje klientům 

přísun tekutin. Z bezpečnostních i hygienických důvodů nápoje připravuje 

kontaktní pracovník v kuchyňce pracovníků, kam klienti nemají přístup. 

Kromě základního pitného servisu mají klienti možnost koupit si kávu, 

mléčko a cukr. 

Z aktuální nabídky centra si klienti mohou zakoupit polévku ze tří variant. 

Dále jsou v nabídce za poplatek sušenky. Ceník je umístěn v kontaktní 

místnosti. Klientům je zde nabídnuta možnost najíst se v čistém prostředí 

s dostatkem času na jídlo. Pokud si klienti donesou vlastní jídlo, pracovníci 

jim ho mohou ohřát v mikrovlnné troubě. 

 

2. Hygienický servis – V době tomu určené mají klienti možnost využít sprchu. 

Sprcha je v provozu každé pondělí, středu a pátek vždy v čase od 11 do 13 

hodin. Maximální kapacita sprchy v jeden den je 6 klientů, klienti se střídají 

po 20 minutách. Klienti se hlásí v ten den, kdy se chtějí osprchovat od 10 

hodin. Klienti mají k dispozici zdarma mýdlo, šampón a jednorázový ručník, 

za poplatek si pak mohou koupit holítko (5 Kč). Z bezpečnostních důvodů 

nelze sprchu zevnitř uzamknout. V mimořádných případech lze sprchu využít 

i mimo určený den a čas, většinou z důvodů návštěv u lékaře, asistencí na 

úřad práce,.. 

V rámci hygienického servisu je klientům nabídnuto ošacení. Klienti si 

vybírají sami dle svých potřeb a na základě vybavenosti šatníku. Šatník je 

zásoben pracovníky organizace, soukromými dárci a také s. r. o. Potex. 

Klientům jsou poskytovány 3 kusy oblečení na osobu a den. 

 

3. Knihovna – Pro klienty je v kontaktní místnosti zprostředkována literatura, 

kde mají možnost si vybrat z velké skřínky. Knihovna je otevřená a je 

klientům pouze doporučené vrácení knih. Pokud si knihu vypůjčí, měli by ji 

po přečtení vrátit, nebo mají možnost vrátit jinou. 

 

4. Základní zdravotní ošetření – zahrnuje především celkové zhodnocení stavu 

klienta, ošetření drobných poranění, bércových vředů, poskytnutí první 
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pomoci a případně krizové intervence, poradenství v oblasti zdravotních 

komplikací, dostupnost informačních materiálů a asistenci při zajištění péče 

ve zdravotnickém zařízení. Zdravotní ošetření provádí primárně zdravotní 

personál nebo proškolení ostatní členové týmu. Služba je poskytována 

v místnosti tomu určené (ošetřovna) v době, kdy je v otevřena kontaktní 

místnost. 

Za základní zdravotní ošetření se považují tyto úkony: základní ošetření, 

kožních zánětů a bércových vředů, ošetření po paraaplikaci, ošetření odřenin, 

drobných řezných a tržných ran, zástava krvácení, ošetření při bodnutí 

hmyzem, ošetření popálenin, omrzlin, extrakce stehů. 

 

5. Testování na infekční choroby – pracovníci kontaktního centra 

zprostředkovávají klientům možnost vyšetření z kapilární krve na přítomnost 

protilátek na syfilis, HIV a hepatitidu typu C s pomocí CE certifikovaných 

rychlotestů. Nedílnou součástí testování je pretestové a posttestové 

poradenství. Odběr probíhá v místnosti tomu určené primárně zdravotním 

personálem případně adiktologem. V případě nepřítomnosti těchto 

kvalifikací v týmu mohou testování provádět i další zaměstnanci, kteří 

projdou školením formou intervize. 

 

6. Asistenční služba – provádíme v kontaktním centrum dvěma způsoby. 

Probíhá jednak formou podání informací a pomocí s vyřizováním 

telefonicky, emailem apod. nebo osobním doprovodem klienta do jiného 

zařízení. Asistenční služba je velmi důležitá zejména z důvodu časté separace 

klientů od většinové společnosti. Klienti mnohdy svým způsobem života 

často ztrácejí sociální dovednosti, což se projevuje především v jejich jednání 

s úřady, lékaři nebo jinými službami. Prostřednictvím asistencí se klienti učí 

lepší komunikaci a získávají důvěru při komunikaci s jinými institucemi.  

 

 

 

7. Počítač pro klienty – je umístěn v kontaktní místnosti, kde je k dispozici 

klientům. Klienti, kteří nemají s počítačem žádnou uživatelskou zkušenost se 

ve zvýšené míře věnují pracovníci. Klientům je k dispozici v době, kdy je 

otevřena kontaktní místnost a je určen především k zařizování bydlení, léčby, 

hledání zaměstnání nebo ke komunikaci s rodinou. 

 

8. Socioterapeutické aktivity – prostřednictvím široké škály nabízených 

socioterapeutických aktivit se snaží v kontaktním centru vyhledávat silné 

stránky klientů a vystavovat je tak situacím, které se při běžném provozu 

nedaří realizovat. Prostřednictvím nových zážitků mohou nalézt nebo 

znovuobjevit zdroj zábavy a trávení volného času, zároveň se zde nabízí 

prostor pro vytvoření vztahu mezi klientem a pracovníkem. 
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9. Case management a program Fixpoint 

 

10. Ostatní – Mezi další poskytované služby, které mohou klienti využít, uvádím 

krizovou intervenci, léčebné poradenství, poradenství, motivační rozhovory, 

foto studio k vyhotovení fotografií na osobní doklady, poradenská linka, 

poradenství po internetu, zdravotní poradenství, sociálně-právní poradenství, 

výkon obecně prospěšných prací, poradenství pro rodiny a blízké. 

 

V rámci ochrany veřejného zdraví pracovníci Stage 5 dvakrát týdně monitorují okolí 

kontaktního centra a sbírají infekční materiál. Nalezený injekční materiál pracovník sbírá 

pomocí omyvatelných kovových kleští do bezpečnostní nádoby, která je následně předána k 

odborné likvidaci. V roce 2019 se tým KC rozhodl, že na tuto pozici bude zaměstnávat 

klienty, kteří tak budou mít možnost si vydělat například na zhotovení dokladů, ubytování 

nebo stravu. Klient je vybaven zřetelně označenou brašnou, pinzetou, bezpečností nádobou 

a dvěma páry rukavic. Pracovník nebo zaměstnaný klient, který sbírá injekční materiál, dbá 

na své bezpečí tak, že se pohybuje pouze na veřejně dostupných prostorech, nevstupuje do 

uzavřených objektů, na dvory domů nebo do nebezpečného terénu (Operační manuál, 2018). 
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II. Praktická část 

Praktická část je rozdělena do kapitol, kde je formulován cíl výzkumu, východiska, 

výzkumné otázky práce a charakterizován výzkumný soubor. V praktické části je popsána 

metodika a metody získávání a analýzy dat. V druhé polovině praktické části pokračuji 

prezentací výsledků, diskuzí a srovnáním výsledků z jiných výzkumů a závěrem práce. 

Stěžejní pro praktickou část je evaluace spokojenosti klientů se službami kontaktního centra 

Stage 5, zkoumám, zdali jsou klienti KC spokojeni se službami, které KC nabízí a jestli mají 

potřebu poskytované intervence zdokonalit, poupravit nebo doplnit o novou. 

6. Cíle výzkumu 

Miovský (2006) uvádí, že kvalitativní výzkum je přístupem využívající principů jedinečnosti 

a zároveň neopakovatelnosti, procesuálnosti a dynamiky. 

Pro výzkumnou část jsem sbírala data pomocí polostrukturovaného interview, kdy jsem 

sledovala spokojenost klientů se službami kontaktního centra Stage 5. Rozhovor byl 

uskutečněn s 30 respondenty, kteří využívají často a dlouhodobě služeb Kontaktního centra. 

Pro výzkum jsem vypracovala evaluační záznamový arch s odhledem na to, aby co nejméně 

narušil chod kontaktní místnosti. Klientům jsem zachovala jejich anonymitu, a aby pro ně 

bylo interview atraktivní, k jeho absolvování jsem každému respondentovi poskytla kávu 

nebo polévku zdarma.  

Dotazník zaměřený na spokojenost klientů je vždy jednou za rok sbírán napříč programy 

v organizaci Progressive o. p. s.  V uplynulých dvou letech jsem sbírala a vyhodnocovala 

dotazník v kontaktním centru a jeho výsledky mohu ve své práci využít, přestože se moje 

výzkumné otázky s ním částečně liší. Kristýna Nováková v roce 2020 vypracovala 

diplomovou práci, kde vyhodnocovala spokojenost klientů se službami Terénního programu 

NO BIOHARARD v téže organizaci a s jejím souhlasem mohu uvádět i její výsledky 

výzkumu a porovnat je s daty získanými mým výzkumem. Data prezentované v disertační 

práci paní doktorky Šťastné, Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze, 

rovněž porovnám s daty získanými tímto výzkumem. Výzkumným problémem diplomové 

práce je zjistit, zdali jsou klienti programu Stage 5 spokojeni s nabízenými intervencemi a 

zda je něco, co jim v nabídce schází, respektive jak by jednotlivé intervence sami klienti 

ohodnotili a zároveň zdokonalili nebo doplnili. Hlavním cílem výzkumu je získat od klientů 

centra, „spotřebitelský“ náhled. Konkrétněji pak získat informace o jejich spokojenosti 

s nabídkou služeb a při jejich využívání (nedostatečná časová pružnost), popřípadě 

navrhnout, jak lze služby vylepšit a zvýšit jejich úroveň v reakci na potřeby klientů. 

Prostřednictvím výzkumných otázek jsem mapovala spokojenost/nespokojenost klientů u 

nabízených intervencí. Dílčím cílem bylo vytvořit návrh na možnosti zlepšení jednotlivých 

intervencí a předat zpětnou vazbu pracovníkům kontaktního centra a vedení organizace 

Progressive o. p. s. jako možnost na doplnění (na základě potřeb klientů), pokud v nabídce 

Kontaktního centra scházejí, nebo nejsou pro klientům časově dostupné. Výzkum také 

zkoumá spokojenost klientů s pracovníky kontaktního centra, výsledky budou rovněž 

předány organizaci. 
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V neposlední řadě bych pomocí rozhovorů, chtěla dát příležitost klientům KC, aby se mohli 

podílet na tvorbě, úpravě nebo zdokonalení jednotlivých intervencí v Kontaktním centru 

Stage 5. Poskytnout klientům bezpečný prostor k vyjádření jejich názoru nebo nápadu, který 

by uvítaly a který jim schází. 

  

6.1 Výzkumné otázky 

Srdcem výzkumu je evaluace spokojenosti klientů se službami kontaktního a poradenského 

centra STAGE 5. Cíle práce, kterým byla věnována předchozí kapitola (viz. kap. 7) jsem 

rozšířila a popsala v následujících přehledných výzkumných otázkách:  

1. Jak jsou klienti spokojeni s komplexností, pestrostí a nabídkou poskytovaných 

služeb? Odpovídají tomu, co klienti KC potřebuji? 

2. Jsou klienti spokojeni s intervencemi, které KC STAGE 5 nabízí? 

3. Jaká intervence, v rámci kontaktního centra, chybí nebo potřebuje zlepšit? 

4. Jak jsou klienti spokojeni s časovou dostupností KC a intervenci v něm? 

5. Jak hodnotíte personál KC při využívání služeb kontaktního centra?  

6. Využíváte i jiná kontaktní centra, popřípadě terénní programy?  Za jakým účelem? 

Otázky se zaměřují na konkrétní nabízené intervence v KC a zkoumají, jak jsou s nimi 

klienti spokojeni/nespokojeni, jak jim vyhovuje/nevyhovuje časová dotace intervencí a 

jejich samotná kvalita. Polostrukturované interview se zaměřuje na oblasti, které jsou 

diskutována jednak pracovníky kontaktního centra, ale i samotnými klienty KC. 

Respondenti budou odpovídat na otázky, které popíší jejich spokojenost a zároveň jim dají 

možnost vyjádřit se k intervencím, které využívají. Na základě jejich odpovědí podám návrh 

na zlepšení kvality nebo časové dostupnosti našich intervencí. 

 

7. Použité metody  

Respondenty pro výzkum jsem oslovila v kontaktním centru Stage 5, kde jsem svého času 

byla zaměstnána na pozici kontaktního pracovníka a adiktologa. Znám tedy nejen prostředí, 

pro sběr dat, ale i samotné respondenty. Uvědomuji si výhody i nevýhody mé pozice jako 

pracovníka a zároveň výzkumníka. S většinou klientů jsem se delší dobu setkávala z čehož 

plynou výhody i nevýhody pro výzkum. Stěžejní částí práce je evaluace spokojenosti klientů 

KC Stage 5. Evaluaci je věnována samostatná kapitola (viz. kap. 5). 
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7.1 Metody sběru dat 

V kontaktním centru probíhá každoročně evaluace spokojenosti klientů, dotazník jsem 

zařadila do příloh (viz. příloha č. 1), který mi byl z malé části předlohou, dále jsem využila 

dotazníku Bc. Novákové, která svou magisterskou práci stavěla na podobném tématu 

v Terénním programu (viz. Příloha č. 7).  

Dotazníky jsem doplnila o potřebné otázky pro výzkum a sestavila polostrukturované 

interview s ohledem na výzkumné cíle. Pro sběr dat jsem využila polostrukturované 

interview, jelikož jsem chtěla předejít komplikacím při vyplňování dotazníku klienty, jako 

je špatný zrak, gramotnost, neporozumění aj. Na počátku výzkumu jsem sestavila 

záznamový arch, do kterého jsem zaznamenávala odpovědi respondentů. Předem jsem 

připravila otázky, na které jsem se respondentů dotazovala a odpovědi zaznamenávala do 

záznamového archu (viz. příloha č. 6). Abych příliš nenarušila chod kontaktního centra, bylo 

důležité, aby interview nebylo příliš časově náročné, a při jeho vyplňování, zajistit 

respondentům soukromí v oddělené poradenské místnosti. Před zahájením sběru dat jsem 

provedla pilotní sběr (28. 10. 2019 – 10. 11. 2019), abych ověřila, že polostrukturované 

interview skutečně odpovídá na otázky mého výzkumu a zároveň jsem chtěla ověřit, zdali je 

interview vhodnou metodou pro sběr dat.  

Samotný sběr dat potřebných k výzkumu probíhal od 10. 11. 2019, kdy byl proveden první 

rozhovor do 24. 2. 2020, kdy jsem zaznamenala poslední interview. V interviewu jsem 

využila několik typů otázek, jako jsou uzavřené, otevřené nebo polozavřené. Účastníci 

výzkumu byli předem informováni o výzkumné práci, o cílech studie, o jejich anonymitě i 

způsobu sběru dat a jejich zpracování. Rozhovory s respondenty jsem zaznamenávala pouze 

do záznamového archu, nebyl pořizován audiozáznam ani videozáznam. S každým 

respondentem byl proveden jeden polostrukturovaný rozhovor o délce jedné hodiny. 

Tematickým jádrem studie je analýza spokojenosti klientů, které je podřízeno získávání 

ostatních údajů. Stanovila jsem si 4 okruhy témat, kterých se polostrukturované interview 

bude dotýkat. Do záznamového archu jsem si předem připravila 15 otázek. Na některé 

otázky lze odpovědět ano/ne, jiné jsou otevřené nebo doplňující a v rozhovoru také využiji 

bodovací škály spokojenosti pro snadnější vyhodnocení získaných dat. Podle odpovědí 

respondentů se interview bude dotvářet. Jedná se tedy především o snahu zjistit: 

 

1. Osobní (demografické) údaje – pohlaví, věk, bydliště, nejčastěji užívaná 

droga, způsob aplikace drogy 

2. Služby Stage 5 očima respondentů – jak dlouho KC navštěvují, jak často, 

jestli vyhovuje otevírací doba, jaké intervence v KC využívají 

3. Spokojenost s intervencemi – S jakou intervencí jsou/nejsou spokojeni, zdali 

jsou spokojeni s časy, ve které jednotlivé intervence poskytujeme, jestli 

využívají i jiná KC popřípadě terénní programy, co respondentům v KC 

chybí 

4. Hodnocení (bodovací škála) – známkování personálu, intervencí a 

spokojenosti s časem. 
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Mimo dat získaných na základě polostrukturovaného interview ve své práci, uvádím data 

získaná evaluačním šetřením, které v KC probíhá každoročně pomocí dotazníkového šetření. 

Dále jsem provedla analýzu existujících informací a zdrojů, která poskytuje možnost 

srovnání. 

 

7.2 Metoda zpracování a analýzy dat 

Pro fixaci dat jsem vypracovala záznamový arch, jehož součástí jsou i předem vytvořené 

otázky, na které jsem se respondentů dotazovala. Do záznamových archů jsem 

zaznamenávala osobní údaje respondentů a odpovědi na všechny otázky v průběhu 

rozhovoru. Záznamový arch sloužil pro zaznamenávání odpovědí, ale také pro poznámky 

tazatele. U otevřených otázek jsem se rovněž snažila zaznamenat celé odpovědi respondentů, 

které jsem následně po provedení rozhovoru, řádně přepisovala pomocí textového editoru v 

PC (Microsoft Excel). Výzkum využívá modelu zakotvené teorie, která má tři základní 

analytické fáze: otevřené, axiální a selektivní kódování. Metoda zpracování dat je důležitou 

součástí výzkumu, jelikož na ní závisí samotný průběh a výsledek analýzy. 

Strauss a Corbinová (1999) o zakotvené teorií uvádí, že je induktivně odvozená ze zkoumání 

jevu, východiskem není testování hypotéz. Zakotvená teorie zahrnuje řadu postupů, návodů 

na zacházení s daty a specifické kódovací techniky. Během využité kódovací techniky 

výzkumník projde v zásadě třemi stádii – otevřené, axiální a selektivní kódování. 

Analýza dat probíhala pomocí kódovacích technik, které poskytuje zakotvená teorie. 

Otevřené kódování bylo první fází při analýze dat. Na základě výzkumných otázek jsem 

potřebná data nejprve kódovala a následně přepisovala ze záznamového archu. Kódy byly 

následně rozděleny do kategorií, kde jsem využila textového editoru Microsoft Excel. 

Během otevřeného kódování bylo využito i barvení textu pro lepší přehlednost. Vynechávala 

jsem tedy veškeré věty, nebo jejich části, které nenesli podstatnou informaci pro výzkum. 

Zaznamenávala jsem pouze informace odpovídající na výzkumné otázky, abych redukovala 

množství informací pouze na slova sdělující podstatné informace pro výzkum. Strauss a 

Corbinová (1999) o Axiálním kódování píší v souvislosti s využitím postupů a zaměřením 

na objevení doplnění nových kategorií. V praxi to znamená, že výzkumník musí rozvíjet 

každý jev/kategorii. Poslední, tedy třetí fází, je Selektivní kódování, které zahrnuje výběr 

jedné klíčové kategorie. Strauss a Corbinová (1999) uvádí, že klíčové kategorie by měla 

odpovídat na zkoumaný problém. 

Součástí zpracování dat je editorování. Jedná se o proces, který se propojuje s kódováním. 

Editorování lze chápat jako velmi širokou škálu drobných úprav, doplnění s cílem zvýšit 

plynulost a srozumitelnost textu (Miles & Huberman, 1994). Pro lepší orientaci v získaných 

datech jsem využila také techniky barvení textu. Barevně jsem si zabarvila jednotlivé 

výzkumné otázky, které jsem dále dělila podle konkrétních barev. 
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Dílčí postupy: 

- Otevřené kódování, Axiální kódování, Selektivní kódování 

- Editorování 

- Barvení textu 

- Kategorizování 

- Výčet jednotlivých kategorií a jejich frekvence (jaké odpovědi se opakovaly, jak 

často) 

- Vyhodnocení – deskriptivní statistika 

 

7.3 Etické normy a pravidla výzkumu 

Americká psychologická asociace (APA) přijala v roce 1982 Etické principy při výzkumu 

s lidmi s cílem neohrozit a nepoškodit účastníky výzkumu. Najdeme v nich například 

respekt a ohled vůči účastníkům výzkumu, výzkumník by si vůči respondentům měl 

zachovat respekt a úctu. Účastníci mají právo na informace, měli by být obeznámeni s tím, 

čeho se účastní a jaké jsou cíle a smysl výzkumu. Účastníkům musí být zajištěna anonymita, 

mají právo na soukromí s výjimkou, když tyto osoby dají souhlas s neanonymitou ještě před 

započetím výzkumu. Účastníci by také měli mít právo na odstoupení z výzkumu, jejich účast 

by měla být založena na dobrovolnosti a možnosti kdykoli odstoupit. 

Jedním ze základních předpokladů a závazkem pro výzkumníky při získávání informací 

pomocí interview je nijak nepoškodit a neohrozit účastníky výzkumu. Současně se tento 

problém týká i tazatele, který i sebe vystavuje určitému riziku (Miovský et al., 2004). 

Klienti nízkoprahového kontaktního centra Stage 5 i jiných kontaktních center a terénních 

programů jsou poměrně zvyklí na provádění evaluačních dotazníků spokojenosti. Poměrně 

značnou roli zde sehrávají klienti, kteří do kontaktního centra dochází pravidelně s určitým 

cílem a velmi zřídka jsou ochotni projevit svou nespokojenost, protože mají obavy, že by 

jejich námět mohl být vnímán jako nevděčnost. U těchto klientů budu apelovat na detailnější 

seznámení s cílem výzkumu a s jeho záměrem. Zároveň si uvědomuji výhody i nevýhody 

své role kontaktního pracovníka a zároveň výzkumníka. Klienty velmi dobře znám a oni mě, 

jejich ochota zapojit se do výzkumu bude pravděpodobně vyšší. Naopak si uvědomuji i 

rizika, jako může být strach klientů, „stěžovat“ si na službu. Budu dbát na podrobné 

seznámení respondentů s cílem výzkumu. Před samotným začátkem provedení studie jsem 

svůj záměr diskutovala s vedením neziskové organizace Progressive, s vedoucím 

Kontaktního centra a s kolegy ve Stage 5. S vedoucím KC jsme se domluvili, že získané 

výsledky objektivně odprezentuji ve své diplomové práci a zároveň je budu prezentovat na 

poradě před kolegy KC, kde navrhnu náměty na zlepšení nebo doplnění některých intervencí 

a společně je prodiskutujeme. Kolegy jsem ujistila, že budou znát předem termíny, ve 

kterých budu připravena data sbírat a na tyto dny a časy si budu rezervovat oddělenou 

poradenskou místnost vždy s důrazem na co nejmenší narušení provozu KC. 
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Etické normy a pravidla ve výzkumu: 

− Jediným tazatelem je výzkumník (Simona Smetanová) 

− Respondenti do výzkumu vstupují zcela dobrovolně a mají právo kdykoli svou účast 

ve výzkumu přerušit 

− Respondentům je před začátkem interview vysvětleno, čeho se účastní, cíl a záměr 

výzkumu 

− Respondenti jsou ujištěni o zachování jejich anonymity ve výzkumu 

− Respondentům zajišťuji soukromí a klid na interview vždy v oddělené místnosti 

− Záznamové archy bezpečně uchovám a budou sloužit výhradně pro účely mého 

výzkumu 

 

7.4 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor se shoduje s primární cílovou skupinou kontaktního centra. Jsou to 

problémový a často dlouhodobý uživatelé návykových látek, kteří odpovídají definici 

EMCDDA (osoba užívající heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekční 

uživatel jakékoliv jiné drogy). V hl. m. Praze byl za rok 2018 odhadován, nejvyšší relativní 

počet problémových uživatelů a zároveň vysoký počet uživatelů opioidů (Mravčík et al., 

2018). 

V roce 2017 byl počet klientů v kontaktu 1513 (kvalifikovaný odhad), denně KC Stage 5 

tedy navštíví v průměru 70 klientů. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o naše služby. To se 

projevuje vyšším počtem kontaktů, nárůstem objemu vyměněného injekčního materiálu i 

vyššími čísly u jednotlivých poskytovaných výkonů (Výroční zpráva Progressive o.p.s. 

2017, 2017).  V roce 2018 byl počet klientů v kontaktu nižší, než v předchozím roce a to o 

127 kontaktů. Naopak vzrost počet individuálních poradenství (o 136), o více jak polovinu 

se navýšil počet poskytnutých krizových intervencí nebo poradenství po rodiče a osoby 

blízké (Výroční zpráva Progressive o.p.s. 2017, 2017). Nárůst zájmu klientů o naše služby 

vedl k rozšíření týmu o peerworkera a uvědomění, že naše služby nelze rozvíjet bez znalosti 

zpětné vazby od našich klientů a práci na vylepšení našich služeb. 

Respondenty pro výzkum jsem vybrala přes instituci. Plánovala jsem oslovit všechny klienty 

a klientky, kteří vstoupí do kontaktní místnosti. Zároveň bylo žádoucí, abych klienty a 

klientky znala a věděla, že využívají nebo v minulosti využili více našich intervencí zároveň, 

aby mohli hodnotit jejich využití. Jde tedy o institucionální výběr účelový. Miovský (2006) 

uvádí, že metoda záměrného (účelového) výběru je pravděpodobně nejrozšířenější metodou 

s jakou se můžeme u kvalitativního přístupu setkat. V praxi to znamená, že do výzkumu 

zapojujeme takové respondenty, kteří splňují určitá stanovená kritéria, určená vlastnosti. Na 

základě stanoveného kritéria pak vyhledáváme pouze ty jedince, kteří nám tato kritéria 

budou splňovat. 

 

 



40 
 

Kritéria pro zařazení do výzkumu: 

− Uživatelé návykových látek 

− Věk klientů/klientek musí být 18 a výše  

− Klienti využívající intervencí v KC 

− Klienti/Klientky kontaktního centra Stage 5  

− Klienti/Klientky přicházející do kontaktní místnosti (nikoli do výměnné místnosti) 

− Klienti/Klientky, kteří souhlasí s účastí ve výzkumu 

Od 28. 11. 2019 - 24. 2. 2020 byly uskutečněny rozhovory s klienty pro výzkum 

v kontaktním centru STAGE 5.  Během čtyř měsíců bylo provedeno celkem 30 rozhovorů. 

Žádný z klientů neodmítl svou účast ve výzkumu ani ji nepřerušil. Nebylo překvapením, že 

převážnou část respondentů tvoří muži a to v počtu 19 což tvoří 72% respondentů. Zbylých 

27 % tvoří ženy, v počtu 11 respondentek viz Graf č. 1.  Věkový průměr mužů je 37 let a u 

žen je průměrný věk 35 let.  

Dlouhodobě se mluví o stárnoucí populaci uživatelů drog, přičemž každoročně prováděné 

evaluační šetření spokojenosti u našich klientů ukazuje věkový nárůst a vyšší průměrný věk 

u našich klientů (Výroční zpráva Progressive o. p. s., 2018) Nejmladším respondentem byl 

muž 18 let a nejstarším byl rovněž muž 54 let. Nejmladší ženou byla respondentka ve věku 

19 let. 

Graf č. 1: Rozdělení respondentů ve výzkumu dle pohlaví 
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Tabulka č. 3 ukazuje, kde nejčastěji respondenti uváděli trvalé bydliště a aktuální bytovou 

situaci. Trvalé bydliště na území hl. m. Prahy uvedlo 21 respondentů (71% respondentů).  

Nejvíce respondentů uvedlo trvalé bydliště v městské části Prahy 10 a to celkem 7 

respondentů, 4 respondenti uvedli Městskou část Praha 5, Praha 6,4 a 3 má shodně po 3 

respondentech a pouze jeden uvedl Prahu 8, stejně tak Beroun, Benešov, Děčín, Tábor, 

Jeseníky, Ostravu, Říčany, Aš a Ústí nad Labem. 99% respondentů, kteří uvádí, trvalé 

bydliště v Praze také doplňují, trvalí pobyt na úřední adrese.  U otázky aktuálního způsobu 

žití nejčastěji uvedli bezdomovectví (celkem 13 respondentů), dále Squat (celkem 9 

respondentů), Azylový dům (celkem 2 respondenti), byt s přáteli (2 respondenti), ubytovna 

(2 respondenti) a jedna respondenta odpověděla, že žije v nepojízdném odstaveném 

automobilu.  

Tabulka č. 3 – Respondenti studie rozdělení dle trvalého bydliště a způsobu žití 

Respondent/ka Trvalé bydliště Způsob žití 

Respondent      1 Praha 10 – Úřad Bezdomovec 

Respondent      2 Praha 5 – Úřad Bezdomovec 

Respondent      3 Praha 10 – Úřad Squat 

Respondent     4 Jeseníky – Úřad Squat 

Respondent     5 Praha 6 – Úřad Squat 

Respondentka 6 Praha 10 – Úřad Bezdomovec 

Respondent     7 Tábor – Úřad Azylový dům 

Respondentka 8 Ostrava Azylový dům 

Respondent     9 Praha 10 – Úřad Bezdomovec 

Respondentka 10 Praha 6 – Úřad Byt s přáteli 

Respondentka 11 Praha 4 – Úřad Byt s přáteli 

Respondent     12 Praha 10 – Úřad Ubytovna 

Respondent     13 Děčín Bezdomovec 

Respondent     14 Ústí nad Labem Bezdomovec 

Respondentka 15 Praha 3 – Úřad Squat 

Respondent     16 Praha 10 – Úřad Bezdomovec 

Respondent     17 Aš Squat 
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Respondentka 18 Praha 6 – Úřad Squat 

Respondentka 19 Beroun Bezdomovec 

Respondent     20 Praha 4 – Úřad Ubytovna 

Respondent     21 Benešov – Úřad Bezdomovec 

Respondent     22 Říčany Squat 

Respondent      23 Praha 5 – Úřad Bezdomovec 

Respondentka 24 Praha 5 – Úřad Azylový dům 

Respondentka 25 Pelhřimov Squat 

Respondent     26 Praha 8 – Úřad Bezdomovec 

Respondentka 27 Praha 4 – Úřad Auto 

Respondent     28 Praha 10 – Úřad Bezdomovec 

Respondentka 29 Praha 3 Bezdomovec 

Respondent      30 Praha 3  – Úřad Squat 

 

Tabulka č. 4 uvádí současnou užívanou návykovou látku respondentů a také jakým 

způsobem danou látku užívají. Z odpovědí je nejčastěji užívanou návykovou látkou 

substituční preparát Subutex (Buprenorphin hydrochloridum), který měl sloužit primárně 

jako lék, užívaný při závislosti na opioidech. Subutex užívá 13 respondentů z dotázaných 

stejně jako pervitin. Ovšem se liší způsob aplikace NL u dotázaných, Subutex si injekčně 

aplikuje 7 respondentů a zbylých 6 užívá látku per os. U pervitinu výrazně převládá aplikace 

návykové látky injekčním způsobem a to uvedlo 11 respondentů, 1 respondent uvedl, že 

pervitin kouří z alobalu a stejně tak je na tom aplikace nosem (sniffing).  Pouze 2 respondenti 

uvedli pravidelné užívání Heroinu stejně jako Metadonu. U Heroinu shodně uvádí aplikaci 

kouřením z alobalu a u Metadonu per os.  

Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR, naopak výrazně dominují uživatelé 

pervitinu 33,5 tis. oproti uživatelům opiátů 10,2 tis. z celkového odhadovaného počtu (v roce 

2018) 43,7 tis. problémových uživatelů drog. Podobné výsledky přináší data, získané 

výzkumem provádění kolegyní Kristýnou Novákovou v terénním programu (Progressive 

o.p.s.) z roku 2019, kde výrazně převládají uživatelé pervitinu, přesněji 20 respondentů 

uvádí užívání pervitinu ze vzorku 30 respondentů a naopak pouze 9 z dotázaných uvedlo 

pravidelné užívání Subutexu (Nováková, 2020). 
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Tabulka č. 4 – Respondenti studie rozdělení dle užívané návykové látky a způsobu užívání. 

Respondent/ka Užívaná návyková 

látka 

Způsob užívání návykové látky 

Respondent      1 Subutex Injekční aplikace 

Respondent      2 Subutex Per os 

Respondent      3 Pervitin Injekční aplikace 

Respondent     4 Pervitin Injekční aplikace 

Respondent     5 Pervitin Injekční aplikace 

Respondentka 6 Subutex Injekční aplikace 

Respondent     7 Metadon Per os 

Respondentka 8 Subutex Per os 

Respondent     9 Subutex Injekční aplikace 

Respondentka 10 Heroin Kouření z alobalu 

Respondentka 11 Pervitin Kouření z alobalu 

Respondent     12 Subutex Per os 

Respondent     13 Pervitin Injekční aplikace 

Respondent     14 Subutex Injekční aplikace 

Respondentka 15 Subutex Injekční aplikace 

Respondent     16 Pervitin Injekční aplikace 

Respondent     17 Pervitin Injekční aplikace 

Respondentka 18 Subutex Per os 

Respondentka 19 Subutex Injekční aplikace 

Respondent     20 Pervitin Injekční aplikace 

Respondent     21 Subutex Injekční aplikace 

Respondent     22 Heroin Kouření z alobalu 

Respondent     23 Subutex Per os 
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Respondentka 24 Metadon Per os 

Respondentka 25 Pervitin Sniffing (šnupání) 

Respondent     26 Pervitin Injekční aplikace 

Respondentka 27 Pervitin Injekční aplikace 

Respondent     28 Pervitin Injekční aplikace 

Respondentka 29 Subutex Per os 

Respondent     30 Pervitin Injekční aplikace 
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III. Výsledky  

Výsledky výzkumu jsou prezentovány v následujících kapitolách, které jsou seřazeny a 

prezentovány podle struktury rozhovoru a doplněny o výsledky získané z jiných zdrojů jako 

jsou výroční zprávy, evaluační dotazníky spokojenosti klientů kontaktního centra Stage 5 

z předchozích let, studií provedenou kolegyní Novákovou z roku 2019 v terénním programu 

nebo v Disertační práci paní doktorky Šťastné. Výsledky studie budou prezentovány tak, aby 

byly odpovědí na výzkumné otázky. Během rozhovorů bylo osloveno 30 respondentů, kteří 

byli seznámeni s cílem studie. Všichni respondenti souhlasili s účastí ve výzkumu a ochotně 

sdělovali svoje odpovědi k otázkám v poradenské místnosti (místnost nepřístupná klientům), 

která nám umožnila soukromí, klid a čas na odpovědi a jejich zaznamenávání. 

8. Výsledky evaluačních dotazníků spokojenosti klientů se službami 

kontaktního centra v r. 2020 

 

Jak dlouho a jak často respondenti navštěvují kontaktní centrum a vyhovuje jim otevírací 

doba kontaktního centra Stage? 

Respondenti nejčastěji uvádí dobu využívání služeb kontaktního centra 3 roky (5 

respondentů). Dále pak 8, 7, a 5 let (4 respondenti).  Nejkratší doba byla uvedena 1 rok a to 

u jednoho z nejmladších respondentů. Frekvence využívání našich služeb se nejčastěji 

pohybovala 2x-3x týdně a to u 19 respondentů, 8 respondentů odpovědělo, že kontaktní 

centrum navštěvují pouze 1x do týdne a 3 respondenti uvádí, že pravidelně dochází 4x a více 

do týdne.  

Tabulka č. 5 – délka využívání služeb kontaktního centra u respondentů 

Doba využívání kontaktního centra Počet respondentů 

9 let 4 respondenti 

8 let 4 respondenti 

7 let 4 respondenti 

6 let 2 respondenti 

5 let 4 respondenti 

4 roky 3 respondenti 

3 roky 5 respondenti 

2 roky 4 respondenti 

1 rok 3 respondenti 
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V odpovědích převažuje spokojenost respondentů (17 respondentů) s otevírací dobou 

kontaktního centra. Nejčastěji uvádí, že jsou spokojeni, protože jim otevírací doba stačí na 

využití všech intervencí, které nabízíme a oni je potřebují. Naopak 13 respondentů vyjádřilo 

nespokojenost s otevírací dobou KC. Ty nejčastější důvody pro nespokojenost respondentů 

jsou ohledně víkendů, kdy má Stage 5 zavřeno. Během víkendových dní by naše služby 

chtělo využívat celkem 9 respondentů z dotázaných. Již v minulosti při dotaznících 

spokojenosti klienti často uváděli, že by uvítali, kdyby KC bylo otevřeno i během víkendů 

nebo státních svátků (Výroční zpráva Progressive o.p.s., 2018). Jako další důvod pro 

nespokojenost uvedli 4 respondenti k denní délce otevírací doby. Z mnoha důvodu mohou 

navštěvovat KC pouze ráno nebo večer a nikoli v čase od 10 do 18 hodin a proto by uvítali 

prodloužení otevírací doby. 

 

Graf č. 2 – Spokojenost klientů s otevírací dobou Kontaktního centra 
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Jaké intervence klienti v KC využívají?   

Nejvyužívanější intervencí v kontaktním centru je výměnný program, který využívá nebo 

v minulosti využilo všech 30 respondentů (19 mužů a 11 žen). Nápojový a potravinový 

servis využívá 26 respondentů (15 mužů a 11 žen), nejčastěji se jedná o šťávu nebo čaj, který 

je v kontaktním centru klientům k dispozici zdarma. 23 respondentů (13 mužů a 11 žen) 

uvedlo, že využívají hygienický servis, tedy možnost se v kontaktním centru zdarma 

vysprchovat, avšak pouze ve stanovené časy a s nutností se na konkrétní čas objednat 

předem. Poradenství využilo 20 respondentů (10 mužů a 10 žen). Respondenti často uváděli 

krizovou intervenci nebo předléčebnou intervenci, pouze 1 žena odpověděla, že si 

potřebovala s někým popovídat jen tak.  

Možnost ošacení v kontaktním centru využilo 19 respondentů (10 mužů a 9 žen), převážně 

se jedná o spodní prádlo. 16 respondentů (10 mužů a 6 žen) se nechalo otestovat na infekční 

nemoci v našem zařízení. Stejný počet respondentů využívá zdravotní ošetření a možnost 

socioterapeutických aktivit (celkem 15 respondentů). Zdravotní ošetření využívá více žen, 

nejčastěji pro drobná poranění po injekční aplikaci nebo absces. Z rozhovorů s respondenty 

vyplívá, že ženy častěji svůj zdravotní stav konzultují se zdravotníky v našem zařízení. 

Naopak socioterapeutické aktivity jsou více využívány muži, kterých je mezi našimi klienty 

celkově mnohem více. Druhou nejméně využívanou službou je asistence, kterou 

poskytujeme klientům zejména kvůli úředním věcem, jako je zhotoveného občanského 

průkazu, registrace na úřad práce nebo k lékařům. Asistenční službu využívá 14 respondentů 

(10 mužů a 4 ženy). Prodejní automat, který se nachází ve výměnné místnosti, využívá pouze 

9 respondentů (8mužů a 1 žena) a to z důvodu sterilních filtrů nebo pánvičky. Jeden klient 

uvedl, že si v automatu pravidelně kupuje ponožky. 

Graf č. 3 – Využívané intervence rozděleny podle pohlaví  
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Jsou klienti spokojeni s intervencemi, které kontaktní centrum nabízí? 

Většina respondentů uváděla spokojenost s nabídkou intervencí a ujišťovali se, že chtějí 

podat pouze návrh na doplnění nebo rozšíření již nabízených intervencí, které by jim osobně 

v kontaktním centru vyhovovalo. Pouze 1 respondent vyjádřil spokojenost s celkovou 

nabídkou intervencí v kontaktním centru (,,je tu vše, co potřebuji, víc už si nemohu přát, je 

tu o mě hezky postaráno“) a nechtěl žádnou doplnit ani rozšířit. Respondenti se postupně 

vyjádřili k tomu, jaké intervence jim vyhovují a se kterými naopak nejsou spokojeni a byl 

dotazován důvod pro jejich nespokojenost.  

 

Nejvíce jsou respondenti spokojeni se zdravotním ošetřením, poradenstvím, testováním na 

infekční nemoci a asistenční službou, kde žádný z klientů neuvedl nespokojenost.  

Respondenti oceňují možnost individuálního poradenství v oddělené místnosti („kolikrát 

jsem byla v háji a tohle mi pomohlo, s někým si promluvit, nebo když jsem chtěla do léčby 

oni mi pomohli“). Jeden klient uvedl, že se chtěl objednat ke konkrétnímu pracovníkovi na 

individuální poradenství, ale nemohl, protože mu v tom nevyhověl klíčový pracovník.  

 

U možnosti asistencí respondenti shodně uváděli výhodu této intervence v kontaktním 

centru („sám bych se registrovat na úřad nikdy nešel, v minulosti jsem tam dost vyváděl, tak 

jsem byl rád, když mi nabídli pomoc a doprovodili mě tam“) jedna klientka odpověděla, 

opakovaný a neúspěšný pokus o zařízení nového občanského průkazu, kde byla opakovaně 

vyhozena pro svůj neupravený vzhled a když přišla v doprovodu kontaktního pracovníka, 

občanský průkaz jí byl vystaven. Tři respondenti uvedli, že oceňují možnost si na nové 

doklady vydělat v kontaktním centru, když využijí možnosti asistence. 

 

U zdravotního ošetření respondenti oceňují personál, který vnímají jako kompetentní a zcela 

profesionální („kolikrát mám absces, že se na něj sám nemůžu koukat, natož ho cejtit a nikdy 

se nade mnou vaše sestřička nepohoršovala, jako to dělají v nemocnici, zachránila mi 

ruku“). Oceňují ochotu a vzdělání zdravotního personálu. Přestože žádný z respondentů 

neuvedl nespokojenost se zdravotním ošetřením, navrhují, opětovné zavedení podávání léků 

jako je paralen (běžná ne opioidní analgetika), černé uhlí,… („dřív jste dávali léky na bolest, 

mám pár zubů, ale občas dost zlobí, uvítal bych, kdybych si tu mohl občas nějak paralen 

vzít“). 

 

U testování respondenti oceňují možnost přijít kdykoli bez objednání. 4 klienti uvedli, že 

oceňují schopnost zdravotního personálu vysvětlit klientům vše tak, aby informace byly 

srozumitelné a pro klienty pochopitelné. Dva z dotázaných klientů využili možnost testování 

v kontaktním centru z plné krve ve spolupráci s Remedis a využili možnosti léčby ve 

spolupráci s panem doktorem Řehákem z Remedis. 

 

Nejvíce diskutovaná byla spokojenost klientů s výměnným programem, kde spokojeno bylo 

13 respondentů a 18 vyjádřilo nespokojenost. Klienti oceňují, že si v kontaktním centru 

mohou měnit vysoké počty injekčních stříkaček a možnost never share injekčních stříkaček.  
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Dále jsou spokojeni s možností obdržet tři injekční stříkačky navíc, když u sebe nemají 

špinavé. Nespokojeni jsou se zpoplatněním některého HR materiálu, jako jsou pánvičky 

(nebo také „rozdělávačky“ na přípravu dávky) nebo sterifiltry (nasazovací filtry s 

membránou, která zachycuje nežádoucí částice obsažené v droze určeny na jedno použití). 

Klienti uvádí, že v jiných KC lze sterifiltr nebo pánvičku obdržet zdarma („dvacka za 

sterifiltr pro bezďáka je fakt úlet“). Respondenti by uvítali, kdyby se cena výše zmíněného 

HR materiálu alespoň výrazně snížila, aby byl dostupný pro více klientů. 

 

Respondenti oceňují možnost si dát v KC zdarma čaj nebo šťávu. 3 z respondentů využívají 

možnosti ohřátí jídla v mikrovlnné troubě. Naopak 13 respondentů uvedlo, že nejsou 

spokojeni, protože postrádají možnost se zdarma najíst. Mohou si pouze zakoupit čínskou 

polévku za 5Kč. Uvítali by, kdyby byla možnost potravinové banky a kávy zdarma.  

 

S hygienickým servisem bylo nespokojeno 10 respondentů. Nejčastější důvod pro jejich 

nespokojenost uvedli v nedostatku teplé vody („když jsem první nebo druhý v pořadníku na 

sprchu, tak je to dobrý, pak už není teplá voda a v zimě je to fakt nepříjemný se sprchovat 

v ledové vodě“). 4 respondenti odpověděli, že jim nevyhovuje omezený počet míst na sprchu 

(„kolikrát přijdu v půl 11, chci se nahlásit na sprchu a ono už není místo, to se ti stane 

jednou, dvakrát, třikrát a pak už to nezkoušíš, bylo by super mít možnost sprchy i 

odpoledne“). Respondenti by uvítali nejen rozšíření kapacity na sprchu, ale i více dní, kdy 

by byla možnost sprchy využít. 

Poskytnutí šatstva oceňuje 11 respondentů („vždy najdu to, co potřebuju“). Nejčastěji 

využívají možnost čistého spodního prádla. Výtky mají převážně muži, kteří mají problém 

v KC sehnat ponožky a obuv. Uvítali by, kdybychom sehnali více dárců a oni měli možnost 

pravidelného odběru ponožek, obuvi a spodního prádla. Ženy naopak uváděli nedostatek 

větších velikostí („já už se na oblečení ani neptám, nikdy nemáte nic na slony, přece všechny 

smažky nejsou vychrtlý na kost“). 1 respondentka uvedla, že ji nevyhovuje maximální počet 

kusů na osobu (3kusy).  

 

Naopak jsou respondenti spokojeni s možností socioterapeutických aktivit, jako je vaření, 

piknik, opékaní buřtů, návštěva Pražské ZOO nebo planetária v Praze. 1 respondent uvedl, 

že je nespokojený („chtěl jsem do planetária a když jsem se hlásil, už bylo obsazeno, to mě 

dost naštvalo, některé akce by se mohli opakovat“). 

 

S prodejním automatem byla většina klientů nespokojena. Shodně by uvítali, kdy automat 

byl na takovém místě, aby ho mohli využívat převážně v době zavřené výměnné místnosti 

(„když máte otevřeno a dáte mi 3 buchny navíc, proč by si měl za dvacku kupovat, nedává 

mi to smysl“). Nespokojenost projevují i s cenou některého HR materiálu, který jsem 

popisovala u výměnného programu. 1 respondent uvedl, že v automatu kupuje ponožky, 

které jsou v něm za lepší cenu. 

 

Žádnou z nabízených intervencí klienti nepovažují za zbytečnou, pouze 5 klientů uvedlo, že 

jim přijde zbytečný automat ve výměnné místnosti. 
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Tabulka č. 6 - Spokojenost mužů a žen s nabízenými intervencemi, které využívají 

 

Intervence 

Výměnný program 5                     14 8                      4 

Poradenství 10 10 

Zdravotní ošetření 6 9 

Nápojový a potravinový servis 9                     6 4                      7 

Hygienický servis 7                     6 6                      4 

Poskytnutí šatstva 5                     5 6                      3 

Socioterapeutické aktivity 9                     1 5 

Asistenční služba 10 4 

Testování na infekční nemoci 10 6 

Prodejní automat 1                     7                        1 

 

 

Vyhovují klientům časy, ve kterých jsou jednotlivé intervence poskytovány? 

Graf č. 4 ukazuje spokojenost respondentů s časy, kdy jednotlivé intervence mohou 

využívat. Graf je rozdělen na muže a ženy. Z odpovědí vyplívá, že 10 respondentů a 9 

respondentek je spokojeno s časy, kdy intervence mohou využívat. 9 respondentů a 3 

respondentky naopak uvedli, že by uvítali změnu v časech. Nejčastěji se nespokojenost 

týkala s nedostatkem časového prostoru pro využívání sprchy, kde by uvítali i odpolední 

možnost využití, aby mělo možnost osprchovat se více klientů (4 respondenti). 1 respondent 

pak uvedl, že by mu vyhovovalo, kdyby sprcha byla nabízena více dní v týdnu. Dále pak u 

výměnného programu, kde jim přijde otevírací doba nedostatečná vzhledem k jejich 

časovým možnostem. Někteří respondenti navrhují výměnnou místnost otevřít i o víkendech 

a svátcích (3 respondenti) jiným by postačilo, kdyby výměnná místnost byla otevřena každý 

den o 2 hodiny déle (2 respondenti). 

 

 

 

MUŽI ŽENY 

      Ano  Intervence Ne Ano Ne 
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Graf č. 4 – Spokojenost respondentů s časy, kdy jsou intervence poskytovány 

 
 

 

Využíváš současně i jiné kontaktní centrum nebo terénní program? Pokud ano, z jakého 

důvodu? 

Většina respondentek (73%) současně využívá i jiné kontaktní centra a terénní programy. 

Důvodů, proč využívají i jiná kontaktní centra a terénní programy je vícero.  

Několik respondentek současně uvedlo i více důvodů pro využívání jiných KC nebo TP. 

Nejčastěji se důvody týkají časové a místní dostupnosti. Pokud si potřebují vyměnit injekční 

materiál a jsou v dosahu terénního programu, tak jejich služby využijí. Častěji využívají 

jiných programů za účelem výměny injekčního materiálu (4 respondentky). 2 respondentky 

pak uvedli, že využívají kontaktní centrum Sananim, v době kdy Stage 5 je zavřené, nebo 

v zimní měsíce za účelem bytí v teple. 

 

 Pouze 27 % respondentek odpovědělo, že nevyužívá mimo kontaktní centrum Stage 5 jiné 

nízkoprahové zařízení nebo terénní program. Jsou spokojení s intervencemi, které poskytuje 

a vnímají je jako dostačující pro jejich potřeby. Zároveň uvádí, že jim vyhovuje místní 

dostupnost a mají jistotu i v časech, kdy mohou naše intervence využívat.  
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Graf č. 5 – Současné využívání jiných kontaktních center nebo terénních programů u žen 

 

U respondentů jsou výsledky relativně podobné jako u respondentek. 80% respondentů 

uvádí, že využívají zároveň i jiné kontaktní centrum, nebo terénní program. Uváděné 

důvody, proč respondenti využívají i jiná nízkoprahová zařízení nebo terénní programy se 

shodují s důvody, které uváděly ženy.  

 

Nejčastěji se jedná o časovou dostupnost, pokud si potřebují vyměnit injekční materiál, 

ochotně využijí terénní program, který je dostupný o víkendech i svátcích, což respondenti 

vítají. Jiné kontaktní centrum využívají převážně z nedostatečné kapacity Stage 5 například 

v zimě, nebo o víkendech. Častěji využívají, mimo Stage 5, kontaktní centrum Sananim, 

které sídlí nedaleko. 

 

 

Naopak pouhých 20 % odpovědělo, že nevyužívají současně i jiné kontaktní centrum nebo 

terénní program. Zde opět vychází, že klientům přijdou dostačující intervence ve Stage 5. 

Oceňují možnost vetší výměny injekčních stříkaček, kterou jim terénní program nevymění. 

Naopak několik respondentů uvedlo (4 respondenti), že v minulosti současně využívali 

kontaktní centrum Sananim, ale vzhledem k měnícím se pravidlům pro vstup do kontaktní 

místnosti, jejich služby přestali využívat („měl jsem rád káčko na Sanáči, ale od té doby, co 

do kontaktky můžou jen oblíbenci, jsem tam nešel a vlastně by mě ani nepustili“).  

 

ANO

NE

SOUČASNÉ VYUŽÍVÁNÍ JINÝCH KC NEBO TP (ŽENY)
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Graf č. 6 - Současné využívání jiných kontaktních center nebo terénních programů u mužů 

 

Z podobného výzkumu provedeného v terénním programu vyplývá, že 17 respondentů (z 30 

dotázaných) využívající terénní program současně navštěvuje i K-centrum nebo jiné 

nabízené služby jako je například sanitka. Důvodů pro návštěvu K-centra bylo více, 

například je to možnost testování na infekční nemoci (4 respondenti), 2 respondenti uvedli, 

že pokud nezastihnou terénní pracovníky, mají jistotu v K-centrum, které je stabilní, 2 

respondenti uvedli, že K-centrum vyhledávají pro nákup sterifiltrů. Opakovala se i odpověď, 

že K-centrum nabízí potravinový servis, mají v něm možnost využití internetu, mohou 

využít možnost ošacení, nebo si za pomoci pracovníků obstarat doklady (Nováková, 2020). 

 

Chybí respondentům něco v kontaktním centru Stage 5? 

Z dlouhodobých evaluačních výzkumů prováděných v kontaktním centru Stage 5 vychází, 

že klientům dlouhodobě chybí v našem centru možnost si zdarma nebo za symbolickou 

částku vyprat. 

 

Jejich potřeba se promítla i do mého výzkumu, kde 72% respondentů a respondentek uvádí, 

že by uvítali pračku v kontaktním centru Stage 5. Klienti vnímají tuto intervenci v zcela 

nedostatečném zastoupení („nabízíte mi stále dokola oblečení, kterého bych měla už plné 

igelitky, ale kde si ho mám vyprat, tak ho po pár dnech vyhodím, jen protože je špinavé“).  

 

2 respondenti uvedli, že nemohou využívat kontaktní místnost, protože mají psy a těm je 

vstup zakázán. Navrhují, že by ocenili, kdyby mohli do kontaktní místnosti i některá zvířata, 

protože by pak měli větší možnost využívat intervencí, které nabízí Stage 5. 

 

4 respondentům chybí ve Stage 5 holicí strojek mimo nabízených žiletek. Jeho využití by 

ocenili převážně na krácení vlasů. 

ANO

NE

SUČASNÉ VYUŽÍVÁNÍ JINÝCH KC NEBO TP (MUŽI)
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2 respondenti postrádají možnost jídla zdarma, což se ukázalo i ve spokojenosti 

s potravinovým servisem. 3 respondentky navrhují, aby v kontaktní místnosti byla 

k dispozici varná konvice a várnice na čaj, aby nemusely pokaždé říkat kontaktním 

pracovníkům. 

 

1 respondent by uvítal, kdyby se vrátila možnost vzít si od kontaktních pracovníků léky na 

bolest. V minulosti se tým kontaktního centra rozhodl tuto intervenci zastavit, protože v ní 

neviděli smysl a ani řešení příčiny bolesti a víc klientů bylo s touto změnou výrazně 

nespokojeno. 

 

Chybí ti nějaká služba/intervence mimo nabízených ve Stage 5? 

Z 30 dotazovaných respondentů, 16 odpovědělo, že jim nabídka intervencí přijde kompletní 

a maximálně by ji rozšířili, viz ot. 11. 

 

14 respondentů navrhuje doplnění, protože jim nabídka nepřijde zcela kompletní. 8 

respondentů by uvítalo, kdyby byl v kontaktním centru opět přítomen v některé dny lékař. 

Ačkoli je přítomna zdravotní sestra, některé úkony nemůže dělat a tak jsou odesíláni do 

nemocnic. Klienti častěji návštěvu nemocnice neuskuteční, protože s ní nemají dobré 

zkušenosti s personálem (7 respondentů uvádí nepříjemnou zkušenost se zdravotním 

personálem). 

 

4 respondenti by uvítali, kdyby Stage 5 spolupracovala s psychiatrem nebo byl přímo 

přítomen v některé dny ve Stage 5. Psychiatrická péče by jim pomohla zlepšit psychický 

stav, nebo se snadněji dostat k substituční léčbě. 

 

1 klient navrhuje, aby byla možnost si v kontaktním centru nechávat odložený Subutex, který 

by mu byl vydáván, protože byl o něj několikrát okraden. 
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Graf č. 7 – Kolik respondentů by uvítalo zavedení nové intervence 

 

Spokojenost respondentů s pracovníky kontaktního centra Stage 5 

 

Většina respondentů uvedla, že jsou spokojeni s personálem a ohodnotili je známkou 1, jak 

je znázorněno v tabulce č. 7. Z celkového počtu 11 respondentek pouze dvě ohodnotili 

známkou 2, ty své známkování odůvodnili na základě konfliktem s jednou z pracovnic. 

Přesto více žen hodnotilo známkou 1 než mužů, ačkoli tyto výsledky mohou být ovlivněny 

spíše nižším zastoupením žen ve výzkumu. 

 

Celkem 16 respondentů personál ohodnotilo známkou 1 a 3 respondenti známkou 2 opět 

z důvodu nesympatie k jedné z pracovnic. Respondenti často poukazovali na to, jak jsou 

kontaktní pracovníci důležitý článek v jejich životě a jak záslužnou a nezáviděníhodnou 

práci vykonávají („když mi je nejhůř stačí mi přijít sem a vychrlit to vše na …….., s ní se 

cítím jako člověk a nemusím se stydět za to, co jsem a kam jsem došel“). O pracovnících 

mluví jako o profesionálech s lidským a přátelským přístupem bez předsudků a s empatií 

(„chodím sem rád si jen pokecat, tady se cítím jako člověk a nemusím se za sebe stydět“). 4 

respondenti uvádí, že je personál vždy ochotný jim pomoci („kdykoli přijdu a něco potřebuji, 

tak to dostanu, nechápu, jak můžete dělat to co děláte často bez vděku od nás“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kompltní nabídka intervencí

ANO NE
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Tabulka č. 7 – Spokojenost s personálem kontaktního centra Stage 5 

 

 

Kategorie známek  Muži Ženy 

1  16 9 

2  3 2 

3  0 0 

4  0 0 

5  0 0 

 

 

9. Výsledky evaluačních dotazníků spokojenosti klientů se službami 

kontaktního centra v r. 2018 a 2019 doplněny z jiných zdrojů 

 

Evaluační dotazníky jsou v kontaktním centru sbírány každoročně vždy před koncem roku 

a vyplňuje ho 30 respondentů. V roce 2017 i 2018 jsem se podílela na sběru a vyhodnocování 

dat, a protože jsou některé otázky podobné, bude zajímavé data v závěru práce porovnat. 

Rozdělení respondentů dle pohlaví bylo v minulých letech velmi podobné, převažují muži 

viz tab. č. 8. 

Tabulka č. 8 – Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

2018 18 12 

2019 20 10 

2020 19 11 

 

Průměrný věk u respondentů byl v roce 2018 34,6 let. V roce 2019 již průměrný věk 

uživatelů výrazně stoupnul na 36 a v roce 2020 jsem zaznamenala průměrný věk u 

respondentů 36,7 let. Průměrný věk u uživatelů drog má tendenci se zvyšovat a stárnoucí 

populace je častěji ohrožena osamocením, kde jim právě využívání KC a vztah s pracovníky 

může pomoci a osamocení předcházet. 

Nejčastěji užívanou návykovou látkou u našich respondentů byl v roce 2018 pervitin, ten 

uvedlo 20 respondentů. Zbylých 10 uvedlo Subutex, Suboxon a v neposlední řadě heroin. 

V roce 2019 pervitin uvedlo méně respondentů, než v předchozím roce, tedy 15 respondentů 

a naopak se zvýšil počet respondentů, kteří za primární drogu označili Subutex. Výsledky 

z roku 2020 vyrovnali počet respondentů primárně užívajících pervitin a Subutex (13 

respondentů pervitin a 13 uvedlo Subutex). 

Odpovědi dle pohlaví 

Muži Ženy 
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Vyhovuje respondentům otevírací doba kontaktního centra Stage? 

V roce 2018 převažovala v odpovědích spokojenost klientů s otevírací dobou kontaktního 

centra (20 respondentů), pouze 10 respondentů nebylo spokojeno s otevírací dobou. Jak lze 

vidět v následujícím grafu (graf č. 8) v roce 2019 již spokojenost respondentů byla nižší a 

větší polovina (16 respondentů) odpověděla, že jim otevírací doba nevyhovuje. Větší 

spokojenost se pak opětovně ukazuje u klientů v roce 2020, kde 17 respondentů uvedlo, že 

jsou spokojeni s otevírací dobou kontaktního centra. Výsledky z roku 2020 mohlo do určité 

míry i ovlivnit opatření plynoucí z pandemie coronaviru, kdy kontaktní centrum bylo 

uzavřeno klientům a fungovala pouze výměnná místnost. 

 

V odpovědích se opakovaly návrhy na prodloužení otevírací doby kontaktního centra nebo 

rozšíření i na víkendy a svátky. 

 

Podobné výsledky přinesla studie provedená v roce 2010, kde se mimo jiné klientů 

nízkoprahových center dotazovali na otevírací dobu a jejich spokojenost s ní. 15 respondentů 

uvedlo, že jsou spokojeni s otevírací dobou kontaktního centra a tudíž jim vyhovuje. Ostatní 

respondenti navrhovali rozšíření otevírací doby, 5 respondentů navrhovalo otevření od 10 

hodin dopoledne, 1 respondent by navrhoval prodloužení otevírací doby do 18 hodin a jeden 

respondent by uvítal, kdyby mu bylo kontaktní centrum otevřeno 24 hodin denně (Šťastná, 

2010). 

 

Graf č. 8 – Spokojenost respondentů s otevírací dobou kontaktního centra za rok 2018 a 

2019 a 2020 
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Jaké intervence klienti v KC využívají?   

Nejvyužívanější intervencí v kontaktním centru je výměnný program, který v roce 2018 

využívalo 30 respondentů, v roce 2019 rovněž 30 respondentů a v roce 2020 také všech 30 

respondentů. Z výročních zpráv Progressive o.p.s. lze ve zkoumaných letech pozorovat 

jednak nárůsty klientů přicházejících do KC, ale také nárůst počtů poskytnutých intervencí. 

Skutečnost s narůstajícími počty se promítá i do následujícího grafu, kde se ukazuje rostoucí 

zájem klientů o nabízené intervence (Evaluace spokojenosti klientů v roce 2018,2019 a 

2020). Ve zkoumaných letech zaznamenáváme u klientů zvyšující se zájem o nabízené 

intervence. Výměnný program je každoročně nejvyužívanější intervencí a tam jsou čísla 

stejně vysoká u ostatních intervencí lze sledovat nárůst v počtu provedených intervencí i 

v počtu klientů, kteří je využijí.  

 

U socioterapeutických aktivit nelze data porovnávat, jelikož jejich pravidelnost byla uvedena 

až na přelomu roku 2018 a 2019.  

 

Nejméně klientů využije prodejní automat, který je ve výměnné místnosti. Pokud by se 

nacházel v ulici, kam mají klienti přístup i v době, kdy je kontaktní centrum zavřené, bylo 

by jeho využití u klientů pravděpodobně častější (4 respondenti). 

 

Graf č. 9 – Počet klientů využívající uvedené intervence za rok 2018 a 2019 a 2020 
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Jsou klienti spokojeni s intervencemi, které kontaktní centrum nabízí? A jaké mají návrhy 

na zlepšení? 

V Následujícím grafu lze pozorovat, kolik respondentů bylo spokojeno s využíváním a 

kvalitou intervencí ve zkoumaných letech. Překvapující jsou výsledky dotazníků za rok 2018 

a 2019, které prováděli pracovníci kontaktního centra, kde respondenti méně vyjadřovali 

nespokojenost. Z následujícího grafu (graf č. 10) lze u respondentů pozorovat snižující 

spojenost s intervencemi.  

 

V roce 2018 projevilo nespokojenost s intervencemi 10 respondentů. 2 respondenti projevili 

nespokojenost u nápojového a potravinového servisu, kde by uvítali polévku zdarma. 6 

klientů uvedlo nespokojenost s hygienickým servisem, uvítali by, kdyby měli možnost 

osprchovat se častěji než doposud, tedy prodloužení času, kdy klienti mohou sprchu 

využívat.  

 

1 respondent je nespokojená s poskytnutím šatstva, jelikož vnímá častý nedostatek ponožek 

a spodního prádla. Nespokojenost projevil 1 respondent i u testování na infekční choroby, 

kde mu nevyhovuje kvalita testů a chtěl by u nás možnost odběrů z plné krve. 

 

V roce 2019 bylo celkem nespokojených respondentů 18.  Nespokojenost se týkala více 

intervencí. 7 respondentů uvedlo nespokojenost u hygienického servisu, pro nedostatek teplé 

vody (malý bojler), nedostatku času na osprchování (20minut) a zároveň by někteří 

navrhovali, aby možnost osprchování byla častěji, tedy i v jiné dny nebo prodloužení této 

intervence například o hodinu nebo dvě hodiny. 4 respondenti uvedli nespokojenost 

s poskytnutím šatstva, kde by uvítali možnost větších velikostí a spodního prádla. 3 

respondenti by uvítali, kdyby ve Stage 5 byl na minimální úvazek lékař nebo psychiatr. 

Nespokojenost se objevila i u nápojového a potravinového servisu (1 respondent), ti by 

uvítal, kdyby byla ve Stage 5 potravinová banka, polévka zdarma a rychlovarná konvice 

v kontaktní místnosti. S prodejním automatem byly nespokojeni 3 klienti, kteří nevidí jeho 

smysl ve výměnné místnosti a zároveň mluví o předraženém HR materiálu, který jinde 

mohou dostat zdarma. 

 

Tabulka č. 6 ukazuje nespokojenost nebo spokojenost klientů v roce 2020, kterou jsem 

popsala na straně 47. 
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Graf č. 10 – Spokojenost klientů s využíváním a kvalitou intervencí za rok 2018 a 2019 a 

2020 

 

Výsledky provedeného výzkumu v roce 2010 v nízkoprahových službách poukazují na 

některé nedostatky, které respondenti v daném výzkumu zmínili. Je to například nemožnost 

si vyprat prádlo nebo se osprchovat (6 respondentů), krátký pobyt v kontaktní místnosti (2 

respondenti), Malá kapacita kontaktní místnosti (2 respondenti), absence právního 

poradenství (1 respondent), absence aplikační místnosti (1 respondent), malá nabídka 

studených nápojů (1 respondent) a v neposlední řadě nedostatečná propagace služeb. 

Z provedeného výzkumu také vyplývá, že někteří respondenti pochybují o smyslu 

instalovaného automatu, kterým si myslí, že je zbytečně drahý a zároveň nevyužívaný 

(Šťastná, 2010). 

 

 

 

Chybí ti nějaká služba/intervence mimo nabízených ve Stage 5? Poupravil by, jsi nějakou 

již zavedenou intervenci? 

Ačkoli spokojenost klientů se službami kontaktního centra byla v uplynulých letech vysoká, 

návrhy na doplnění nebo zavedení nějaké intervence zaznamenáváme každoročně.  

 

V roce 2018 klienti navrhovali pravidelnost socioterapeutických aktivit (hlavně vaření) 

nejlépe každý týden (5 respondentů). 4 respondenti by uvítali, kdyby Stage 5 nabízela 

potravinovou banku („tady dostanu polívky za 5 kaček, někde je zadara, ale zkus to jíst každý 

den, na káčku v Sanáči maj občas jídlo zdarma, proč to u vás tedy nejde? To bych si přál“). 

2 respondenti by navrhovali, aby kontaktní centrum nabízelo více časů na sprchu. 
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V roce 2019 by respondenti nejvíce ocenili, kdyby se rozšířila časová dotace pro sprchu (5 

respondentů). Klientům nevyhovuje možnost se osprchovat pouze v pondělí, ve středu a 

v pátek, kdy je kapacita 6 klientů. Spokojení nejsou ani se systémem objednání se na sprchu 

a často by využili spíše odpolední časy („já nemám budík, někdy se mi nepodaří vstát, abych 

u vás byl před 10 hodinou, a když přijdu v 10.30hod už není místo“). Jiná klientka uvedla, 

že dopoledne potřebuje sehnat peníze na dávku („ráno mám úplně jiné starosti s tím, kde 

sehnat peníze a kde si za ně koupit, mít možnost se osprchovat i odpoledne, tak to využiju“). 

3 respondenti by uvítali, kdyby ve Stage 5 byla k dispozici klientům pračka, která by 

fungovala na podobném principu jako sprcha.  4 respondenti navrhovali poupravit otevírací 

dobu K-centra. 2 respondenti by navrhovali otevírací dobu prodloužit od 8hod do 20hodin. 

1 respondent by K-centrum rád využíval i o víkendech a svítcích a 1 respondent navrhuje 

mít otevřeno nonstop. 

 

V roce 2020 respondenti navrhovali podobné úpravy jako v předchozích letech. Jejich 

odpovědi se lišili u přání mít k dispozici ve Stage 5 lékaře. Respondenti by uvítali, kdyby 

byl v K-centru přítomen obvodní lékař, ale i psychiatr. Ostatní odpovědi se shodují 

s předešlými lety. Respondenti by uvítali mít větší možnost se osprchovat, vyprat si a 

docházet do K-centra i o víkendech či ve večerních hodinách. 

 

Spokojenost respondentů s pracovníky kontaktního centra Stage 5 

Spokojenost klientů kontaktního centra je jednou z klíčových částí každoročního 

evaluačního dotazníku spokojenosti klientů a proto mohu interpretovat data z roku 2018, 

2019 i 2020. 

 

V roce 2018 tým kontaktních pracovníků kladně ohodnotilo 28 respondentů známkou 1. 2 

respondenti ohodnotili pracovníky 2. Celkově byli respondenti spokojeni s týmem 

kontaktního centra. Oceňovali na něm profesionalitu, ochotu pomoci, zájem o klienty a 

respektující přístup bez předsudků. 

 

V roce 2019 bylo šetření provedeno s podobným výsledkem. Spokojených respondentů 

s týmem kontaktního centra bylo 29 a ohodnotili pracovníky známkou 1. 1 respondent by 

tým ohodnotil známkou 2, kvůli nedostatečné ochotě jednoho kontaktního pracovníka. 

Opakovaně kladně hodnotili profesionalitu pracovníků, ochotu pomáhat, respekt ke 

klientům a zájem o ně. 

 

V roce 2020 respondenti uvedli, že jsou spokojeni s personálem a ohodnotili by je známkou 

1 (25 respondentů). 5 respondentů ohodnotilo tým kontaktních pracovníků známkou 2, 

většinou z důvodů předchozích konfliktů, nebo striktního dodržování pravidel („někdy mi 

přijde, že vás brzdí pravidla a že je až moc hrotíte“).  
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Respondenti oceňují, co pro ně pracovníci dělají a jejich respektující přístup („chodím sem 

ráda, tady na mě nekoukají jako na špínu, cítím se tady jako člověk“). Shodují se na 

profesionalitě týmu, ochotném přístupu, zájmu o klienty a přístupu bez předsudků.  

Respondenti také shodně uvádějí, že mají k jednotlivým pracovníkům důvěru a vědí, že se 

na ně mohou kdykoli obrátit s nějakým problémem. 3 respondenti oceňují multidisciplinární 

tým („dobrý je, že tu máte sestřičku, adiktologa i sociálního pracovníka a nejednou jsem 

toho opravdu využil“). 

 

10. Shrnutí výsledků analýzy z roku 2018, 2019 a 2020 

Respondenti zahrnutí ve výzkumu jsou klienti K-centra Stage 5, využívajících těchto služeb 

často dlouhodobě a to nejčastěji 3 roky nebo 8 let. Frekvence návštěv u klientů je velmi 

pravidelná a dle odpovědí se pohybovala 2x-3x týdně. Průměrný věk klientů kontaktních 

center má tendenci se zvyšovat. U respondentů jsem zaznamenala průměrný věk 37let u 

mužů a u žen je to o dva roky méně. Převážnou část klientely tvoří muži s trvalým bydlištěm 

na území hlavního města Prahy aktuálně bez přístřeší. Relativně velkou oblibu si u 

respondentů získal Subutex, který je aktuálně v popředí užívaných návykových látek 

respondenty. Z odpovědí respondentů vyplývá, že nejčastěji užívanou návykovou látkou je 

Subutex sháněný na černém trhu a pervitin. U obou návykových látek převládá injekční 

aplikace. Respondenti užívající Subutex shodně uvádí, ž u nich nemá sublinguální aplikace 

takové účinky jako injekční. Častěji kombinují Subutex s pervitinem nebo alkoholem. Pouze 

2 respondenti uvedli, že užívají Metadon a Heroin. 

Důvodem častých návštěv K-centra je jednoznačně atraktivita výměnného programu, který 

je využíván všemi respondenty, kterých jsem se dotazovala. Atraktivita výměnného 

programu spočívá v možnosti velkých výměn, pestrého výběru injekčních stříkaček i HR 

materiálu a možnosti, možnost obdržet 3 injekční stříkačky navíc a výměny zdarma (kontrast 

s lékárnami nebo automatem). Respondenti uvádí, že jim vyhovuje klid ve výměnné 

místnosti.  

Zároveň je K-centrum často vyhledáváno i pro nápojový a potravinový servis. Klienti těchto 

center často využívají možnosti návštěv i v K-centru Drop In a Sananim, protože každé 

centrum zdarma nabízí něco jiného a klienti se v těchto nabídkách velmi dobře orientují. 

Většina respondentů také využívá hygienického servisu a kladně hodnotí i možnost 

poradenství. Vyšší počet respondentů navštěvuje K-centrum kvůli zdravotnímu ošetření, 

které na základě výsledků z výzkumu provedeného v r. 2020 využívá více žen a to nejčastěji 

pro drobná poranění po injekční aplikaci, absces nebo možnosti testování na infekční 

nemoci. V posledních letech se pracovníci K-centra snažili o zavedení socioterapeutických 

aktivit, které se těší velké oblibě u klientů. 

Většina respondentů uváděla spokojenost s nabídkou intervencí a ujišťovali se, že chtějí 

podat pouze návrh na doplnění nebo rozšíření již nabízených intervencí. Nejvíce jsou 

respondenti spokojeni s intervencemi, jako je individuální poradenství, asistenční služba 

nebo testování na infekční nemoci, kde podávají minimum návrhů na doplnění nebo zlepšení 

těchto intervencí a stejně tak je to u socioterapeutických aktivit. 
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Ti respondenti, kteří označují nízkoprahové služby, jako nedostatečně atraktivní, navrhují 

často podobné úpravy, jako je nedostatečný potravinový servis, nedostatečný hygienický 

servis, nepřívětivá pravidla týkající se vícero oblastí jako je délka pobytu v kontaktní 

místnosti (více jak 1 hodinu/den) převážně v zimních měsících nebo možnost využívaní 

některých intervencí pouze v omezeném čase. Někteří respondenti také uvádí, že jim přijde 

nedostatečná otevírací doba a navrhují její prodloužení (od 8hod do 20hodiny) a to i o 

víkendech nebo svátcích. Vítky jsem zaznamenala i na vybavení a vzhled kontaktní 

místnosti, kde klientům nejvíce vadí absence oken. Respondenti dlouhodobě navrhují 

rozšíření kontaktních center a zavedení aplikačních místností. Největší diskuze pak vzniká 

u prodejního automatu, který je ve výměnné místnosti a jeho provozní doba je omezena na 

otevírací dobu výměnné místnosti a respondenti pak nevidí smysl v jeho využití. Přesto 

respondenti nenachází intervenci, která by byla v K-centru zbytečná nebo nevyužívaná. 

Respondenti dále oceňují personál kontaktního centra Stage 5. Shodují se, že samotná 

atraktivita centra není jedinou podstatou pro jeho využívání, ale je pro ně důležité i s jakým 

personálem se v K-centru potkávají. Respondenti kladou důraz na důvěru mezi pracovníkem 

a klientem, která je základem pro jejich vztah. Většina respondentů uvedla minimálně 

jednoho pracovníka, se kterým si vybudovali vztah. Zároveň kladou důraz i na zájem ze 

strany personálu, podporu, ochotu pomáhat, individuální přístup a respektující přístup. 

Respondenti u pracovníků oceňují otevřenost a upřímnost. Respondenti se shodují, že mají 

k personálu důvěru, ačkoli se míra jejich důvěry liší. 
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IV. Diskuze 

Nejen kontaktní centrum Stage 5 musí reagovat na potřeby cílové skupiny, takové potřeby 

se mění a jsou ovlivněny mnoha faktory, jako je měnící se věk klientů nebo délka užívání 

návykových látek. Cílovou skupinou kontaktních center jsou často problémový uživatelé 

návykových látek, pouze malá část klientů KC je tvořena rodinami uživatelů a 

experimentátory. Užívání NL sebou nese také celou řadu negativních dopadů, které se 

netýkají pouze samotného jedince, ale celé společnosti a na tomto principu staví 

nízkoprahové služby. Negativní důsledky z užívání návykových látek můžeme pozorovat 

v několika oblastech a rovinách jako je individuální nebo celospolečenská, kde můžeme dále 

kategorizovat jednotlivé roviny. Užívání nelegálních drog je uznávaným faktorem, který 

přispívá k celosvětové zátěži způsobené nemocností a zároveň NL patří mezi 

nejvýznamnější faktory, které se podílejí a celkově ovlivňují nemocnost i úmrtnost. 

S užíváním spojujeme akutní i chronické zdravotní problémy, které dále umocňují různé 

faktory od užívané látky přes aplikaci až k velikosti užívané dávky. Každý klient, člověk, 

uživatel NL nebo respondent je jiný, a proto na každého jedince mají faktory odlišný vliv i 

dopady. 

Užívání návykových látek a s tím i spojená kriminalita se soustředí do krajů, kde mapujeme 

vyšší průměrnou mzdu a také nabízí větší anonymitu. Z Výroční zprávy (Mravčík et al., 

2018) je již tradičně relativně nejvyšší počet problémových uživatelů odhadován v Praze a 

v Ústeckém kraji, kde je současně nejvyšší počet problémových uživatelů opioidů. Je patrné, 

že s porovnáním s předchozími lety je odhadovaný počet PUD (pervitin a opioidy) na území 

hl. m. Prahy mírně vyšší, stejně jako v ostatních krajích na území České republiky. Drogová 

situace se v jednotlivých částech metropole poměrně liší. Problémový uživatelé opioidů, 

zneužívají především buprenorfin a ustupující zájem je naopak o heroin z černého trhu. 

Sledujeme mimo již zmíněných látek užívání morfinu, oxykodonu nebo fentanilu v podobě 

náplastí. V opiové sezóně se také užívá surové opium, díky makovým polím v bezprostřední 

blízkosti hlavního města. Taková pole jsou lákavá pro uživatele opioidů a v letních měsících 

je honě navštěvují. Na území hl. m. Prahy je odhadovaný počet uživatelů za rok 2017 16 200. 

V Praze registrujeme také vyšší počet služeb zabývající se léčbou a resocializací včetně 

následní péče, které reagují na vyšší počet UD. Konkrétně jsou to nízkoprahové služby, 

ambulantní léčby, substituční centra i doléčovací programy. Terapeutické komunity v Praze 

zastoupeny nejsou, ačkoli Praha na minimálně tři komunity a jejich provoz přispívá. 

Nízkoprahové služby jsou v kontaktu až s 80 % problémových uživatelů drog, avšak pouze 

v naprosto nedostatečném počtu 3 kontaktních center a 4 terénních programů (Výroční 

zpráva o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze za rok 2017, 2018). Z praxe, 

výročních zpráv a jiných dokumentů a studií je patrné, že kapacita kontaktních center v hl. 

m. Praze je dlouhodobě naplněna a vytížena a například v zimních měsících, není schopna, 

poskytnou služby kontaktní místnosti všem klientům, kteří o ně projeví zájem. S rostoucím 

věkem našich klientů se také mění jejich potřeby (zdravotní, sociální, ekonomické, samota,..) 

a na to je pochopitelně nutné reagovat úpravou nebo doplněním intervencí. Dlouhodobě od 

našich klientů slýcháme o nedostatku zdravotní péče pro naše klienty, jako jsou specialisté 

z řad psychiatrie i gerontopsychiatrie, stomatologie, gynekologie a dalších. 
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Jedním ze čtyř základních pilířů protidrogové politiky je Harm Reduction, těžištěm přístupu 

je ochrana lidských práv, upřednostnění zdraví a osobní odpovědnosti a také ochrana 

veřejného zdraví. HR vychází z předpokladu, že uživatelé návykových látek si dostatečně 

uvědomují rizika svého chování, avšak navzdory snažení nejsou schopni svou závislost řešit 

nebo jí zabránit. HR se snaží minimalizovat nepříznivé sociální, zdravotní a ekonomické 

dopady užívání návykových látek, usiluje o kontaktování co možná největší skupiny 

uživatelů a stabilizovat jejich životní situaci. A pokud se v budoucnu rozhodnou abstinovat, 

dopadů z jejich užívání snad nebude tolik. 

V následujícím textu budu diskutovat získaná data prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů, prováděných v kontaktním centru Stage 5 a částečně je budu porovnávat se 

získanými daty z jiných studií od jiných autorů. 

Zastoupení pohlaví u respondentů ve výzkumu nebylo vyrovnané. Rozhovor byl proveden 

se 30 respondenty. 19 respondentů uvedlo mužské pohlaví a zbylých 11 byly ženy. Klientela 

kontaktního centra je z velké části tvořena muži, taková data získává kontaktní centrum na 

základě sběru anonymních kódů od klientů i z každoročních dotazníkových šetřeních, kde 

se uvádí a zaznamenává pohlaví respondentů a klientů. 

Průměrný věk respondentů mužů v KC Stage 5 je 37 let a u žen 35 let. Na základě 

každoročních evaluačních šetření prováděných ve Stage 5 lze sledovat zvyšující se věk 

uživatelů návykových látek. V posledních letech lze sledovat trend stárnoucí drogové 

populace, který je velmi okrajově zmiňován i v této práce ve spojitosti s reakci na změnu 

potřeb u nízkoprahových klientů. V diplomové práci kolegyně Novákové, která sbírala data 

od klientů terénní služby, je věkový průměr klientů patrně nižší a to 35 let (Nováková, 2020). 

V roce 2010 byla provedena Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze, kde 

průměrný věk respondentů činil 32,7 let (Šťastná 2010). Srovnání dat může vypovídat o 

stárnoucí populaci uživatelů drog na kterou bude v budoucnu potřeba ragovat. V hl. městě 

Praze jsou v provozu tři kontaktní centra, kontaktní centrum Sananim, Drop In a Stage 5. 

Nepochybně každé kontaktní centrum má svou klientelu („jó do dropinu já nechodím, jsou 

tam starý feťáci, co tam vysedávaj celej den“). Pochopitelně každé KC má své důležité 

postavení v nízkoprahovém sektoru, a ačkoli několik klientů bezesporu sdílejí, někteří 

klienti mohou být naopak, ať už věkem, délkou užívání NL nebo postavením ve společnosti 

specifickou klientelou pouze jednoho kontaktního centra. 

Trvalé bydliště na území hl. m. Prahy uvedlo 21 respondentů. 99% z těchto respondentů, 

kteří uvedli trvalé bydliště na území hl. m. Prahy, mají trvalý pobyt na úřední adrese. 

Nejčastěji je to MČ Prahy 10 dále pak Praha 5, 6 a 4. Většina respondentů se reálně zdržuje 

v hlavním městě, ačkoli jsem u respondentů zaznamenala trvalé bydliště například 

v Berouně, Benešově, Děčíně nebo v Ostravě, ale na adrese trvalého pobytu se 

z nejrůznějších důvodů nezdržují. Nejčastěji respondenti u otázky aktuálního způsobu žití 

odpovídali, že aktuálně žijí na ulici bez přístřeší (bezdomovectví). Dále pak na squatu, 

v azylovém domě, nebo s přáteli ve sdíleném bydlení. 
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Nejčastěji užívanou návykovou látkou u respondentů je substituční preparát Subutex a 

pervitin. Substituční léčba Subutexem nebo Suboxonem je pro klienty mnohem atraktivnější 

než substituční léčba Metadonem. Velkou výhodou metadonu lze spatřovat například v jeho 

bezplatnosti, a naopak jistou nevýhodou může být například v časové náročnosti. Do jisté 

míry mohla být otázka ovlivněna tím, že v těsné blízkosti Stage 5 (cca 300 m) sídlí lékař, 

který tento substituční preparát předepisuje. Většina klientů k němu dochází pouze pro 

recept, jeho nároky na pacienty jsou minimální a takřka je u něj absence rozhovorů 

s pacienty, a tak v jeho okolí vzniká černý trh. Dlouhodobě se s lékařem snaží KC otevřít 

diskuzi, ale neúspěšně. Obchodování se Subutexem je poměrně časté, klienti nemají dostatek 

financí a aby si mohli léky vyzvednout, musí je prodávat.  U respondentů užívajících 

Subutex převládá injekční aplikace, stejně tak je to u uživatelů pervitinu. Ze studie 

prováděné v roce 2010, respondenti nejčastěji označovali jako primární drogu pervitin (21 

respondentů) a teprve na druhém místě byl Subutex (15 respondentů). Stejně tak Výroční 

zprávy uvádí za nejčastěji užívanou drogu pervitin. Je tedy otázkou, zdali poloha KC v těsné 

blízkosti lékaře předepisujícího substituční preparát, přímo ovlivňuje cílovou skupinu nejen 

výzkumu, ale i KC. Jedním z problémů, které poloha KC a výše zmiňovaného lékaře může 

být i nově vznikající otevřený drogový trh a velmi časté konflikty se sousedy KC, které na 

Jaře 2020 vyústili až k dočasnému pozastavení poskytování veškerých služeb Kontaktním 

centrem Stage 5. 

Stěžejní částí této práce je spokojenost klientů s poskytovanými intervencemi. Kontaktní 

centrum Stage 5 nabízí několik intervencí, které se dají rozdělit na tři kategorie, 

zdravotnické, adiktologické a sociální služby. Shodně všichni respondenti ve výzkumu 

uvedli, že nejčastěji využívají v KC výměnný program. Oblíbenosti se výměnný program 

těšil i v předchozích letech (2018 a 2019). Klientům nejvíce na výměnném programu 

vyhovuje soukromí výměnné místnosti, která je neprůchozí a poskytuje klientům dostatek 

času na výměnu. Výměna HR materiálu probíhá jednak v kontaktních centrech nebo lze 

využít terénních programů. Ze statistik kontaktního centra Stage 5, ale i z Výročních zpráv 

o stavu ve věcech drog můžeme pozorovat zvyšující se zájem klientů o výměnu HR 

materiálu v KC nebo TP. Výměnný program lze označit za velmi účinný nástroj, který lze 

v KC pozorovat. Během výměny lze navazovat kontakt s klienty, kteří nechodí do kontaktní 

místnosti, tedy nejsou nijak zachyceni a časem stráveným společně na výměně budovat vztah 

a mapovat klientovu životní situaci. Druhou nejčastěji využívanou intervencí je nápojový a 

potravinový servis, který je poskytován zdarma až na některé výjimky jako je káva, sušenka 

a polévka (5 Kč). Oblíbenost této intervence může zvyšovat i fakt, že lze poskytovat i 

klientům, kteří vstoupí pouze do výměnné místnosti a nemusí si pro ni chodit pouze do 

kontaktní místnosti. Pitný režim je velmi důležitým nástrojem pracovníků po celý rok, kdy 

nápoj v zimně klientům pomáhá se zahřát a v létě zase uhasit žízeň. Častěji využívanou 

intervencí je u respondentů i hygienický servis, poskytnutí šatstva a poradenství. Častěji 

respondenti využívají i testování na infekční nemoci, využívání testování mohl ovlivnit i 

fakt, že Stage 5 začala spolupracovat s Remedis a panem doktorem Řehákem a v KC 

probíhaly testy z plné krve na HCV. Klienti si pro výsledky přišli do KC, v případě 

pozitivních výsledků jim byla nabídnuta léčba ve zdravotním zařízení Remedis.  
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Z rozhovorů lze soudit, že respondenti mají povědomí o nabízených intervencí v KC, vědí, 

v jakých denních časech je lze využívat a popřípadě jsou ochotní je hledat i v jiných 

kontaktních centrech. Většina respondentů získává nebo získala od intervencí přesně to, co 

potřebovali. Nejméně využívanou intervencí je prodejní automat, který klienti poměrně 

často označují za zbytečný, pokud zůstane ve výměnné místnosti. Podobná atraktivita služeb 

byla zachycena i ve výzkumu prováděném v r. 2010, kde oceňují atraktivitu v možnosti 

výměny zdarma, nebo možnost odpočinku. 

Dalším stěžejním tématem mé práce jsou návrhy na zlepšení nabízených intervencí, 

popřípadě doplnění o chybějící intervence. U většiny respondentů jsem zaznamenala 

spokojenost s nabídkou intervencí v KC a někteří zdůrazňovali, že nechtějí, aby jejich 

návrhy byly vnímány jako nespokojenost nebo nevděčnost. Pouze jeden respondent nenavrhl 

žádnou změnu a intervence mu vyhovují tak, jak jsou aktuálně nastaveny. Nikdo 

z dotázaných neoznačil poskytované intervence za zbytečné. Nejvíce diskutovanou 

intervencí je výměnný program. Klienti oceňují možnost výměny vysokého počtu injekčních 

stříkaček, možnosti injekčních stříkaček navíc a prostředí výměnné místnosti. Na druhou 

stranu by ale ocenili, kdyby zpoplatněný HR materiál měli možnost, s nějakým početním 

limitem, dostávat zdarma. Jedná se o rozdělávačku a sterifiltr, který je ve Stage 5 za poplatek. 

Respondenti také uvádí, že v jiných KC (Sananim i Drop In) mají možnost tyto věci odebrat 

zdarma, tyto informace bohužel nemohu potvrdit, jelikož je nemám zjištěné. Jsou tedy 

schopni vyhledat službu, kde HR materiál, který potřebují, obdrží zdarma, ale bylo by pro 

ně pohodlnější, mít možnost, je obdržet i v tomto KC. U poskytovaného poradenství jsem 

zaznamenala pouze jeden návrh na změnu a to u klienta, který se chtěl objednat na 

individuální poradenství k jinému pracovníkovi, než byl jeho klíčový pracovník a nebylo mu 

to umožněno. Chtěl by mít možnost si v soukromí popovídat s kýmkoli z týmu kontaktních 

pracovníků. Na tento problém se v minulosti v KC párkrát narazilo, zde je možnost 

diskutovat o výměně klíčového pracovníka na poradách týmu a společném setkání 

s klientem. 

U zdravotní intervence jsem zaznamenala několik respondentů, kteří navrhují opětovné 

zavedení podávání léku proti bolesti (běžná ne opioidní analgetika – paralen, ibalgin) a 

nemožnost odběru mastičky. Kontaktní centrum Stage 5 kdysi dokázalo klientům nabídnout 

léky tlumící bolest a klienty byla intervence hojně využívána. V roce 2018 se tým 

kontaktních pracovníků, pod tlakem zákonů, rozhodl léky klientům neposkytovat. Uživatelé 

si často stěžují na bolest zubů, zad nebo hlavy. Jejich bolesti mohou být například projevem 

abstinenčních příznaků, nebo jejich původ může být mnohem závažnějšího důvodu. Tým 

kontaktních pracovníků postupem času začal pochybovat o účelnosti intervence, protože u 

klientů neřeší samotnou příčinu, pouze projevy. Diskutována byla i nebezpečnosti 

kombinací drog a léků tlumících bolesti, či vliv těchto léků na životně důležité orgány (játra 

a užívání paralenu). Na podobném principu jsou i mastičky na různá poranění, které 

kontaktní pracovníci dříve občasně vydávali na výměně. Aktuálně klient mastičku může 

dostat například před víkendem, kdy je KC Stage 5 zavřeno, ale není možné, aby klient 

dostal mastičku bez předchozího ošetření a edukování o aplikaci mastičky a ošetření. 
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Představa týmu je, že klient musí přijít na ošetření, kde zdravotní sestra nebo vyškolený 

personál najde nejlepší variantu pro léčbu, klienta ošetří a domluví se na dalším setkání a 

postupu léčby. V tomto případě je možné, pokud zdravotní stav nevyžaduje jinak, vydání 

mastičky na domácí ošetření. Kdyby klienti chodili pouze pro mastičky, neměli by potřebu 

si nechat rány ošetřit ve sterilním prostředí zdravotním personálem. Zdravotník by neviděl, 

jak rána vypadá, jak, kam a v jakém prostředí si klient mastičku aplikuje, což by mohlo 

vyústit ve vážné komplikace v léčbě hojení ran. Přesto by respondenti uvítali opětovné 

podávání léků tlumících bolest (paralen, ibalgin) a mastiček bez zdravotního ošetření. 

Ošetření může být vnímáno i jako prostor pro navázání vztahu mezi klientem a pracovníkem. 

Podobně se vyjádřili i klienti terénního programu NO BIOHAZARD, kde shodně uvedli 

absenci léků na bolest (běžně dostupná analgetika) a uvítali by, kdyby jejich možnost dostání 

od terénních pracovníků byla zavedena (Nováková, 2020). Dlouhodobě lze pozorovat 

nedostatek zdravotní péče pro nízkoprahové klienty a zároveň i špatné zkušenosti klientů ze 

zdravotních zařízení (převážně nemocnice). Respondentům by vyhovovalo, kdyby v KC byl 

přítomen lékař (obvodní) a psychiatr. Z odpovědí respondentů plynou i návrhy na pozměnění 

hygienického servisu, kde mají zkušenost s nedostatkem teplé vody. V KC je k dispozici 1 

bojler na 6 klientů. Ze zkušenosti respondentů již 4 klient nemá možnost teplé vody a 

převážně v zimních měsících je teplá voda při sprchování nutností. Navrhují koupi většího 

bojleru, který by umožnil teplou vodu více klientům a zároveň by mohl rozšířit kapacitu 

klientů na osprchování v jeden den. Je otázkou, kdyby byla kapacita sprchy rozšířena, zdali 

by byla využívána. Ze zkušeností pracovníků vyplývá, že jsou dny, kdy se klienti na sprchu 

nehlásí a pak jsou naopak dny, kdy není možné všechny klienty, kteří projeví o sprchu v ten 

den zájem, kapacitně pojmout. Pracovníci kontaktního centra klientům umožnují ve 

výjimečných případech (po udání důvodu, často to může být menstruace, návštěva lékaře 

nebo úřadů) možnost se osprchovat i mimo vyhrazený čas. Respondentům v KC chybí 

možnost potravinové banky, kterou vyhledávají v jiných službách. Přijde jim nedostatečná 

možnost čínské polévky za poplatek. U respondentů jsem se také setkala s návrhem, aby 

v KC byla pračka. Uvítali by možnost si vyprat prádlo a zároveň by to přispělo k šetření 

s oblečením, které když ušpiní, jsou nuceni vyhodit a vzít si v KC nové. Pořízení pračky je 

týmem kontaktního centra bráno na vědomí a po předložení získaných výsledků i velmi 

diskutované téma, které má v týmu své příznivce, ale i odpůrce. Jednoznačnou výhodou je 

dát možnost klientům si vyprat prádlo, což může být vnímáno i jako rozumné z důvodu 

ekologie. Naopak druhá část týmu si není jista, jestli je možné z personálních i prostorových 

důvodů službu nabízet. Téma pořízení pračky jednoznačně není zavrhnuto, ale aktuálně mají 

zcela jiná témata k řešení. Jediná intervence, která byla respondenty spíše odmítána je 

prodejní automat, který je přítomen ve výměnné místnosti. Zde klienti pochybují o jeho 

smyslu a jsou přesvědčení, že by ho využili v případě, kdy je zavřená výměnná místnost a 

on by byl klientům přístupný. Zároveň připouští, že jej alespoň jednou v minulosti využili, 

mimo injekčního náčiní a ostatního HR materiálu zde můžeme najít i dámské hygienické 

potřeby, ponožky nebo rukavice.  
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V odpovědích převládala spokojenost respondentů s časovou dostupností kontaktní 

místnosti. Nejčastěji respondenti odpovídali, že jsou spokojeni s otevírací dobou 

kontaktního centra Stage 5, tedy nenavrhují změny na úpravu otevírací doby.  Uvádí, že jim 

otevírací doba přijde dostatečná pro využívání potřebných intervencí. Menší část 

respondentů naopak navrhovala úpravy otevírací doby. Nejčastěji se návrhy na úpravu 

otevírací doby dotýkaly víkendu, během kterých je kontaktní centrum zcela uzavřeno. 

Respondenti by uvítali, kdyby bylo možně Stage 5 využívat i během víkendů včetně státních 

svátků. Některým respondentům by postačilo, kdyby mohli využívat kontaktní centrum delší 

dobu během dne. Otevírací doba jim například koresponduje se zaměstnáním a oni často 

nemají možnost zastihnout otevřenou výměnnou místnost. Kritika se týkala i časového 

omezení pobytu v kontaktní místnosti (1 hod/den). Respondenti vnímají časové omezení 

negativně hlavně v zimních měsících, kdy mají větší potřebu trávit čas v teplém prostředí. 

Tým kontaktních pracovníku každoročně, typicky v zimě, diskutuje časové omezení pobytu 

v kontaktní místnosti a prakticky ho nelze poupravit. Pokud je kontaktní místnost prázdná a 

klient je indikován k delšímu pobytu v kontaktní místnosti, například z důvodu špatného 

zdravotního/psychického stavu, tým pracovníků se domlouvá na výjimkách individuálně. 

Pochopitelně v zimních měsících mají klienti větší potřebu být v kontaktní místnosti déle 

ideálně s možností přespání. Kapacita kontaktního centra je přibližně 8 klientů na 1hodinu, 

aby se mohlo vystřídat, co nejvyšší počet klientů. 

Personál kontaktního centra byl respondenty hodnocen výborně. Respondenti oceňují 

na personálu profesionální a empatický přístup bez předsudků. Ze zkušeností vědí, že se jim 

v KC vždy dostane pomoci a podpory. Oceňují zájem, který ze strany personálu cítí a jejich 

práci vnímají jako nedílnou součást jejich životů. Žádný z dotázaných respondentů neuvedl, 

že by byla porušena jeho práva, cítil se přehlížen, nepřijímán nebo diskriminován. 

Respondenti nevyslovili žádnou kritiku směrem k personálu kontaktního centra. Podobně 

ohodnotili respondenti tým terénních pracovníků TP No Biohazard, kde uváděli spokojenost 

s personálem a zmiňovali podobně profesionalitu i empatii (Nováková, 2020). Podobně se 

vyjadřují i respondenti studie prováděné v r 2010, kde na personálu nejvíce ocenili důvěru, 

pomoc a podporu, zároveň uvádí, že bez důvěry nelze budovat vztah. Častěji byla také 

zmiňována důležitost zkušenosti s drogou pracovníkem (Šťastná, 2010). Spokojenost 

klientů je pracovníky velmi zodpovědně a vážně vnímána. Proto je nesmírně důležité 

pravidelné vzdělávání pracovníků, ale i porady týmu, intervize a supervize, které 

zaměstnanci nejen neziskové organizace Progressive mají možnost absolvovat. 

V neposlední řadě se rozhovor zabýval mapováním, současného využívání jiných služeb 

nebo terénních programů u respondentů. U této otázky jsem předpokládala, že 

respondenti budou využívat i jiné služby s cílem najít intervenci, která v KC Stage 5 chybí. 

Většina respondentů uvedla, že využívají i jiné kontaktní centrum nebo terénní program. 

Důvodů pro využívání i jiných nízkoprahových služeb bylo uvedeno více. Nejčastěji se 

týkají časové a místní dostupnosti, pokud potkají terénní pracovníky a potřebují si vyměnit 

HR materiál, tak terénního programu využijí. Terénní pracovníky v minulosti využili i 

z důvodu zdravotního ošetření, asistence a možnosti telefonování.  
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Respondenti jako důvod pro návštěvu jiného zařízení uvádí oblibu někoho z personálu. 

Využívání jiných KC je opět častější v zimních měsících, kdy se respondenti snaží využít 

veškerých možností být v teplém prostředí. Nejčastěji se klienti obrací na kontaktní centrum 

Sananim, které je relativně kousek od Stage 5 a jen zlomek klientů uvádí, že dochází do 

kontaktního centra Drop In. 
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VI. Závěr 

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat míru spokojenosti klientů se zavedenými 

intervencemi v kontaktním centru Stage 5. Pomocí polostrukturovaného interview jsem 

sledovala, do jaké míry jsou respondenti s kontaktním centrem spokojeni a jaké intervence 

jim naopak chybí. Dílčím cílem bylo vytvoření návrhu na zlepšení intervencí, jejich úpravu 

nebo doplnění přesně tak, aby spokojenost klientů byla naplněna. Ve Stage 5 probíhá 

každoročně dotazníkové šetření, které zjišťuje míru spokojenosti klientů, polostrukturovaný 

rozhovor, který jsem s respondenty vedla, umožňuje získat více výsledků od respondentů, a 

tedy možnost vytvoření návrhů na zlepšení poskytovaných služeb. V teoretické části se 

věnuji problémovému užívání návykových látek v České republice, se zaměřením na hl. m. 

Prahu. PUD definuji, zabývám se jeho prevalencí a důsledkům, které PUD přináší. S tím se 

neodmyslitelně pojí Harm Reduction a nízkoprahové služby. Pro praktickou část a sběr 

dotazníků jsem si zvolila kontaktní centrum Stage 5, ve kterém jsem, toho času, pracovala a 

byla jsem tedy schopna, velmi dobře popsat intervence, které nabízí. Výhodou zvoleného 

místa pro sběr dat je i znalost prostředí a klientů, kteří projevovali velkou ochotu se 

zapojením do výzkumu. Sběr dat začal v roce 2019 a skončil v únoru 2020, pro získání více 

dat jsem využila dotazníků sbíraných v roce 2018 a 2019. Data jsem dále porovnávala 

s výzkumy, které jsem měla k dispozici. Ke sběru dat jsem zvolila polostrukturované 

interview především kvůli specifičnosti zkoumaných respondentů a zároveň jsem chtěla 

předejít komplikacím plynoucím z dotazníkového šetření – špatný zrak, nízká gramotnost, 

nečitelné písmo, neochota psát a číst dotazník. Účastníky do výzkumu jsem vybírala 

záměrným výběrem přes instituci. Plánovala jsem oslovit klienty kontaktního centra, kteří 

využívají více intervencí než samotný výměnný program, proto byli klienti oslovováni 

v kontaktní místnosti a bylo jim zajištěno soukromí v oddělené poradenské místnosti. 

Analýza dat probíhala pomocí metody zakotvené teorie, systematizace dat pro kvalitativní 

analýzu byla doplněna i metodami jako je barvení textu. Před zahájením výzkumu jsem si 

kladla několik výzkumných otázek, na které se mi podařilo odpovědět. Jak jsou klienti 

spokojeni s nabídkou intervencí? Je nabídka intervencí kompletní a odpovídá aktuálním 

potřebám klientů? Jsou spokojeni s časovou dotací intervencí ve stanovených časech? 

Během rozhovorů se mi podařilo oslovit 30 respondentů, kteří souhlasili se zapojením do 

výzkumu. Respondenti shodně uváděli spokojenost s kontaktním centrem Stage 5. Několik 

respondentů projevilo zájem o rozšíření otevírací doby výměnné i kontaktní místnosti. 

Rozšířili by poskytování intervencí na víkendové dny a státní svátky, některým by postačilo, 

kdyby kontaktní centrum posunulo otevírací dobu do pozdějších hodin. Velmi kladně 

hodnotili nabízené intervence, které vyhovují jejich potřebám a žádnou neoznačují za 

zbytečnou nebo špatně poskytovanou.  

Respondenti měli možnost vyjádřit se k otázce, jaká intervence jim v kontaktním centru 

chybí nebo jakou by upravili. Několik respondentů se shodlo na rozšíření možnosti 

hygienického servisu. Klienti by uvítali, kdyby byla možnost osprchovat se i v odpoledních 

hodinách. Návrhů na zavedení nových intervencí bylo více, respondentům chybí možnost 

využití pračky, která by měla jednak ekologický, ale i hygienický dopad. Dalším návrhem 

bylo zavedení potravinové banky v KC. Klienti této možnosti využívají v jiných zařízení a 

ocenili by tuto možnost i ve Stage 5. Dlouhodobým problémem u klientů KC je nedostatek 
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zdravotní a psychiatrické péče. Klienti mají špatné zkušenosti s využívání zdravotních 

služeb (nemocnice) a ocenili by, kdyby KC mělo na minimální úvazek zaměstnaného 

praktického lékaře a psychiatra. Po analýze dat jsem výsledky prezentovala týmu 

kontaktních pracovníků, kteří diskutovali, nad zjištěnými daty a návrhy na změnu a doplnění 

intervencí. Byla zavedena pravidelná skupina, na níž je přítomen zástupce klientů a 

pracovníků a probíhá diskuze nad potřebou klientů a možnostmi KC. V posledních měsících 

se situace kolem KC zhoršuje, vzniká zde pravděpodobně nový otevřený drogový trh, na 

který Kontaktní centrum ve spolupráci s ředitelem Progressivu reaguje od samého počátku. 

Situace se vyostřuje vyšším počtem stížností lidí z okolních bytů a domů a častými konflikty. 

Problémem je zdržování se klientů v okolí kontaktního centra, ačkoli jejich důvod pro pobyt 

je často jiný než návštěva KC. Je tedy otázkou, kam budoucnost kontaktního centra směřuje 

a zdali by pomohlo, aby Progressive více než úpravou služeb, neměl spíše reagovat zcela 

novým programem, aby ulevil náporu stávajícím kontaktním centrům. Ať už novým 

kontaktním centrem, aplikační místností nebo službou pro starší uživatele drog. 

Multidisciplinární tým kontaktních pracovníků byl respondenti hodnocen známkou 

výbornou. Respondenti se shodují, že kontaktní centrum navštěvují nejen pro jeho pestrou 

nabídku intervencí, která odpovídá jejich potřebám, ale i kvůli sympatiím chovaným k týmu 

pracovníků. Podle respondentů, tým ke klientům přistupuje s ochotou pomoci, empatií a bez 

předsudků.  

Respondenti současně využívají i jiná kontaktní centra nebo terénní programy. Většinou je 

to z důvodů místní nebo časové dostupnosti. 
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Příloha č. 2 - Bezpečnostní předpisy pro zaměstnance STAGE 5 

1. Zaměstnanec kontaktního centra STAGE 5 je povinen účastnit se pravidelně porad týmu a 

supervize. 

2. Zaměstnanec kontaktního centra STAGE 5 je povinen dodržovat při práci tyto zásady: 

● mít u sebe vždy občanský průkaz  

● nenosit s sebou na službu větší obnos peněz 

● v případě poranění o použitou injekční stříkačku nebo v případě jiného rizikového kontaktu 

s případným zdrojem infekce, je pracovník povinen hlásit tuto událost neprodleně svému 

nadřízenému a zachovat postup, který je pro tuto situaci předepsán 

● před jakoukoliv konzumací během služby je pracovník povinen přerušit práci a umýt si ruce 

● vyhýbat se situacím, při kterých se pracovník necítí bezpečně (např. agresivní konflikty mezi 

klienty). Pokud se v takové situaci ocitne, vyzve klienty, aby opustili kontaktní centrum. 

Pokud klienti výzvy neuposlechnou, může zavolat pracovník policii ČR a bezpečnostní 

agenturu. V případě ohrožení pracovník odchází do zázemí pro pracovníky, které je 

odděleno bezpečnostními dveřmi, popř. využije nouzový východ. 

● během služby nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky. 

3. Při sběru použitých injekčních stříkaček a jehel je třeba dbát těchto zásad: 

● na použité injekční stříkačky a jehly sahat pouze pomocí kleští k tomu určených 

● nosit pevnou obuv. 

● sebrané použité injekční stříkačky a jehly se uchovávají pouze v kontejnerech k tomu 

určených. Kontejnery se nesmí zbytečně otvírat a jejich obsah vyndávat 

● s kontejnery se manipuluje opatrně a pouze v jednorázových gumových rukavicích.  

● pracovník musí být při práci pozorný a přísně dbát hygienických pravidel. Při nedodržování 

těchto zásad se pracovník kontaktního centra vystavuje zvýšenému riziku nákazy infekčními 

chorobami ( HIV/AIDS, hepatitid) 

● plné kontejnery s použitým injekčním materiálem jsou pečlivě uzavřeny a uloženy 

v chladicím boxu do té doby, než jsou předány k likvidaci.  

 

Při porušení těchto předpisů se zaměstnanec zodpovídá vedoucímu zařízení. 
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Příloha č. 3 – IN-COME dotazník 
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Příloha č. 4 – Legenda denního výkazu 
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Příloha č. 5 – Denní výkaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Příloha č. 6 – Záznamový arch evaluace spokojenosti klientů se službami kontaktního centra 

pro tento výzkum (Bc. Simona Smetanová) 

Evaluace spokojenosti klientů se službami kontaktního centra Stage 

Realizátor: Bc. Simona Smetanová 

 

1. Pohlaví: MUŽ / ŽENA 

2. Kolik Ti je let? …………. 

3. V jakém městě/městské části máte trvalé bydliště? ……………………………………………….. 

4. Bydlení: a) doma (u rodičů), b) vlastní byt (i pronajatý), c) cizí byt, d) ubytovna, e) squat, f) 

bez domova – na ulici, g) jiné…………………………………………………………………….. 

5. Nejčastěji užívaná droga: a) pervitin, b) heroin, c) Subutex pouze od lékaře/z černého trhu, 

d) Suboxone pouze od lékaře/z černého trhu, e) metadon, f) nové syntetické drogy, g) 

jiné………………………………. 

6. Jakým způsobem si drogu aplikuješ? 

a) Kouření, b) Šňupání, c) Injekční užívání d) Per os, e) Jiné: …………………….. 

 

7. Jak dlouho využíváš kontaktní centrum? (dny, měsíce, rok) 

 

 

8. Jak často navštěvuješ kontaktní centrum Stage 5?  1 do týdne/  2x - 3x do týdne/  4x a více 

 

9. Vyhovuje Ti otevírací doba kontaktního centra Stage 5? 

a) Ano, proč? …………………….. 

      b) Ne, proč? ………………………. 

 

10. Které služby z níže uvedených využíváš? 

a) Výměnný program 

b) Poradenství 

c) Zdravotní ošetření 

d) Nápojový a potravinový servis 

e) hygienický servis 

f) Poskytnutí šatstva 

g) Socioterapie 

h) Asistenční služba 

i) Testování na infekční nemoci 

j) Testování na infekční nemoci 

k) Prodejní automat 
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11. Jsi spokojen/a se službami STAGE 5? Ohodnoť 

a) Výměnný program ANO / NE  

b) Poradenství ANO / NE  

c) Zdravotní ošetření ANO / NE  

d) Nápojový servis a potravinový servis 

e) hygienický servis – sprcha ANO / NE  

f) Poskytnutí šatstva ANO / NE  

g) Socioterapie ANO / NE  

h) Asistenční služba ANO / NE  

i) Testování na infekční nemoci ANO / NE  

j) Prodejní automat ANO / NE  

 

12. Vyhovují Ti časy, ve kterých nabízíme tyto služby? Ano – Ne a Proč? 

 

 

13. Využíváš současně i jiné K-centrum nebo terénní program? Pokud ano z jakého důvodu?  

      a) Ano, proč? …………………….. 

      b) Ne, proč? ………………………. 

14. Chybí Ti něco v Kontaktním centru Stage 5? 

       a) Ano, co to je? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       b) Ne 

15. Chybí Ti nějaká jiná služba mimo již nabízených? ……………………………………………................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Oznámkuj stejně jako ve škole, podle toho, jak jsi spokojen/a 

 

Spokojenost s personálem kontaktního centra Stage 5 

1   2   3   4   5 

Spokojenost se službami, které poskytujeme (poradenství, informace, zdravotní ošetření) 

1   2   3   4   5 

Spokojenost s časem, kdy je otevřena výměnná místnost  

1   2   3   4   5 
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Příloha č. 7 – Záznamový arch spokojenosti klientů se službami No Biohazard (Bc. Kristýna 

Nováková) 

Evaluace spokojenosti klientů s terénním programem No Biohazard                 

Realizátor: Bc. Nováková Kristýna  

 

Pohlaví: muž/žena       Městská část: 

 

Věk:  

 

Národnost:  

 

Nejčastěji užívaná droga: a) pervitin, b) heroin, c) Subutex pouze od lékaře/z černého trhu, 

d) Suboxone pouze od lékaře/z černého trhu, e) metadon, f) nové syntetické drogy, g) 

jiné………………………………. 

 

Bydlení: a) doma (u rodičů), b) vlastní byt (i pronajatý), c) cizí byt, d) ubytovna, e) squat, f) 

bez domova – na ulici, g) jiné…………………………. 

 

Jak dlouho využíváš terénní program? (dny, roky, měsíce) 

 

1. Vyhovuje ti čas, kdy poskytujeme výměnný program? 

a) ano 

b) ne 

2. Vyhovuje ti místo, kde poskytujeme výměnný program? 

a) ano 

b) ne 

3. Víš o místě v Praze, kde by bylo teréňáků třeba a nechodí tam? 

a) ano, např. ………………………………………………………......................... 

b) ne 

4. Máš zkušenosti jen s výměnným programem, nebo už ti teréňáci poskytli alespoň 

jednou i jinou službu, jakou?  

a) pouze výměna a HR materiál  

b) poradenství, zdravotní ošetření, asistence, jiné služby……………………… 

5. Je v nabídce služeb něco, co bys zdokonalil? Dalo by se něco vylepšit nějakým 

způsobem? 

a) pokud ano, co je to……………….. 

b) ne 

6. Pokud jsi získal/a od teréňáků někdy nějaké informace, byly pro tebe užitečné? 

a) ano 

b) ne 
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7. Využíváš současně terénní program i K-centrum? Popř. sanitku, pokud ano z jakého 

důvodu?  

a) Ano, proč? …………………….. 

b) Ne, proč? ………………………. 

8. Je v nabídce služeb něco, co ti schází a opakovaně se ti toho nedostává? 

a) pokud ano, co je to………………. 

b) ne 

9. Vyhovuje ti materiál, který nabízíme?  

a) ano 

b) ne 

 

10. Pokud Ti nějaký materiál schází, o co se jedná?  

…………………… 

 

 

 

 

Oznámkuj teréňáky stejně jako ve škole, podle toho, jak jsi spokojen   

 

Spokojenost s personálem terénního programu 

1   2   3   4   5 

Spokojenost s nabízeným materiálem 

1   2   3   4   5 

Spokojenost se službami, které poskytujeme (poradenství, informace, zdravotní 

ošetření) 

1   2   3   4   5 

Spokojenost s místem, kde probíhá výměnný program 

1   2   3   4   5 

Spokojenost s časem, kde probíhá výměnný program 

1   2   3   4   5 
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Příloha č. 8 – seznam tabulek, včetně čísla stránek, kde jej můžete najít 

Tabulka č. 1: Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání pervitinu a 

opioidů provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v l. 

2003–2018 (Mravčík et al., 2018), v práci nalezneme na str. 11. 

Tabulka č. 2: Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR v r. 

2018 podle krajů – střední hodnoty (Mravčík et al., 2018), v práci nalezneme na str. 12. 

Tabulka č. 3: Kategorizace následků užívání návykových látek (Mravčík et al., 2018), v práci 

nalezneme na str. 13. 

Tabulka č. 4: Spokojenost s intervencemi dle pohlaví – muži, v práci nalezneme na str. 39. 

Tabulka č. 5: Délka využívání služeb kontaktního centra u respondentů, v práci nalezneme 

na str. 44. 

Tabulka č. 6: Spokojenost mužů a žen s nabízenými intervencemi, které využívají, v práci 

nalezneme na str. 49. 

Tabulka č 7: Spokojenost s personálem, v práci nalezneme na str. 54. 

Tabulka č. 8: Rozdělení respondentů dle pohlaví, v práci nalezneme na str. 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Příloha č. 9 – seznam grafů, včetně čísla stránek, kde jej můžete najít 

Graf č. 1: Rozdělení respondentů ve výzkumu dle pohlaví, v práci nalezneme na str. 39. 

Graf č. 2: Spokojenost klientů s otevírací dobou kontaktního centra, v práci nalezneme na 

str. 45. 

Graf č. 3: Využívané intervence rozděleny podle pohlaví, v práci nalezneme na str. 46. 

Graf č. 4: Spokojenost respondentů s časy, kdy jsou jednotlivé intervence poskytovány, 

v práci nalezneme na str. 50. 

Graf č. 5: Současné využívání jiných kontaktních center nebo terénních programů u žen, 

v práci nalezneme na str. 51. 

Graf č. 6: Současné využívání jiných kontaktních center nebo terénních programů u mužů, 

v práci nalezneme na str. 52. 

Graf č. 7: Počet respondentů, kteří by uvítali zavedení nové intervence, v práci nalezneme 

na str. 53. 

Graf č. 8:Spokojenost respondentů s otevírací dobou KC za rok 2018, 2019 a 2020, v práci 

nalezneme na str. 56. 

Graf č. 9: Počet respondentů využívajících nabízené intervence za rok 2018, 2019 a 2020, 

v práci nalezneme na str. 57. 

Graf č. 10: Spokojenost klientů s využíváním a kvalitou intervencí za rok 2018, 2019 a 2020, 

v práci nalezneme na str. 58. 
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Příloha č. 10 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa 

  


