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STREETWORK WITH DRUG USERS 
„GLAMOUR AND MISERY OF STREETWORK“ 

 
 
 
ANOTACE: 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou terénní sociální práce s uživateli drog, 

jakožto cílovou skupinou, kterou provází značná sociální a zdravotní rizika. Terénní 

sociální práce s uživateli drog není specifická pouze cílovou skupinou, které se věnuje, 

ale i prostředím, ve kterém se odehrává. V tomto typu sociální práce se nepřizpůsobují 

klienti řádu dané organizace, ale sociální pracovníci se přizpůsobují pravidlům prostředí, 

v němž jejich klienti žijí. 

 

Cílem je objasnění náplně práce terénních programů a sociálních pracovníků – 

streetworkerů, kteří ji v praxi realizují. Jakou by měly mít poskytované služby či další 

úkony ideální formu a jaké problémy je v praxi provází. Teoretická část přibližuje jaké 

má streetwork historické kořeny, terminologii i legislativu a jednotlivé cílové skupiny, 

kterými se zabývá. V teoretické části jsou uvedeny sociální služby, které terénní 

pracovníci svým klientům poskytují a možné problémy, jež je provázejí. Nadále jaká by 

měla být osobnost terénního pracovníka a další úkony nezbytné pro každé organizace 

realizující terénní programy, například medializace a prezentace těchto zařízení. 

 

Závěr práce je věnován zhodnocení terénní sociální práce s uživateli drog, spolu 

s problémy, které jí provází i s pozitivním přínosem, jenž tato sociální práce přináší. 

 

 

Terénní sociální práce – terénní pracovník – uživatelé drog – skrytá populace – 

nízkoprahové služby – detoxifikační jednotky – terapeutická komunita – léčebny – práce 

přímá, nepřímá a přesahující – minimalizování škod – sociální a zdravotní rizika – 

kontaktní práce – výměnný program – poradenský a informační servis – asistenční 

služba – krizová intervence – základní zdravotní ošetření – syndrom vyhoření – 

prezentace a medializace. 
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DESCRIPTION: 

 

This bachelor thesis deals with the problematics of streetwork with drug users as 

a target group, which is under great social and health risks. Streetwork with drug users is 

not specofic only as to the target group it deals with, but also because of the 

environment in which it takes place. In this type of social work clients do not adapt 

themselves to the rules of a given organization but social workers adapt to the rules of 

the environment which their clients live in. 

 

The aim is to clasify the work of streetwork programmes and social workers, 

who put the work into practice. What should the ideal form of these services or other 

tasks be and what problems accompany this work in reality. The theoretical part 

explains the history, terminology and legislative of streetwork, which has been 

developing during the last few decades, and the individual target groups it deals with. In 

the theoretical part there are described the social services which streetworkers provide 

for their clients, possible problems which accompany the services, and what the 

personality of a streetworker  should be. It also describes other activities that are a 

necessary part of each organization providing streetwork programmes, for example 

promotion in the media and presentation of these organizations. 

 

The conclusion of the work is dedicated to the evaluation of streetwork with drug users, 

together with the problems that accompany it as well as the benefits which brings. 

 

 
Streetwork – streetworker – drug users – hidden population – low-threshold services – 

detox units – therapeutic community – addicts rehabilitation centers – the work direct, 

indirect and beyond – harm reduction – social and health risks – contact work – 

exchange programmes – advisory and information service – assistant service – critical 

intervention – basic health treatment – burn-out syndrome – presentation and 

promotion in the media. 
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I. ÚVOD 

 
Sociální práce je pojmem velice širokým. Obsahuje mnoho cílových skupin – od dětí 

počínaje po seniory konče; nesčetně přístupů a metod – jak  s těmito skupinami pracovat 

a celou řadu doporučení, nařízení a pravidel – kterými se sociální pracovníci musí řídit, 

aby zaručili svým klientům co nejkvalitnější péči. Standardním modelem v sociální 

oblasti je, že klient dochází za sociálním pracovníkem do „jeho“ organizace a využívá, 

některou ze služeb jež mu je nabízená. V jiném případě klient využívá služeb, které 

mohou sociální pracovníci poskytovat v domácnostech klientů (osobní asistence apod.). 

Avšak v sociální oblasti existuje typ práce a poskytovaných sociálních služeb, které se 

více či méně od výše popsaného standardu liší. V této specifické profesi nehledají 

samotní klienti sociální zařízení a typ služeb, které by mohli vzhledem ke své životní či 

zdravotní situaci využít, ale naopak sociální pracovníci sami hledají potencionální 

klienty a nabízejí jim služby, aniž by o ně měli tito klienti zpočátku zájem. Touto profesí 

je streetwork – terénní práce pro různé cílové skupiny.   

 

Drogy a lidé, kteří je užívají – téma v dnešní době velice časté. V novinách, televizi, 

v rádiu popřípadě i na internetu je mnoho zpráv o narkomanech, kteří kradou, ubližují 

svému okolí a v neposlední řadě i sami sobě. Avšak nesetkáváme se s nimi pouze 

prostřednictvím sdělovacích prostředků, ale i v našem každodenním životě. Na ulicích, 

nádražích, v parcích, podchodech a jiných místech města, ve kterém žijeme, se uživatelé 

drog vyskytují. Jsou neupravení, špinaví, hubení, lžou, kradou a užívají drogy. Tento 

jednostranný pohled je značně omezený a nedostačující, avšak v mnoha společnostech 

již mnoho let zažitý. Je pravdou, že vzhled většiny lidí, kteří jsou závislí na drogách a 

převážný čas svého dne tráví na ulici odpovídá výše popsanému, ale ze své čtyřleté 

praxe streetworkera vím, že lidé užívající drogy jsou i  upravení, čistí a mají víc jak 

základní vzdělání. Větší část naší společnosti uživatele drog odsuzuje, nepoměrně menší 

část je lituje a někteří lidé jim pomáhají – formou streetworku, ambulantní péče 

v kontaktních centrech, na detoxifikačních jednotkách, v terapeutických komunitách, 

léčebnách nebo v doléčovacích centrech. 

 

Jako téma této bakalářské práce jsem si vybrala sociální pomoc uživatelům drog 

prostřednictvím streetworku. Cílem této práce je uvést jak by měl streetwork fungovat a 
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jaké ho provází problémy, rizika a předsudky, se kterými se musí často organizace, 

poskytující terénní programy pro drogově závislé, potýkat (negativní stránku terénní 

sociální práce s uživateli drog uvedu na názorných příkladech o. s. S. Ústí nad Labem, 

které realizovalo terénní program šest let).  Je smutnou pravdou, že streetwork je typem 

sociální práce, který je často laickou veřejností značně opomíjen a v horším případě i 

zatracován. A tak dalším cílem této práce bude uvést jasná pozitiva, která streetwork 

přináší a to nejen jednotlivcům, ale zvláště pak celé společnosti. Proto název této 

bakalářské práce zní: „Terénní sociální práce s uživateli drog - Lesk a bída 

streetworku“. 

 

V první části své práce se zaměřím na teoretickou stránku terénní práce pro uživatele 

drog. Její definici, stručnou historii – kam až sahají kořeny této činnosti a z jaké země 

pochází. Příslušnou legislativu, vymezení cílových skupin a další teoretické části 

související se streetworkem. Ve druhé části této práce uvedu stránku praktickou. Jaké 

sociální služby terénní pracovníci uživatelům drog nabízejí, předpoklady pro 

vykonávání profese streetworkera, medializaci a prezentaci organizací realizující terénní 

programy. A další prvky, které jsou pro terénní programy, zaměřené na klienty užívající 

drogy, nezbytné. Dále pak problémy, rizika, ale i pozitivní význam, který tato práce 

přináší. 
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1.  ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

 

 

1. 1. DEFINICE STREETWORKU 

 

Anglické slovo streetwork  znamená v českém překladu práce na ulici. Streetwork je 

definován hlavně cílovou skupinou, které se věnuje a také způsobem své práce.  

„Definujeme-li streetwork, hovoříme o vyhledávací, doprovodné a mobilní sociální 

práci s nízkoprahovou nabídkou sociální pomoci, zaměřenou na rizikové jednotlivce a 

neformální skupiny, které kontaktuje v době a místech, kdy a kde se obvykle zdržují, 

spontánně scházejí a tráví svůj volný čas, tj. na ulicích, v parcích, na diskotékách, 

rockových klubech, hernách, v opuštěných, domech a ve sklepích.“1  

Jinak řečeno, tato práce je specifická tím, že sociální pracovníci nečekají až je samotné  

klienti vyhledají. Ale naopak, streetworkeři sami vyhledávají a kontaktují své budoucí 

klienty z dané cílové skupiny a nabízejí jim své služby. A to především těm 

jednotlivcům či skupinám, kteří by danou sociální službu sami od sebe  nevyhledali. 

V této práci se klient nepřizpůsobuje prostředí sociálního pracovníka (úřady, místnosti 

občanských sdružení, nízkoprahové kluby), ale sociální pracovník se musí přizpůsobit 

prostředí klienta. 

 

 

1. 2. TERMINOLOGIE STREETWORKU 

 

Pro tuto specifickou sociální práci existuje několik označení – terénní sociální práce, 

streetwork, práce na ulici atd. V České republice byl převzat termín  streetwork 

z Německa. I když je  streetwork  termínem pocházející z angličtiny, v takto mluvících 

zemích se často nepoužívá. V naší zemi se užívá i český ekvivalent streetworku – 

sociální práce na ulici.2 

 

Od termínu je odvozen i název pracovníků poskytující tuto sociální službu – 

streetworkeři (terénní pracovníci). 

                                                 
1 Bednářová, Zdena. Pelech, Lubomír. Sociální práce na ulici. s 7. 
2 Bednářová, Zdena. Pelech, Lubomír. Slabikář sociální práce na ulici. s 17. 
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Mezinárodní termín pro tuto práci není jednotný. V Německu je používáno (vyjma 

jiných) označení Strassensozialarbeit  (sociální práce na ulici). V anglicky mluvících 

zemích se můžeme nejčastěji setkat s  termínem  youth work (práce s mládeží).  

 

 

1. 3. HISTORIE  

 

Historické základy streetworku spadají do středověku. I když práce Ježíše Krista, která 

je popsána v Bibli,  je v mnohém totožná s principy streetworku. Právě ve středověku 

můžeme nalézt popsané aktivity lidí, které v jistých aspektech připomínají dnešní 

sociální práci na ulici. Zejména z řad tehdejších křesťanů pocházeli jedinci, kteří 

poskytovali duchovní i praktickou pomoc lidem žijícím v nouzi – vdovám, sirotkům, 

nemocným a chudým. Byla to například Zdislava z Lemberka, Jan Milíč z Kroměříže a 

mnoho dalších. 

 

Avšak vznik streetworku, jako takového, můžeme zařadit do první poloviny 20. století 

v USA. V 60. a 70. letech minulého století se streetwork rozšířil do zemí západní 

Evropy. Státy střední a východní Evropy byly díky politickému systému uzavřeny před 

okolním světem a proto mohl tento způsob sociální práce (a ne jen on) do nich pronikat 

až po pádu totalitního systému.  

 

Problematika související s lidmi závislých na drogách se vyskytovala i v bývalém 

Československu před rokem 1989. Avšak toto téma bylo tak uzavřené a tabuizované, že 

na tuto skupinu lidí se pohlíželo jako na raritu. Sociální práce s takovouto cílovou 

skupinou v této době neexistovala. Ač bývalá komunistická propaganda ukazovala 

„západní svět“ v tom nejhorším světle a neopomněla zdůraznit drogovou problematiku 

zvláště v Americe a tvářila se jako by tento problém v zemích s totalitním politickým 

systémem neexistoval, jsou známé příběhy lidí, kteří měli s drogami značné problémy 

(viz. kniha Radka Johna Memento, které pojednává o nejslavnějším „vařiči“ pervitinu 

vůbec). Strnulost sociální práce v bývalém Československu nezasáhla jen cílovou 

skupinu osob závislých na drogách, ale i lidí se zdravotními postiženími apod. Po pádu 

totalitního systému byla tato situace ještě markantnější. Změny, které sebou přinesla 

listopadová revoluce, nebyly jen pozitivní. Po roce 1989 rapidně narostl počet sociálních 

problémů i sociálně patologických jevů s tím, že v této době chyběli odborní sociální 
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pracovníci, kteří by se s výše popsanými problémy zabývali. Dalším důležitým a 

opomíjeným prvkem byla prevence. A tak se na začátku 90. let začal klást velký důraz 

na preventivní aktivity v oblasti rodiny, dětí a mládeže. „V této oblasti došlo v sociální 

práci na počátku 90. let k zásadní systémové změně, která ve snaze zapojit děti a mládež 

z rizikového prostředí ulice do akceptovatelných aktivit, přenesla těžiště sociální práce 

do terénu – na ulici.“3  Roku 1994 byl vládě předložen (MPSV) Program sociální 

prevence a prevence kriminality – aktuální stav a východiska do roku 1996 a spolu 

s jejím usnesením č. 341/94 byla na tomto základě zavedena funkce sociálního asistenta, 

díky němuž mohla fungovat sociální práce na ulici. V roce 1997 byla založena Česká 

asociace streetwork (ČAS) jež sdružuje odborníky z příslušné oblasti a pořádá, kromě 

jiného, odborné konference a semináře či napomáhá rozšiřovat a zvyšovat kvalitu 

sociální práce na ulici. 

 

Od počátku 90. let minulého století se princip streeworku nezměnil. Změnila se pouze 

úroveň této sociální práce. A to v pozitivním slova smyslu. Stále nové poznatky, metody 

a odborná školení streetworkerů zkvalitnila tuto práci natolik, že začátky této sociální 

práce a dnešek nejsou co do kvality poskytovaných služeb srovnatelné. S tím souvisí i 

schválený zákon č. 108/2006 SB o sociálních službách, který jasně stanovuje definici 

terénních sociálních služeb § 33 a terénních programů § 69. 

 

 

1. 4. LEGISLATIVA 

 

Legislativa a zákony ošetřující problematiku uživatelů drog sahá v ČR do druhé 

poloviny 20. století. Zákon č. 120/1962 Sb. o boji proti alkoholismu nejen, že neřešil 

problematiku závislostí dostatečně, ale zvýhodnil uživatele ne-alkoholových drog do 

takové míry, že jejich případný trestní postih byl daleko menší než postih osob závislých 

na alkoholu. Tohoto problému si byli vědomi mnozí odborníci, avšak doba přípravy a 

schválení nového zákona týkající se této problematiky trvala mnoho let. Nakonec byl 

v roce 1989 schválen zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými 

toxikomániemi. Asi největším problémem těchto zákonů byl předsudek, který označuje 

alkoholovou závislost a závislost na ostatních drogách jako nemoc. Nehledě k tomu, že 

                                                 
3 Bednářová, Zdena; Pelech, Lubomír. Slabikář sociální práce na ulici. s 12. 
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proti lidem s alkoholovou závislostí a uživatelům drog byla před rokem 1989 používána 

represivní opatření namísto preventivních. V 90. letech minulého století se tento pohled 

změnil a došlo ke změně, pro uživatele drog to byla změna pozitivní. Právě v těchto 

letech začal pronikat streetwork do České republiky. Avšak až do roku 2006 tento typ 

sociální služby neošetřoval žádný zákon. V roce 2006 byl schválen zákon č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách, který jasně vymezuje a stanovuje definici terénních 

programů a jejich základní činností (§ 69, odstavec 1 a 2). Typ sociálních služeb, které 

jsou poskytovány bez úhrady nákladů – kam terénní programy spadají (§ 72, písmeno i). 

Povinnosti poskytovatelů služeb, kterými se organizace realizující terénní programy 

musí řídit také (§ 88). Zachování mlčenlivosti stanovuje (§ 100). Financování sociálních 

služeb je ošetřeno (§ 101). V dalších částech zákona jsou stanoveny povinnosti a 

odborná způsobilost sociálního pracovníka (§ 109; § 110; § 115; § 116). Tento zákon 

samozřejmě ustanovuje další povinnosti týkající se nejen terénních programů, ale i 

dalších sociálních služeb.  

  

 

1. 5. CÍLOVÉ SKUPINY 

 

Pro streetwork je velice důležité určit si na jakou cílovou skupinu se zaměří a bude jí 

poskytovat své služby. Potřeby  těchto cílových skupin se liší a tudíž se i liší metody a 

služby poskytované streetworkerem. 

 

Pokud hovoříme o skupině znamená to, že hovoříme o minimálně třech a více lidech. 

Každá skupina má jiné cíle, pravidla, vztahy atd. Cílové skupiny sociální práce na ulici 

jsou odlišné (někdy se však mohou prolínat), ale mají společné prvky – žijí rizikovým 

způsobem života a nejsou motivováni ke změně svého chování; vzniká sociálně 

patologické chování v takovéto skupině a v neposlední řadě je z praxe patrné, že členové 

určité skupiny mají jistou potřebu pomoci, kterou si z různých důvodů sami 

nevyhledávají – jde  o klienty obtížně dosažitelné. V tom se liší od jiných uživatelů 

sociálních služeb – jako jsou nezaměstnání, lidé se zdravotním znevýhodněním a další. 
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Rozdělení cílových skupin streetworku4: 

∗∗∗∗ uživatelé drog, 

∗∗∗∗ děti na ulici, děti ulice, 

∗∗∗∗ mladí „somerpunkeři“, 

∗∗∗∗ pouliční prostitutky a homoprostituti, 

∗∗∗∗ skupiny jednostranně specificky orientované mládeže (skinheads, hooligans), 

∗∗∗∗ mládež z alternativních skupin (squatteři, punkeři, graffiti-mládež), 

∗∗∗∗ bezdomovci. 

 

Rozdělení cílových skupin je pro práci streetworkerů důležité (kvůli poskytovaným 

službám, metodám práce apod.). Avšak takovéto rozdělení je poněkud složitější, jelikož 

se různé cílové skupiny prolínají. Například ze své praxe vím, že někteří uživatelé drog 

neužívají „pouze“ drogy, ale  prostituují se (smutným a nejznámějším příkladem je 

Hlavní nádraží v Praze); jsou bez domova a v některých případech jsou i děti ulice. 

Streetworker nekontaktuje pouze tyto skupiny, ale i jednotlivce. Práce s jednotlivcem 

bývá často méně komplikovanější než se skupinkou např. uživatelů drog. Je to proto, že 

odpadá pozorování hierarchie takovéto skupiny, kdy streetworker musí přesně určit, kdo 

ve skupině má rozhodující slovo, což ovlivňuje další práci s ostatními členy skupiny. 

 

 

1. 5. 1. UŽIVATELÉ DROG 

 

Vzhledem k tématu této práce je nutné věnovat se této cílové skupině více podrobněji. 

Pod pojmem „uživatelé drog“ si většina lidí představí obrázek špinavého a potácejícího 

se narkomana na ulici, ale toto jednostranné zaškatulkování je velice krátkozraké. 

Cílovou skupinu uživatelů drog můžeme rozdělit na další podskupiny: 

∗∗∗∗ Dle drogy, kterou užívají – což markantně ovlivňuje přístup terénního pracovníka ke 

klientovi. 

∗∗∗∗ Podle fáze drogové kariéry – experimentátoři → jsou to většinou mladí lidé, kteří 

sice jednou či vícekrát užili nelegální drogu, ale nejsou ještě na ní závislí a neovlivňuje 

jejich dosavadní život. Rekreační uživatelé drog → neberou drogu denně, ale již 

pravidelně. Avšak nejsou ještě na  ní závislí. Jsou to hlavně mladí lidé, kteří užívají 

                                                 
4 Bednářová, Zdena; Pelech, Lubomír. Slabikář sociální práce na ulici. s 18. 
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nelegální drogy na různých tanečních akcích, aby měli co nejdelší výdrž nebo se cítili 

bezstarostně. V těchto případech již droga ovlivňuje jejich běžné fungování. Drogově 

závislí → užívají drogu denně a jsou na ní závislí. Droga u těchto osob významně a 

hlavně negativně ovlivňuje životy jejich i životy blízkého okolí. 

 

Výše uvedené rozdělení je pouze základní. Klienti, kteří spadají do této cílové skupiny, 

se dále dělí dle věku a pohlaví. Takové to rozdělení uživatelů drog je v praxi velice 

podstatné. Každé zařízení pracující s těmito klienty tyto údaje sleduje a zapisuje do 

svých statistik, pomocí nichž zjišťují průměrný věk svých klientů, kdo častěji využívá 

služeb organizace (zda muž či žena), jaké drogy klienti užívají a jak dlouhou drogovou 

kariéru mají klienti za sebou. Tyto údaje organizace pracující s uživateli drog zasílají 

formou hlášení na další příslušné instituce (krajská hygienická stanice, zdravotní ústavy 

aj.).Tato dělení nejsou nezbytná pouze pro jednotlivé organizace, ale zejména pro 

streetworkera samotného.  

 

Dalším a méně uváděným bodem, podle kterého lze uživatele drog dělit, je jejich 

etnická příslušnost. Zvláště v severních Čechách (Ústí nad Labem, Teplice a Most) 

tvoří velké procento uživatelů drog příslušníci rómského etnika. Právě drogová 

problematika související s Rómy je velice závažná. V tomto etniku neužívají drogy 

„pouze“ jednotlivci, ale i většina příslušníků početných rómských rodin. Ve své praxi 

jsem se často setkávala se situací, kdy v rodině rómského klienta neužíval drogy pouze 

klient samotný, ale i jeho otec, bratři a sestry, strýc či teta. Alarmující na této 

skutečnosti je fakt, že tyto rodiny jsou velice uzavřené a chybí zde jakékoliv informace 

týkající se infekčních nemocí či o „bezpečném“ užívání drog (vlastní injekční materiál 

apod.). Proto je velice časté, že si příslušníci těchto rodin vzájemně půjčují injekční 

stříkačky a šíří mezi sebou nákazu různých infekčních nemocí – nejčastěji hepatitidy 

(žloutenky) typu B a C. Je proto nutností, aby profesi streetworkerů vykonávali i 

příslušníci již zmiňovaného etnika, protože je známým faktem, že Rómové plně důvěřují 

pouze Rómům. Zvláště ve městech, ve kterých je tato situace nejzávažnější, vznikají 

organizace a zařízení, jenž se této problematice související s rómským etnikem věnují 

(např. Člověk v tísni aj.).  
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1. 6. FORMY PRÁCE  

 

Činnost, která se realizuje v rámci streetworku se dá členit na práci přímou, nepřímou a 

přesahující.5 

∗∗∗∗ Práce přímá – obsahuje takové typy činností, které jsou vykonávané v přímém 

kontaktu s klientem či cílovými skupinami. Tyto činnosti jsou monitoring, kontakt 

s klienty, individuální a skupinová práce. 

∗∗∗∗ Práce nepřímá – zahrnuje takové činnosti netýkající se klienta nebo cílové skupiny 

přímo, ale jsou pro práci s nimi nutné. Jsou to administrativa související s činností 

organizace, medializace a prezentace a další. 

∗∗∗∗ Práce přesahující – je kombinací, některých prvků práce přímé a nepřímé. Formou 

nepřímé práce řeší konkrétní problematické situace sociálního pracovníka vyplývající 

z práce přímé s klientem či cílovými skupinami. Náleží sem supervize, profesní 

vzdělávání sociálních pracovníků, metodické vedení a další. 

 

Tyto formy sociální práce s klientem jsou nezbytné. Není možné aby jeden typ byl 

vynechán či realizován nedostatečně. Případným „opomenutím“ jednoho prvku dané 

práce (monitoring, medializace a prezentace, supervize) by mohla být ohrožena nejen 

kvalitní práce s klienty, ale i řádné fungování organizace či psychické zdraví sociálních 

pracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Matoušek, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. s. 174 
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2. TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE DROG 

 

Pro uživatele drog existují v České republice různá zařízení, která mohou tito klienti 

využít. Terénní programy v porovnání s ostatními zařízeními se nacházejí na úplném 

začátku sociální práce a péče o uživatele drog. Ve většině případech jsou první službou, 

se kterou se osoba užívající drogy setká. Patří do nízkoprahových programů určené pro 

klienty, kteří nejsou se závislostí rozhodnuti přestat. Často jsou právě terénní programy 

jakým si mostem, díky kterému se postupem času může klient odhodlat využívat služeb 

i jiných zařízeních (např. kontaktní centra) a tím pádem se péče o něj může stát 

komplexnější a pokud bude sám klient chtít, tak i odbornější (péče psychoterapeutů či 

lékařů). Terénní programy realizují nejčastěji nestátní neziskové organizace (občanská 

sdružení aj.) 

 

 

2. 1. HARM REDUCTION 

 

Harm reduction znamená v překladu snižování škod. Jedná se o přístup, na kterém stojí 

terénní programy pro uživatele drog. V podstatě se nejedná o novinku. Každý člověk se 

ve svém životě s takovýmto přístupem setkal aniž by si to sám uvědomil. Takovým 

příkladem z běžného života je bezpečnost práce. Člověk pracující na rizikovém 

pracovišti se setkává se skutečnostmi, které mohou ohrozit jeho samotného popřípadě i 

kolegy. Pokud se, ale bude řídit pokyny bezpečnosti práce, tyto rizika se výrazně 

eliminují. Na takovém to principu funguje i model Harm Reduction využívaný v práci 

pro uživatele drog. 

 

Z historického pohledu je patrno, že problematika drog a jejich užívání se nedá odstranit 

absolutně a o to nejde ani v modelu Harm Reduction. Jako konkrétní příklad neúspěchu 

vymýtit drogovou problematiku z měst, byla situace v Ústí nad Labem. Představitelé 

tohoto města se snažili vytlačit drogové uživatelé z centra Ústí nad Labem formou 

represe (neustále kontroly klientů městskými strážníky, policejní zátahy apod.). Tato 

opatření měli jen mizivý efekt. Je pravdou, že se někteří klienti „stáhli“ do jiných lokalit 

Ústí nad Labem (což pro streetworkery znamená značné ztížení práce), ale po určité 

době se  klienti i dealeři znovu do centra města vrátili. Oproti tomu model Harm 
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Reduction neusiluje o vymícení drogové problematiky, ale o to, aby negativní následky 

z užívání drog byly co nejvíce minimalizovány a to nejen pro jejich uživatele, ale hlavně 

i pro širokou veřejnost. V praxi jsem se mnohokrát setkala s názorem jiných lidí, kteří si 

myslí, že díky výměně injekčního materiálu klientům, podporují streetworkeři uživatele 

drog v jejich dalším užívání. Avšak tito lidé si neuvědomují, že právě touto výměnou 

mohou terénní pracovníci zabránit šíření infekčně přenosných onemocnění (HIV, 

žloutenky typu B, C apod.) mezi uživateli drog a v neposlední řadě, zabránit i 

případnému nakažení blízkého okolí. 

 

 

2. 1. 1. PRINCIPY A STRATEGIE HARM REDUCTION 

 

∗∗∗∗ „HR je alternativou k tradičním a jednostranným modelům užívání drog a 

závislosti.“6 

Jinak řečeno HR nabízí různé postupy jak snížit rizikové následky vyplývající z užívání 

drog, které se liší od ideálu společnosti bez drog. Hlavní snahou HR není „převýchova“ 

klienta k abstinenci, ale pomoci mu snížit rizika spojená s užíváním drog. Ve 

skutečnosti si je streetworker jasně vědom toho, že neustálá snaha přimět klienta 

k abstinenci, aniž by sám chtěl, je spíše kontraproduktivní. 

 

∗∗∗∗ „HR považuje abstinenci za ideální výsledek, ale akceptuje také alternativy, které 

pracují s neabstinujícím klientem.“7 

Je jasné, že abstinence je tou nejideálnější formou stavu, při které člověk není užíváním 

drog ohrožen a to jak v oblasti sociální, tak i zdravotní. Avšak HR pracuje hlavně 

s neabstinujícími klienty (na rozdíl od komunit či léčeben kdy je abstinence nutnou 

podmínkou) a z toho vyplývá, že hlavním úkolem zařízeních pracujících na principu HR 

je poskytovat služby, které snižují škody či rizika u uživatelů drog (např. výměna 

injekčního materiály, základní zdravotní ošetření aj.) a tak nedílnou součástí HR je 

motivace klientů k méně rizikovému chování a předávání informací týkající se například 

infekčně přenosných onemocnění (způsob přenosu, prevence, léčba). V praxi není 

motivace určená pouze pro ty uživatele drog, kteří se ještě infekční nemocí nenakazili, 

ale je určena i pro ty klienty, kteří již nakažení jsou, např. žloutenkou typu B či C. 

                                                 
6 Kalina, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti 1. s. 265  
7 Kalina, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti 1. s. 265 
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V tomto případě by streetworker měl motivovat klienta k léčbě a zabránit tak dalšímu 

šíření na blízké okolí takovéhoto uživatele drog. 

 

∗∗∗∗ „HR uplatňuje nízkoprahový přístup.“8 

V praxi to znamená, že streetworker pracuje pouze s takovými osobními údaji klienta, 

které mu je on sám ochoten poskytnout. Pracuje s ním v prostředí, které klientovi 

vyhovuje; ve stavu, v kterém se právě klient nachází (pod vlivem drog, na „dojezdu“ 

apod.) na rozdíl od jiných zařízení – ne nízkoprahových.  

 

Z vlastní zkušenosti streetworkera vím, že mnoho klientů, kteří jsou uživateli drog a 

využívají služeb zařízeních fungujících na principu Harm Reduction, své chování „pod 

vlivem“ motivačních rozhovorů a poskytnutých informací mění. Samozřejmě, že přimět 

klienta na ulici k abstinenci je prakticky nemožné. Na druhou stranu právě díky 

poskytnutým službám a informacím o jiných zařízeních se může předejít k rozvinutí 

nemocí, které nebudou mít dopad pouze na klienta samotného, ale hlavně na lidi z okolí, 

kteří s drogami ani nemusejí mít nic společného.  

 

 

2. 1. 2. PŘÍNOS HARM REDUCTION 

 

Z výše uvedeného je jasné, jaký smysl má model Harm Reduction. Tento model nemá 

za cíl  ochránit „jen“ zdraví uživatelů drog, ale i celé společnosti. Výsledky průzkumů 

ukazují, že v zemích, ve kterých výměnné programy nefungují narůstá počet HIV 

nakažených osob závratným tempem, právě díky aplikaci drog použitým a infikovaným 

injekčním materiálem. Příkladem takové to země je Ukrajina, kde na místo prevence 

založené na principech HR vládne těžká represe. Právě v zemích bývalého Sovětského 

svazu je příčinou rychlého šíření HIV – sdílení použitého „nakaženého“ injekčního 

náčiní a neexistence zařízeních pracujících na principech Harm Reduction. Situace 

v těchto oblastech je alarmující. V České republice je situace odlišná. Výzkumy sice 

potvrzují, že počet osob nakažených virem HIV stoupá, ale uživatelé drog na této situaci 

nemají rozhodně markantní podíl. Harm Reduction bylo v roce 2000 uznáno jako jeden 

z pilířů protidrogové politiky v ČR. 

                                                 
8 Kalina, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti 1. s. 265 
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2. 2. POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 

 

Pro streetwork a další typy drogových služeb (např. detoxifikace, stacionární programy 

aj.) byl sestaven seznam výkonů, které mohou být v rámci terénních programů 

poskytovány. Tyto výkony mají schválený standard odborné způsobilosti. Jedná se o 

tyto služby – individuální poradenství, informační servis, intervence v prostředí 

zábavy, kontaktní práce, krizová intervence, krizová intervence po telefonu a 

internetu, kvalitativní analýza tablet syntetických drog, odběry biologického 

materiálu, orientační test v moči, potravinový servis, sekundární výměnný program, 

sociální práce, testování infekčních nemocí, úkony potřebné pro zajištění práce 

s klientem, vstupní zhodnocení stavu klienta, výměnný program, základní zdravotní 

ošetření, zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby.9 Tyto služby či výkony mají 

pro klienta svůj význam a důležitost. Jsou ovšem služby, které jsou klienty využívány 

daleko častěji než ty ostatní. Ze statistik o. s. S. vyplývá, že mezi nejvíce poskytované 

služby patří výměnný program a poradenský – informační servis. Což je logické, 

protože čistý injekční materiál je to hlavní co přivádí klienta k terénnímu pracovníkovi. 

Bez čistých injekčních stříkaček ztrácí pracovník u klienta svou „přitažlivost“. 

 

 

2. 2. 1. PORADENSKÝ A INFORMAČNÍ SERVIS 

 

Poradenství v praxi probíhá mezi terénním pracovníkem (streetworkerem) a klientem. 

Nutnou složkou tohoto poradenství je odborná způsobilost příslušného pracovníka. To 

znamená, že takový to pracovník musí mít minimálně 1 rok praxe a navíc musí 

absolvovat různá školení. Poradenství v tomto smyslu je myšleno jako pomoc klientovi  

například v oblasti zdravotní – péče o žíly, poskytnutí informací o různých zdravotních 

institucích, které může klient v případě potřeby využít apod. nebo v oblasti sociální – 

otázka bydlení aj. Poradenství nemůže být klientovi vnucováno, ale pouze nabízeno. A 

záleží pouze na klientovi samotném jestli radu pracovníka využije nebo nevyužije. 

Streetworker musí mít stále na vědomí v jaké životní situaci a v jakém zdravotním stavu 

se klient nachází, aby daná možnost řešení byla pro klienta reálná.  

 

                                                 
9 Kolektiv autorů. Seznam a definice výkonů drogových služeb. s 12. 
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Poradenství „na ulici“ se podstatně liší od poradenství například v kontaktním centru. V 

„terénu“ poskytování informací směřuje hlavně k modelu Harm Reduction. Oproti tomu 

v kontaktním centru je poradenství zaměřeno, kromě již zmiňovaného modelu HR, spíše 

na motivační rozhovory. Jinak řečeno v „terénu“ pracovník působí na klienta motivačně 

ve smyslu minimalizování škod, které vyplývají z užívání drog. Zatím co v kontaktních 

centrech je již více vhodné a možné motivovat klienty v oblastech léčby a abstinence. Je 

to dáno tím, že pracovník v kontaktním centru má k dispozici vhodné prostory, který 

dávají klientovi pocit většího soukromý. Na rozdíl rozhovoru s terénním pracovníkem, 

který se odehrává na lavičce v parku či jiných veřejných prostranstvích. 

 

Cílem poradenství není, jak jsem již výše uvedla, klientovi vnucovat něco o co nemá 

zájem, ale poskytnout mu takové informace o něž opravdu stojí a které mohou vést ke 

zkvalitnění jeho života. Terénní pracovník v žádném případě nesmí vnucovat klientovi 

řešení, o které nemá zájem, ale pouze mu ukázat různé cesty z nichž si dále klient sám 

vybere, která mu nejvíce vyhovuje. 

 

 

2. 2. 2. INTERVENCE V PROSTŘEDÍ ZÁBAVY 

 

Tento výkon se neodehrává přímo na ulici, ale na tanečních akcích, v klubech či na 

diskotékách. Cílem je kontaktovat nové klienty i klienty „staré“ a tak mít dostatečný 

přehled, jaká místa stálí klienti navštěvují. Je nutné aby pracovníci tento výkon 

naplánovali s předstihem ve spolupráci s majiteli diskoték či klubů nebo s pořadateli 

tanečních akcí. Stává se, že majitelé či pořadatelé se spoluprací streetworkerů nesouhlasí 

a tak si pracovníci příslušné organizace nesmějí dovolit vykonávat své služby tam kde 

nejsou žádány. Avšak pokud pořadatelé tanečních akcí či majitelé diskoték souhlasí 

spolupracovat se streetworkeri, má tato spolupráce i pro ně přínos. Jako konkrétní 

příklad uvádím spolupráci terénních pracovníků s majitelem nejmenovaného tanečního 

klubu v Teplicích, kdy streetworkeři do tohoto zařízení pravidelně dochází a mění 

injekční stříkačky těm, kteří mají zájem. Pro majitele tohoto klubu je význam činnosti 

streetworkerů v tom, že se nenachází v místnosti toalet, ani v toaletách samotných, 

použitý odhozený injekční materiál. Další nejčastěji využívanou službou je bezplatná 

distribuce kondomů, která rozhodně nemá za cíl vést klienty či mladé lidi k 
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„jednorázovým sexuálním zážitkům“. Jejím hlavním smyslem je ochránit, takto se 

rizikově chovající osoby, před možnou nákazou pohlavně přenosnými nemocemi. 

 

Pracovníci si musí, před plánovanou návštěvou těchto akcí, stanovit postup práce a 

pravidla, kterými se budou řídit. Vyvarují se díky tomu neorganizovanému chaosu 

(který je i tak na tanečních „zábavách“ značný) a možným komplikacím. Tím 

nejzásadnějším pravidlem je minimální konzumace alkoholu – ideálně žádná.  

 

Hlavní pracovní náplní streetworkerů na tanečních akcích je (kromě již výše zmíněné 

výměny a případného sběru injekčního materiálu a distribuce kondomů) monitorování a 

získávání důležitých informací o místní scéně. A to zejména jaké nelegální drogy se 

„těší“ největší oblibě v konkrétních klubech či na jiných tanečních „zábavách“ (v 

současnosti je to marihuana, extáze a další povzbuzující látky) a jakou věkovou hranici 

tvoří jejich konzumenti (alespoň odhadem). Dále pak poskytování poradenství či 

informací v případě poptávky. V praxi má tento výkon nejen pozitivní přínos pro 

klienty, ale i pro práci streetworkerů samotných. V takovém to prostředí je atmosféra 

daleko uvolněnější než-li při každodenním kontaktu pracovníků a klientů na ulici či 

v kontaktních centrech. Tudíž i klienti jsou daleko sdílnější, což pracovníkovi umožní 

lépe poznat konkrétního klienta. 

 

 

2. 2. 3. KONTAKTNÍ PRÁCE 

 

Patří mezi nejdůležitější výkony terénních programů. Spočívá v kontaktování klientů – 

nových či stávajících; monitorování (mapování) „terénu“ a získávání tak důležitých 

informacích o místní drogové scéně, např. kvalita drog na trhu. Tato informace je velice 

důležitá, jelikož se v praxi stává, že v jednom období je na trhu málo kvalitní heroin a 

v dalším je dostupný heroin ve vysoké kvalitě. Což pro uživatele drog, kteří jsou zvyklí 

na určitou dávku méně kvalitního heroinu, může mít i smrtelné následky – po aplikaci 

stejné dávky heroinu vyšší kvality logicky snadno dochází i k smrtelnému předávkování 

klienta.  

 

Způsob jak kontaktovat nové klienty, kteří jsou uživateli drog, si každý terénní 

pracovník musí zvolit sám, například formou „sněhové koule“ aj. (viz. podkapitola 2. 3. 
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2. První kontakt). Klienti, kteří již terénního pracovníka znají, ho často kontaktují 

sami. Tím samozřejmě není řečeno, že streetworker vždy jen pasivně čeká až nějaký 

klient přijde. Terénní pracovník sám v konkrétní lokalitě prochází místa, na kterých se 

jeho klienti vyskytují nejčastěji. Kontaktní práce spočívá v oslovení klienta a v 

nabídnutí služby, které by mohl využít. Terénní pracovník ví, jak nejvhodněji své známé 

klienty oslovit či kontaktovat. Jelikož často ve streetworku nastávají situace, kdy klient 

nechce, aby byl s terénním pracovníkem viděn. A to zejména v situacích pokud jsou na 

ulici s klientem jeho příbuzní či známí. V praxi je hojně používanou metodou v těchto 

situacích – navázání očního kontaktu s klientem a lehké pokývnutí hlavy. Pokud klient 

„odpoví“ stejným způsobem, terénní pracovník ví, že klient jeho služby potřebuje – 

poodejde a vyčká až bude moci klient přijít. 

 

 

2. 2. 4. KRIZOVÁ INTERVENCE 

 

Krizovou intervencí rozumíme „diagnosticko-terapeutický přístup ke zvládnutí 

psychické krize“.10  Je samozřejmé, že průběh krizové intervence „na ulici“ a krizové 

intervence v kontaktním centru se poněkud liší. Cílem krizové intervence je v první řadě 

uklidnit klienta, zabránit prohlubování krize, pomoci mu vyjádřit jeho potřeby a hledat 

spolu s ním optimální možnosti řešení krize. Krizová intervence by měla mít jistou 

návaznost na další instituce, které mohou klientovi pomoci odborněji.  

 

Délka krizové intervence by měla být o rozsahu max. pěti dnů, během nichž si 

pracovník s klientem dojedná schůzky, na kterých společně vzniklou krizi řeší. U 

uživatelů drog jsou nejčastější příčiny potřeby krizové intervence tyto: klient je 

informován, že byl nakažen závažnou infekční nemocí, např. HIV či hepatitidou typu C. 

Zkušenost s nepříjemným stavem vědomí (díky užívání drog) a s tím související strach 

ze „zbláznění se“. Úmrtí někoho blízkého – rodiče, člena skupiny aj. Průběh krizové 

intervence pracovník dokumentuje a zakládá do klientovi karty. 

 

U streetworku často nastává problém s výše zmiňovanými dojednanými schůzkami. Je 

sice pravdou, že klienti mají potřebu řešit různé problémy a jejich stav či prožité životní 

                                                 
10 Kolektiv autorů. Seznam a definice výkonů drogových služeb. s 35. 
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situace opravdu potřebují pomoc formou krizové intervence, ale dostavit se na ony 

dojednané schůzky jim činí, v některých případech, značné problémy. Jako příklad 

uvádím klienta, kterému byla zjištěna hepatitida typu C. Tato nemoc je léčitelná, avšak 

ne každý kdo podstoupí tuto léčbu se vyléčí. Léčba této nemoci si vyžaduje hlavně 

abstinenci od drog, roční užívání léku interferonu a nezbytné sledování a konzultace 

s příslušným odborníkem. Tento klient kontaktoval terénního pracovníka o. s. S. a 

požádal ho o pomoc. Jeho situace byla vážná – zhoršující se zdravotní stav a vykázání z 

domova rodiči (alespoň po tu dobu co neabsolvuje příslušnou léčbu). Postup a cíle byly 

v podstatě jasné, pokud je klient sám odhodlán nastoupit na léčení hepatitidy typu C, 

musí před tím absolvovat pobyt na detoxifikační jednotce a nadále, jako uživatel 

heroinu, být zařazen do programu substituční léčby. Klient s tímto postupem souhlasil. 

Avšak na stanovené schůzky s terénním pracovníkem, které byly třeba pro splnění 

dalších kroků (vyřízení příslušných dokumentů, datum nástupu na detoxifikační 

jednotku aj.) se nedostavil. V takovýchto případech nezbývá streetworkerovi nic jiného 

než vyhledat klienta sám a ujasnit si zda má klient ještě zájem danou situaci řešit. 

 

 

2. 2. 5. KVALITATIVNÍ ANALÝZA TABLET SYNTETICKÝCH DROG 

 

Tento výkon probíhá na tanečních akcích jako jsou techno-párty apod. Pracovníci, kteří 

tuto službu poskytují, musí být proškoleni v oblasti tohoto výkonu (testovací sady, 

problematika taneční scény atd.). Cílem tohoto výkonu je analýza obsahu, které tablety 

syntetických drog (extáze aj.) mají.  

 

V praxi tato analýza probíhá následovně. Prvním krokem tohoto výkonu je kontakt 

s pořadateli těchto akcí. Dohodnout s nimi pravidla a místo pro realizaci této služby. Na 

samotné probíhající taneční akci mohou lidé, kteří si zakoupili příslušnou tabletu, 

kontaktovat pracovníky a požádat je o analýzu. Po provedení analýzy pracovníci 

příslušnému člověku sdělí výsledky. Jaké látky v sobě tableta obsahuje a v jakém 

množství. Často se stává, že tyto tablety obsahují látky, které mohou přímo ohrozit život 

člověka (v daleko vyšší míře než je běžné) a právě díky těmto analýzám se může 

takovéto situaci zabránit.  
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Spolu s tímto výkonem poskytují pracovníci uživatelům syntetických drog i příslušné 

informace. Prováděné testy se evidují. Tento výkon v praxi provázel a provází několik 

problémů – nedostatek  financí na testovací sady a nepochopení široké veřejnosti. Pro 

velké procento lidí je tato analýza „nadstandardem“ zcela zbytečným. Tito lidé si ale  

neuvědomují, že i jejich dětem může tento výkon zachránit život. Mladé lidi na 

tanečních akcích jen ztěží někdo odradí od užívání těchto syntetických drog. Je jasné, že 

například extáze jako taková ohrožuje zdraví a životy lidí, kteří ji užívají.  Avšak 

nežádoucí „příměsi“ je mohou i zabít. A právě tento výkon je prevencí před takovýmto 

rizikem.  

 

 

2. 2. 6. SEKUNDÁRNÍ VÝMĚNNÝ PROGRAM 

 

I přes snahu streetworkerů, kteří se snaží nabídnout služby co největšímu procentu 

uživatelů drog, existuje drogová scéna mimo dosah těchto pracovníků či zařízení 

realizující terénní programy. Právě proto se provádí sekundární výměnný program 

s cílem zapojit uživatele drog, pohybující se na nedostupné drogové scéně, do 

výměnného programu a poskytnout tak tento výkon klientům mimo dosah služeb 

terénních programů. Pro tento výkon se oslovují uživatelé drog – indigenní pracovníci, 

kteří znají tuto „nedostupnou“ drogovou scénu, mají přirozený respekt a jsou schopni 

spolupracovat s příslušnými zařízeními. Tito indigenní pracovníci musí projít 

příslušným výcvikem nutným pro konkrétní výkon. V „terénu“ poté vyměňují 

„nedostupným“ klientům injekční stříkačky, poskytují standardní zdravotní materiál, 

kontejnery pro sběr infekčního materiálů aj. Vedle poskytování služeb indigenními 

pracovníky má tento výkon i jiný přínos. Zařízení je daleko lépe informováno o 

konkrétní drogové scéně právě od těchto indigenních pracovníků. Samozřejmě, že 

streetworkeři monitorují prostředí, ve kterém pracují a tak získávají potřebné informace, 

ale tito klienti v daném místě přirozeně žijí, tudíž vědí co se kde odehrává. Například 

pokud se v dané lokalitě „ztratí“ většina klientů, příčiny mohou být různé – policejní 

zátah, nedostatek určité drogy, „výlety“ k získání finančních prostředků do jiných měst 

apod. Indigenní pracovník v tomto případě má velice dobré informace, protože je jeden 

z klientů a tudíž může nejlépe informovat sociální pracovníky jaká je hlavní příčina 

odchodu uživatelů drog z konkrétní lokality. 
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Tito pracovníci jsou pro terénní programy velkým přínosem, jelikož dokáží poskytovat 

služby tam, kam se „standardní“ terénní pracovník nedostane. Příkladem jsou squaty či 

jiné opuštěné objekty. V praxi není možné, aby do těchto objektů vstupovali terénní 

pracovníci, zvláště pokud jsou to ženy. I proto se využívalo služeb indigenních 

pracovníků. Ovšem ne každá organizace sekundární výměnný program využívala. Hrozí 

tu jisté riziko, že i přes domnělou spolehlivost takovéhoto pracovníka se stane, že klient 

poskytující tento výkon „selže“. V současnosti již tento výkon není teoreticky možný, 

protože nový zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách práci indigenních 

pracovníků prakticky nepřipouští. V praxi je na každé organizaci samotné zda bude dále 

využívat služeb indigenních terénních pracovníků i přes jistá legislativní omezení.  

 

 

2. 2. 7. SOCIÁLNÍ PRÁCE  

 

Tento výkon obsahuje služby, které mají za cíl zkvalitnit sociální situaci klientů a zvýšit 

jejich schopnost řešit své sociální problémy. Je jasné, že konzumace drog vtahuje 

klienta do různých sociálních problémů, které nejsou schopni uživatelé drog (často ani 

nemají zájem) řešit. Jsou to problémy týkajících se jejich rodin (zpřetrhání kontaktů), 

úřadů a v neposlední řadě celé společnosti (sociální vyloučení). Každý klient má své 

specifické potřeby a problémy, které by chtěl v daném okamžiku řešit, ale z různých 

příčin toho není schopen. Právě proto jim může streetworker nabídnou své služby 

v rámci tohoto výkonu. Záleží pouze na klientovi samotném zda tuto nabídku využije.  

 

Tento výkon obsahuje následující aktivity: doprovázení klienta – asistenční služba → 

na různé instituce či úřady (např. zdravotnická zařízení či úřady práce).  

Pomoc při vyřizování → dokladů jako je občanský průkaz (který klienti většinou 

prodají), sociálních dávek, přídavků na děti apod. 

 

V případě potřeby klienta se řeší i problémy týkající se bydlení, kdy ve většině případů 

pracovník poskytuje informace klientovi o ubytovnách a jiných příslušných zařízeních, 

samozřejmě s ohledem na finanční možnosti klienta. Pokud to daná situace vyžaduje 

může streetworker klientovi zprostředkovat služby v jiných sociálních zařízeních. 

Služby v rámci tohoto výkonu se uplatňují hlavně v případech, kdy se klient sám 

rozhodl nastoupit na léčení. Bez příslušných dokladů (občanský průkaz, kartičky 
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pojištěnce) nebo evidence na úřadu práce nemůže být uživatel drog, v drtivé většině, 

přijat do příslušných léčeben či komunit. 

 

Při doprovázení klienta mohou nastat určité komplikace. Není výjimkou, že se 

streetworker a klient při návštěvě určité instituce setkávají s jistým despektem ze strany 

úředníků a v neposlední řadě i praktických lékařů. V takových to případech zcela 

neprofesionálního a urážejícího jednání, musí často sociální pracovník ovládnout své 

emoce i emoce klienta. Ve své praxi jsem se osobně s tímto až štítivým odstupem jak 

praktické lékařky, tak zdravotní sestry setkala v situaci, kdy klient potřeboval ošetřit 

abces (hnisavý zánět) na své ruce. Praktická lékařka ani zdravotní sestra neměly zájem 

dotyčného klienta vyšetřit, čemuž náležitě odpovídalo i jejich arogantní jednání. 

Jediným řešením byla návštěva pohotovosti, ve které byl klient nakonec ošetřen. 

 

 

2. 2. 8. TESTOVÁNÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ 

 

Testování infekčních nemocí musí provázet důležitá opatření, aby nedošlo k porušení 

bezpečnosti práce a etických norem. Cílem tohoto výkonu je zjistit zda byl klient 

nakažen infekční nemocí nebo nebyl. 

 

Testování se většině případech realizuje v příslušných zařízeních (kontaktní centra a jiná 

odborná zařízení), které mají vhodné prostory pro provádění testů a poradenství. Testy 

na zjišťování infekčních nemocí (HIV, hepatitidy), které smí kromě zdravotnického 

personálu provádět i pracovníci výše uvedených zařízeních, jsou dva typy: 

∗∗∗∗ test z kapilární krve a  

∗∗∗∗ test slinový pro zjištění HIV protilátek v těle klientů.  

Přímo v terénu se provádějí testy pouze slinové a to jen v případech, kdy klient není 

ochoten podstoupit test v příslušných zařízeních. Slinové testy na přítomnost HIV 

protilátek v těle jsou pro uživatele drog tou nejšetrnější metodou, při které není 

zapotřebí nabírat krev z žil. Což je u dlouhodobých uživatelů drog zákrok velice 

problematický, jelikož žíly těchto klientů jsou velice poškozené a to nejen na rukou, ale 

v podstatě na celém těle kde se dá injekčně droga aplikovat.  
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S testováním musí klient sám souhlasit. Je nepřípustné aby klienta jakýkoliv pracovník 

nutil. Je poskytováno anonymně pouze pod kódem příslušného klienta. Samotnému 

testování předchází předtestové poradenství. Což je poradenství, které předchází 

samotnému testování. Mělo by obsahovat získávání důležitých údajů o klientovi a jeho 

rizikového chování.  Poskytování informací o testu – jak bude probíhat testování a o 

možných výsledcích testu. S tím souvisí i ujištění, že klient všemu rozuměl. Po 

samotném testování následuje potestové poradenství v němž pracovník sděluje klientovi 

výsledky testu. Kromě sdělení výsledků musí toto potestové poradenství obsahovat 

informace  o rizicích přenosu těchto infekčních onemocněních, motivaci klienta k méně 

rizikovému chování a k opakování testu. V případě pozitivního výsledku by měl být 

klient předán do péče příslušného, odborného zařízení. 

 

Pracovník, který provádí testy musí (v rámci vlastního zájmu) striktně dodržovat 

podmínky a pravidla s testováním související – používat jednorázové rukavice a další 

opatření, týkající se bezpečnosti práce. V neposlední řadě by měl být schopný umět 

klienta povzbudit, motivovat, naslouchat mu a hovořit s ním i o intimních záležitostech 

týkající se zvláště klientů, kteří se prostituují.  

 

 

2. 2. 9. ÚKONY POTŘEBNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍMÉ PRÁCE S KLIENTEM 

 

Jsou to takové úkony, které nesouvisí přímo s klienty, ale měli by zaručit kvalitní práci 

s nimi. Jedná se především o monitorování (mapování) terénu, drogové scény, 

vyhledávání vhodných míst pro poskytování služeb klientům v terénu (samozřejmě, že 

klient musí s vytipovaným místem souhlasit), příprava zdravotního a jiného materiálu 

na práci v terénu apod. 

 

Tento výkon je pro streetwork velice důležitý, jelikož jen stěží si lze představit, že by 

pracovník vykonával svou práci v místech, které by neměl zmapované a tudíž by 

nevěděl zda jsou jeho služby v dané lokalitě  žádoucí. Pro lepší názornost uvedu příklad. 

Každé město, kde se vyskytuje drogová problematika, má lokality (čtvrti), ve kterých 

existuje markantní potřeba služeb pro uživatele drog a lokality s minimální (popřípadě 

žádnou) poptávkou po takovýchto službách. Proto musí terénní pracovník zmapovat 

právě ty lokality, kde existuje poptávka služeb pro příslušnou cílovou skupinu, aby jeho 
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pracovní „návštěvy“ byly co nejvíce efektivní. Ve streetworku nelze pouze teoreticky 

odhadovat jak a kde by příslušná práce s uživateli drog mohla fungovat či probíhat, ale 

musí být prakticky ověřena a právě s tím souvisí i úkony potřebné pro zajištění přímé 

práce s klienty. 

 

 

2. 2. 10. VSTUPNÍ ZHODNOCENÍ STAVU KLIENTA 

 

Pro vstupní zhodnocení stavu klienta je potřebné shromažďování anamnestických 

údajů o klientovi, jejich vyhodnocení a po té stanovování dalšího plánu práce s ním, 

je-li to nutné. Samozřejmě, že tento výkon se liší místem, ve kterém je realizován. Jinak 

bude probíhat například v kontaktním centru, kde se informace o situaci či stavu klienta 

mohou získat i od jeho blízkých osob a to navíc v předem určené místnosti, která je 

podstatně vhodnějším a co se do soukromí týče i klidnějším místem pro tento výkon. Na 

rozdíl od realizace tohoto výkonu „na ulici“, který v praxi probíhá na takovém místě, 

jaké se jeví vhodné pro klienta i pro pracovníka. 

 

Všechny získané základní anamnestické údaje o klientovi musí pracovník zapsat do 

karty klienta pro dobrý přehled o jeho situaci a případného vyhodnocení. Nebo slouží i 

pro další pracovníky – kolegy, kteří budou s tímto klientem také v kontaktu a takto 

zapsané údaje jsou nezbytné pro jejich další práci s ním. Údaje, o které se příslušný 

pracovník zajímá jsou hlavně tyto: věk klienta, typ a množství užívané drogy, jak 

dlouho klient drogy užívá, zdravotní komplikace spojené s užíváním drog (nakažení 

infekčními nemocemi, problémy se žílami, popřípadě jestli se klient někdy 

předávkoval), kde klient žije (na ulici, v ubytovně, v opuštěných domech atd.), zda-li 

klient v minulosti podstoupil léčení z drogové závislosti a jiné údaje potřebné k tomuto 

výkonu.  

 

Problematikou tohoto výkonu je nespolehlivost informací poskytnutých klientem. 

Nesčetněkrát se terénní pracovníci setkávají s neúplnými či vymyšlenými údaji od svých 

klientů týkající se jejich zdravotního stavu, počtu podstoupených léčení, věku apod. 

Komplikace nastávají hlavně ve statistikách, které si příslušné organizace vedou a 

v hlášeních, které musejí o svých nových klientech posílat na krajské hygienické stanice. 

Zvýše uvedeného je jasné, že pravdivá hodnota takových to hlášeních a statistik je 



 30 

poněkud zkreslena. Postupem času může terénní pracovník získat informace o 

příslušném klientovi, které již odpovídají skutečnosti a příslušné statistiky konkrétní 

organizace opravit. Avšak uvést do pořádku poskytnuté informace u odeslaných 

hlášeních na krajské hygienické stanice (KHS) tak jednoduché není. V tomto případě 

záleží především na kvalitě spolupráce mezi konkrétní organizací a KHS. 

 

 

2. 2. 11. VÝMĚNNÝ PROGRAM 

 

Tento výkon je založený ryze na principu Harm Reduction. Jde o výměnu čistého 

injekčního materiálu za použitý → „kus za kus“, spolu s dalším výdejem či nabídkou 

vybavení, které je důležité k bezpečné, nitrožilní aplikaci drog. Záleží pouze na 

klientově volbě jaký nabízený materiál  využije. Do tohoto vybavení patří:  

∗∗∗∗ dezinfekční materiál – pro zabránění vstupu infekce v místě vpichu (je ekonomicky 

výhodnější investovat „pár korun“ do dezinfekce než-li léčit klientovi abscesy či záněty 

žil);  

∗∗∗∗ sterilní voda – pro ředění a přípravu roztoku drogy (je zárukou, že není znečištěná a 

nepoškodí tak více klientovo zdraví);  

∗∗∗∗ kyselina askorbová (citrónová) – uživatelé drog ji používají při přípravě roztoku 

heroinu, pokud tuto kyselinu nemají jsou schopni místo kyseliny citrónové použít i ocet, 

což je pro zdraví takového klienta velmi nebezpečné;  

∗∗∗∗ prezervativy – předcházení nakažení infekčních nemocí pohlavním stykem;  

∗∗∗∗ další zdravotní materiál – obvazy, náplasti, vitamíny (především pro posílení žilních 

stěn), mast při zánětu žil (často je podáván Heparoid), aj. 

 

K dalšímu nezbytnému vybavení streetworkera jsou mobilní kontejnery a ochranné 

rukavice. Je nutností a povinností každého pracovníka chovat se a pracovat podle zásad 

bezpečnosti práce. A to nejen při výměně, ale i při sběru odhozeného – použitého 

injekčního materiálu. Nadále, pokud to finanční možnosti dané organizace dovolují, měl 

by být součástí pracovního vybavení streetworkera i mobilní telefon. V případech kdyby 

on sám potřeboval pomoc (napadení klientem, nedorozumění s policií aj.) nebo kdyby 

nezbytnou pomoc potřeboval klient (předávkování apod.). Do pracovního vybavení lze 

zařadit i kvalitní obuv, která je nezbytnou součástí každého streetworkera. 
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Výdej výše popsaného materiálu je evidován, včetně příjmu použitého injekčního 

materiálu. Nadále každé zařízení, poskytující tento výkon, je povinno mít uzavřenou 

smlouvu s firmami, které provádějí bezpečnou a profesionální likvidaci infekčního 

materiálu. 

  

Výměnný program založený na principu HR by teoreticky měl mít formu výměny 

injekčního materiálu „kus za kus“ (použitý za čistý). Avšak v praxi se streetworkeři 

setkávají se situací kdy klient injekční stříkačku nemá. Správný postup je v tomto 

případě – injekční materiál klientovi nevydat. Zde však nastává problém, který si musí 

terénní pracovník vyřešit sám na základě svého individuálního rozhodnutí. V případě, že 

danou injekční stříkačku klientovi opravdu neposkytne, je dle předpisů vše v pořádku, 

ale je také jasné, že by si klient mohl příslušné „nádobíčko“ vypůjčit od jiného uživatele 

drog a tím by hrozilo nebezpečí nakažení infekčně přenosnou nemocí daného klienta. 

Řešení této situace záleží pouze na volbě terénního pracovníka, který volí mezi 

rozhodnutím – porušit dané předpisy a tím ochránit zdraví klienta či předpisy neporušit 

a vystavit ho tak nebezpečí nakažení některou z infekčních nemocí – hepatitidou typu B, 

C či HIV. Ve své čtyřleté praxi terénního pracovníka jsem se setkala s několika 

rozdílnými názory svých kolegů jak tuto situaci řešit. Jedni zastávali názor, že je 

přípustná pouze výměna „kus za kus“. Druzí uznali, že v určitých situací lze poskytnou 

klientovi injekční materiál (aniž by došlo k výměně čistého za použitý), ale jen za 

určitých podmínek a jen některým klientům. 

 

Výměnný program provází také předsudky. Někteří lidé jsou proti investicím peněz do 

výše popsaného materiálu pro uživatele drog. Zdá se jim tento servis nákladný a 

zbytečný. Avšak právě ona investice a distribuce zdravotního materiálu uživatelům 

drog, je mnohonásobně menší, než-li investovat v konečné fázi do léčby klienta 

v případě, kdyby se nakazil hepatitidou typu C nebo virem HIV (roční léčba hepatitidy 

typu C stojí půl milionu korun). 

 

Injekční materiál neslouží „pouze“ k snižování škod při užívání drog, ale je  i pojítkem 

mezi pracovníkem a klientem. Právě díky tomuto materiálu se klient „obtěžuje“ se 

streetworkerem komunikovat. 
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2. 2. 12. ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ 

 

Cílem tohoto výkonu není nahradit odbornou zdravotní péči, ale poskytnout 

nejakutnější zdravotní pomoc klientům či ošetřit poranění, které nevyžadují 

bezprostřední zákrok lékaře. Ale i tak by měl terénní pracovník klienta motivovat, aby 

příslušnou odbornou pomoc vyhledal nebo ho, v případě klientova zájmu, na konkrétní 

zdravotní instituci doprovodil. Základní zdravotní ošetření poskytuje pracovník 

klientovi bez ohledu na to zda poranění souvisí s nitrožilní aplikací drog. V případě 

tohoto výkonu se v terénu  používá materiál, který je popsán v podkapitole věnující se 

výměnnému programu. V kontaktních centrech je z pochopitelných důvodů nabídka 

zdravotního materiálu širší (roztoky, léčiva vydávaná bez předpisu aj.). 

 

Každý terénní pracovník si je vědom toho, že zdravotní ošetření, které poskytuje je 

opravdu pouze základní. Problém nastává u klientů, kteří tento fakt nedokáží přijmout, 

nebo, z různých důvodů odmítají při závažnějším poranění navštívit lékaře. Díky tomu 

se v praxi terénních pracovníků vyskytují situace, kdy poranění či zdravotní komplikace 

klientů, místo lékařů řeší oni sami. Jako příklad uvádím záněty žil. Je pravdou, že 

streetworker má k dispozici heparoid (mast pro léčení těchto zánětů), ale i přes to tento 

lék nenahradí ošetření příslušného lékaře. Navíc prostředí, ve kterém se základní 

zdravotní ošetření provádí (ulice, parky apod.) není zcela jistě natolik sterilní, aby efekt 

tohoto výkonu byl stoprocentní. Záněty žil nejsou jedinou zdravotní komplikací se 

kterou se klienti na terénní pracovníky obracejí. Ve své praxi jsem se setkala 

s uvíznutými či zlomenými injekčními jehlami v žilách klientů, s abcesy apod. V těchto 

případech by měl pracovník klienta ne motivovat, ale usilovat o jeho zdravotní ošetření 

lékařem, protože riziko, kdy klient zemře na sepsi (otravu) je značné.    

 

 

2. 2. 13. ZHODNOCENÍ STAVU A POTŘEBNOSTI DROGOVÉ SLUŽBY 

 

U tohoto výkonu nejde ani tak o poskytování služeb klientům, ale je analýzou a 

zhodnocením práce či služeb daných zařízeních. Cílem je určit jestli poskytované služby 

odpovídají poptávce klientů nebo jestli se tato poptávka v dané lokalitě nezměnila, 

popřípadě zda je zapotřebí rozšířit působnost organizace poskytující tyto služby 

v určitém místě či lokalitě – zde se vychází především ze statistik dané organizace. 
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Zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby obsahuje rozbor toho co klienti potřebují 

a jejich rizikového chování. Nadále získávání informací o celkové drogové scéně 

v daném místě (prostřednictvím monitorování, informací klientů či jiných 

spolupracujících organizací) a v neposlední řadě plán pro další aktivity příslušné 

organizace, realizující terénní programy. 

 

Pro ilustraci uvádím snahu občanského sdružení S., které usilovalo rozšířit svou 

působnost o Matiční ulici v Ústí nad Labem a to na základě svých statistik (téměř  

polovinu všech klientů o. s. S. tvořilo rómské etnikum) a spolupráce se společností 

Člověk v tísni. Tato společnost poskytuje své služby i obyvatelům Matiční ulice, jejichž 

drtivou většinu tvoří Rómové. Na základě poznatků a informací pracovníků společnosti 

Člověk v tísni i o. s. S. se vytvořil plán jehož cílem bylo poskytovat služby uživatelům 

drog v Matiční ulici (výměnný program, informační a poradenský servis atd.). Po 

vzájemné dohodě obou organizací se uskutečnila prezentace občanského sdružení S., 

formou letáků i schůze, které se zúčastnili obyvatelé této ulice. Po té začali do této 

lokality pravidelně docházet terénní pracovníci o. s. S. I když v tomto místě evidentně 

existovala drogová problematika (o čemž svědčil nalezený injekční materiál, informace 

od jiných klientů – uživatelů drog a konzultace s rodinnými příslušníky jejichž blízcí 

měli problémy s užíváním drog), nepodařilo se ani po roce občanskému sdružení S. plně 

realizovat cíl svého stanoveného plánu. Možných příčin „neúspěchu“ bylo několik – 

nedůvěra  romských obyvatelů k terénním pracovníkům a příliš uzavřená drogová scéna. 

Navíc Matiční ulice je velice malá lokalita se silně provázanými příbuzenskými vztahy – 

„každý zná každého“ a diskrétní, pro výměnu injekčního materiálu, vhodný prostor zde 

prakticky neexistuje. Tudíž další příčinou tohoto neúspěchu mohla být obava místních 

uživatelů drog z „prozrazení se“. Jako možná řešení této situace se nabízela – přijmout 

na místo terénního pracovníka občana rómské národnosti (tak se také stalo, ovšem 

bezvýsledně), zvýšit počet „návštěv“ terénních pracovníků v dané ulici (což nebylo 

možné z hlediska nedostatečného počtu pracovníků o. s. S.) nebo uspořádat další 

informační schůzku s místními občany (ta se konala, ale bez zájmu obyvatelů M. ul.). 

Činnost o. s. S. v Matiční ulici skončila po dvou letech. I přes zdánlivý neúspěch 

zaznamenali terénní pracovníci jistý pozitivní přínos, který tento plán měl. Uživatelé 

drog z Matiční ulice, kteří zde neměli zájem měnit injekční materiál, vyhledali příslušné 

terénní pracovníky a začali využívat jejich služeb v jiných lokalitách. Dalším pozitivním 
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přínosem byl nalezený, odhozený injekční materiál v Matiční ulici jehož počet činil 

několik desítek kusů. 

 

Z výše uvedeného příkladu je jasné, že cíle výkonu zhodnocení stavu a potřebnosti 

drogové scény lze teoreticky či statisticky naplánovat, ale jestli budou tyto konkrétní 

cíle naplněny, ukáže teprve praxe. 

 

 

Výše uvedené podkapitoly popisující konkrétní poskytované služby – výkony v rámci 

terénní sociální práce mají určitou předepsanou teoretickou formu, která je po sociálním 

pracovníkovi vyžadována. Avšak ze své čtyřleté praxe terénního pracovníka vím, že ne 

vždy lze tuto teoretickou formu zcela dodržet. Není to dáno neprofesionalitou či 

nedostatečnou zodpovědností streetworkerů, ale konkrétní situací v níž se terénní 

pracovník každý den nachází. Sociální práce „na ulici“ rozhodně není nudným a 

ubíjejícím stereotypem, ale stále přináší nové zážitky a situace, které musí terénní 

pracovník v klientově zájmu bezprostředně řešit. I když možná řešení nejsou pokaždé 

striktně praktikována podle teoretických předpisů, měla by být vždy v souladu snad 

s nejdůležitější hodnotou sociálního pracovníka – zajistit svému klientovi co 

nejkvalitnější pomoc a zároveň nepoškodit v jakémkoliv směru klienta, sebe 

samotného, organizaci, kterou zastupuje a v neposlední řadě ani společnost. 
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2. 3. PRÁCE S UŽIVATELI DROG NA ULICI 

 

Z výše uvedených podkapitol je zřejmé, jaké služby se uživatelům drog v rámci sociální 

práce na ulici poskytují. V této kapitole uvádím, jakým způsobem navazuje streetworker 

první kontakt s klienty, jak důležitá je klientova důvěra v terénního pracovníka a mnoho 

dalších aspektů, bez kterých by terénní práce s uživateli drog nebyla efektivní, ale ani 

bezpečná pro samotné  terénní pracovníky. 

 

 

2. 3. 1. SEZNÁMENÍ SE S DANOU LOKALITOU 

 

Sám pracovník si musí uvědomit, že lokalita, ve které bude působit či pracovat má svá 

pravidla a specifika. V této fázi se streetworker seznamuje s příslušným prostředím a 

monitoruje místa, na kterých se scházejí potencionální klienti. Pro samotného 

pracovníka je nutností, aby měl přehled jaká místa jsou bezpečná či nebezpečná v rámci 

zachování svého plného fyzického zdraví. 

 

Poznávání nového prostředí, rozhodně není otázka několika dnů či týdnů, ale měsíců, ve 

kterých se neseznamuje pouze streetworker s prostředím, ale i prostředí se 

streetworkerem. Ze své praxe vím, že v této fázi terénní pracovník většinu času stráví 

pozorováním – monitorováním na místě, ze kterého má nejlepší přehled. Často to 

bývají, z hlediska prostoru, dobře situované lavičky. Výhodou těchto míst je i „dobrá 

viditelnost“ terénního pracovníka, která umožňuje navázání kontaktů s příslušníky dané 

lokality. Streetworker, jako nový objekt zájmu konkrétního prostředí, vyvolává u jeho 

členů (např. uživatelů drog, dealerů) mnoho otázek. Nevědí zda také užívá drogy nebo je 

novým dealerem či tajným policistou. Pravidelné návštěvy na stejném místě, ve stejný 

čas a sledování okolí vyvolává v těchto obyvatelích řadu pochybností. Proto se pod 

záminkou (například půjčení zapalovače či cigarety) odhodlají k terénnímu 

pracovníkovi jít a „mimochodem“ se ho zeptat, kdo je. V této situaci může streetworker 

klidně sdělit název organizace, kterou zastupuje a účel proč se v dané lokalitě nachází a 

jaké služby poskytuje. Dále záleží pouze na konkrétních osobách, zda jeho nabídky 

využijí – ať již bezprostředně nebo postupem času. 
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2. 3. 2. NAVAZOVÁNÍ PRVNÍCH KONTAKTŮ 

 

První kontakt je nejdůležitějším, ale zároveň nejproblematičtějším bodem práce 

terénního pracovníka. Protože právě první kontakt rozhoduje o další spolupráci mezi 

streetworkerem a klientem. Způsobů jak navázat první kontakt (včetně předchozí 

podkapitoly) je několik. 

∗∗∗∗ Založený na aktivitě samotného pracovníka – spočívá v tom, že pracovník sám přijde 

za potencionálním klientem či klienty a osloví je a zároveň se představí. Výhodou práce 

s uživateli drog je, že pracovník má co nabídnout – injekční materiál. Pokud je oslovená 

osoba skutečně uživatelem drog, tak se docela rychle orientuje a může (okamžitě či 

postupem času) využít služeb terénního pracovníka. Ovšem problém či nedopatření 

nastává v momentě pokud oslovená osoba není uživatelem drog. Těmto „faux pas“ se 

streetworker v začátcích své práce s uživateli drog nevyhne. 

∗∗∗∗ “Snowballing“ - sněhová koule (nabalování) – tato metoda eliminuje nedopatření 

způsobená oslovením neuživatele drog. Spočívá v tom, že terénní pracovník  požádá 

klienta nebo klienty, které již zná a oni znají jeho, aby ho kontaktovali (představili) i 

svým „kamarádům“, kteří jsou také uživateli drog. Takto kontaktovaní klienti mají 

záruku ve svých „kamarádech“, kteří je k pracovníkovi přivedli a tudíž nedůvěra k 

streetworkerovi nemusí být tak markantní. Často není ani třeba stávající klienty žádat a 

oni sami terénního pracovníka novým klientům představí. 

 

 

2. 3. 3. PRACOVNÍ VZTAH A VZÁJEMNÁ DŮVĚRA 

 

Pro tuto fázi je nutný čas a trpělivost terénního pracovníka. Vytvoření vztahu a poté i 

důvěry mezi pracovníkem a klientem není otázkou dnů či týdnů a popravdě řečeno ani 

po několika měsících si není terénní pracovník jist, že již klientovu důvěru získal. Tato 

fáze sice od určitého okamžiku vzniká, ale žádným okamžikem „dotvoření“ vztahu a 

důvěry nekončí. Naopak stále se utváří, alespoň po tu dobu co streetworker s klientem 

pracuje. Samotný vztah i důvěra jsou nezbytné pro kvalitní práci mezi pracovníkem a 

klientem. Je zcela zřejmé, že klient, který bude mít v sociálním pracovníkovi důvěru, se 

více otevře a sdělí mu tak lépe (ať přímo či nepřímo) své potřeby. A následně na to 

může terénní pracovník poskytnout uživateli drog daleko větší spektrum služeb, v rámci 

své profese, a tím lépe dokáže svému klientovi pomoci. 
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Pro streetworkera je důležité, aby dokázal klienta přijmout → jeho vzhled, názory a 

chování (i když jde o trestnou činnost). Pracovník rozhodně za tyto skutečnosti klienta 

nekritizuje, jelikož častá kritika by mohla klienta „otrávit“ (například pokud se 

streetworker nesmíří s tím, že do vlastností uživatelů drog patří nedochvilnost, jen stěží 

může potom vykonávat tuto profesi). Prohlubování vztahu i důvěry, poskytuje 

pracovníkovi dostatečný prostor pro získávání dalších a hlavně konkrétnějších informací 

o klientovi. Ovšem i tak musí pracovník k získávání takových to údajů přistupovat „s 

citem“. Kvalitní pracovní vztah také ovlivňuje případnou motivaci klienta 

streetworkerem (viz. následující podkapitola 2. 3. 4. Pozitivní ovlivnění a motivace 

klienta). 

 

Ve vztahu mezi terénním pracovníkem a klientem musí být také jasně stanovená 

pravidla, která jsou prevencí proti různým nedorozuměním či konfliktům. Tato pravidla 

se týkají zejména chování klienta, kdy terénní pracovník musí dát jasně najevo, že 

v případě klientova nevhodného chování (agrese apod.) mu přestane poskytovat své 

služby. Další problematickou oblastí je klientova trestná činnost. Stane se, že se klient 

v rozhovoru s pracovníkem  zmíní o tom jak lze „snadno“ (trestnou činností) získat 

finanční hotovost. Zde platí zásada – buď klient nebude o trestné činnosti, které se 

dopustil hovořit a pokud ano, pracovník rozhovor přeruší a odejde, protože zákon uvádí, 

že pro každou osobu existuje oznamovací povinnost. Tudíž osoba, která se dověděla o 

spáchaném trestném činu, má povinnost ohlásit tento trestný čin policii. Ze své praxe 

vím, že každý streetworker přistupuje ke klientům jinak, některý terénní pracovník 

„radikálněji“ – striktněji a jiný zase přátelštěji. V praxi je nejvhodnější tyto přístupy 

zkombinovat. Není problém přistupovat ke klientovi přátelsky, ale vždy by měl být 

jasný vztah – pracovník → klient. Milostný, obchodní či příliš přátelský vztah mezi 

terénním pracovníkem a klientem je nepřípustný a hlavně destruktivní (zejména pro 

terénního pracovníka). 

 

Vytvoření vzájemného vztahu a důvěry mezi terénním pracovníkem a klientem je 

nezbytné. Pracovník by měl mít stále na paměti, že získávání klientovi důvěry je sice 

proces dlouhodobý, ale její ztráta je věcí okamžiku. Bez ní není možné vykonávat 

opravdu kvalitní streetwork. Avšak i přes nepopiratelnou potřebu důvěry by měl být 

terénní pracovník stále ve střehu a mít na paměti přísloví „Důvěřuj, ale prověřuj!“. Ze 

své praxe vím, že uživatelé drog rozhodně nejsou skupinou, které se dá plně důvěřovat.  
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2. 3. 4.  POZITIVNÍ OVLIVNĚNÍ A MOTIVACE KLIENTA 

 

Tato fáze vyplývá z klientových potřeb a zejména z toho, zda bude klient k motivačním 

rozhovorům ze strany terénního pracovníka přístupný. Zde se uplatňují obvyklé postupy 

již zmiňovaného poradenství. Je nutné, aby se pracovník co nejpřesněji seznámil 

s klientovým problémem (což bez vztahu a důvěry jde ztěží), jeho příčinami a poté 

ukázal klientovi možné způsoby řešení daného problému. Samozřejmě vše závisí na 

klientově ochotě, jeho možnostech a schopnostech. Pokud je zapotřebí řešit klientův 

problém prostřednictvím jiné instituce, pracovník mu příslušný kontakt zprostředkuje. 

Každé zařízení musí mít vypracovaný seznam zařízení, jejichž služeb by mohl klient 

následně využít (např. detoxifikační jednotky, odkazy na substituční léčbu, zařízení 

poskytující testování infekčních nemocí, seznam léčeben, terapeutických komunit, 

ubytoven aj.). Pokud se streetworkerovi podaří spolu s klientem vyřešit problém, který 

si na počátku vytyčili, může pracovník považovat práci s klientem, alespoň v tomto 

směru za pozitivně ukončenou. Tyto fáze jsou v logické posloupnosti, není možné aby 

jedna z nich byla přeskočena.  

 

Ve skutečnosti je časté, že i přes veškerou snahu streetworkera se všechny fáze 

s klientem nedokončí. I v takových to případech by měl mít streetworker na mysli, že 

jedním neúspěchem práce s klientem nekončí a v případě potřeby se na něj mohou 

klienti znovu obrátit. V oblasti drogové problematiky musí každý sociální pracovník 

počítat s tím, že v drogové kariéře většiny klientů je mnoho pokusů o léčení z drogové 

závislosti.   

 

Jako příklad terénní sociální práce s uživatelem drog, uvádím  kasuistiku klienta o. s. S . 

na následující stránce.  
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2. 3. 5. KASUISTIKA 

 

Tato kasuistika je rozdělena do dvou základních částí. V první části jsou chronologicky 

zaznamenány životní události klienta – uživatele drog, od roku 1978 (jeho narození) do 

té doby, než jej kontaktovali terénní pracovníci o. s. S. V druhé části je zachycen první 

kontakt s klientem, jeho problémy spojené s užíváním drog, mnohé pokusy o léčbu 

včetně jeho současné životní situace. 

 

 

1. Anamnestické údaje 

Klient se narodil v roce 1978 v Ústí nad Labem, jako druhé dítě svých rodičů (má ještě 

dva bratry). Klient je poloviční Róm (po otci). Do první třídy základní školy nastoupil 

roku 1985 v Ústí nad Labem. Na této základní škole měl problémy jak se svým 

chováním, tak i s učením. Je nutné podotknout, že u většiny rómských dětí je 

hyperaktivita patrná, tudíž lze některé výchovné problémy přičíst i této skutečnosti. 

Klient byl proto umístěn do zvláštní školy. Po dokončení povinné školní docházky 

nastoupil do učiliště (obor zedník), které však nedokončil. 

 

Za nejhorší zážitek svého dětství a jak klient uvádí, důvod proč začal užívat OPL, byla 

smrt jeho otce. Po této události se klientova matka seznámila s mužem, který odmítal a 

ponižoval klienta kvůli jeho zjevné etnické příslušnosti. Klientovi v té době bylo 15 let. 

Neustálé hádky mezi klientem a novým partnerem matky zapříčinily, že klient raději 

trávil čas na ulici než-li doma. Nezřídka se i stalo, že klient přespal v parku nebo ve 

sklepě jejich panelového domu. 

 

Právě ve svých patnácti letech se na ulici seznámil s partou, ve které poprvé užil heroin. 

Heroin byl ve své podstatě počáteční i konečnou drogou tohoto klienta. Klient během 

následujících jedenácti let vše podřídil drogám. Z počátku v tomto období vykonával 

pomocné dělnické práce. Střídavě žil v ubytovně, u kamarádů nebo na ulici. 

 

V roce 1997 byl poprvé obviněn z krádeží a dostal podmíněný trest. O rok později (r. 

1998) byl znovu obviněn z krádeží vloupáním a dostal osmiměsíční nepodmíněný trest. 

Po návratu z vězení vydržel klient abstinovat dva měsíce. Podle klientových slov ho „do 

drog“ stáhli bývalí „kamarádi“. 
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V roce 1999 mu byla zjištěna hepatitida typu „B“. Klient se začal léčit a nastoupil na 

detoxifikační jednotku. Poté byl přijat v léčebně, ze které po čtyřech měsících odešel. 

Stejná situace se opakovala i v roce 2000, kdy klient podstoupil detoxifikaci a po ní ho 

přijala terapeutická komunita pro uživatele drog. Avšak ani tento pokus neskončil 

úspěšně a klient sám po nějaké době odešel. Na otázku, co bylo důvodem klientova 

odchodu z komunity, klient uvedl, že příčinou  odchodu byla příliš přísná disciplína 

v komunitě. V podstatě klientovi dělal potíže pevný časový rozvrh a práce, které musel 

v komunitě vykonávat (úklid, práce v kuchyni, starání se o domácí zvířata, apod.). Do 

roku 2002, kdy ho poprvé kontaktovali pracovníci občanského sdružení S. absolvoval 

klient ještě několik neúspěšných pokusů o léčbu ze závislosti na OPL. 

 

 

2. První kontakt s klientem, metody práce a její výsledky 

V březnu roku 2002 terénní pracovníci o. s. S. poprvé kontaktovali tohoto klienta. Klient 

zpočátku využíval „pouze“ výměnného programu (výměna injekčního materiálu; 

dezinfekce; vody; filtry a ostatní zdravotnický materiál). Po několika měsících si 

pracovní začali získávat klientovu důvěru a tudíž práce s ním mohla být rozšířená i o 

poradenskou a motivační činnost. 

 

V zimě roku 2003 byl klient několik měsíců „nezvěstný“. Na jaře 2004 s ním byl opět 

navázán kontakt. Klient byl ve velice kritickém zdravotním i psychickém stavu. V této 

době užíval 1g heroinu denně a k tomu jednou denně Subutex – 0,8 zakoupený na 

černém trhu. Pobýval a přespával prakticky jen na ulici nebo v parku. Klientův stav byl 

velice neuspokojivý. Třásl se po celém těle. Trpěl záchvaty, kdy nemohl dýchat a bylo 

mu na omdlení. Tyto stavy přičítal epilepsii, kterou údajně trpěl již několik let, ale nikdy 

nebyl pro tuto nemoc hospitalizován a ani neužíval příslušné léky. V neposlední řadě, 

další závažnou zdravotní komplikací byl zánět v noze, pro který se nebyl schopen ani 

pohybovat. 

 

V této době nás klient požádal sám o pomoc. Nejprve bylo nutné klienta objednat 

k lékaři, kvůli zánětu v noze, a poté mu vyjednat další pobyt na detoxifikační jednotce. 

Po vyléčení zánětu a nutné detoxifikaci, byl klient zařazen do substitučního – 

metadonového programu. Klient měl zpočátku léčby problémy s ranním docházením na 

příslušné zdravotnické oddělení, ale postupem času si zvykl. 
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V současné době klient abstinuje od nelegálních drog již tři roky. Jeho zdravotní stav je 

uspokojivý až na problémy se žílami, které jsou poznamenány jeho drogovou kariérou. 

Klient stále užívá metadon, ale během těchto tří let svou dávku snížil na 5 jednotek což 

je 1ml metadonu. S klientem také pracují psychoterapeuti, kteří mu poskytují hlavně 

psychickou pomoc a podporu při zvládnutí problémů běžného života. Klient se zařadil 

do pracovního procesu a pracuje u pásové linky, kde se montují součástky do různých 

strojů. Z platu musí klient hradit dluhy, které mu vznikly díky jeho trestné činnosti. 

Pronajal si byt, kde žije se svou partnerkou s níž se seznámil před dvěma lety. 

V současné době mají půlroční dceru. Podle klientových slov je právě jeho dcera velkým 

motivačním prvkem v abstinenci. Se svou primární rodinou se klient nestýká. Učinil 

několik pokusů o sblížení s vlastní matkou, ta ale neprojevila zájem o znovunavázání 

kontaktu se svým synem. 

 

I v současnosti jsou terénní pracovníci o. s. S. s klientem v kontaktu. Vždy po několika 

měsících nás klient sám navštíví v sídle občanského sdružení a hovoří o situacích či 

skutečnostech, které se mu za uplynulou dobu staly. 

 

I přes dosavadní úspěšnou klientovu léčbu bude důležité, aby nadále navštěvoval 

psychoterapeutickou pomoc. Jejím cílem je vést klienta k řešení krizových situací bez 

užití drog. Nadále by bylo vhodné klienta motivovat k doplnění vzdělání  a získání 

výučního listu, nebo absolvování pro něj vhodné a přijatelné rekvalifikace. I tímto 

způsobem by se mohla zvýšit klientova důvěra v sebe samého. 

 

 

Výše popsaný případ jednoho z klientů o. s. S. i po dlouhodobém užívání drog končí 

prozatím dobře. Avšak ve většině případů se streetworkeři nesetkávají s podobně 

končícími životními příběhy svých klientů. Nehledě k tomu, že pracovník, který 

s klientem v terénu pracuje a odkáže ho na příslušné léčebné zařízení, nemá možnost 

dále sledovat jak klientova léčba probíhá nebo jak se klientovi v případě úspěšného 

absolvování léčby a abstinence daří, pokud klient sám nechce a pracovníka v terénu 

nebo jinde nekontaktuje. Ve výše popsané kasuistice je jasná ukázka toho, že práce 

s uživateli drog je velice dlouhodobá záležitost. I když se pracovníkovi podaří klienta 

motivovat do takové míry, že on sám se rozhodne podstoupit určitou léčbu své 

závislosti, je zde téměř stoprocentní jistota, že první a druhé pokusy (a v mnohých 
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případech i další) o léčbu selžou. I přes jisté zklamání musí tento fakt pracovník brát 

jako nedílnou součást práce s uživateli drog a mít stále na paměti, že hlavním cílem 

streetworku je minimalizování zdravotních rizik u klientů i široké veřejnosti, které 

vyplývají z užívání drog. Jak se streetworker vyrovnává s „neúspěchy“ ve své práci a 

jiné aspekty týkající se osobnosti streetworkera je uvedeno v následující kapitole. 
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2. 4. OSOBNOST TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA 

 

Cílem této kapitoly není popsat formální charakteristiku a „správné“ jednání 

streetworkera vůči svému klientovi (to je kromě jiných napsáno v etickém kodexu 

sociálního pracovníka a v dalších obdobných publikacích, jako je například nový zákon 

o sociálních službách 108/2006 Sb., ve které jsou popsány požadavky týkající se 

výkonu povolání terénního sociálního pracovníka). Hlavním úkolem je uvést, jaké by 

měl mít terénní pracovník předpoklady pro vykonávání své profese. Spolu s ukázkou 

pracovního dne streetworkera a příklady jakým způsobem se pracovník vyrovnává se 

stresem a zátěžovými situacemi, které jsou spojeny s jeho povoláním aj. 

 

Sociální pracovníci (streetworkery nevyjímaje) musí vykonávat svou profesi v souladu 

s etickým kodexem sociálních pracovníků. Každé zařízení, které poskytuje sociální 

služby si samo vypracuje určitá pravidla či kodex, kterým se pracovníci v rámci svého 

povolání řídí také. V zařízeních zabývajících se drogovou problematikou je obzvlášť 

zdůrazňována zdrženlivost od jakýchkoliv nelegálních drog v pracovní době i mimo ni. 

Někteří zaměstnavatelé si vymiňují namátkové testy u svých  zaměstnanců na 

přítomnost drog v těle. Pro každého sociálního pracovníka by měly být již 

samozřejmostí, při práci s klientem, tyto zásady: „1. Odborné nasazení a rozvoj ve 

prospěch klienta; 2. Kultivace vlastní osobnosti - prevence vyhoření; 3. Nepoškozování 

klienta; 4. Nezneužívání klientů, zdrženlivost od mimopracovních vztahů s klienty; 5. 

Důvěrnost osobních údajů o klientovi; 6. Respektování práv pacienta či klienta.“11 

Streetworker jako jakýkoliv jiný sociální pracovník musí splňovat určitá kritéria, která 

jsou pro jeho výkon povolání nezbytná. 

 

 

2. 4. 1.  ODBORNÁ ZPŮSOBILOST  

 

Pro výkon tohoto povolání je pro streetworkera přímo nutností zvyšování kvalifikace a 

osobního rozvoje formou různých školení, kurzů popřípadě samostudia. Problematika 

drog a jejich uživatelů není rozhodně jednoduchou záležitostí. Streetworker musí vědět  

→ jak jednat či pracovat s uživatelem drog; nadále jaké účinky a rizika sebou přináší 

                                                 
11 Kalina, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti 2. s. 149-150 
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užívání drog; v neposlední řadě by měl pracovník ovládat, alespoň nutné minimum, 

týkající se první pomoci a mnoho dalších jiných znalostí a dovedností, které jsou pro 

výkon tohoto povolání nezbytné. 

 

Názor mnohých lidí je takový, že mezi narkomany v podstatě není rozdíl. Ovšem ve 

skutečnosti se práce s nimi liší případ od případu. Drogy ovlivňují klientovu psychiku a 

součastně s tím i jeho chování. Jinak se chová klient, který užívá stimulancia (např. 

pervitin), jinak zase ten, který užívá opiáty (heroin či subutex) a odlišně klient, který je 

„čichačem“ těkavých látek (toulen). Zkušený terénní pracovník většinou pozná, kterou 

drogu jeho klient užívá. Například uživatelé pervitinu jsou „zrychlení“ jelikož pervitin je 

droga povzbuzující (stimulující) psychické i tělesné funkce člověka. Ve své praxi jsem 

se často setkávala se situací, kdy klienti užívající pervitin měli potřebu stále něco dělat. 

Například po celou dobu rozhovoru si psali na malé lístečky telefonní čísla, jména apod. 

Kromě toho pervitin způsobuje řadu psychických nemocí, např. toxickou psychózu:  

„hlavní rysy rozvinuté toxické psychózy jsou: zřetelné paranoidní doměnky, že klientovi 

chce někdo ublížit; zřetelné postižení nálady; zrakové, sluchové a jiné halucinace.“12 

Pro tohoto klienta je každý člověk v lepším případě tajným policistou „v civilu“ a v tom 

horším osoba, která ho chce zabít. Kontakt s dlouhodobým uživatelem pervitinu není 

jednoduchý a bez odborných znalostí by mohl pro pracovníka skončit i fyzickým 

útokem ze strany klienta.  

 

Oproti tomu klienti užívající heroin jsou „utlumení“, jelikož heroin je drogou, která 

zpomaluje fyzické i psychické funkce člověka. Největší problém s jakým jsem se v praxi 

s klientem užívající heroin setkala, bylo klientovo předávkování a upadnutí do 

bezvědomí na lavičce v centru města. V takové to situaci je zapotřebí okamžitě volat 

záchranou službu a poskytnout klientovi příslušnou první pomoc. Při kontaktu 

s uživateli heroinu je velice častým jevem jejich pomalá či „opilá“ řeč a svědění celého 

těla (kvůli čemuž se klient škrábe na rukou, nohou aj.).  

 

Zvýše popsaného vyplývá, že terénní pracovník by měl ovládat techniky, jak zvládat 

obtížné a rizikové situace s uživateli drog a alespoň základy poskytnutí první pomoci. 

Tyto dovednosti se nejčastěji získávají formou kurzů či školení. Problém nastává v 

                                                 
12 Kalina, Kamil a kol. Drogy a drogové závislosti 1. s. 164 - 165 
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situaci kdy organizace realizující terénní programy nemá na tato školení dostatek 

finančních zdrojů. V tomto případě by mělo být v zájmu každého terénní pracovníka 

získávat potřebné informace formou samostudia.  

 

 

 2. 4. 2. OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY  

 

Osobnostní předpoklady jsou pro profesi terénního pracovníka rozhodující. Odbornou 

způsobilost si pracovníci v terénních programech získávají postupem času (formou 

školení atd.), ale osobnostní kvality (fyzická i duševní způsobilost) jsou určující, zda 

může člověk toto povolání vůbec vykonávat. 

 

Duševní či psychická odolnost je u každého člověka jiná. Někteří lidé zvládají 

psychickou zátěž lépe a jiní se okamžitě, pod tíhou životních událostí, zhroutí. Pro 

výkon tohoto povolání a v sociální oblasti vůbec, je nutným předpokladem jistá 

psychická odolnost. Avšak práce s uživateli drog je natolik zatěžující a vyčerpávající, že 

ani dostatečně duševně odolní jedinci se neobejdou bez odborné pomoci, kterou je 

myšlena supervize. Supervize je nezbytnou součástí všech pomáhajících profesí  

(streetwork nevyjímaje) a slouží například jako prevence syndromu vyhoření, který 

nepoškozuje „jen“ pracovníka, ale i klienta. Každá organizace, jejíž činnost spadá do 

sociální oblasti, má povinnost zajistit svým pracovníkům supervizora/ku. Ten s nimi 

řeší problémy, které se týkají práce s klienty či vztahů na pracovišti. Supervize není 

jediným prostředkem, díky kterému by mohl sociální pracovník lépe zvládat stres 

spojený se svým povoláním. Je v zájmu každého příslušného pracovníka, aby si našel 

čas pro aktivity, jejímž prostřednictvím by psychická „opotřebovanost“ danou profesí 

nebyla tak markantní. Mezi tyto aktivity patří aktivní odpočinek – formou sportu, 

meditace, spiritualita (víra) aj. Ze své zkušenosti vím, jak je důležité se od své 

práce, mimo pracovní dobu, oprostit. Často se mi stávalo, že v sobotu či v neděli, kdy 

jsem se náhodou pohybovala v lokalitách mého „profesního působiště“, mě oslovovali 

klienti s prosbou o výměnu injekčního materiálu apod. Ve snaze nezklamat své klienty, 

jsem si brávala svůj „pracovní batoh“ všude. Problém nastal ve chvílích, kdy nedělní 

procházka s mými blízkými po parku se změnila v „konzultační hodiny“ pro mé klienty. 

Má osobní „neschopnost“ vysvětlit klientům, že streetworker má také určitou pracovní 

dobu, potřebovala konzultace se supervizorkou našeho sdružení. Vzdát se potřeby 
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pomáhat klientů „vždy a všude“ bylo z počátku těžké, ale v zájmu zachování mého 

duševního zdraví, velice potřebné. 

 

Již na začátku své bakalářské práce jsem uvedla, že streetworker není typickým 

sociálním pracovníkem, který většinu svého času pracuje v budově či v kanceláři, ale 

vykonává svou profesi v terénu. Terénní práce tedy není náročná jen na duševní stránku 

streetworkera, ale i na jeho stránku fyzickou. Doba strávená pracovníkem na ulici se liší, 

podle konkrétních zařízeních poskytujících tuto službu. Ovšem je pochopitelné, že 

pokud pracovník denně, za každého počasí, od pondělí do pátku vykonává své povolání 

průměrně 5 hodin v terénu, musí být jeho fyzická kondice v pořádku. Práce s klienty – 

uživateli drog nese sebou i zdravotní rizika, spojená s přenosem různých infekčních 

onemocněních, např. žloutenky typu  B a C či HIV. Je proto nezbytné, aby pracovník 

dodržoval zásady bezpečnosti práce, s čímž souvisí i nutné očkování těchto pracovníků, 

alespoň na hepatitidy typu A a B. 

 

Pro terénní pracovníky je nezbytná i schopnost dobré komunikativnosti, což je zcela 

pochopitelné. Pracovník, kromě jiného, musí umět s klientem vést dialog. Bez 

komunikace mezi nimi by se nevytvořil vzájemný vztah a důvěra, které jsou pro práci 

s uživateli drog nezbytné. Člověk, který nedokáže komunikovat s lidmi, by jen těžko 

obstál v této profesi. Dalším důležitým předpokladem je empatie. Pracovník se musí 

umět vžít do problému svého klienta a mít pochopení (v určité míře) pro jeho problémy 

vyplývající z užívání drog. Jen tak může vystupovat před svým klientem důvěryhodně. 

A právě věrohodnost či pravdivost streetworkera je také nezbytným předpokladem pro 

práci s jeho klienty. Pokud by pracovník svému klientovi lhal, i když s dobrým 

úmyslem, po zjištění tohoto faktu klientem by ztratil  jeho důvěru a další práce s ním by 

již nebyla možná. 

 

S osobou streetworkera se pojí i jistá neformálnost či nekonvenčnost. Pracovník se 

musí umět přizpůsobit prostředí, ve kterém kontaktuje své klienty, například i 

oblečením. Tím není řečeno, že by měl pracovník chodit zanedbaně oblečený, ale jen 

stěží si lze představit, že by si na ulici získal důvěru uživatelů drog, kdyby byl například 

při prvním kontaktu oblečen v kostýmku a lodičkách. V neposlední řadě je pro 

streetworkera (i jeho zaměstnavatele) důležité, aby měl samotný terénní pracovník 

vyřešen vztah k drogám. Je zcela nepřípustné užívání nelegálních drog streetworkerem. 
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V některých zařízeních, realizující terénní programy, jsou zcela běžnou záležitostí 

namátkové testy (jedná se o testy prováděné z rozboru moči) u zaměstnanců na 

přítomnost nelegálních drog v těle. Dalším předpokladem pracovníka je spolehlivost. 

Právě díky jeho spolehlivosti je zajištěn do určité míry fakt, že svou nezodpovědností 

neohrozí sebe, zařízení ani klienta.  

 

Sociální práce s uživateli drog je opravdu velice náročná, jak po fyzické tak i duševní 

stránce terénního pracovníka. Tomu do jisté míry odpovídá i fakt, že je v této profesi 

značná fluktuace pracovníků. Jen během mé čtyřleté práce v o. s. S. se vystřídalo na 

pozici terénních pracovníků dvanáct zaměstnanců, přičemž jejich průměrná doba 

profesního působení v o. s. S. byla jeden a půl roku. Od svých kolegů z jiných 

organizací a sdružení, které se věnují terénní sociální práci s uživateli drog, vím, že se 

tento problém týká i jejich zařízení. Příčin tohoto faktu je několik – již zmíněná 

náročnost práce, nedostatečné finanční ohodnocení a v neposlední řadě i předsudky či 

neuznání této práce jako plnohodnotné profese ze strany široké veřejnosti. 

 

 

2. 4. 3. PRACOVNÍ DEN TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA 

 

Jak jsem se již výše zmínila, každé zařízení realizující terénní program má pracovní 

náplň streetworkera uzpůsobenou potřebám klientů i zařízení. Proto tento popis 

pracovního dne streetworkera je pouze ukázkový a vychází z mé čtyřleté praxe 

streetworkera(ky) v o. s. S. 

 

Pracovní doba pro terénního pracovníka začíná v kanceláři ranní poradou, na které 

informuje vedoucího terénních pracovníků o průběhu předešlého dne. Po skončení 

porady vypisuje nezbytnou administrativu (evidence klientů, se kterými byl 

předcházející den v kontaktu a služby, které jim poskytnul) do karet klientů i do PC. Pro 

tuto evidenci je většinou používán počítačový program FREEBASE od Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS) a Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Nezbytnou součástí je i příprava 

zdravotního materiálu do „terénu“, pracovník si musí doplnit vše co předchozí den vydal 

(s tím souvisí i nezbytná evidence vydaného, popřípadě přijatého injekčního materiálu). 

Po této nezbytné přípravě odcházejí pracovníci z kanceláří do „terénu“ a to do lokalit, 
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které jim jsou předem určeny v „plánu pohybu terénních pracovníků“ na určitý den (viz. 

příloha 1). Tam poskytují svým klientům služby, které jsou uvedeny v kapitole 2. 2. 

Poskytované služby v rámci terénních programů. V poledne je nezbytná přestávka na 

oběd a poté, pokud je třeba, zůstávají v kanceláři a odpoledne odchází znovu do 

„terénu“. Pracovní den streetworkera končí v předem smluvené době. V některých 

zařízeních terénní pracovníci, samozřejmě po absolvování příslušných kurzů či školení, 

vykonávají i preventivní činnost, tzn. přednášky pro žáky a studenty základních a 

středních škol.  

 

Kontrolu streetworkerů v terénu provádí vedoucí terénních pracovníků či vedoucí 

příslušné organizace. Tyto kontroly se provádějí namátkově a jsou předem neohlášené, 

což zaručuje nejvyšší efektivnost. Cílem těchto kontrol je zaručit splnění cílů projektu 

stanovené organizací, která realizuje terénní program. Pokud vedoucí terénních 

pracovníků či vedoucí příslušné organizace zjistí, že se streetworker nenachází 

v lokalitě, která mu byla určena (a pracovník není schopen tento fakt dostatečně 

vysvětlit), mohou následovat sankce dle řádu konkrétního zařízení. 

 

V každém zařízení se neliší pouze doba strávená pracovníkem v „terénu“, ale i náplň 

jeho práce. Je samozřejmé, že hlavní pracovní činností streetworkera je kontaktování a 

poskytování služeb klientům, ale v některých zařízeních je díky finančním zdrojům 

nedostatečná kapacita těchto pracovníků. Tudíž streetworkeři v dnešní době netráví 

většinu času „pouze“ v terénu, ale hlavně v kancelářích nad vypisováním a podáváním 

projektů, které jsou nezbytné k zajištění finančních zdrojů pro danou organizaci. Dalším 

časově náročným faktem byla a je certifikace a registrace nestátních neziskových 

organizací, která se týká i terénních programů. Tato registrace a certifikace je nutností 

pro získání finančních dotací ze státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím 

jednotlivých ministerstvech.  

 

Součástí pracovního dne streetworkera, je vypisování denních výkazů o proběhnutých 

kontaktech mezi klienty a terénním pracovníkem od NMS a RVKPP (viz Příloha 2). 

Tento denní výkaz obsahuje informace typu – datum, čas a místo kontaktu, kód klienta, 

přijaté a vydané jehly, vydaný zdravotní materiál (HR materiál), poskytnuté služby, typ 

případové práce (individuální, skupinová aj.), poskytnuté informace (bezpečné užívání 

drog, zdravotní inf., sociálně – právní inf. atd.) a doporučené odkazy na jiné instituce. 
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2. 5. CÍLE TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 

 

Hlavním cílem terénních programů je kontaktovat  hlavně skryté skupiny uživatelů 

drog, kteří sami nechtějí docházet do kontaktních či nízkoprahových center. Motivovat 

injekční uživatele drog k využití nabízených sociálních služeb a hlavně minimalizovat 

škodlivé následky užívání drog, jak pro uživatele samotné, tak pro širokou veřejnost. 

Tudíž je třeba, aby streetworker dokázal motivovat klienta k výměně injekčního 

materiálu a tím pádem tak zamezil jeho odhazování v parcích, na ulicích apod. Tato 

výměna injekčního materiálu chrání klienta  před nákazou virem HIV, žloutenkami typu 

B, C a jinými infekčními nemocemi. Nadále je nutné vést klienta ke změně životního 

stylu – praktikovat zásady méně rizikového užívání drog (vlastní injekční materiál, 

nádobíčko i roztok jehly) a bezpečného sexu. Vedení klienta ke změně životního stylu 

ze strany terénního pracovníka by se mělo zaměřit i na otázku abstinence. Nikoliv 

formou stále se opakujících konzultací týkajících se tohoto tématu, o které klient nemá 

zájem. Ale ukázat klientovi, že v případě pokud on sám se rozhodne podstoupit určitou 

léčbu své závislosti, bude mu terénní pracovník v této situaci nápomocen. 

 

Z výše uvedeného je tudíž zřejmé, že primárním cílem streetworku není přimět klienta 

k abstinenci, ale „naučit ho“ méně rizikovému chování, které minimalizuje jeho 

zdravotní problémy zapříčiněné především užíváním drog. S tím souvisí i eliminování 

sociálních rizik, pojící se s klientovým „životním stylem“ a to formou informací, 

poradenství, zprostředkování kontaktů s jinými organizacemi (referáty sociálních věcí, 

ubytovny, noclehárny) či doprovodem na příslušné instituce (úřady práce, magistráty).  

 

Cíle terénní sociální práce nejsou zaměřeny „jen“ na klienty – uživatele drog, ale i na 

celou společnost. A to zejména předcházením nárůstu výskytu infekčních nemocí typu 

hepatitid B a C, HIV aj.  
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2. 6. NÁVAZNOST NA DALŠÍ ORGANIZACE (SUBJEKTY) 

 

Nezbytnou součástí, bez které se kvalitní sociální práce neobejde je návaznost a 

spolupráce s jinými organizacemi a subjekty. A to zejména v oblasti sociální a 

zdravotní. Služby, které streetworker klientovi poskytuje, nejsou a nemohou být 

komplexní a tím pádem ani dostačující. Proto je nutné vypracovat seznam příslušných 

zařízení, jejichž služeb by mohl klient dále využít. Popřípadě kontaktovat dané 

organizace či subjekty a domluvit se na případné spolupráci. 

 

 

2. 6. 1. NÁVAZNOST VE ZDRAVOTNÍ OBLASTI 

 

Tato návaznost se týká zejména institucí v situacích, kdy se sám klient rozhodne pro 

testování či léčbu infekčních nemocí, léčbu své závislosti nebo je jeho zdravotní stav 

natolik vážný, že pomoc odborné zdravotní instituce je nezbytná.  

∗∗∗∗ Detoxifikační jednotka – pomáhá klientovi zvládnout jeho odvykací stavy. Pobyt na 

detoxifikační jednotce musí každý uživatel drog absolvovat před nástupem na 

jakoukoliv formu léčby. 

∗∗∗∗ Léčebny, terapeutické komunity a zařízení věnující se substituční léčbě – kam po 

absolvování pobytu na detoxifikační jednotce může klient nastoupit, ale po předešlé 

domluvě, kterou mu na vlastní žádost pracovník zprostředkuje. 

∗∗∗∗ Doléčovací centra či chráněné bydlení – tento typ služby je nejčastěji součástí 

sociální péče organizací poskytující předchozí typ pomoci. Není-li tomu tak a klient má 

o tuto službu zájem, může mu pracovník sjednat kontakt s příslušnou organizací 

poskytující tento typ služby.  

∗∗∗∗ Odborní lékaři – zejména v případech, kdy se klientův stav natolik zhoršil, že se není 

schopen bez této odborné zdravotní péče obejít. Popřípadě, pokud se klient odhodlá 

nechat se testovat na infekční nemoci z krve (HIV, žloutenky typu B, C aj.). 

 

Ze své praxe vím, že je nesmírně důležité, aby měl terénní pracovník o výše uvedených 

institucích co nejvíce informací. Terénní pracovník by měl svého klienta předem 

připravit na to, co příslušná organizace může klientovi nabídnout, ale i co od samotného 

klienta očekává. 
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 2. 6. 2. NÁVAZNOST V OBLASTI SOCIÁLNÍ 

 

Spolupráce s těmito subjekty má pomoci minimalizovat sociální rizika klienta . 

∗∗∗∗ Magistráty – v případě, že má klient zájem o léčbu a nemá občanský průkaz, 

pracovník ho, v případě klientova zájmu, na tuto instituci doprovází. Není výjimkou, že 

někteří uživatelé drog nevědí, kde a jak si o občanský průkaz žádat. 

∗∗∗∗ Referáty sociálních věcí – zde je stěžejní spolupráce hlavně s kurátory pro mládež, 

romskými poradci a protidrogovými koordinátory. 

∗∗∗∗ Jiné organizace zabývající se drogovou problematikou – v případě, že by klient byl 

ochoten navštěvovat nízkoprahová či kontaktní centra. 

∗∗∗∗ Ubytovny a noclehárny – jsou pro klienty žijící „na ulici“ velice důležité. Není ničím 

výjimečným, že uživatelé drog, před nadcházející zimou, spáchají „viditelně“ trestný čin 

jen proto, aby mohli zimní období strávit v teple vězeňské cely. 

 

Další subjekty, se kterými by měly organizace realizující terénní programy 

spolupracovat, je policie (státní i městská) a školy. V oblasti školství jde zejména o 

primární prevenci (přednášky aj.) příslušně vyškolenými streetworkery. Instituce, kde je 

vyžadována nutná spolupráce, jsou krajské hygienické stanice (KHS) a zdravotní 

ústavy (ZÚ). 

 

Spolupráce s výše uvedenými subjekty a organizacemi realizující terénní programy je 

pro kvalitní sociální pomoc klientům nezbytná. Ovšem i tuto spolupráci provází, 

v některých případech, značné komplikace. Jako názorný příklad uvádím působení dvou 

organizací o. s. S. (pouze terénní program) a Drug out clubu (kontaktní centrum, terénní 

program aj.) v Ústí nad Labem poskytující sociální pomoc uživatelům drog formou 

streetworku. I když tato zařízení poskytovala v Ústí nad Labem stejné sociální služby (v 

rámci terénní práce), tak statistiky obou organizací hovořily jasně o tom, že i přes jistou 

dualitu, má činnost obou zařízení ve městě Ústí nad Labem své opodstatnění (například 

za rok 2006 vyměnilo o. s. S. více jak 10 000 ks injekčních stříkaček i přes to, že je 

daleko menší organizací než Drug out club Ú. n. L.). Problém nastával, když se terénní 

pracovníci obou zařízení setkávali ve stejný čas a ve stejné lokalitě. Rivalita při každém 

setkání těchto pracovníků byla patrná, jelikož na obou stranách byla snaha o to, aby 

právě jejich sociálních služeb klienti využili. Dalším problémem v těchto situacích byla 
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neefektivnost. Pokud by existovala mezi oběmi organizacemi dohoda v jaký čas a v jaké 

lokalitě se budou konkrétní terénní pracovníci vyskytovat, nemuselo by docházet 

k situacím kdy například v centru města byly ve stejnou dobu čtyři terénní pracovníci 

(obou organizací), zatímco ve zbylých stejně potřebných lokalitách nebyl ani jeden. 

Právě díky potřebné spolupráci lze těmto problematickým situacím předcházet. Avšak 

mezi výše uvedenými organizacemi, zvláště pak ze strany vedení, snaha o spolupráci 

chyběla. Smutným faktem je, že tato rivalita se negativně  nejvíce dotýkala klientů. 

 

Další problémy ve spolupráci, se kterými se organizace realizující terénní programy 

setkávají se týkají krajských hygienických stanic (KHS). Tato zařízení vyžadují hlášení 

o nových klientech, kteří začali využívat služeb dané organizace. Problematika této 

spolupráce spočívá v předem vytištěných formulářích, které musejí o svých klientech 

streetworkeři vyplnit (viz. příloha 3). Tyto formuláře obsahují informace, jejichž 

vyplněním je porušena zásada „nízkoprahovosti“, na které jsou konkrétní zařízení 

založeny. Jedná se o informace typu:  kód klienta, státní příslušnost, dosažené vzdělání, 

jeho zaměstnání – pokud pracuje, kde klient žije (s rodiči, partnerem a dítětem, sám ve 

vlastním bytě, v pronájmu, v ubytovně atd.), věk prvního užití jakékoliv drogy, užívané 

drogy v současnosti, způsob aplikace, četnost užívání za měsíc, doba pravidelného 

užívání drogy v letech a zdali někdy klient podstoupil substituční léčbu či byl testován 

na HIV či hepatitidy typu B a C. Tyto požadované informace přesahují rámec 

nízkoprahových zařízeních. Nehledě k tomu, že v rámci několika prvních kontaktů 

s klienty na ulici není možné ani přijatelné (z hlediska nízkoprahového přístupu), aby 

terénní pracovník po uživateli drog tyto informace vyžadoval. I přes tuto skutečnost, 

požadují krajské hygienické stanice tento dotazník vyplnit. Streekworkerům tak nezbývá 

nic jiného než do příslušných kolonek vypsat (v případě, že dané informace neznají) 

„neznámo“ nebo, v rámci zachování oboustranné spokojenosti, si tyto požadované údaje 

vymyslet.  

 

Spolupráce mezi různými organizacemi v sociální oblasti je bezesporu důležitým 

prvkem, nutným pro poskytování co nejkvalitnější i nejkomplexnější sociální pomoci 

klientům. Jak je zvýše uvedených příkladů patrné, ne vždy se tato spolupráce obejde bez 

komplikací. Je na každém zařízení či organizaci do jaké míry se bude podílet na kvalitní 

spolupráci s dalšími subjekty. 
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2. 7. FINANCOVÁNÍ TERÉNNÍCH PROGRAMŮ 

 

Sociální práce jako taková je neoddiskutovatelně velice důležitou a záslužnou činností 

v jakékoliv oblasti (péče o seniory, o osoby se zdravotním postižením, o lidi bez 

domova, matky s dětmi či právě terénní sociální práce s uživateli drog). Pokud se člověk 

rozhodne, z jakýchkoliv důvodů, pro zaměstnání v sociální oblasti, musí si být dopředu 

vědom toho, že jeho práce nebude nikdy dostatečně finančně ohodnocena, obzvláště 

pokud pracuje v neziskové nestátní organizaci (občanská sdružení, církevní organizace 

aj.). Získanými finančními zdroji se hradí vedle mezd zaměstnanců – pronájem 

kanceláří, energie, kancelářské vybavení a potřeby, telefony aj. V případě organizací, 

realizující terénní programy, do nutných výdajů náleží i zdravotní materiál, který tvoří 

v současné době velice nákladnou položku a je zde nutné započítat i finanční náklady, 

které jsou potřebné pro firmy starající se o bezpečnou likvidaci použitého injekčního 

materiálu. 

 

Hlavními zdroji financí v ČR pro činnost nestátních neziskových organizacích, 

zabývajících se terénními programy pro uživatele drog, jsou: 

∗∗∗∗ Státní správa a samospráva – tento zdroj financí je pro tyto organizace primární. Při 

výběru jednotlivých institucích je určující zaměření projektu, který nejlépe vyhovuje 

předem stanoveným podmínkám pro získání dotace ze státního rozpočtu. Jde zejména o 

dotace ministerstva vnitra (programy prevence mládeže); ministerstva zdravotnictví 

(výměnné programy); ministerstva práce a sociálních věcí a Mezirezortní drogové 

komise.13 Pro získání těchto dotací je zapotřebí několika náležitostí, do kterých mimo 

jiné náleží i doporučení městského, obvodního či magistrátního úřadu a přesně 

vypracovaná žádost určená příslušným resortem. 

∗∗∗∗ Sponzorské dary – od firem či podnikatelů. Tyto dary nejsou jen ve formě financí, ale 

i ve formě výrobků dané firmy či podniku (kancelářské potřeby, zdravotní materiál aj.).   

∗∗∗∗ Nadace – domácí i zahraniční. Tento zdroj financí je sice možný, ale stejně jako ve 

druhém případě jen málo jistý. 

∗∗∗∗ Dárcovství – od jednotlivých osob. Nejběžnější jsou dary formou staršího 

kancelářského nábytku či PC apod. 

                                                 
13 Bednářová, Zdena; Pelech, Lubomír. Slabikář sociální práce na ulici. s. 27 
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∗∗∗∗ Úřady práce – formou dotací na veřejně prospěšné práce, kam spadá i sociální oblast. 

Pokud si některá organizace podá žádost na úřad práce v konkrétním městě na dotaci 

pracovního místa, může (ale i nemusí) jí být poskytnuta smlouva, kterou se úřad práce 

zavazuje, alespoň z části, toto pracovní místo dotovat. Zbytek mzdy zaměstnance hradí 

organizace. 

 

Vedle těchto zdrojů financí existují pro nestátní neziskové organizace ještě další zdroje, 

které jsou však pro organizace realizující terénní programy bezpředmětné, např. prodej 

produktů, které vyrobí samotní klienti (obrazy, keramika, plyšová zvířata atd.) → asi 

jen stěží si lze představit, jak by uživatelé drog na ulicích vyšívali dečky, vycpávali a 

zašívali plyšová zvířátka nebo pletli proutěné košíky jen proto, aby organizace, jejichž 

služeb využívají, měla peníze na svou činnost. Dalším zdrojem financování sociálních 

služeb jsou samotní klienti. Avšak ani toto financování organizací, realizující pouze a 

výhradně terénní programy pro uživatele drog, není možný. 

 

Samotná činnost získávání zdrojů pro nestátní neziskové organizace je nesmírně složitá, 

stresující a vyčerpávající. Zvláště malé organizace, které nedisponují velkým počtem 

zaměstnanců, tento problém pociťují zřejmě nejvíce. Nemohou si dovolit vyčlenit 

jednoho či (v lepším případě) více pracovníků, kteří by se výhradně starali o sledování 

vypsaných dotačních programů a jejich následné zpracování. A tak v malých 

organizacích, realizující například terénní programy, se nezabývají streetworkeři 

„pouze“ poskytováním služeb svým klientům, ale i kancelářskou prací, která je sice pro 

realizaci těchto projektů existenčně důležitá, avšak odvádí tyto pracovníky od jejich 

primárního poslání. Nehledě k tomu, že dostatečné a přesné vypracování několik desítek 

stránek obsahující předepsané žádosti o dotaci, není záležitostí několika hodin či dnů.  

 

Nejmarkantnějším problémem financování těchto zařízení, formou dotací z ministerstev 

či jednotlivých měst, byl vždy počátek roku. Tyto dotace byly posílány na bankovní 

účty organizací s několika měsíčním zpožděním, tudíž situace, se kterou se museli 

jednotlivá sociální zařízení potýkat, byla kritická. V této době, některé organizace 

prakticky nedisponovaly žádnými finančními prostředky, tudíž neměly na vyplácení 

mezd svých zaměstnanců, na úhradu pronájmu kanceláří, spotřebované energie atd. 

Spolu s tím souvisí častý jev, se kterým jsem se (a nejen já) ve své praxi potýkala, a to 

zaměstnávání terénních pracovníků na dobu určitou, která končila logicky datem 31. 12. 
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Toto rozhodně nepřispívalo k psychické pohodě příslušných pracovníku, kteří se museli 

vždy na začátku ledna zaevidovat na úřad práce.  

 

V dnešní době není ničím výjimečným, že právě kvůli nedostatku finančních zdrojů, 

musely ukončit činnost i organizace, které prokazatelně plnily náležitě své stanovené 

poslání a fungovaly v sociální oblasti několik let. Jako názorný příklad uvádím situaci 

občanského sdružení S., které po šesti letech realizace terénního programu, vzhledem k 

nedostatku finančních zdrojů, muselo tento projekt ukončit. Tato skutečnost byla o to 

horší, že statistiky o činnosti zmiňovaného sdružení, ukazovaly jasný nárůst 

poskytnutých služeb oproti předchozím obdobím. Pro srovnání, v roce 2004 vyměnili 

terénní pracovníci o. s. S. klientům přes 3000 ks injekčních stříkaček v terénu, v roce 

2006 počet takto vyměněných injekčních stříkaček přesahoval 10 000 ks. 

 

Řešení těchto obtížných situací spočívá především v lepší „pružnosti“ způsobu 

financování z jednotlivých státních zdrojů. Jinak řečeno, pokud nestátní neziskové 

organizace musí splnit určité termíny pro vyplnění a podání svých žádostí o finanční 

dotaci, měly by se jednotlivé státní zdroje též pokusit o dodržení termínů vyplácení 

konkrétních dotací. 
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2. 8.  PREZENTACE A MEDIALIZACE 

 

Prezentace a medializace je velice důležitou činností nejen pro podnikatele a firmy, na 

základě čehož dosahují zviditelnění mezi veřejností, ale i pro organizace poskytující 

sociální služby. Tudíž i zařízení realizující terénní programy by měly na svém 

zviditelnění před veřejností pracovat. Zvláště pak, jeli činnost takovéto organizace 

veřejností přehlížena či odsuzována. Hlavním cílem je poskytnout široké veřejnosti co 

nejvíce pravdivých údajů o činnosti organizace – jaké služby poskytuje; jaké cílové 

skupině se věnuje a jak svou činností danou problematiku řeší. Důležitým bodem je, aby 

si daná organizace předem určila na co chce svým zviditelněním poukázat. 

∗∗∗∗ Na svou činnost – služby, které poskytuje; cílové skupiny jímž je poskytuje aj. 

∗∗∗∗ Na problematiku, které se věnuje – přiblížit široké veřejnosti v několika bodech 

například drogovou situaci v dané lokalitě; poukázat na klientelu, které se organizace 

věnuje a na rizika z užívání drog vyplývající, a tak odůvodnit, že právě tato organizace 

má v konkrétním městě opodstatněné a oprávněné místo. 

∗∗∗∗ Na plánované akce – dny otevřených dveří apod. 

 

Dalším bodem je, koho chce organizace svou prezentací oslovit. 

∗∗∗∗ Široká veřejnost – hlavním cílem je vytvořit pochopení mezi laickou veřejností pro 

činnost organizace, zvláště pak pokud pracuje v oblasti užívání drog. Seznámit občany 

s cíly organizace a jejím pozitivním přínosem pro společnost na základě pravdivých 

informací (statistiky konkrétního zařízení apod.). 

∗∗∗∗ Potencionální klienti organizace – čím více se organizace zviditelní, tím větší má 

možnost dosáhnout i vyššího povědomí o své práci mezi klienty. Formou letáků ve 

zdravotních zařízeních, na diskotékách či v klubech, ve kterých se uživatelé drog 

pohybují. Zde by měli být jasně formulovány služby a kontakty na pracovníky příslušné 

organizace. 

∗∗∗∗ Budoucí sponzoři – pro zajištění co nejúčinnější prezentace organizace, je 

nejvhodnější osobní kontakt mezi pracovníkem konkrétního zařízení a potencionálním 

sponzorem. Pracovník, který je tímto úkolem pověřen, by si měl předem jasně stanovit o 

čem bude hovořit, na co je třeba poukázat a zvolit vhodnou formu prezentace, která by 

mohla co nejlépe budoucího sponzora zaujmout.  
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Neméně důležité je i stanovení formy jakou se chce organizace zviditelnit a 

prezentovat. Takovýchto způsobů je několik a záleží pouze na vedení organizace jaký 

zvolí – z hlediska nejvyšší účinnosti i s přihlédnutím k finančním prostředkům 

příslušného zařízení. 

∗∗∗∗ Tisk – formou článků a rozhovorů. Organizace touto cestou nejen že prezentuje svou 

činnost, ale může i poukázat na problémy, které se týkají příslušného města spolu s 

oblastí jíž se věnuje (viz. příloha 4). 

∗∗∗∗ Televize a rozhlas – formou rozhovorů a reportáží mohou organizace „na živo“ ukázat 

široké veřejnosti výsledky své práce (statistická data); akce, které pořádají pro veřejnost 

(dny otevřených dveří) apod. 

∗∗∗∗ Internet – prostřednictvím webových stránek. Tato forma zaručuje organizaci 

zviditelnění nejen místní, ale i celorepublikové. Navíc na svých stránkách může stále 

aktualizovat své informace a prostor pro prezentaci sdružení je daleko širší než článek 

v novinách či rozhovor v rozhlase. Avšak organizace musí počítat s jistými finančními 

náklady (vytvoření stránek apod.). 

∗∗∗∗ Letáky aj. – letáky s popisem cílů, problematiky a poskytovaných služeb jsou 

nejběžnější formou prezentace organizací. Mohou obsahovat vše, na co potřebuje 

organizace v rámci své činnosti poukázat. Slovem „a jiné“ je myšlena prezentace 

prostřednictvím zápalek a kondomů na jejichž obalech je možné nechat vytisknout 

název organizace; heslovitě služby, které poskytuje a příslušný kontakt. Právě zápalky či 

kondomy logicky souvisí s cílovou skupinou jíž se streetwork věnuje. Ve své praxi jsem 

se s touto formou prezentace setkala u svých kolegů (terénních pracovníků), kteří tento 

typ materiálu rozdávali zejména na diskotékách a jiných zábavných akcí. Nevýhodou 

této prezentace je vyšší finanční nákladnost. 

∗∗∗∗ Osobní kontakt a dopisy – používají se nejčastěji pro prezentaci organizace před 

potencionálními sponzory. Osobní kontakt je zcela jistě účinnější formou prezentace 

než-li dopis. V osobním kontaktu mohou pracovníci, zastupující konkrétní zařízení, lépe 

vyjádřit poslání své činnosti a odpovědět na případné dotazy budoucích sponzorů. 

 

Důležitost prezentace a medializace je pro každou organizaci nepopiratelná. Nejenže 

vytváří prostor pro pochopení důležitosti významu organizace a poskytovaných služeb 

širokou veřejností, ale právě svým zviditelněním mohou organizace snáze získávat 

finanční prostředky pro realizaci své činnosti. 
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2. 9. STATISTIKA A VYHODNOCENÍ TERÉNNÍ PRÁCE 

 

Statistiky o jednotlivých poskytnutých výkonech klientům si každá organizace, 

realizující  terénní programy, vede sama. Statistiky každého zařízení se  „neomezují“ jen 

na poskytnuté služby, ale i na další informace, které se (ať již přímo či nepřímo) týkají 

klientů – kolik streetworker za měsíc vyměnil injekčních stříkaček, kolika klientům, 

jaké procento z celkového množství klientů tvořily ženy a jaké muži, jaký je průměrný 

věk klientů. Přírůst nových klientů za určité období. Počet nalezených injekčních 

stříkaček. Množství vydaného zdravotního materiálu (dezinfekce, obvazy, vitamíny, 

sterilní vody). Kolik klientů potřebovalo pomoc formou krizové intervence a jak dlouho 

probíhala. Počet provedených slinových testů na přítomnost HIV protilátek v těle. Jak 

často potřebovali klienti v daném měsíci zdravotní ošetření. Jaké instituce terénní 

pracovník klientovi doporučil, popřípadě ho i na ně doprovodil. Informace, které 

pracovník klientovi poskytl a délka trvání kontaktu streetworkera s klientem. Dále se 

zaznamenává typ drogy, jakou klienti užívají a v neposlední řadě, zda jsou nakaženi 

nějakou infekční nemocí. 

 

Všechny tyto informace si každé zařízení eviduje a vytváří z nich statistiky. Hlavním 

cílem těchto statistik je prezentovat či ukázat smysl práce konkrétního zařízení před 

těmi, kteří ji financují i před širokou veřejností. Pokud zařízení žádají na svou činnost 

určitou částku finančních prostředků od konkrétního zdroje (státní správa – samospráva 

aj.), mohou své požadavky opřít o statistiky z předchozího roku a tak doložit, že jejich 

nárok je oprávněný. Z těchto statistik čerpají především samotné organizace při 

hodnocení své činnosti. Na základě těchto poznatků mohou vytvářet závěry, které se 

týkají nejen samotného zařízení, ale i klientů. A to jim umožňuje flexibilně reagovat na 

potřeby svých klientů. Pro názornou ukázku uvádím tento příklad ze své praxe. Terénní 

pracovník, který kontaktuje své klienty v dané lokalitě, má jasný přehled o tom kdy a 

kolik klientů využívá jeho služeb a jaké množství odhozených injekčních stříkaček zde 

měsíčně nalézá. Tyto informace zapisuje a vede statistiku o tom, které oblasti jsou 

postižené drogovou problematikou více a které méně. Díky těmto poznatkům organizace 

i streetworker ví, v jaký čas je potřeba docházet do určité lokality nebo která konkrétní 

místa  je třeba navštěvovat častěji než ostatní. Tak je do určité míry zajištěna vyšší 

efektivita práce terénního pracovníka.  
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Statistiky také hrají velice důležitou roli pokud klesne výměna injekčního materiálu, 

popřípadě nálezy odhozených injekčních stříkaček a to především v určitém ročním 

období. Například ze statistik o. s. S. za posledních šest let zcela jasně vyplývá, že počet 

kontaktů s klienty i počet vyměněných (i nalezených) injekčních stříkaček rapidně klesá 

v zimě. Oproti tomu v jarních měsících či na podzim tento počet (na rozdíl od zimy) 

mnohonásobně narůstá. Je to dáno logicky tím, že klienti v zimě tráví méně času na 

ulicích oproti jiným ročním obdobím a že odhozené injekční jehly lze pod vrstvami 

sněhu nalézt jen ztěží. Jelikož se tento jev každou zimu opakuje, není třeba propadat 

obavám, že je činnost terénních pracovníků v útlumu. Jiná situace by nastala, kdyby 

počet kontaktů s klienty klesal například v jarních měsících. Zde by už organizace měla 

hledat odpovědi proč tomu tak je, když statistiky z let minulých hovoří o zcela jasném 

opaku.  

 

Další případ z praxe se týká již zmiňovaného Drug out clubu v Ústí nad Labem, který 

realizuje terénní program i kontaktní centrum. Tato organizace na základě svých statistik 

došla k závěru, že je třeba rozšířit své služby pro klientky – uživatelky drog, které jsou 

těhotné nebo se již matkami staly. A to tím, že kromě standardního vydávaného 

materiálu (viz. podkapitola 2. 2. 11. Výměnný program) začali těmto klientkám 

poskytovat i dětské pleny. Dále se zaměřili na asistenční a poradenské služby – 

vyřizování příslušných sociálních dávek, přídavků na dítě aj. 

 

Vyhodnocení práce a statistiky, které jednotlivé organizace vedou jsou, ze zvýše 

zmíněných příkladů, nedílnou součástí jejich existence. Na základě těchto statistik 

nejenže jasně prokazují svou činnost před těmi, kteří jejich práci financují a před 

veřejností, ale díky statistickým datům mohou učinit závěry a opatření vedoucí 

k rozšíření či zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb klientům. 

 

Jak jsem se již zmínila, je pravdou, že některé informace týkající se klientů, mohou být 

zkreslené – díky nespolehlivosti dat uvedených klientem (věk klienta, jeho zdravotní 

problémy, množství užívané drogy apod.). Za pravdivost ostatních informací (sběr 

nalezených injekčních stříkaček aj.), potřebných pro statistiky konkrétních zařízeních, 

ručí samotný terénní pracovník. I proto je potřeba již zmiňovaná spolehlivost pro výkon 

profese terénního sociálního pracovníka (viz. podkapitola 2. 4. 2. Osobnostní 

předpoklady streetworkera). 
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III. ZÁVĚR: 

 

Terénní sociální práce je jednou z oblastí sociální pomoci, která zahrnuje celou škálu 

různých cílových skupin. V této bakalářské práci jsem si vybrala, jako konkrétní cílovou 

skupinu – uživatele drog. Streetwork, jak již z názvu vyplývá, není standardním 

modelem sociální pomoci. Je to dáno především prostředím, ve kterém sociální 

pracovníci poskytují svým klientům služby – na ulici, v parcích, nádražích aj. Klienti se 

nepřizpůsobují řádu konkrétního sociálního zařízení, ale terénní pracovníci se 

přizpůsobují  pravidlům prostředí, ve kterém jejich klienti žijí. Mezi hlavní cíle terénní 

sociální práce s uživateli drog je kontaktovat klienty, kteří nechtějí navštěvovat  

zdravotní či sociální zařízení, i když sociální i zdravotní péči potřebují a nabídnout jim 

příslušné sociální služby. Tím, že terénní pracovníci kontaktují členy této skryté 

populace mohou, po navázání pracovního vztahu a vytvoření vzájemné důvěry, tyto 

osoby pozitivně motivovat ke změně jejich rizikového a chaotického životního stylu – 

výměnou injekčního materiálu, zdravotním a sociálním poradenstvím,  testováním na 

infekční nemoci, motivací k abstinenci aj. 

 

Pozitivní přínos organizací, realizující terénní programy pro uživatele drog, je nesporný. 

Tím, že terénní pracovníci poskytují sociální a zdravotní služby svým klientům, 

nepomáhají „pouze“ jim, ale i celé společnosti. Tolik diskutabilní výměna injekčního 

materiálu nejenže brání nekontrolovatelnému nárůstu nakažených osob například 

žloutenkami typu B a C či HIV, ale je i daleko méně nákladnou finanční investicí než 

roční léčba nakaženého člověka právě hepatitidou typu C. 

 

Streetwork, kromě pozitivního přínosu, „doprovází“ i značná řada problémů a 

předsudků. Standardní předpisy a pravidla pro výkon sociálních služeb v rámci 

streetworku mají náležitou a předem stanovenou formu, ale sám terénní pracovník ze 

své praxe ví, že ne vždy lze tuto formu striktně dodržet. Terénní práce na ulici přináší 

každý den situace, které musí terénní pracovník řešit ihned i za cenu toho, že dané 

předpisy a pravidla mírně překročí. Další negativní skutečností je nárůst administrativy a 

nedostatek finančních prostředků, zvláště pro malé nestátní neziskové organizace 

realizující terénní programy. S tímto faktem se musejí konkrétní zařízení potýkat každý 

den své existence.  
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I když terénní sociální práce s uživateli drog nemá ve společnosti tak plnohodnotné 

postavení jako sociální práce s dětmi, s osobami se zdravotním znevýhodněním či 

seniory, přesto si zaslouží respekt i uznání. Právě streetwork stojí mnohdy na počátku 

sociálních služeb, které klienti užívající drogy začnou využívat. Tvoří most mezi 

uživateli drog a dalšími sociálními a zdravotními organizacemi, které dokáží klienta 

navrátit k plnohodnotnému životu ve společnosti. 
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