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ANOTACE: 

Cílem bakalářské práce je popsat specifika skupiny žen, respektive matek, které mají 

v anamnéze užívání návykových látek. Možnosti a postupy práce s touto klientelou 

budou představeny díky strukturovanému programu Centra pro rodinu, jež je jedním 

z projektů Střediska prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. 

V teoretické části se budu zabývat vymezením této cílové skupiny, dále pak programem 

Centra pro rodinu a jeho služeb. 

V praktické části budou s těmito ženami metodou polo strukturovaného rozhovoru 

mapovány jejich zkušenosti s návykovými látkami, otázky těhotenství, stigmatizace 

ze strany okolí a rovněž jejich zkušenosti s docházením do strukturovaného programu 

Centra pro rodinu. Výstupy mohou být použity jako zpětná vazba pro zhodnocení 

programu. 
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The Centre for Family DROP IN 

SUMMARY: 

The goal of this graduation theses is to describe the specific group of women and 

mothers who have ever used drugs. Possibilities and methods how to work with these 

clients are going to be introduced thanks to the structured programme realized by The 

Centre for Family, which is one of the project of The Centre for Prevention and 

Treatment of Drug Dependence DROP In. In the theoretic part I would like to define 

this target group and the programme of The Centre for Family and its service. 

In the experience part there will be discovered what are the experince of these women 

with drugs, with the pregnancy, with the stigma of surroundings and also their 

experience with the structured programme of the Centre for Family. We are going to use 

the method of semi-structured interview. The outputs can be used like a feedback 

for evaluation this programme. 
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ÚVOD 

Problematika užívám návykových látek u žen, respektive matek není jevem, který 

by přinesla současná doba. Je zřejmé, že spolu s užíváním návykových látek zde 

existuje i možnost zneužití ženami v reprodukčním období. V minulosti se však jednalo 

o téma tabuizované, které si společnost příliš nepřipouštěla.Více pozornosti mu je 

věnováno v posledních cca 8-9 letech, kdy se těší zájmu nejen řady odborníků, ale 

vyžaduje i vzniku specializovaných pracovišť, programů a odborných publikací. Jedním 

z pracovišť, které se specializuje na práci s matkami s drogovou anamnézou, je i 

Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s., které vzniklo v roce 2000. V následujícím textu 

budu popisovat nejen specifika a metody práce tohoto programu, neboť jsem více než 

dva roky členem jeho pracovního týmu, ale rovněž se pokusím vymezit historii péče 

o ženy a matky uživatelky, specifika této klientely, budu se zabývat poznatky z teorie 

poradenského procesu. Samostatnou kapitolou budu věnovat i vlivu návykových látek 

na plod, neboť klientkami programu Centra pro rodinu jsou nejen matky mající dítě 

v péči, ale i těhotné klientky. Zde se tedy setkáváme s faktem, že klientem není jen žena 

(eventuelně otec či prarodiče, pokud matka není ve své roli funkční), ale do hry 

vstupuje i dítě, které se často rodí s novorozeneckým abstinenčním příznakem 

do rizikového nestabilního prostředí. Spektrum služeb by tak mělo být zaměřeno i 

v rámci toho nejlepšího pro dítě. 

Vzhledem k tomu, že mám možnost být i v přímém kontaktu s klientkami, rozhodla 

jsem se teoretickou část podložit i částí praktickou. Tato nemá výzkumný účel, 

zaměřuje se na přiblížení některých odlišností této cílové skupiny od ostatních 

uživatelů a rovněž na to, jak klientky hodnotí program Centra pro rodinu, do kterého 

dochází. Tato část rozhovoru může být přínosem pro samotné pracoviště jako zpětná 

vazba programu, a případné zjištěné nedostatky tak bude možné využít v praxi. 

Přepis tří rozhovorů je umístěn v přílohách, rovněž jsou zde pro ukázku umístěny 

pravidla pro klientky, dohoda o poskytování služeb, práva klientů a etický kodex pro 

pracovníky. První přílohu tvoří zadání bakalářské práce. 
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1 HISTORIE PÉČE O ŽENY RESPEKTIVE MATKY UŽÍVAJÍCÍ 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Skupina žen a matek užívající návykové látky není fenoménem moderní doby, 

tento problém zde existoval i za tzv. minulého režimu. O přístupu k této klientele 

v minulosti referuje Sedláčková. Užívání nelegálních látek, a to nejen ženami, 

existovalo i v bývalé ČSSR. Jednalo se však o jev skrytý, komunita narkomanů byla 

velice uzavřená, uživatelé byli většinou i výrobci. Těhotenství uživatelek se bralo jako 

nežádoucí jev, problém se řešil zásahem zvenčí, a to buď umělým přerušením 

těhotenství či svěřením dítěte do péče prarodičů či do ústavní výchovy. Existovalo zde 

Středisko drogových závislostí vApolinářské ulici, do kterého se klienti dostávali 

především kvůli nařízené ambulantní léčbě, klienti zde byli evidováni od roku 1971. 

V tomto středisku mj. pracovali i PhDr. Douda a MUDr. Presl. (Sedláčková, 2008b) 

V roce 1989 bylo Středisko zrušeno a v roce 1991 byla založena Nadace Drop In, 

klienty se stali původní klienti střediska vApolinářské ulici. V roce 1999 se změnila 

v nový subjekt - Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. 

Nejprve bylo zřízeno základní nízkoprahové středisko, v roce 1993 byla zavedena první 

substituce Diolanem, v roce 1996 terénní program Streetwork, v roce 1999 Centrum 

následné péče o uživatele návykových látek, které pracuje i s rodinnými příslušníky. 

V roce 2000 vzniká konečně projekt „Resocializace matek užívajících psychotropní 

návykové látky a monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech" 

Centra pro rodinu, jehož autorkou a vedoucí je Simona Sedláčková. Projekt byl 

zpočátku realizován v rámci nízkoprahového střediska, v roce 2002 zahájil samostatnou 

činnost. (DROP IN, 2009, dostupné z: http://www.dropin.cz/dropin.shtml) Centrum 

pro rodinu začíná razit nové heslo, a sice „Děti patří domů". Jedná se zde tedy o odklon 

od ústavní výchovy. 

V roce 1998 zahájila provoz terapeutická komunita Karlov zřízená o.s. Sananim. 

Toto zařízení rovněž úspěšně pracuje s matkami s drogovou anamnézou, dosud se jedná 

o jediné pobytové zařízení, kde mohou matky vstupovat do léčby i se svými dětmi. 

Za pozitiva lze vyzdvihnout fakt, že díky společnému pobytu nedochází ke ztrátám 

citové vazby, matky jsou naopak posilovány ve své mateřské roli a získávají celou řadu 

dovedností. 
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Postupem času dochází při práci s touto klientelou k rozvoji spolupráce s dalšími 

odborníky (např. gynekologicko-porodnická oddělení, Dětské centrum, o.s. Střep aj.), 

dochází k rozvoji zájmu o toto téma a snaze věnovat se klientele alespoň okrajově 

v rámci jiných programů (např. snaha některých kontaktních center). 

V bývalé ČSSR byla věnována pozornost zejména ženám s problémy s alkoholem. 

Heller a Pecinovská se khistorii vyjadřují takto: „V roce 1971 vznikla naše první 

specializovaná léčebna pro závislé ženy Lojovicích u Velkých Popovic jako pobočka 

protialkoholního oddělení psychiatrické kliniky tehdejší fakultní nemocnice v Praze. 

Do té doby se ženy léčily na uzavřených odděleních psychiatre, v lepším případě měly 

vyhrazeno několik lůžek v protialkoholních odděleních mužských. " (Heller, Pecinovská, 

1996, str.28) 

V průběhu let se rovněž velice měnil poměr mužů a žen hospitalizovaných 

pro závislost. Přibližně od roku 1913 do 70. let byl poměr mužů a žen evidovaných 

v některé formě léčby 1:20, do roku 1985 se změnil na poměr 1: 12, v roce 1991 je již 

poměr u alkoholu 1:5, u nealkoholových drog 1:2,5. (Heller, Pecinovská, 1996). 

K poměru mužů a žen zastoupených v léčbě se rovněž vyjadřuje Vobořil. Podle něj 

řada studií upozorňuje na fakt, že poměr mužů a žen 3:1, který lze zjistit ze statistik 

využívání služeb, neodpovídá poměru na drogové scéně, který je ve skutečnosti spíš 

2:1. (EMCDDA 2000, Ettore, 1992 in Vobořil, 2003) Dle dostupných Výročních zpráv 

o stavu ve věcech drog z let 2001- 2007 se poměr mužů a žen využívající protidrogové 

služby pohybuje mezi čísly 2:1 a 3:1, přičemž se spíš přibližuje první hodnotě. (Drogy -

info, 2009 dostupné z: http://wvyw.drogyinfo.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy) 

Ženský přístup k droze lze vysledovat již v evropském středověku, jeho důležitým 

fenoménem bylo čarodějnictví. Pokud chtěla čarodějnice odletět na sabat, musela se 

potřít bylinnou mastí, která svým vstřebáváním způsobila halucinatorní prožívám účasti 

na sabatu, čarodějnice se cíleně intoxikovaly. Z této skutečnosti pravděpodobně vychází 

potřeba osobního úniku, která je typická pro rozvoj závislosti u žen. Za důležitý aspekt 

v rozmachu užívání návykových látek ženami ve 20. století a v době po 2. světové 

válce vidí Heller a Pecinovská změnu postavení ženy ve společnosti - ženy se stávají 

ekonomicky, společensky i právně nezávislými, jsou více vystaveny těžkostem a 

vnějším vlivům, mají větší společenský přístup k návykovým látkám, převážně 
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k alkoholu, který je tradičně v našich krajích na prvním místě. (Heller, Pecinovská, 

1996). 

Mimo sbližování životního stylu mužů a žen vidí Nešpor příčinu nárůstu 

drogové závislosti také v reklamě, která je hojně zaměřena i na skupinu žen. (Nešpor, 

2007). 

Dá se předpokládat, že práce s touto klientelou je výzvou pro budoucnost, 

pravděpodobně dojde k dalšímu rozvoji závislosti u žen. 

2 SYSTÉM PÉČE O ŽENY A MATKY UŽÍVAJÍCÍ NÁVYKOVÉ 

LÁTKY 

Závislé ženy a obzvláště těhotné uživatelky návykových látek tvoří v dnešní době 

již nedílnou součást klientely protidrogových služeb. Jako takovým jim je nutno 

věnovat zvláštní pozornost. Tato cílová skupina vyžaduje vzniku specializovaných 

pracovišť, či úpravě pracovišť stávajících, nevyjímaje zařízení pobytová. Například 

systém terapeutických komunit by měl být uzpůsoben péči o dítě, co se týče prostředí, 

tak léčebného programu. Podle De Leona je prokázáno, že matky s dětmi vytrvají 

v léčbě 3x častěji než ženská klientela obecně. (2000 in Kalina 2008) Podle Kaliny je 

však terapie matky s dítětem vhodná jen tehdy, pokud matka o své dítě projevuje aktivní 

zájem, o dítě se chce starat. V tomto případě však musíme brát v potaz i to, že děti 

těchto matek mohou být i klienty jiných institucí (např. orgánů sociálně právní ochrany 

dítěte), bez jejich spolupráce nemůže být proces léčby úspěšný. (Kalina, 2008) 

Vzhledem k převažujícímu počtu mužů, jsou léčebné programy koncipovány stále 

převážně pro jejich osobu. Přitom z četných studí (De Leon, 2004, Soyez et al, 2006 in 

Kalina, 2008) vyplývá, že pokud ženy dokončí léčbu v terapeutické komunitě, vykazují 

větší zlepšení než muži. Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu UNODC však ženy 

méně často léčbu vyhledávají a dokončují ji. Z tohoto důvodu se poslední dobou 

na mezinárodní scéně začínají prosazovat tzv. „genderově-vstřícné" programy, které 

svým obsahem, ale i volbou léčebných metod, personálu atd. reagují na specifické 

potřeby žen. Základem pro ošetřovatelské procesy po celém světě se může stát 

publikace UNODC z roku 2004. (UNODC, 2004, dostupné z: http://www.unodc.org/do 

cs/treatment/04-58297 cu%20English%20short.pdn 
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Pro českou odbornou veřejnost upravil materiál Kalina. Za genderovou vstřícnost se 

tedy považují rozdílné psychologické a sociální potřeby žen, prostředí, kde je služba 

realizována, personál služby (ženské vzory v personálu), obsah programu 

(např. poradenství v oblasti mateřství), možnost reagovat na problémy, které drogově 

závislou ženu obklopují např. stud, stigma, těhotenství atd., používané metody 

(např. schopnost pracovat s fyzickým, emočním, sexuálním zneužíváním), přátelský 

přístup k dětem. Skupina těhotných žen vyžaduje multidisciplinární přístup, včetně 

prenatální péče. Důležité je, aby služby byly pro ženy snadno dostupné, tedy aby jim 

bylo umožněno dostát rodinným a mateřským povinnostem, nejvíce jsou proto služby 

rozšířené v ambulantních zařízeních, v substitučních programech, v zařízeních 

před pobytem v terapeutické komunitě a po ní. (Kalina, 2008) 

Charakteristikami programů pro ženy se zabývá i Vobořil. Programy by podle něj 

měly být buď časově nenáročné, nebo by ženy měly mít možnost pečovat během 

programu o své děti. Dále by mělo být přítomno poradenství pro specifické problémy, 

např. pro těhotné HIV pozitivní ženy či těhotné ženy s hepatitis, potřebná je úloha ženy 

- poradkyně. Zkušenosti ze světa ukazují, že ženy využívají možnost získat jimi 

užívanou drogu na předpis, důležitá je pro ně možnost poradenství po telefonu, možnost 

setkávání se ve svépomocných skupinách. (Vobořil, 2003) 

Reálná péče o tuto cílovou skupinu je v ČR zajišťována na různých úrovních. 

Podle Sedláčkové se v praxi za nejúčinnější považuje navázání kontaktu s klientkou 

přímo v terénu za spolupráce pracovníků streetwork. Následně je dobré navázat klientku 

na ambulantní zařízení. Zde se osvědčuje model využít při kontaktu stejného 

pracovníka, který kontaktoval klientku na ulici. Zde se rodí počátek důvěryhodného 

vztahu. Gravidní klientku je okamžitě nutné navázat na gynekologicko-porodnické 

oddělení. (Sedláčková, 2008a) 

Jiný způsob kontaktu s klientkou může vést přes nízkoprahová zařízení, která by 

měla být schopna předat základní informace a poskytnout důležité kontakty. Některá 

zařízení tohoto typu se snaží alespoň okrajově této klientele věnovat - např. kontaktní 

centrum v Českých Budějovicích a v Hradci Králové. 

Ambulantní služby jsou poskytovány právě Centrem pro rodinu DROP In, o.p.s.. 

Zařízení je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby 
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ambulantní léčba vydaného RVKPP a registrováno jako odborné sociální poradenství 

podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Je jediným zařízením svého typu 

u nás. Popis systému práce a služeb centra bude uveden v následujících kapitolách. 

V případě, že se klientce nedaří abstinence a navíc žije v nevyhovujících 

podmínkách, např. z důvodu soužití s rizikový partnerem, je indikována do ústavní 

léčby pobytem v terapeutické komunitě Karlov o.s. Sananim. Jedná se o jedinou 

komunitu v České republice, kde může být do léčby přijata matka spolu se svým 

dítětem. Zařízení vzniklo v roce 1998, poskytuje dlouhodobou léčbu v rozsahu 7-12 

měsíců s kapacitou 10 lůžek pro matky s dětmi. 

Specifickými cíly v léčbě matek jsou: 

• vytvoření pevného svazku mezi matkou a jejím dítětem 

• přijetí role matky; výchova k rodičovství a partnerství 

• osvojení si základních dovedností v péči o dítě 

• nalezení a upevnění místa matky v primární rodině či ve zdravém a funkčním 

partnerském vztahu 

• získání dovedností potřebných k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí pro 

sebe a své dítě po návratu z léčby 

Specifické cíle u skupiny dětí těchto matek jsou následující: 

• zajištění láskyplné péče matky v období jejího léčení 

• diagnostika zdravotního stavu dítěte a v případě potřeby zajištění jeho 

adekvátního léčení 

• zajištění odpovídající výchovy a tím vývoje dítěte 

• zajištění speciální péče o dítě v případě jeho speciálních potřeb (zdravotní či jiné 

postižení) 

(Sananim, 2007, dostupné z: http://www.sananim.cz/zarizeni-3-Terapeuticka-komunita-

Kar lo v-(TKK Vnase-c i le. html) 

Nástup do léčby je zprostředkován Denním stacionářem Sananim, vstupní filtr provádí 

MUDr. Preslová, po úspěšném ukončení léčby může matka přejít do Doléčovacího 

centra s chráněným bydlením. 

Podle Kratochvíla je komunita zvláštní formou skupinové psychoterapie, kde spolu 

žijí klienti různého, věku, pohlaví a vzdělání (existují i komunity specializované např. 
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jako TK Karlov). Do tohoto malého modelu společnosti klienti promítají problémy ze 

svého života a své vztahy k lidem. Komunita poskytuje klientovi zpětné informace 

o jeho chovám, podněcuje získání náhledu na jeho problémy a podporuje vhodnější 

způsoby chování. (Kratochvíl, 1979). Konečným cílem léčby je abstinence 

od návykových látek a sociální rehabilitace. 

Tato skupina vyžaduje zvláštní péči vzhledem k nenarozenému dítěti, které je často 

během těhotenství vystavováno vlivu drog. Centrum pro rodinu v tomto směru 

spolupracuje se specializovaným gynekologicko-porodnickým týmem ve FN Motol, 

as. MUDr. Binder a MUDr. Vavřinková. Dle MUDr. Vavřinkové rodí na jejich 

pracovišti cca 100 klientek závislých na drogách ročně. (Vavřinková, Binder, 2006) 

Ambulantní a pobytová péče je matkám uživatelkám a hlavně jejich dětem 

poskytována rovněž v Dětském centru, dřívější kojenecký ústav, 

při FTN s poliklinikou v Praze. Matky mohou přijít z kontaktního centra, mohou být 

zachyceny v porodnici. Matka zde může pobývat s dítětem, nebo za ním pravidelně 

docházet. Pobyt dítěte může být dobrovolný nebo z rozhodnutí soudu. Pokud matka 

o dítě nejeví zájem, může být dítě dáno do náhradní rodinné péče. Z Dětského centra 

matka většinou odchází do terapeutických komunit nebo doléčovacích center. Centrum 

rovněž zpracovává studie dětí, které tímto zařízením prošli. Dle sdělení 

prim. MUDr. Lukešové se zatím zdají být výsledky příznivé, minimálně lze již nyní říci, 

že nealkoholové drogy mají na plod „příznivější" dopad, než alkohol. Do budoucna 

bude však nutné sledovat další psychomotorický vývoj, dozrávání CNS a zařazení 

do školního procesu. (Lukešová, 2008) 

Preslová dodává: „ Potvrzuje se, že pokud je matka po porodu hospitalizována 

společně s dítětem, je motivovanější k léčení a projevuje větší zájem o dítě. Tyto ženy 

často ve své původní rodině neměly možnost zažít kvalitní emoční vztah se svou matkou 

anebo byly rodinné vztahy nějakým způsobem narušeny. O to těžší to mají později se 

vztahem k vlastnímu narozenému dítěti. Pokud je tato vazba přerušena již na počátku, je 

velice obtížné ji později vytvářet. Drogově závislá matka je ve fázi po porodu psychicky 

labilní, zažívá pocit selhání a viny odloučení od dítěte, kojení bývá z důvodu drogové 

závislosti zastaveno, nachází se v obtížné sociální situaci a často se setkává 

s negativním společenským postojem okolí. Společný pobyt matky s dítětem bývá však 

v našich podmínkách kojeneckých ústavů často technicky či administrativně nemožný. 
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Matka bývá od dítěte odloučena a zpětné vytváření vazby je obtížné. Ve fázi po porodu 

je nutné rozhodovat rychle a odborně. Je zapotřebí provést včasnou diferenciální 

diagnostiku, zda se jedná o matku, kdy je léčba možná a nadějná a kdy nejeví zájem ani 

0 dítě ani o případnou léčbu. " (Preslová, 2003) 

Sociální podporu rodinám dětí ohrožených drogovou závislostí matek poskytuje 

o.s. Střep - Centrum pro sanaci rodiny, které vzniklo v roce 1997. Toto občanské 

sdružení podporuje a pomáhá dětem ohroženým zanedbáváním péče a odebíraným 

do ústavu. Tyto děti pocházejí z rodin, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, 

služby podporují aktivizaci rodičů a začlenění rodin do společnosti. Služby jsou 

zaměřeny na posilování vztahu rodič a dítě, nácvik a podporu rodičovského chování, 

vytváření náhledu na užívání návykových látek a podporu ve stabilizaci sociální situace 

rodiny. (Konvičková, 2008) 

Jak bude dále popsáno, klientky - ženy využívají často v období gravidity možnost 

převedení na substituci metadonem či subutexem. Ta přináší výhody po všech 

stránkách. Mimo Centra metadonové substituce DROP In, o.p.s. s touto klientelou 

rovněž pracují v metadonovém programu Apolinář, který donedávna vedl 

MUDr. Bečka. Podle jeho šetření vykazují ženy a muži určitá specifika. Ženy jsou 

v programu úspěšnější, pravidla vnímají jako méně náročná., častěji realizují odchod 

do abstinence a po vysazení substituce zůstávají se zařízením dále v kontaktu. Toto 

šetření nepotvrzuje výsledky studií, že ženy vyhledávají léčebná zařízení méně 

než muži a dosahují v nich horších výsledků. U žen dominují pocity viny vůči dítěti 

(pokud byly matky přítomny novorozeneckému abstinenčnímu syndromu svého dítěte), 

ty následně způsobují to, že matky se snaží uspokojovat všechny požadavky dítěte, 

objevuje se výchovná nedůslednost. (Bečka, 2007) 

Do práce s touto klientelou tedy mimo protidrogových zařízení vstupují i odborníci 

1 jiných oblastí, z oblasti gynekologie, specializovaných lékařských oborů 

(např. hepatologie, psychiatrie), sociální odbory (zejména OSPOD), soudy, kojenecké 

ústavy, dětské domovy, v případě práce se skupinou dětí klientek také neurologie, 

rehabilitační lékař, v budoucnu pravděpodobně školní psycholog, výchovný poradce aj. 
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3 SPECIFICKÉ ZNAKY CÍLOVÉ SKUPINY 

Na tomto místě se nabízí vymezit cílovou skupinu v rámci tolik užívaného pojmu 

gender. V současné době tolik moderní genderová otázka v sobě nese i zájem 

o problematiku ženského užívání. Slova žena a muž v sobě nesou větší význam, než jen 

souhrn toho, jak člověk vypadá. Je to rovněž určitý soubor vlastností a vzorců chování 

daného pohlaví. Ostatní lidé tak od nich očekávají, jak se pravděpodobně budou chovat, 

vyjadřovat a čemu se věnovat, jak je to z hlediska gender určeno danou kulturou. 

Od ženy se tak bude pravděpodobně očekávat, že budete citově založená, bude mít 

pečovatelský přístup, budete se zajímat o vlastní zevnějšek, nebudete tolik technicky 

založená jako muž atd. (Renzetti, Curran, 2005) 

Z hlediska gender problematiky EMCDDA (Evropské monitorovací centrum pro 

drogy a drogové závislosti) (2000 in Vobořil, 2003) upozorňuje na to, že věk prvního 

experimentu je u děvčat nižší než u chlapců. To bezprostředně souvisí s tím, že dívky 

jsou často k prvnímu užití drogy povzbuzeny staršími partnery 

Základní charakteristiky žen uživatelek podle Vobořila tedy jsou: 

• Objevuje se tzv. dvojí deviace - žena má být podle tradiční společnosti 

odpovědná ke své gender roli v rodině. Podle Ettore (1992 in Vobořil, 2003) 

je tedy žena vnímána jako dvojí deviant, je nejen problematická pro své 

užívání, ale zároveň zklamává ve své roli matky a manželky. Toto je jeden 

z důvodů, proč se často ženy bojí vystoupit z anonymity, připustit drogový 

problém a obrátit se o pomoc. Jednoduše se obávají stigmatizace ze strany 

společnosti. V tomto směru jsou posuzovány mnohem přísněji než muži. 

• Dalším rizikovým znakem je rizikovost spojená s prostitucí žen. EMCDDA 

(2000 in Vobořil, 2003) informuje, že až 60% žen užívajících drogy si 

finanční prostředky opatřuje tímto způsobem (z našich zkušeností 

z programu CPR víme, že někdy klientky dostanou za sexuální služby 

přímo drogu). Dále jsou zde hypotézy, že ženy z nižších vrstev užívající 

opiáty představují významné riziko přenosu HIV/AIDS či hepatitid (Ettore, 

1992 in Vobořil, 2003) Je však známo, že např. HIV je mnohem častěji 

přeneseno na ženy provozující prostituci od mužské klientely. 
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• Dalším specifikem je závislost na lécích, na které se mohou podílet někdy 

sami lékaři. Ženám jsou 3x až 4x častěji než mužům předepisovány např. 

benzodiazepiny. Tyto léky jsou často předepisovány na potíže ve spojení 

s krizí v manželství a kvůli nezvládání vysokých nároků ze strany rodiny. 

(Newcomb, 2000 in Vobořil, 2003) Celý problém může také souviset 

s obtížemi při diagnostickém procesu, neboť ženy se více soustředí na popis 

psychického prožívání nemoci než na objektivní příznaky nemoci. 

(Janečková, 2002 in Vobořil, 2003) 

• Rovněž se objevuje tzv. komorbidita. Velký počet uživatelů návykových 

látek trpí nějakou jinou duševní poruchou. Studie zaměřené na poruchy 

příjmu potravy ukazují na vyšší výskyt užívání alkoholu, kokainu a 

amphetaminů u takto postižených žen.(Lisansky, Gomberg, 1996 

in Vobořil, 2003). Velké procento žen udává také psychické obtíže a 

traumata spojená se sexuálním zneužitím v dětství a dospívání. Typické 

jsou deprese a úzkostné stavy. 

Pokud informace shrneme, typické pro skupinu žen jsou tedy: poruchy příjmu potravy, 

vysoké procento žen užívajících léky na uklidnění, rozdílnost diagnostiky u žen a mužů, 

rozdíly v komorbiditě (muži trpí častěji disociální poruchou, patologickým hráčstvím), 

specifika v psychosexuální traumatizaci, nutnost dbát na prevenci v oblasti bezpečného 

sexu a zaměřena na velmi mladé dívky. Žen v reprodukčním období se samozřejmě 

týkají problémy spojené těhotenstvím a mateřstvím. (Vobořil, 2003) 

Další specifika přináší Heller a Pecinovská: 

• Zdravotní škody se u žen projevují rychleji a výrazněji než u mužů 

• Procento poruch a odchylek v psychickém zdraví předcházející onemocnění 

závislostí je u žen vyšší 

• Ženy jsou více úzkostné a méně agresivní 

• Začátek abúzu je častěji reakcí na životní nezdary 

• Ženy ztrácejí častěji dobré rodinné zázemí 

• Častější je kombinace užívání alkoholu a léků 
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Významné rozdíly jsou i v procesu léčby: 

• Ženy spolupracují zpočátku méně často než muži 

• V průběhu léčby přijme nutnost abstinovat více žen než mužů 

• Ženy více spolupracují při individuálních psychoterapiích, je však zapotřebí 

další léčebný program 

• Více žen je ochotno zapojit se do doléčovacích programů, výsledky léčby jsou 

poté stabilnější (Heller, Pecinovská, 1996) 

Další postřehy přidává Nešpor: 

• Specifickým problémem je riziko poškození plodu v těhotenství - známý je 

fetální alkoholový syndrom, nižší intelekt u dětí, častější poruchy chování, 

poruchy osobnosti, vyšší kriminalita, častější sexuální poruchy. 

• Ženy se dokáží relativně snadno odpoutat od rizikového a závadného prostředí 

závislých na návykových látkách 

• Ženy si snadněji vytvářejí zdravý životní styl (Nešpor, 2007) 

Za zásadní pro užívání návykových látek ženami považujeme fakt, že většina žen 

byla do světa drog přivedena svými mužskými partnery a zároveň je jimi v abúzu 

udržována, (např. Kalina, 2008) Pokud žena žije s psychopatickým partnerem, který ji 

má v moci, je navíc ochoten udělat téměř cokoli, aby ji odradil od případné léčby. 

(Preslová, 2007) 

K předcházejícím charakteristikám je nutno ještě dodat, že skupina uživatelek je 

navíc vystavena množství předsudků. Jedním z jich je, že závislá žena s těhotenstvím 

automaticky změní svůj postoj k drogám, že si porodem automaticky vytvoří vztah 

k dítěti. Pokud se nechce léčit, nemá k dítěti žádný vztah a nikdy se nebude schopna 

o své dítě postarat, dítě navíc bude postižené. (Preslová, 2003) 

Okolí, a to i drogové, automaticky očekává, že narodí-li se ženě dítě, změní 

automaticky svůj životní styl a začne o dítě pečovat. Praxe je však taková, že 

bez podpory a zařazení do léčebného programu se to zvládnout nedá. Těhotná žena se 

dostává do velice komplikované situace, a to nejen neplánovaným těhotenstvím, ale 
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právě i požadavky okolí. Klientka často zjistí těhotenství vzhledem k užívání pozdě, 

drogový partner si chce ponechat, avšak bez jakékoliv ochoty něco změnit. Žena je však 

pouze běžným uživatelem. Tuto situaci navíc doprovází sociální problémy, nejistota, 

pocity viny a konfrontace z mateřstvím. Pokud situaci nezvládne, je vnímána jako 

špatná matka a je neustále vystavena kontrole. Rozporuplný je i přístup profesionálů, 

jedni odmítají, aby motivací k léčbě ze závislosti bylo dítě, druzí se naopak domnívají, 

že pokud dítě nepomůže klientce k abstinenci, bude pak obtížné hledat jiný motiv. 

(Preslová 2007, 2008) 

Z předcházejícího textu lze vyvodit závěr, že ženy jsou drogovou závislostí 

postihovány v širokém spektru oblastí, a to po stránce zdravotní (infekce, zdravotní 

stav), psychické (deprese, stud, traumata), sociální (odsouzení a izolace), významným 

způsobem ovlivňují i život dosud nenarozeného či již narozeného dítěte, a to nejen 

vlivem návykových látek na plod, ale rovněž často sociálně patologickým prostředím, 

ve kterém by dítě vyrůstalo. Dá se říci, že pro ženy je často obtížné odhodlat se k léčbě 

a vystoupit z vlivu mužských partnerů. 

4 CENTRUM PRO RODINU DROP IN, O.P.S. 

V následujících kapitolách se budeme zabývat popisem konkrétního programu, 

který realizuje léčbu matek s anamnézou užívání návykových látek. Jedná se o projekt 

„Integrace rodiny", dříve „Resocializace matek užívajících psychotropní návykové látky 

a monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech", který realizuje 

Centrum pro rodinu - Středisko prevence léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. 

(dále jen CPR). Vycházet budeme zvláštních pracovních zkušeností v programu a 

vnitřních materiálů jako je Manuál CPR, Koncepce realizace projektu a statistiky 

programu. Pokusíme se tedy ukázat systém práce s touto klientelou v praxi. 

4.1 Vznik programu 

Projekt „Resocializace matek užívajících psychotropní návykové látky a 

monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech" zahájil svou 

činnost v roce 2000 při nízkoprahovém středisku DROP IN, o.p.s. Zpočátku nebylo 
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jasné, zda si vůbec najde svou klientelu. Klientky se z velké části rekrutovaly z klientek 

jiných programů DROP IN. Postupem času se ukázalo, že realizovat takovýto program, 

jehož cílem je abstinence a stabilizace klientek po stránce zdravotní, psychické i 

sociální, může být v prostorách střediska pracujícího převážně s nemotivovanými 

klienty na základě Harm-Reduction služeb kontraproduktivní. V roce 2002 tedy 

vzniklo samostatné zařízení pojmenované Centrum pro rodinu, které se zařadilo 

do služeb poskytujících sekundární prevenci. V roce 2005 změnilo svou adresu a od té 

doby sídlí na adrese Přípotoční 3, Praha 10 Vršovice. Autorkou projektuje Bc. Simona 

Sedláčková, která program od začátku vede. Odborným garantem je MUDr. Jiří Presl, 

intervizorem a vedoucím psychologem PhDr. Ivan Douda, pravidelnou supervizi 

zajišťuje PhDr. Jiří Broža. 

Zařízení v tuto chvíli realizuje strukturovaný program pro matky s dětmi s novějším 

názvem „Integrace rodiny", nově vzniklý projekt „Sluníčko na cestě", rovněž 

poradenské služby pro všechny, kteří o ně projeví zájem, např. klientky, které 

z nějakého důvodu nedochází do strukturovaného programu, děti ve věku 12-16 let 

experimentující s návykovými látkami a rodiče těchto dětí. 

Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky bylo zařízení certifíkováno jako 

ambulantní léčba. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách realizuje CPR 

odborné sociální poradenství. Středisko prevence a léčby drogových závislostí je 

registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení. 

4.2 Cíle a služby programu 

Mottem programu je „Děti patří domů". Hlavním cílem je tedy integrovat matky, 

případně otce do společnosti, a umožnit tak dětem vyrůstat v biologické rodině, pokud 

je to možné a je zajištěno bezpečné a podnětné prostředí pro jeho růst a vývoj. 

Primárním cílem je abstinence matky. Pokud toto není u opiátových drog možné, je 

navržena řízená substituce v substitučních programech (primárně v Centru metadonové 

substituce DROP IN). 

Dílčí cíle programu Centrum pro rodinu jsou následující: 

• Gravidní ženy a matky směřovat k abstinenci či řízené substituci 

• Stabilizovat jejich zdravotní stav 
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• Řešit a stabilizovat sociální situaci (pomoc při hledání bydlení, zajištění dávek) 

• Rozvíjet sociální dovednosti a orientaci v mezilidských vztazích, aby ženy byly 

schopny vytvořit bezpečné zázemí pro své děti 

• V případě, že bylo dítě svěřeno do ústavní péče motivovat k návštěvě tohoto 

zařízení 

(Sedláčková, 2008a) 

Cílovými skupinami programu jsou: 

• Gravidní ženy užívající návykové látky 

• Matky, které mají děti v péči, užívající návykové látky 

• Krátkodobě abstinující klientky, které si jsou nejisté ve svých postojích 

• Matky, kterým bylo dítě odebráno, či které mají soudní dohled 

• Partneři klientek, tatínkové 

• Rodinní příslušníci klientek 

• Jejich děti 

Klientka se do Centra dostává různými způsoby: 

• Je evidována v nízkoprahovém zařízení, substitučním centru či je 

nakontaktována přes terénní pracovníky, v případě že je gravidní, můžeme začít 

včas řešit prenatální péči, zabývat se sociální prací atd. 

• Závislá klientka porodí a z nemocnice je kontaktován příslušný sociální odbor a 

naše zařízení, v tomto případě se často dítě dostává na základě předběžného 

opatření do kojeneckého ústavu, do péče prarodičů, nebo matka dostane soudní 

dohled 

• Na situaci upozorní někdo z okolí 

• Klientka se o zařízení dozvídá od svých známých 

Spektrum nabízených služeb je velice rozmanité, po pracovníkovi vyžaduje orientaci 

v různých oblastech (orientace v problematice návykových látek, zdravotní oblast, 

sociální oblast, právní oblast, profesionální přístup ke klientovi, výcvik v krizové 

intervenci, event, psychoterapeutický výcvik). Rovněž je nutná spolupráce s dalšími 
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odborníky a zařízeními. Jedná se především o gynekologicko-porodnická oddělení, 

porodní asistentky, lékař hepatolog, psychiatr, neonatolog, pediatr, OSPOD, soudy, 

kojenecké ústavy, o.s. Střep, právní poradna A.N.O., Probační a mediační služba, 

substituční centra, o.s. Sananim - Denní stacionář, TK Karlov, Doléčovací centrum 

s chráněnými byty, Pracovní a sociální agentura aj. 

Základní poskytované služby jsou: 

• Poradenství v oblasti sekundární prevence užívání NL 

• Včasná intervence 

• Individuální psychoterapie 

• Skupinová psychoterapie 

• Zprostředkování lékařské péče 

• Zprostředkování gynekologicko-porodnické péče 

• Sociální práce 

• Prevence nechtěného těhotenství a chorob šířících se krevní cestou 

• Vstupní filtr do substitučních programů 

• Šetření v domácím prostředí klientek ve spolupráci s o.s. Střep 

• Psychologické poradenství 

• Krizová intervence telefonická i tváří v tvář 

• Doporučení do ústavní léčby 

• Příprava k porodu 

• Fyzioterapie a pohybové aktivity 

• Ergoterapie 

• Přednášková činnost v oblasti péče o dítě 

• Vitaminový program 

• Potravinový program 

• Základní zdravotní ošetření 

• Testy na přítomnost NL 

• Gravitesty 

• Saliva test HIV/AIDS 

• Monitoring hepatitid 
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• Podpora klientů při léčbě Interferonem 

• Měření přítomnosti alkoholu v krvi 

• Jiné aktivity např. cvičení, relaxace, společné akce, výlety 

Za důležitou službu v práci s drogově závislými klienty obecně je považována 

sociální práce, která se významně podílí na stabilizaci životního stylu závislého. 

Nejčastěji řešenými problémy jsou dluhy na zdravotním pojištění a jiné dluhy, otázky 

trestního stíhání, vyřizování sociálních dávek. (Kuda, 2003). Nejinak je tomu i 

u drogově závislých žen. 

Službou, která se těší zájmu v posledních letech je krizová intervence. Vodáčková 

přináší definici krizové intervence: „Krizová intervence je odborná metoda práce 

s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. 

Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit 

ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se 

zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně 

souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci 

řešit problém tak aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a 

schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů... " (Vodáčková, 2002, s.60) 

Krizová intervence trvá vždy jen po dobu akutního stavu, obvykle 1-3 setkání. 

V případě klientů s anamnézou drogové závislosti hovoří Hajný o tom, že aktuální 

prožitek krize může vést k užití drog a naopak užívání drog vede dříve nebo později 

ke krizi. (Hajný, 2002) 

V případě závislých matek se může o prožívání krize jednat např. v případě 

odebrání dítěte z péče, odsouzení partnera k výkonu trestu, ale i smrti někoho blízkého. 

Základní metodou práce a službou v práci s klienty užívajícími návykové látky je 

poradenství. Poradenskému procesu a vztahu mezi pracovníkem a klientem proto 

budeme věnovat celou nadcházejí kapitolu. 
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4.3 Poradenský proces 

Jak již bylo řečeno, základní metodou práce s uživateli návykových látek obecně je 

poradenství. Zjednodušeně se dá říci, že v tomto procesu vystupuje na straně jedné 

vyškolený odborník (poradce) a na straně druhé klient. Baštecká, Francová a Bodlák 

pak definují odborné poradenství jako „ působení poradce na klienta, při němž poradce 

využívá vzhledem ke klientově zakázce soudobé poznatky dané odbornosti, seznamuje 

s nimi klienta a ve spolupráci s ním je uplatňuje tak aby zvýšily klientovu poznávací i 

citovou schopnost orientovat se ve vlastní situaci a v souladu s klientovými silami a 

vnějšími podmínkami ji co nejlépe řešit" (Baštecká a kol., 2003, s. 343) 

V drogových službách se vykytuje nejčastěji poradenství zaměřené převážně 

na sociální, zdravotní, psychologické a právní, praktické životní poradenství (bydlení, 

trávení volného času). Pro přesnější vymezení obsahu poskytovaných služeb je nutné 

vymezit přesně cílovou skupinu. V případě matek uživatelek vstupují samozřejmě i 

aspekty týkající se těhotenství, hygieny, kojení, následné péče o děti, otázky zdravého 

vývoje dítěte. Obecným cílem poradenství je vést klienta ke zlepšení aktuální životní či 

dlouhodobé situace, kjeho autonomii a soběstačnosti, dodat klientovi kompetentnost, 

aby mohl řešit své věci vlastními silami. Musíme však vždy vycházet ze současného 

stavu klienta, neklást na něj nadměrná očekávání, která mohou vézt ke zklamání jak 

terapeuta, tak klienta, vycházet z jeho schopností a limitů. (Broža, 2008) I v případě 

matek volit metodu postupných krůčků, umírňovat klientky v impulzivním jednání, 

ke kterému mají sklony. 

Na odborníky v profesích pracujících s lidmi jsou kladeny určité nároky, a to nejen 

po stránce odborné, ale i lidské. Pracovník by měl znát i sám sebe, měl by mít schopnost 

sebereflexe, mít přirozené sociální a komunikační dovednosti, schopnost vcítit se 

do klienta, schopnost respektovat klienta takového jaký je, což ovšem neznamená 

souhlasit s klientovými činy, být autentický - pravdivý a upřímný, udržet svou 

profesionální roli, motivovat klienta k aktivní účasti. To vše vede tomu, že poradce 

bude pro klienta důvěryhodný a užitečný. Účinnost poradenského procesu závisí i 

na kvalitě vztahu mezi pracovníkem a klientem.(Broža, 2008). 

Mimo výše jmenované radí Kopřiva věnovat pozornost i podmínkám rozhovoru. 

Zejména pokud je to první rozhovor, neměl by být kratší než 30 a delší než 60 minut. 
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O tomto času by měl být klient informován a zároveň by tento čas měl být dodržen. 

Důležitý je vhodný prostor, pokud chceme být ve vnímavém kontaktu, musíme být 

v místnosti sami, pokud jsme vyrušeni kolegou, telefonátem, nemusí se nám duše 

klienta již otevřít. Před samotným rozhovorem je dobré se tzv. vyladit., tzn. odpoutat se 

od toho, co jsme dělali doposud, zároveň si uvědomit, jak se cítíme, připravit se 

na nadcházející rozhovor tím způsobem, že si připomeneme v kartě či spisu, o čem jsme 

minule s klientem hovořili, co se již řešilo. Jádro smysluplné pomoci poradenského 

pracovníka je naslouchání. V tom případě pozorně sledujeme, co daná osoba říká, 

snažíme se nevnášet vlastní názory a poznámky. Přes to všechno jde o proces velice 

aktivní. (Kopřiva, 2002) 

Vstupem klienta do poradenského procesu a do služby bývá často diagnostický 

rozhovor. Nejde ani tak o získám anamnestických údajů, jako právě o navázání 

terapeutického vztahu. (Nešpor, 2003) Klientovi je založena dokumentace, a to jak 

v elektronické podobě (přístup je zaheslovaný), tak karta papírová. Z každého setkání je 

vytvořen zápis, tzv. dekurz. Součástí dokumentace jsou vytvářené individuální plány, 

kopie různých zdravotních vyšetření, rozsudků, dotazů ze strany OSPOD. Rovněž 

vkládáme všechny zprávy o klientce, které opustily naše zařízení, v tomto případě se nic 

neděje bez jejího souhlasu. 

Vzhledem k tomu, že pracujeme s velice křehkou cílovou skupinou, která si často 

s sebou do poradenského procesu přináší stud, obavy a nedůvěru, snažíme se „naplňovat 

standardy" dobré praxe, jednat s klientkami vhodným způsobem a vytvářet jim 

bezpečné prostředí. Zařízení má vypracovaný Etický kodex pro členy týmu (příloha B), 

Práva klientů (příloha C). Pracovníci jsou povinni se průběžně vzdělávat a pracovat 

pod pravidelnou supervizí. 

4.4 Struktura programu 

Strukturovaný program pro cílovou skupinu probíhá v několika fázích, doba 

setrvání v programu, který je pro úspěšné klientky (tedy ty, které prošly programem a 

dosáhly stanovených cílů) zakončen slavnostním předáváním diplomů, je stanovena 
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na dva roky. Není to však pravidlem. Některé klientky vypadnou z programu v jeho 

průběhu, jiné vyžadují delší časový úsek. 

První fází je fáze diagnosticko-diferencionální. Ta vyžaduje spolupráci 

s terénními pracovníky. Kontaktní sociální pracovnice CPR se snaží navázat důvěru 

klientek na ulici a poskytnout jim základní informace přímo v terénu na bázi Harm -

Reduction služeb. Výměnný program zůstává nadále doménou terénních služeb. 

Klientky dostávající specifické informace o možnostech porodu, zdravotní péče a 

účincích drog na plod. Současně je při opakovaném setkávání možné prohloubit kontakt 

s klientkami a seznámit je tak s nabízenými službami CPR. 

Při vstupu do zařízení se klientka ocitá ve fázi nízkoprahové. Nutno připomenout, 

že způsobů, jakými se může klientka do Centra dostat, je několik, byly popsány výše. 

Navázání kontaktuje realizováno vstupním rozhovorem. Zde zjišťujeme, zdaje klientka 

gravidní, nebo v jaké je fázi těhotenství, můžeme použít orientační gravitest. Dochází 

ke zhodnocení zdravotního, sociálního i psychického stavu, je odebrána anamnéza 

užívání návykových látek. Pomáhá nám anamnestický dotazník.V následujících 

motivačních pohovorech se rozhodujeme o dalším postupu. Motivovaná klientka je 

přijata do programu, podepisuje Pravidla pro klienty (příloha E), Dohodu o poskytování 

služeb (příloha D), Souhlas s vedením zdravotnické dokumentace, je stanoven 

dlouhodobý a krátkodobý individuální plán. 

Nízkoprahová fáze trvá 1-3 měsíce, interval setkávání je 2x týdně, konzultace trvá 

cca 50 minut. Dle rozsahu drogové anamnézy je klientce nabídnuta detoxifikace, 

substituční léčba či pobyt v ústavní léčbě. Je-li klientka gravidní, nedoporučuje se 

vzhledem ke zdraví a donositelnosti plodu detoxifikace (viz dále). Klientky užívající 

opiáty jsou převedeny na substituci, v případě stimulancií, ale nejen jich, může být 

klientka indikována do terapeutické komunity Karlov, a to ještě před porodem. 

Do léčby je rovněž indikována, pokud se ukáže, že není schopna dále plnit pravidla 

programu, tedy nedaří se jí abstinence, pohybuje se dále v rizikovém prostředí, 

nedodržuje termíny konzultací, klientka nemá žádné sociální zázemí a hrozilo by, že jí 

dítě bude odebráno. 

Substituci vymezuje Popov: „Substituce návykových látek je terapeutický postup, 

při kterém je původně užívaná návyková látka (ilegálního původu, účinkující 
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krátkodobě, obsahující někdy toxické příměsi, často s neznámou koncentrací a 

aplikovaná velmi často rizikovým způsobem, tj. intravenózně, nesterilně) nahrazena 

látkou - lékem - s výhodnějším bezpečnostním profilem (tj. se známou koncentrací, 

bez toxických příměsí, s delším účinkem v organismu, užívanou většinou perorálně a 

podávanou, resp. předepisovanou lékařem podle příslušných předpisů o léčbě a 

v souladu se zákonem o zacházení s omamnými a psychotropními látkami). " (Popov, 

2003, s. 221) Pro nástup do substitučního programu musí žadatel splnit určitá pravidla, 

např. dva pokusy o ústavní léčbu. Těhotné ženy však mají vzhledem k prevenci úmrtí 

plodu přednost. Klientka je v každodenním kontaktu s personálem Centra metadonové 

substituce, a je tedy nějakým způsobem monitorována, i když třeba vynechá schůzku 

v CPR. V substitučních programech dochází k celkové stabilizaci zdravotního a 

sociálního stavu. Klientka se učí dodržovat pravidla, být v denním kontaktu. 

Snižováním dávek dochází k postupné detoxifikaci. Na zvážení lékaře závisí, zda bude 

klientka substituována metadonem či subutexem, nověji suboxonem. V případě 

substituce subutexem by původní dávka opiátu neměla přesahovat 1,5 gramu, neboť pak 

by Subutex svými účinky nedostačoval. 

Samozřejmě mapujeme dosavadní gynekologickou péči. Ta bývá ve většině 

případů zanedbána, neboť klientky zjišťují svou graviditu až v pozdních stádiích. Mají 

poruchy menstruačního cyklu a často si ani možnost otěhotnění nepřipouštějí. 

V takových případech zprostředkováváme péči u specialistů ve FN Motol. 

Rozhodující otázka je také ta, zda si chce klientka dítě ponechat. V případě, že se 

klientku nepodaří motivovat, zvažujeme možnosti adopce a dále bohužel ze sítě služeb 

vypadává, neboť primárně pracujeme s matkami, které se rozhodly o dítě pečovat. 

I když většina klientek těhotenství neplánovala, jsou ve většině případů odhodlány svůj 

životní styl změnit. I když klientka v době porodu abstinuje, dochází často k zásahu 

ze strany OSPOD a dítě je svěřeno do péče prarodičů či kojeneckého ústavu. 

Spolupráce s OSPOD je nyní na velmi dobré úrovni, v závažnějších případech je možno 

zajistit spolupráci s o.s. Střep. 

Jako další mapujeme sociální zázemí klientky. Nemá-li klientka kde bydlet, 

směřujeme do terapeutické komunity či psychiatrické léčebny. Pokud abstinuje, 

můžeme se pokusit najít bydlení v některém z azylových domů. 
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V této fázi se hodnotí zejména schopnost dodržovat daná pravidla programu, plnit 

úkoly, osvojovat si sociální dovednosti a určovat si hranice. Testy na přítomnost 

návykových látek jsou prováděny jen výjimečně, neboť je primárně kladen důraz 

na zodpovědnost matky. 

Na všech úrovních spolupracujeme s partnery klientek či rodinnými příslušníky, a 

to metodou rodinné terapie, kterou provádí terapeut s příslušným vzděláním. 

Pokud klientka úspěšně ukončila fázi nízkoprahovou, přechází do fáze tematické. 

Ta trvá 6-12 měsíců. Frekvence kontaktu může být snížena na lx týdně. V této fázi by 

klientka měla být více méně stabilizovaná. V případě, že žije u rodičů, začíná si 

uvědomovat svou vlastní osobnost a touží po separaci, uvědomuje si také partnerské 

problémy. (Sedláčková, 2008a) 

Tato fáze je zaměřená na další prohlubování sociálních dovedností, na spolupráci 

s úřady či soudy, na zajištění bazálních potřeb sobě i dítěti. Jedná se již o pravidelný, 

kontinuální terapeutický vztah. Je dále monitorována abstinence či docházení 

do substitučních programů. U gravidních klientek probíhá příprava k porodu a příprava 

na péči o dítě, kterou provádí porodní asistentka. V případě, že matka dítě v péči nemá, 

může se začít snažit o svěření ho zpět do péče, nebo alespoň o úpravu styku s dítětem. 

V případě pozitivní hepatitis je nutné stav monitorovat, podpořit k léčbě interferonem, 

to je však možné pouze při úplné abstinenci. Mimo individuální kontakt navštěvují 

klientky i tématickou skupinu délce trvání 3 měsíců, kde se pracuje na základě 

objednávek ze strany klientek. 

Každá klientka v této fázi má svého garanta, který pravidelně každý měsíc reviduje 

spolu s klientkou individuální plán. 

Třetí růstové fáze trvá 8-12 měsíců. Klientky jsou v této fázi sociálně a zdravotně 

stabilizované a mají upevněny postoje ve smyslu abstinence od drog. Účast v této fázi 

není povinná, řada klientek se díky struktuře své osobnosti do fáze nedostane, neboť zde 

se pracuje na změně dalších postojů, na řešení životních situací a na pozitivním vývoj 

osobnosti. Do práce jsou vnášeny metody psychoterapie. Klientka sama přináší zakázku 

řešit své postoje, partnerské vztahy, vztahy v rodině, vztahy k sobě a k dítěti. Klientky 

v této době často opouštějí substituci, zároveň jim často končí mateřská dovolená, takže 

si začínají hledat zaměstnání. Frekvence docházení je individuální, zpravidla lx týdně 
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až lx za 14 dní. Mimo to se mohou účastnit růstové skupiny. Taje na rozdíl od skupiny 

tématické uzavřená a musí být vedena terapeutem s psychoterapeutickým výcvikem. 

Matky jsou informovány o možnosti doléčování, a to jak v našem zařízení, tak 

v Doléčovacím centru o.s. Sananim, ale i v jiných zařízeních. 

Nejen aktivní klientky, ale i ty, které již program absolvovaly, jsou lx-2x ročně 

zvány na neformální akce, např. vánoční besídka nebo výlet. 

Mimo strukturovaný program je tradiční službou CPR tzv. poradna. 

Tyto poradenské služby jsou i nadále využívány klientkami/ty, které již aktivní účast 

v programu ukončily, dále klientkami/y, které do programu nedochází s ohledem 

na obtížné plnění pravidel, nebo u nich proběhla léčba v jiném zařízení. Klienti v rámci 

těchto služeb čerpají poradenství při problémech s návykovými látkami a informují se 

o možnostech léčby a doléčování, poradenství v oblasti zdravotní péče, např. dostávají 

doporučení k odborníkům a dalším specialistům jako je hepatologické odd., pediatrické 

odd., neurologické a další odd. S těmito odborníky je dohodnuta spolupráce na úrovni 

ústní dohody. 

Další skupinou využívající tyto služby jsou děti ve věku 1 2 - 1 6 experimentující 

s drogami, či které jsou ohroženy návykovými látkami ve svém okolí. Zde je nezbytná 

spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci, DD, či dalšími zařízeními v rámci 

institucionální výchovy. Zařízení rovněž pracuje na základě rodinné terapie, avšak 

při masivním užívání návykových látek, či jiných patologických jevů v rodině, je 

nezbytné odeslání do SVP, které mají pověření výkonu sociálně právní ochrany dítěte. 

Někdy se u našich klientek setkáváme s nařízenou ochrannou ambulantní léčbu 

(OAL). Jedná se o ochranné protitoxikomanické léčení, které je nařizováno soudem. 

Klientka musí v pravidelných intervalech docházet do našeho centra, soud se dotazuje, 

zda OAL plní či nikoli, tedy dochází-li do našeho centra či nedochází. Pokud klientka 

OAL řádně neplní, může být soudem obviněna z maření soudního rozhodnutí. Pokud 

klientka pravidelně dochází, je stabilizována, abstinuje od nelegálních látek a znovu se 

zařadila do společenského života, můžeme společně s klientkou požádat soud 

o ukončení ochranného ambulantního léčení. 
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4.5 Úspěchy a budoucnost programu 

Program úspěšně funguje již 9. rokem. Za tuto dobu prošlo zařízením 316 klientů, 

v současné době je aktivních matek cca 40. Nových klientek v roce 2009 je 11. Těmto 

ženám zůstalo od roku 2000 v péči cca 70 dětí. Průměrný věk klientek se liší dle typu 

zneužívané drogy - klientky užívající pervitin přicházejí nezralé, ve věku cca 20 let, 

klientky na opiátech pak ve věku 28 let, věkový průměr za rok 2008 je 27 let. Úspěšně 

(tzn., že splnily pravidla programu a úspěšně se zařadily do společnosti) strukturovaným 

programem prošlo cca 60% klientek. (Statistiky CPR) 

Mimo individuálních a skupinových konzultací je realizován projekt „Sluníčko 

na cestě", který je zaměřen preventivně na děti našich klientek. Sběrem anamnestických 

údajů, monitorováním zdravotního stavu (ze zpráv pediatrů, neurologů, ORL lékařů aj.) 

a spoluprací s dalšími odborníky se snažíme monitorovat vrozené vývojové vady, 

předejít psychomotorickým obtížím, emocionálním poruchám a postupem času i 

možným poruchám učení a chování. Do programu je v tuto chvíli zařazeno 25 dětí. 

Dle dostupných údajů lze nyní říci, že ve větší míře nebyly zjištěny poruchy 

závažnějšího charakteru. V únoru 2009 byla neurologem u jednoho děvčátka 

diagnostikována DMO. Zaznamenán máme jeden případ přenosu hepatitis C z matky 

na plod. Dvě děti se narodily s drobnou vrozenou vadou, která byla operativně 

odstraněna. V několika případech můžeme pozorovat zvýšený svalový tonus či 

opožděný psychomotorický vývoj. Matkám byla však jejich neurologem indikována již 

v raném věku rehabilitační metoda. 

V rámci tohoto projektu byla nyní nově navázána spolupráce se soukromou 

rehabilitační klinikou Monáda. 

V roce 2007 se zařízení stalo Klinickým pracovištěm Zdravotně-sociální fakulty 

Univerzity v Českých Budějovicích. Zájem o naši práci projevují i zahraniční odborníci, 

kteří přijíždí do České republiky v rámci spolupráce s Centrem adiktologie při I. LF 

Univerzity Karlovy. Velmi dobrá je spolupráce s OSPOD, o.s. Střep, o.s. Sananim aj. 

Budoucnost programu vidíme především v dalším poskytování kvalitních služeb, 

v rozvíjení spolupráce s dalšími odborníky, a to i na mezinárodní úrovni, dalšímu PR 

projektu. V rámci projektu „Sluníčko na cestě" se bude nutné zaměřit na další vývoj 

dětí, neboť takovýto monitoring v České republice zatím chybí. 
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5 VLIV NÁVYKOVÝCH LÁTEK NA PLOD, SUBSTITUCE 

V OBDOBÍ GRAVIDITY 

Dle sdělení MUDr. Vavřinkové, která se spolu s as. MUDr. Binderem ve FN Motol 

klientele závislých matek věnují, je průměrný věk klientek, které se dostávají do jejich 

péče, 23 let. Každý rok na tomto pracovišti rodí cca 100 klientek závislých na drogách. 

(Vavřinková, Binder, 2006). 

Co se týče motivace k abstinenci těhotenstvím, ta neexistuje, musí být vždy nějaký 

balíček služeb pro podporu závislého klienta. Vliv drogy na plod jako teratogenu nebyl 

prokázán, množství výskytu vývojových vad nepřevyšuje průměr v běžné populaci, 

avšak zásadní problém je vtom, že klientky nepodstupují screeningová vyšetření. 

Matky jsou mladé, nezaměstnané, svobodné, těhotenství je často neplánované. 

(Vavřinková, 2008) 

Matky mají problém v rodičovské roli, samy totiž často vyrůstaly v narušených 

rodinných vztazích. (Preslová, 2008) 

U závislých těhotných hrozí častěji respirační nebo kardiální selhání, častější jsou 

pneumonie, infekce močových cest, špatná výživa aj. (Vavřinková, Binder, 2006) 

Vavřinková se rovněž zabývá specifikací účinků návykových látek na plod. Užívá -

li klientka opiáty jsou účinky na plod následující: nízká porodní váha a abstinenční 

syndrom u novorozence. Nejedná se ani o tak patoíyziologické účinky opiátů, jako 

o celkový životní styl matky, vyskytuje se zvýšená incidence infekčních chorob 

(pneumonie, hepatitis), syndrom náhlého úmrtí kojence atd. Nízká porodní váha je 

zjišťovaná až u 25% dětí, k tomu přispívá špatný životní styl matky jako chudoba, 

podvýživa, kouření tabáku, nedostatek spánku či stres. 

Novorozenecký abstinenční syndrom (dále NAS) může nastat až u 95% dětí matek 

užívající opiáty. Neonatální abstinenční syndrom nemá vždy přímý vztah k množství 

opiátů, které matka užívá ani k množství opiátů v krvi dítěte. Obvykle nastupuje během 

48 hodin po porodu, v malém procentů případů se může opozdit o 7-14 dnů, 

při substituci metadonem se může objevit až za 2-4 týdny. 

NAS se projevuje na úrovni CNS, a to zvýšenou dráždivostí, neklidem, třesem, 

zvýšeným svalovým tonem, kýcháním, na úrovni gastrointestiálního traktu - zvracení, 
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průjmy, poruchy koordinace sání a polykám, respiračního traktu - ucpaný noc, sekrece, 

dyspnoe, na úrovni vegetativního nervového systému - vysoká teplota, tachykardie, 

zvýšené pocení, poruchy prokrvení kůže. Novorozenci se provádí terapie opiovou 

tinkturou, při závislosti na stimulanciích či polymorfním užívám pak fenobarbitalem. 

(Vavřinková, Binder, 2006) 

Účinky stimulancií, konkrétně pak kokainu jsou následující: Kokain zvyšuje 

krevní tlak a působí nepravidelný srdeční rytmus. Užívání ve vyšším stadiu těhotenství 

může matce přivodit srdeční záchvat, zužuje cévy, omezuje proud krve od matky 

k dítěti, může dojít ke spontánním potratům. U novorozenců se objevuje nízká porodní 

hmotnost, opožděný vývoj, vrozené vývojové vady, menší obvod hlavičky, defekty 

močové a pohlavní soustavy.(Vavřinková, Binder, 2006) 

Děti uživatelek alkoholu jsou ohroženy fetálním alkoholovým syndromem. Ten se 

projevuje jako prenatální a postnatální růstový deficit, abnormalitami CNS, 

kraniofaciálními abnormalitami, hyperaktivitou, poruchami chování. Dle výzkumných 

studií nemá na plod vliv méně než 100g alkoholu týdně, tj.2 sklenice piva nebo 2 

sklenice vína denně, (tamtéž) 

Děti kuřaček cigaret jsou ohroženy syndromem náhlého úmrtí novorozence, 

předčasnými porody, nízkou porodní hmotností. Vliv nemá dle sdělení max. denní 

dávka 5 cigaret (Jacobson 2002 in Vavřinková, Binder, 2006) 

Podle Preslové je obtížné odhadnout dlouhodobý vliv návykových látek na další 

psychický vývoj dítěte, na výchovné a školní problémy. Pokud rodiče dále užívají 

návykové látky, dochází k nestabilitě péče, rodina se dostává do sociální izolace. 

V případě neřešení tohoto problému může hrozit riziko, že se tyto děti vydají ve stopách 

svých rodičů. (Preslová, 2008) 

Jak již bylo několikrát řečeno, matky užívající opiátové drogy, bývají v těhotenství 

převedeny na substituční terapii, a to buď na terapii metadonem či buprenorfinem 

(subutexem). Není doporučována detoxifikace vzhledem k možnosti úmrtí plodu a 

vzhledem k nebezpečí opakovaných relapsů v případě nezvládání abstinence. Horní 
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hranice pro možnost nasazení terapie subutexem je denní dávka do 1,5 g heroinu, což 

odpovídá ekvivalentu 60 mg metadonu. (Vavřinková, 2008) 

,Matky zařazené do substitučního programu mají lepší prenatální péči a vedou 

méně rizikový způsob života ve srovnání se závislými na heroinu. Novorozenci mají 

vyšší porodní hmotnost a nižší incidenci intrauterinní růstové retardace. " (Rosen, 1997 

in Vavřinková, Binder, 2006, s. 65) Čím je však dávka vyšší, může se podle různých 

autorů pohybovat mezi 10-140 mg denně, tím jsou výraznější abstinenční příznaky 

novorozence. Co se týče laktace, panuje nejednotnost názorů. Do mateřského mléka 

prochází cca 1% celkové dávky. Podle American Academy of Pediatrics se kojení 

doporučuje, pokud denní dávky metadonu u matky nepřekročí 20 mg. Takto nízkou 

dávku zatím u nás neužívala ani jedna z pacientek, a proto bylo kojení vždy zastaveno. 

(Vavřinková, Binder, 2006) 

Oproti tomu buprenorfin proniká do mateřského mléka pouze v malých 

koncentracích, NAS je popisován jako mírný a rychle odeznívající. (Vavřinková, 

2008). 

6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Cíl šetření 

Jako cíl praktické části jsme si stanovily provézt polostrukturovaný rozhovor 

s deseti klientkami zapojenými do programu Centra pro rodinu. Praktická část bude 

dokladovat část teoretickou. 

6.2 Úkoly šetření 

Při šetření jsme si stanovily dva základní úkoly, a sice získat od klientek programu 

data, týkající se jejich drogového problému vycházející mj. i z teoretických specifik této 

klientely, ale rovněž to, jak hodnotí program, ve kterém jsou zapojeny. 
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6.3 Charakteristika sledovaného souboru 

Sledovaný soubor jsme sestavily z deseti klientek Centra pro rodinu. Jejich výběr 

se řídil kritériem, že jsme s klientkou byly již někdy v poradenském procesu, tudíž jsme 

alespoň částečně znaly její anamnézu a byl tedy předpoklad, že tyto klientky budou 

při rozhovoru reagovat lépe, než klientky, se kterými jsme nikdy nepracovaly. Rovněž 

jsme dbaly na to, aby se jednalo o klientky abstinující od NNL, s možností 

krátkodobého porušení abstinence (relaps), eventuelně o klientky využívající řízenou 

substituci, a to nejen v programu Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop 

In, o.p.s. Nejednalo se o aktuálně masivně užívající klientky. Při předpokladu, že jsou 

již nějakou dobu klientkami programu či program úspěšně ukončily, by to ani nemělo 

být možné. 

Volba klientek dle preference drogy byla náhodná, v tomto směru byl však 

charakteristika vzorku následující: 

• pervitin - 3 klientky abstinující 

• opiáty 

- 2 klientky abstinující 

- 1 klientka na řízené substituci metadonem 

- 1 klientka na řízené substituci suboxonem 

- 1 klientka občasně užívající nelegálně Subutex 

• polymorfní - 2 klientky abstinující 

Průměrný věk klientek byl 27,4 let. 

Tyto ženy porodily celkem 14 dětí, z toho 8 dětí je v jejich péči, 3 děti jsou 

v pěstounské péči prarodičů, 1 dítě žije s biologickým otcem, 2 děti jsou v adopci. 

4 klientky docházejí na individuální konzultace, 2 klientky se účastní individuálních 

konzultací i tématické skupiny, 1 klientka dochází pouze do tématické skupiny, 3 

klientky jsou s naším zařízením v občasném dobrovolném kontaktu. 
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6.4 Metody šetření 

Při prováděném šetření jsme zvolily metodu polostrukturovaného rozhovoru 

(interview). Termín polostrukturované interview je vymezen jednak pojmem interview. 

Podle Miovského se jedná o moderovaný rozhovor, který je prováděn s určitým cílem a 

účelem. Při polo strukturovaném rozhovoru si tazatel připravuje určité schéma s okruhy 

otázek, které je pro něj závazné. Dle potřeb je možné měnit pořadí otázek. V průběhu 

rozhovoru si ověřujeme, že jsme danou věc správně pochopili a interpretovali, klademe 

různé doplňující otázky, které se nám jeví jako smysluplné. Máme však definované tzv. 

jádro interview, tj. minimum otázek a témat, které má tazatel probrat. Vyskytují se tedy 

odlišnosti v pořadí, drobné nuance ve znění a pokládám stylu otázek. (Miovský, 2006) 

Ke struktuře interview se vyjadřuje rovněž Hendl: „ Zvláštní pozornost je nutné věnovat 

začátku a konci rozhovoru. Na začátku dotazování je nutné prolomit případné psychické 

bariéry a zajistit souhlas se záznamem. Také zakončení rozhovoru je jeho důležitou 

součástí. Právě na konci rozhovoru nebo při loučení můžeme ještě získat důležité 

informace. " (Hendl, 2005, s. 167) 

Na každé interview jsme se připravovaly studiem kasuistiky. Každý rozhovor jsme 

nahrávaly na diktafon, následně jsme ho převáděly do psané podoby, ponechávaly jsem 

původní znění bez přepisu do spisovné češtiny. Ke každému rozhovoru jsme 

vyžadovaly písemný souhlas klientky, samozřejmě jsme se setkaly i s odmítnutím. 

Klientky byly předem informovány, čeho se bude rozhovor týkat, a jak dlouho bude 

orientačně trvat, tedy cca 60 minut. Nahrávání probíhalo v prostorech Centra pro rodinu 

v rámci běžné konzultace, soukromí však nebylo nijak narušeno. Každé klientce bylo 

ještě před pořizováním audiozáznamu sděleno, že pokud nebude chtít na některé otázky 

odpovídat, tak budeme její přání plně respektovat. V ukázkách rozhovorů jsou v zájmu 

zachování soukromí změněna všechna jména klientek a jim blízkých lidí, jména míst a 

měst mohou být vytečkována. 

Při prováděném polostrukturovaném interview jsme měly stanoveny následující 

oblasti otázek a konkrétní otázky, které jsme předkládaly. S každou klientkou byly 

probrány všechny okruhy otázek, konkrétní znění otázek se lišilo, otázky byly kladeny 
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v různém pořadí. Toto záviselo na naladění klientky a na konkrétním průběhu 

rozhovoru. 

Role v rozhovoru jsou označeny následovně: T = tazatel, U = účastník rozhovoru. 

Rozhovor se skládal z následujících okruhů a otázek: 

1. Kdy se klientka poprvé setkala s drogou, jak se její drogová anamnéza vyvíjela, 

zda abstinovala či byla na řízené substituci. 

2. Kdo sehrál roli při užívám, kdo se podílel na udržování závislosti. 

3. Zda se klientka setkala někdy s fyzickým či psychickým týráním. 

4. Jak dnes hledí na dobu, kdy užívala. Kdyby byla v téže situaci znovu, rozhodla 

by se znovu užít NL? 

5. Zda v období těhotenství prožívala stigmatizaci ze strany okolí, pociťovala 

výčitky vůči nenarozenému dítěti? 

6. Jak se dostala do programu CPR? Jaké byly pocity při první návštěvě? 

7. Co jí program přinesl? 

8. Jak se jí líbí prostředí, prostory? Zda by chtěla mužského terapeuta v týmu. 

9. Jaké jsou slabiny programu? Jakým tématům by se dalo věnovat více? 

10. Jaká je dostupnost podobných zařízení, zda je dobré, že jsou oddělené např. 

od kontaktních center. 

6.5 Interpretace výsledků šetření 

V následující kapitole budeme opětovně uvádět kladenou otázku, dále výsledky 

šetření a konkrétní výpovědi klientek k danému tématu. 

1. Kdy se klientka poprvé setkala s drogou, jak se její drogová anamnéza vyvíjela, 

zda abstinovala či byla na řízené substituci. 

V okruhu otázek týkající se setkání s drogou byly výsledky následující: 

Klientky začaly užívat přibližně ve věku 15,4 let. Všechny klientky, přinejmenším 

v začátku užívání, vyzkoušely více typů drog. Sedm z deseti klientek dnes plně 

abstinuje, dvě jsou na řízené substituci, jedna klientka si občas opatřuje substituci 

nelegálním způsobem. 
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U: „ Na základce v 8. třídě jsem začala kouřit trávu, v 9. jsem měla perník Šla jsem 

do prváku a tam mi nabídli heroin, ten jsem užívala měsíc každý den, byla jsem na něm 

závislá, pak mi bylo špatně, přestala jsem chodit do školy, a tak to táta zjistil, že mi bylo 

vlastně špatně. A pak jsem zabrzdila až ve 30. " 

U: „Já si nepamatuju ty roky, v 17, nebyla jsem ještě plnoletá, bylo to samozřejmě 

přes chlapa, byla jsem do něj zamilovaná, přes něj jsem se dostala k pervitinu, chodili 

jsme na house party a pak to samozřejmě pokračovalo, pak jsem se seznámila s někým 

jiným, pak už jsem se znala přes tu komunitu, přes tu partu, šla jsem si koupit pervitin, 

ale ty Jugoslávci mi řekli, že dokud nevykouřim tohle cigáro, tak že mě tam nepustí, 

protože to jsem byla kár vyjetá, že jsem dělala ostudu, tak mi dali cigaretu s heroinem, 

tak jsem se dostala k tomu heroinu, kterej se mi víc zalíbil, protože byl takovej tlumící, 

člověk pak nemyslí na žádný starosti. " 

U: „Já jsem se k drogám dostala na party, začala jsem extází ve 23, pak přes tripy až 

k pervitinu, během dvou let. Pak jsem začala intenzivně brát pervitin, týkalo se to 

zábavy, party, pak to vešlo do mýho života jako běžná věc. " 

2. Kdo sehrál roli při užívání, kdo se podílel na udržování závislosti. 

V téměř všech případech měla klientka první zkušenost s drogou přes partu, 

kamarády ěi spolužáky, pouze v jednom případě nabídl první dávku ženě její 

partner. V dalším průběhu závislosti měli však partneři zásadní vliv, všechny ženy 

prožívali vztahy s drogově závislými partnery. Tři z deseti se cítily být v závislosti 

partnery udržovány. 

U: „ To bylo na základce v 7. třídě, jsme si zakouřili poprvý trávu, pak asi za půl roku 

na to, jsem měla pervitin, jsem chodila hodně za školu, jsme měli takovou partu a 

kamarádka mi říkala, že se pak potom dobře učí. " 
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U: „No, jasně, s přítelem, s tím jsem chodila 9 let, tohle bylo asi po 3 letech, herák 

jsme začali brát tak nějak společně." 

U: „Já jsem brát chtěla vždycky, toho partnera jsem si zvolila." 

U: „ De facto, partner bral drogy taky, když jsem porodila Vašíka. Tak jsem kojila, pak 

jsem přišla o mlíko, já jsem de facto brát nechtěla, de facto mě k tomu dotlačil, aby 

v tom asi nebyl sám, pak jsme spolu nebyli... " 

3. Zda se klientka setkala někdy s fyzickým či psychickým týráním. 

V otázce fyzického či psychického nátlaku jsme se překvapivě setkaly s otevřenými 

výpověďmi. Pouze jedna klientka z deseti uvedla, že nikdy ničemu takovému 

nebyla vystavena. Vždy se jednalo o zásah ze strany partnerů nebo klientů 

sexuálních služeb. 

U: „Mě řezal strašně, pořád. On pak začal žrát ty prášky, ty benzáky (pozn. 

benzodiazepiny), po nich byl strašně agresivní a pak si to nepamatoval. Já ho strašně 

milovala, on byl moje první velká láska, já jsem na něm byla strašně závislá. Já si vůbec 

nedokázala představit bejt bez něj. " 

U: „My jsme se dost mlátili, ten co dělal ty karty, s tím jsem se taky hodně prala, přejel 

mě autem, já jsem mu ujížděla, já jsem chtěla za kamarádkou, já jsem s ní kdysi něco 

měla a on strašně žárlil, já mu prokopla blatník. Já jsem ho tak kousla do ruky, že mi 

zůstaly dva cáry kůže za zubama a pak ho zavřeli a už jsme se neviděli, tak on mě 

samozřejmě taky zmlátil, tady bouli, tady monokla. " 

U: „ Tak to já jsem si zvykla z těch nočních ldubů, já jsem vlastně odešla z domu kvůli 

matčinýmu příteli. " 
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4. Jak dnes hledí na dobu, kdy užívala. Kdyby byla v téže situaci znovu, rozhodla 

by se znovu užít NL? 

Doby, kdy užívaly NL, nelitují 2 klientky. Jedna přiznává, že by dnes 

pravděpodobně stejnou návykovou látku užila znova, 2 klientky by možná 

uvažovaly o tanečních drogách, THC nebo pervitinu. 

U: „ Tak to jo, trávu, extázi, možná i ten pervitin, to bych asi zkusila, to se nedá 

posoudit, protože to znám, to je jasný, že do toho heráku bych se nepustila, ale víc bych 

se zamejšlela nad těma následkama. Ta mladická bojovnost taky otupěla, mně to stejně 

víc bralo než přinášelo. " 

U: „ To ví bůh. Já nevim. Asi bych si dala znova, mě to fakt zajímá, i když to chce 

někdo vyzkoušet, tak jim řikám, že je to blbý, ale oni si nemyslej, že budou závislí. " 

U: „ Ten promarněnej čas, člověk nic neudělá, akorát dluhy. " 

U: „Ztráta několika let života. " 

5. Zda v období těhotenství prožívala stigmatizaci ze strany okolí, pociťovala 

výčitky vůči nenarozenému dítěti? 

Negativní stigma a hodnocení v době těhotenství zažila polovina klientek, z toho 2 

se setkaly s negativním hodnocením ze strany lékařského personálu, další pak 

ze strany ostatních uživatelů. Vcelku bezproblémově vidělo svoje těhotenství 

dalších 5 žen. Výčitkami vůči dítěti trpěly během těhotenství 3 ženy. 

T: „A jakjste to prožívala, když to mimino se narodilo takhle? 

U: Hrozně, já jsem to obrečela. Šílený to bylo. 

T: Teď vím, že to bude těžký pro Vás odpovědět, ale měla jste třeba výčitky? 

U: To já mam a budu mít do konce života. 

T: A dá se pro to něco udělat, abyste je neměla? 
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U: To asi ne (pláče), pro tohle ne. Mně přijde, že Járovi jsem úplně zkazila život. " 

T: „ No, měla, když jsem za nim někde lítala, tak jsem jí hladila po břichu a plakala jsem 

a jemu jsem nadávala, že mě takhle nechá trápit, že jsem čekala na něj, že to není jeho 

dítě. Já jsem jela ještě tenkrát do toho Brna, že mi daj injekci, že se to narodí mrtvý, já 

jsem si to nedovedla představit, že bych měla dítě, já jsem s tím tátou nechtěla bejt, 

tamtoho jsem měla v kriminále, nevěděla jsem, jak mu tohle vysvětlím, jsem ji 

nechtěla. " 

77 „A to okolí se na Vás teď dívá jak? 

U: Je to horší. Tak už mám druhý dítě, ani to první nemám u sebe, že i v těhotenství 

jsem brala herák Tu mojí snahu, lidi neviděj, metadon, že pořád na něčem jsem, 

neviděj, že mě to nezmašťuje, že to nemá funkci jako droga, že to co jsem na drogách 

nebyla schopná, tak teďko jsem. V podstatě je to, jako bych musela užívat nějaký léky, 

to je to samý. " 

U: „Já jsem nikam nechodila, věděla jsem, že mezi normální společnost nemůžu. " 

U: „Jo, odsuzovali mě, ale dealeři mi teda prodali, ale byla to moje vyčůranost, já jim 

řekla: „ Ty myslíš, že je to lepší, když mi bude blbě? " 

U: „Já když jsem rodila Zuzanku, to bylo docela nepříjemný, když tam pak brečely 

miminka, tak mi sestra říkala, že je to určitě Zuzanka, a že jí je určitě špatně. Sociální 

pracovnice mi pak daly podepsat papíry. " 

6. Jak se dostala do programu CPR? Jaké byly pocity při první návštěvě? 

Všechny klientky se do programu CPR dostaly na doporučení. Poměr doporučení 

odborníky a známými je 4:1. Při prvním setkáni se pro klientky jevil nejdůležitější 

osobní přístup terapeutů, který vzbuzoval důvěru. Dvě z klientek byly rovněž mile 

překvapeny, že se nejedná o klasické nemocniční zařízení. 
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U: „Já jsem z toho poprvý nebyla tak nadšená, Simona (pozn. vedoucí programu) mi 

říkala, že to bude dobrý. A já jsem si říkala, že to mi teda pomohla. Já nevim, proč jsem 

jí měla tak ráda. Řekla, že se to dá nějak zvládnout, sociální věci, s drogama, že se tady 

můžu dovědět, co mi máma doma neřekne, že se doma o tom nedá mluvit. Nemám to 

lehký, tenkrát jsem měla chutě, to bylo takový, že máma spoustu věcí brala úplně jinak, 

neměla jsem to srdce jí to říct. " 

U: „ Byl strach, jak sem poprvý přijít, ale bylo to fajn, padly jsme si do oka, začala jsem 

zjišťovat, že je to fajn i pro mně, protože doma o tom nechcete mluvit, s kamarádama to 

nejde. Takže to bylo fajn, že byla ta možnost. " 

U: „ Já jsem z toho měla strašně dobrej pocit, já jsem se tady strašně dobře cejtila, 

Hanka byla suprová, příjemná, já jsem měla strach z toho, že tu budou doktoři, nebo 

sestry, který na mně budou koukat přes prsty, to se mi stávalo, pak jsem zjistila, že to 

vůbec není jako v léčebně, že naopak super. " 

U: „Nejdřív bylo důležité to, že jsme přišli o všechno, tak jsem měla pocit sociální 

podpory. Problém byl s tím, že nevíme nic, ale psychicky mi to pomáhalo. Na začátku 

jsme byli hotoví, my jsme si tady vyprávěli poprvé s takovou mladou holkou, a ta nám 

to podala tak, že nic není problém, tak nám spadl kámen ze srdce, změnil se nám život, 

že tohle dáme, tady nám pomůžou. Byli jsme nadšení. " 

7. Co jí program přinesl? 

V otázce přínosu programu se vyskytovaly následující odpovědi: pocit, že se žena 

může někam obrátit (4x), možnost vybavit klientky zprávou pro ostatní instituce 

(3x), nutnost ocenění(lx), protože musí z důvodu soudního dohledu(lx), protože 

musí kvůli sobě(lx), pocit podpory, jistoty ( ve většině případů) 

T: „A dá se říct, co Vám docházení do programu za ty roky dalo? 

U: Hodně, kde by člověk dneska byl? 
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T: A kde by sie byla? 

U: Nevim, bych se upila k smrti. Já bych na ty drogy asi už nesáhla, ale přeci jen člověk 

má pocit, že na něj někdo vidí a musí se trošku jako snažit. " 

U: „Já nejsem ten typ. Já zavolám, až když mám ten průser. I když jsem to pak tak 

neudělala, tak mi to pomohlo. Tak Vy jste mi řekla že mám jí do Motola, tak jsem to 

řekla u svýho gynekologa, říkala jsme si, že bude lepší, když mu to řeknu a dostala jsem 

odvahu. A to, že jsem se mohla s někým bavit. " 

U: „Slyšela jsem, že dělám nějaký kroky dobře." 

U: „ Tady jsem měla oporu, ať to bylo něco okolo depresí, drog, stresu, sny, tam byly ty 

sny, já jsem se budila, že si beru, mohla jsem o tom tady mluvit, když vás někdo obvinil, 

že stejně berete, tak to pro mě bylo takový psychický. " 

U: „ Taková jistota, že potřebuju poradit s dávkama třeba. " 

U: „Jo, určitě, nejenom, že okolí ví, že někam docházím, takže to hodnotěj kladně, 

u toho soudu teďko, na metadonu taky, ale mně osobně to pomáhá, když už ne v ničem 

jiným, já jsem se nějak vymanila z toho feťáckýho prostředí, kromě ségry nemám 

nikoho, s kým bych si mohla popovídat. Jsem odjakživa upovídanej člověk cejtim to, že 

mi to chybí. " 

8. Jak se jí líbí prostředí, prostory? Zda by chtěla mužského terapeuta v týmu? 

Prostory a prostředí jako hezké, útulné, domácí hodnotí 8 klientek, pro 2 z nich 

jsou prostory malé, 1 poukazuje na to, že nejsou bezbariérové, 1 negativně 

hodnotí, že se nachází v suterénu. 

U: „To se mi líbí. Tyhle koutky, to vypadá pozitivně pro dětičky. V rámci asi Vašich 

možností je to nádhera. A vy jste takoví milí. " 
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U: „ Neměli byste bejt v podzemí, je jasný, že nemáte peníze. Ty prostory nejsou, peníze 

nejsou. " 

U: „Je to tu hezký, je to takový normální. Sladěný barevně. " 

Polovina klientek by uvítala mužského terapeuta, druhá polovina neví, 3 klientky 

se důrazně vyjádřily, že ne. 

U: „Já myslím, že chlap může poskytnout jiný pohled, ale my slim, že vztah matka-dítě, 

že by to bylo podezřelý. Takže asi ne. " 

U: „ To by mi imponovalo. Má takové jiné myšlení, jinak se ptá, zajímají ho jiný věci. " 

U: „ Oni to majjiný, jinak to řešej. Já myslim.že to může bejt přínosem. " 

9. Jaké jsou slabiny programu? Jakým tématům by se dalo věnovat více? 

Tři klientky vidí současný stav programu jako vyhovující, dvě neví, dvě klientky 

zdůrazňují, aby začala fungovat současná skupina, nebo aby byla skupiny 

víkendová, jedna by chtěla cvičení pro maminky a zprostředkování práce, další 

navrhuje zařazení nějakého dalšího odborníka do týmu centra. 

U: „Tak jediný, co bylo problematický, byly ty skupiny, na ty jsem se těšila. Ten 

individuální přístup byl v pořádku, prostředí domácký, přistup vás všech taky úplně 

skvělej, ale pak vznikal problém se skupinami. " 

U: „ Nevim, jak by to mohlo bejt jinak " 

U: „ To je těžký, jak tu nechodím s tou Adélkou, nevim, že by mi něco chybělo. Možná 

cvičení pro mámy, chtěla bych chodit, ale já sama na to teď nemám finančně, tak 

tohleto. A třeba kdyby to šlo, nějaký zprostředkování práce. " 
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U: „ Takhle je to dobrý." 

10. Jaká je dostupnost podobných zařízení, zda je dobré, že jsou oddělené, např. 

od kontaktních center? 

Všechny klientky ocenily, že zařízení je oddělené od nízkoprahových služeb. 

U: „ Určitě, není to nic příjemného, když se potkáváte s těma lidma. " 

U: „ Určitě, určitě je lepší, než kdyby se chodilo na káčko, tam se pořád potkávat s těma 

lidma, to by bylo neštěstí. " 

Více než polovina klientek vnímá, že takto zaměřených služeb není dost, 3 z nich 

vědí o existenci o.s. Sananim. 

U: „Nevim, kolik vás je, myslim, je to potřebný, vtáhnout tam ty lidi. Kdyby mi to jen 

neřekla sociálka, že tam musim. Oni taky moc nevědí, mně ta moje sociálka řekla: 

„Ježiš, já se Vás boj im ". Dneska jsme kamarádky." 

U: „Je jich strašně málo, málo kdo to chce dělat, nejsou na to peníze, myslim, že by 

se tím stát měl zabejvat " 

U: „ Sananim tohle dělá taky, ale blíž o tom jejich programu nevim. " 
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6.6 Závěr šetření 

Všechny klientky, které byly námi osloveny ke spolupráci, reagovaly kladně. Data, 

která se podařilo získat, se samozřejmě liší co do obsahu, konkrétnosti odpovědí. Závisí 

i na struktuře osobnosti klientky, jejím vztahu k programu. Ke každému okruhu otázek 

jsme se snažily umístit konkrétní sdělení klientek, která vystihují předkládaná data. 

Z výstupů se dá vyčíst následující: při užívání návykových látek ženami sehrávají 

velkou roli partneři klientek, a to zejména tím, že s nimi klientky tvoří relativně stabilní, 

patologické vztahy. Muži nejsou těmi prvními, kdo by jim nabídl drogu, většinou se tak 

odehrává v partě vrstevníků, či starších lidí. Jsou však těmi, kteří ženu často fyzicky či 

psychicky napadají, a to často opakovaně. V tomto se více méně shodují s poznatky 

teoretické části. V námi zjištěných poznatcích však muži nevystupují jako ti, kteří ženu 

uvedli do světa drog. 

Překvapující pro nás byly následující informace: Jedna klientka by pravděpodobně 

stejnou návykovou látku v současné době užila znovu, dvě by pravděpodobně volily 

návykovou látku jinou, dvě klientky nelitují doby, ve které užívaly návykové látky. Dá 

se říci, že upevněný postoj k návykovým látkám nemají všechny klientky zařazené 

v programu CPR. 

Literaturou zmiňovaný pocit stigmatizace negativního hodnocení okolím potvrzuje 

polovina klientek. Výjimkou není ani negativní přístup ze strany lékařského personálu. 

Ve větší míře se neobjevily výčitky či pocity viny vůči nenarozenému dítěti. 

Z dotazů zaměřených na existenci CPR, jeho význam, slabiny, prostředí 

poskytované služby vyplynulo následující: O fungování Centra se klientky dozvídají 

převážně od dalších odborníků, zejm sociálních pracovnic, nízkoprahových center a 

lékařů, méně pak od známých.. Za hlavní přínos programu považují klientky ten fakt, že 

mají možnost se někam obrátit v krizové životní situaci, mohou dostat podporu 

vzhledem k ostatním institucím, mají pocit, že je zde bezpečné prostředí. Oceňují lidský 

přístup terapeutů. Velice kladně jsou hodnoceny prostory, ve kterých je služba 

poskytována, jako domácí a útulné. 

Nejasný názor panoval v otázce přítomnosti mužského terapeuta, neboť takový 

v současné době není členem týmu CPR. 
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Se současným stavem fungování CPR jsou spokojeny 3 klientky, na stávající 

situaci by nic neměnily. Blízko této skupině jsou 2 klientky, které nemají žádný nápad, 

další by však uvítaly, aby začala fungovat současná nově vytvořená skupiny, nebo aby 

byla možnost víkendových skupin. 

V otázce dostupnosti služeb jsou klientky za jedno v případě samostatného 

pracoviště, které jim poskytuje jistotu, soukromí a pocit, že nejsou ohroženy jinými 

uživateli NL. Domnívají se rovněž, že zařízení není mnoho, v podstatě neví o jiném, než 

je Denní stacionář a TK Karlov o.s. Sananim. 

Pro zpětnou vazbu programu lze tedy použít následující: Klientky velice oceflují 

lidský přístup pracovníků, potvrzuje se nutnost specifických zařízení pro tuto cílovou 

skupinu. Dobrou praxi potvrzují klientky, které jsou se zařízením v dlouhodobém, 

dobrovolném kontaktu. I když někdy vnímáme naše prostory jako nevyhovující a 

stísněné, klientkami jsou vnímány překvapivě dobře. Výstupy, na kterých lze pracovat 

v budoucnu, jsou obohacení týmu o mužský prvek, další rozvoj programu, stálé 

udržování dobré praxe a zajištění dobrého fungování skupinových terapií. 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem se zabývala vymezením skupiny žen respektive matek 

uživatelek. Teorii jsem rozdělila do několik kapitol, které se zabývaly současným 

systémem, ale i historií péče o tuto skupinu uživatelů. Nastínila jsem specifika, kterými 

se ženy uživatelky liší od mužů. Tato specifika zahrnují vztah k návykovým látkám, 

zdravotní problémy, přístup k léčbě a další specifické jevy jako je těhotenství, mateřství 

a s tím související možné teratogenní působení návykových látek na plod. Samostatnou 

kapitolu poté tvoří popis jednoho ze zařízení, které se této klientele věnuje, Centrum 

pro rodinu DROP IN, o.p. s. 

V praktické části jsem se snažila některá specifika podložit zkušenostmi klientek 

zařazenými do programu Centra pro rodinu, a sice metodou polostrukturovaného 

interview, které zjišťovalo věk, ve kterém byla ženě droga poprvé nabídnuta, kdo byl 

osobou, která drogu nabídla, zda byly někdy partnerem nějakým způsobem napadeny 

jaký je jejich vztah k droze v současnosti, a jak prožívaly těhotenství co se týče výčitek 

vůči dítěti a pocitu stigmatizace ze strany okolí. Další část rozhovoru byla zaměřena 

na hodnocení programu, do kterého jsou (byly) klientky zapojeny. Získané výstupy 

poslouží jako konfrontace teoretických poznatků a jako podněty pro další zlepšování 

služeb programu. Lze konstatovat, že se potvrdilo následující: Klientky se dostávají 

do kontaktu s drogou v relativně mladém věku, během své drogové kariéry jsou 

opakovaně vystaveny fyzickému a psychickému nátlaku ze strany mužů, během svého 

těhotenství byly negativně hodnoceny svým okolím či odborníky. První droga nebyla 

však nabídnuta partnerem, ale partou či kamarády. Rovněž jsem zjišťovala postoj 

klientek k návykovým látkám, který se ukázal jako ne zcela upevněný. Služby Centra 

pro rodinu jsou hodnoceny příznivě, klientky oceňují samostatnost zařízení, domácí 

prostředí, vytvoření důvěry mezi terapeutem a klientem, ocenily by přítomnost 

mužského terapeuta v týmu a další rozvoj poskytovaných služeb především co se týče 

skupinových terapií. 

V současné době dochází k dalšímu rozšiřování nabídky a poptávky po návykových 

látkách v různých skupinách a vrstvách společnosti, dochází k záchytu u mladé 

populace. Při tomto stavu současné drogové scény nelze předpokládat, že bude žen a 
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matek závislých na drogách ubývat. Tato situace bude vyžadovat, aby minimálně 

vytrval zájem ze strany odborné veřejnosti. Bude nutné podporovat transformaci 

stávajících zařízení či vznik zařízení nových zaměřených na tuto cílovou skupinu. Dá se 

říci, že vznik těchto zařízení často naráží na finanční podporu, která stále není 

dostatečná. 

V další fázi je nutné zmínit, že význam těchto služeb je nedocenitelný zejména 

pro motivované klientky, které jsou ochotny a schopny přijmout zodpovědnost nejen za 

sebe, ale také za svoje dítě a reálně nahlédnout závažnost situace. Klientky, které 

vnímají situaci jinak, však často služeb po krátké době přestávají využívat a bohužel 

často nesou následky svého jednání. Pozitivem pro budoucnost je, že alespoň dle našich 

zkušeností dochází ke stabilizaci poptávky po těchto službách.. 
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A. Zadání bakalářské práce 



Univerzita Karlova v Praze, PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra/ústav: Speciální pedagogiky 

Zadání bakalářské práce 

Jméno, příjmení: Kateřina Hošková 

Datum narození: 27.12.1981 

Adresa: Italská 2312, 272 01 Kladno 2 

obor studia: Speciální pedagogika e-mail:Katerina.Hoskova@seznam.cz 

Název práce v českém jazyce: Centrum pro rodinu — 

Drop In, o.p.s. 

Název práce v anglickém jazyce: The Centre for Family — 

Drop In 

Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 

Datum: 10.3.2008 Podpis: Kateřina Hošková 

mailto:Katerina.Hoskova@seznam.cz


B. Etický kodex pro členy týmu 

ETICKÝ KODEX PRO ČLENY TÝMU 

Základní povinností členů týmu je zabezpečení kvality léčebných služeb a péče. Vztah 

mezi členem týmu a klientem je čistě profesionální a je podstatné, aby tým byl 

dostatečně vyzrálý a schopný naložit se zodpovědností, které je jim svěřena. 

Všichni členové týmu si musí být vědomi, že jejich profese vyžaduje jasné odlišení rolí 

týmu a klientů. Tento etický kodex je platný pro členy týmu jak v době služby, tak 

mimo ni. 

Členové týmu jsou povinni: 

1. Chovat se jako vyzrálý a pozitivní vzor. 

2. Zachovávat všechny informace o klientovi v tajnosti s ohledem na platné zákony a 

nařízení. 

3. Vybavit každého klienta kopií „Práv klientů" a ubezpečit se, že všechny aspekty 

tohoto prohlášení jsou srozumitelné a dodržované jak ze strany klienta, tak týmu. 

4. Respektovat všechny klienty a zachovávat s nimi profesionální vztah. 

5. Vykonávat službu bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální 

orientaci, věk, vady, poličkou příslušnost, předešlou kriminální činnost nebo 

majetkové postavení a respektovat postavení klienta v případě specifických 

okolností. 

6. Rozpoznat, kdy je pro klienta nejlepší péče v jiném zařízení. 

7. Zakázat sexuální vztah mezi členy týmu a klienty (a členy klientovy rodiny). 

8. Zabránit využívání klienta pro osobní zisk. 

9. V případě soukromého podnikání zabránit střetu osobních zájmů 

Zdroj: Světová federace terapeutických komunit (WFTC) 



C. Práva klientů 

PRÁVA KLIENTŮ 

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop IN, o.p.s. zaručuje pro své klienty 

ve všech svých zařízeních: 

1. Podpůrné životní prostředí bez drog. 

2. Léčbu a péči bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ,barvu pleti, politickou 

příslušnost, sexuální orientaci, stav, náboženství, původ, pohlaví, identitu, věk, 

vojenskou hodnost, duševní a fyzické vady, zdravotní stav, předešlou kriminální 

činnost nebo veřejné postavem. 

3. Důstojnost, respekt, zdraví a jistotu po celou dobu léčby. 

4. Znalost filosofie a metod léčebného programu či péče, možnost spolurozhodovat 

ohledně své léčby. 

5. Informaci týkající se aktuálních pravidel a regulací programu a zároveň informaci 

o sankcích, disciplinárních opatřeních a úpravách pravidel. 

6. Přístup k Radě schvalující proces registrace stížností týkajících se administrativních 

pravidel a regulací, sankcí, disciplinárních opatření a úprav pravidel. 

7. Odůvodnění všech hrazených poplatků a nákladů, způsoby a rozvržení plateb, 

přístup k financím a osobnímu majetku v průběhu programu a ke dni ukončení 

programu. 

8. Utajení informací týkajících se účasti v programu a všech záznamů o léčbě a 

klientovi v souladu se zákony České republiky, dodržování zásad lékařského 

tajemství. 

9. Ukončení programu v jakékoli jeho fázi bez fyzického či psychologického nátlaku. 

10. Osobní komunikaci s příbuznými nebo přáteli po přijetí v místě pobytu a 

dle pravidel programu kromě případů, kdy to léčebný plán zakazuje. 

11. Ochranu před skutečným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, citovým a 

sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým omezováním 

12. Zajištění výživné stravy, bezpečného ubytování, tělesného cvičení a potřeb tělesné 

hygieny v residenčních zařízeních. 



13. Lékařské ošetření kvalifikovanými odborníky, právo na odmítnutí nabízeného 

lékařského ošetření. 

14. Právní poradenství v případě potřeby. 

15. Pravidelný kontakt s dítětem, které doprovází rodiče v průběhu léčby. 

16. Jasné vymezení zodpovědnosti pro členy týmu, jejich odpovídající výcvik a 

supervizi (včetně vyhodnocování a zpětné vazby). 

17. Podpora a pomoc v případě předčasného ukončení programu z jakéhokoliv důvodu, 

informace o podobných léčebných službách, zdrojích a pobytových místech. 

18. Zákaz využívání klienta (včetně rodičů a rodiny) ve prospěch zařízení nebo jeho 

zaměstnanců. 

Zdroj: Světová federace terapeutických komunit (WFTC) 



D. Dohoda o poskytování služeb 

Dohoda o poskytování služeb Centra pro rodinu v programu 

„Integrace matek a rodiny s fenoménem užívání návykových látek v anamnéze". 

Klient: 

Jméno Příjmení: 

Adresa: 

Datum narození: 

1) Klient se zavazuje docházet do programu Centra pro rodinu /dále jen CPR/ 

pravidelně dle dohodnutých termínů. 

2) Každou nepřítomnost je třeba telefonicky omluvit minimálně 2 dny předem 

3) Pokud je nepřítomnost omluvena týž den, či později a stane se tak častěji než 3x, 

vystavuje se klient riziku přerušení účasti programu, a to po dobu 1 - 3 měsíců. 

4) Pokud se dostavíte na konzultaci později, bude Vám poskytnut pouze zbývající čas, 

který Vám zbývá do konce konzultace, pokud není dohodnuto jinak. 

5) Klient souhlasí tímto s vedením dokumentace v CPR - Drop In,o.p.s. 

6) V případě porušení pravidel se klient vystavuje vyřazení programu na dobu 2 - 3 

měsíců. 

7) Klient má právo kdykoli i bez udání důvodu z programu odejít, doporučuje se však 

tuto situaci důkladně zvážit, jelikož poté nebude možné dávat klientovi zprávy 

o spolupráci a účasti v programu. 

Jako základní informaci, kterou by klientka programu měla znát, je fakt, že užívání 

návykových látek v těhotenství, včetně alkoholu a cigaret, je ohrožující jak pro budoucí 

miminko, tak pro uživatelku přímo. 

V případě zařazení do substitučního programu je se souhlasem klienta, na základě 

smlouvy s příslušným substitučním pracovištěm. U gravidních žen, je tato indikace 

v případě, že nelze docílit abstinence, či by nebyla z lékařského hlediska indikována 

detoxifikace. Je však důležité vědět, že se jedná specifikou oblast porodnictví a jako 

taková má i svá rizika. 



Program Centra pro rodinu má 3 fáze, Nízkoprahovou, tematickou a růstovou, v každé 

fázi dostane klient informaci i doklad o svém přestupu do další fáze. 

Informace o klientech nepodáváme, a to ani rodinným příslušníkům, pokud si toto klient 

výslovně nepřeje. 

Všichni terapeuti programu jsou povinni dodržovat etický kodex a zásady mlčenlivosti. 

Klient má právo si stěžovat u vedoucího terapeuta programu, či statutárního zástupce 

organizace, jejich jména a kontakty jsou uvedeny na Postupu při vyřizování stížností, 

vyvěšeném na nástěnce v čekárně. Pokud bude stížnost podána ústní formou, bude 

vyřízena okamžitě. V případě písemné stížnosti, bude zodpovězena do 30 dnů po podání 

v písemné formě. Samozřejmě naše práce směřuje k tomu, aby služby pro naše klientky/ 

y byly co nejefektivnější a současně pro Vás přínosné. Vaše připomínky jsou pro nás 

tedy velmi cenné. 

Terapeut má právo klienta přeobjednat na jiný termín, pokud je tato situace nezbytná, 

nebo to vyžaduje provoz CPR. 

Klient má být seznámen s pravidly CPR a s kodexem práv pacientů. 

Kdykoliv po ukončení programu a nastane-li nová situace, má právo klient se 

do programu opět vrátit s výjimkou přerušení programu za porušení pravidel. V tomto 

případě obdrží kontakt na další zařízení, jehož služeb může využívat po dobu vyřazení 

z programu. 

Klient má právo na zprávu o ukončení spolupráce a průběhu spolupráce v programu. 

Klient může na požádání obdržet seznam dalších zařízení poskytující služby uživatelům 

návykových látek. 

Věříme, že se v našem programu budete cítit dobře, a že tímto přispějeme kVaší 

integraci. 

Na základě oboustranné dohody bude setkávání probíhat 2 x týdně. 

Podpis klienta: Podpis terapeuta: 

V Praze dne 2009 Bc. Simona Sedláčková 

Ved. terapeut CPR - Drop In,o.p.s. 

603 291 593, 271 721 040 



E. Pravidla pro klienty 

PRAVIDLA PRO KLIENTY CPR 

Vážení a milí klienti, Vy a Vaši blízcí se nacházíte na poradenském pracovišti 

Centra pro rodinu. 

Náš program je zaměřen zejména na děti a jejich rodiče, kde je riziko odejmutí dítěte a 

směřuje tudíž k abstinenci klientů. 

Dochází k nám klientky se svými malými dětmi, partnery a rodiči, z tohoto důvodu 

jsme vytvořili tato pravidla. 

Je důležité, abychom dbali o Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašich blízkých a zároveň 

vytvořili příjemné prostředí pro poskytování co nejlepších služeb pro Váš osobní růst. 

Z tohoto důvodu má personál Centra při nedodržení pravidel právo požádat Vás 

o opuštění Centra, či ukončit Vám účast ve strukturovaném programu a nabídnout Vám 

využití pouze poradenských služeb zde v poradenském Centru pro rodinu, či 

v kontaktním centru Drop In. V případě, že si přicházíte pouze vyměnit injekční náčiní, 

vč. desinfekce, či na čaj a polévku, tyto služby Vám rádi poskytnou pracovníci 

Nízkprahového střediska Drop In v ul. Karolíny Světlé 18, Praha 1. 

Děkujeme za pochopení, terapeuti CPR. 

1. Zákaz intoxikace v prostorách Centra pro rodinu, či konzumace psychotropních látek 

a alkoholu. 

V případě, že do CPR přijdete intoxikováni, má terapeut CPR právo Vás přeobjednat 

na jiný termín, nebo odeslat do Nízkoprahového střediska DROP IN. 

2. Zákaz jakékoliv agrese, a to i verbální ze strany Vaší event. Vašeho doprovodu 

Možné ukončení účasti v programu, nebo odeslání do NS DROP IN o.p.s. 

3. V případě 3 neúčastech po sobě v programu, ačkoliv se obě strany dohodly 

na spolupráci /máme na mysli klient a terapeut/, nastává měsíční vyloučení 

ze strukturovaného programu a je možné nabídnou pouze poradenské služby, či jiné 

alternativní řešení. 



4. V případě neúčasti delší než 3 měsíce, ačkoliv bylo dohodnuto jinak, nastupuje 

klientka do předchozí fáze, než ve které program opustila, či možné vyloučení 

z programu. Např. přeruší ve fázi tematické, bude po přerušení spolupráce zařazena do 

fáze nízkoprahové. 

5. V případě, že jste byli zařazeni do strukturovaného programu, účast na konzultaci je 

třeba předem telefonicky domluvit na telefonu 271 721 040 a 603 291 593 a je důležité 

dodržet její čas, v případě že nemůžete smluvený termín dodržet, je možné se 

přeobjednat, či terapeut Vám nabídne termín náhradní. Bez obav nás však můžete 

navštívit i bez objednání, budeme se Vám samozřejmě rádi věnovat. 

6. Služby CPR jsou poskytovány od pondělí do pátku od 9.30 do 17.30. 

7. Horká linka 

V akutních případech je možné telefonovat po dobu 24 hodin denně na telefon: 603 291 

593 . 

8. SMS 

Pokud nám smskujete, dělejte tak jen v nejnutnějších případech. Naše finanční možnosti 

jsou omezené a tudíž nemůžeme na SMS odpovídat a rovněž Vám nemůžeme volat zpět 

na Váš mobil pokud nás prozváníte, také proto, že se právě terapeut věnuje někomu 

z našich klientů. 

9. Relaps 

V případě, že se Vám stalo, že jste porušili abstinenci, není to důvod k ukončení, ale 

téma ke konzultaci, v případě, že nepřijdete intoxikováni. 

10. Pokud se Vám daří abstinence po dobu 2 let, je možné program ukončit. Po této 

době Vám můžeme nabídnout doléčování v některém z doléčovacích programů. Lze 

samozřejmě dle potřeby v konzultacích pokračovat. Z programu můžete kdykoliv 

dobrovolně odejít a libovolně se do něj dle potřeby vrátit. 



11. Vzhledem k tomu, že často jednáme se soudy v souvislosti s péčí o Vaše dítě, je naší 

povinností odpovědět soudu či odboru péče o dítě, jak probíhá vzájemní spolupráce. To, 

co bude obsahem konzultací, však nesdělujeme. 

12. Vaše data jsou chráněna zákonem a lékařským tajemstvím, tudíž s výjimkou soudu 

na ně nemá nikdo právo, a z tohoto důvodu nesmí být nikde a nikomu sdělována či 

uvedena. 

13. Pro využití dalších služeb je možné vybrat si z programů Centra následné péče -

Dropin, TK Karlov, DS Sananim, či je možné pokračovat v Centru pro rodinu a dalších 

zařízeních, kam Vám dáme kontakt a doporučení v případě potřeby. 

Pokud s námi nejste spokojeni, sdělte nám to, nebo to můžete sdělit vedoucí centra 

Bc. Simoně Sedláčkové, příp. našemu vedení Marcele Nevšímalové nebo PhDr. Ivanu 

Doudovi. 

Děkujeme, Vaši terapeuti 

Za Centrum pro rodinu DROP In, o.p.s. 

Bc. Simona Sedláčková 



F. Soubor vybraných rozhovorů s klientkami 

Andrea, 30 let 

Abstinuje: 2 roky 

V programu od 2004, nyní opět od pol. 2008 

Návyky: opiáty 

Anamnéza UNL: 14 let 

Dvě děti dány do adopce, jedno dítě v péči biologického otce 

T: Andreo, Vám je dneska 30 let, jak Vy jste se vůbec dostala k drogám? 

U: Na základce v 8. třídě jsem začala kouřit trávu, v 9. jsem měla perník. Šla jsem 

do prváku a tam mi nabídli heroin, ten jsem užívala měsíc každý den, byla jsem na něm 

závislá, pak mi bylo špatně, přestala jsem chodit do školy, a tak to táta zjistil, že mi bylo 

vlastně špatně. A pak jsem zabrzdila až ve 30. 

T: A jakým způsobem jste brala? 

U: Pervitin jsem šňupala, heroin kouřila, jehlou až po dvou letech. Já jsem se jehly bála. 

Já jsem se dopracovala k tomu, že jsem kouřila 3 gramy denně a to zabralo ráno a večer 

hrozného času peníze. Tak to bylo levnější. 

T: A jak jste se k drogám dostala? 

U: Potkala jsem známého, kterého jsem viděla na chatě, tak jsem měla poprvý perník. 

Heroin jsem chtěla zkusit sama, nevěděla jsem, kde se dá koupit, tak jsme šli na parník, 

kde se hulila tráva a tam nám jeden Slovák ukázal, kde se to dá koupit. Koupilo se a už 

to bylo. Úplně snadnej přístup. 

T: A dá se říct proč jste to vyzkoušela? 

U: Příležitost, nuda, byly peníze. 

T: Vy dneska abstinujte, jak se to podařilo? 

U: V dubnu 2007 mě zavřeli, takže to budou dva roky. Předtím jsem byla na subutexu, 

ale tomu se nedá říct léčba, to jsem ho zneužívala. 

T: Jaká to byla doba? Co si z toho pamatujete, co bylo důležitý? 

U: Nic, koloběh, kterej se točí pomalu a pak už rychle. Kdyby mě nechytili a nezavřeli 

mě, tak už dneska nežiju. Mně holt ten vlak jel pomalu, pomalu a pak už rychle, rychle. 

Projel spoustu měst a nádraží. 



T: Myslíte, že kdyby Vás nezavřeli, že by to bylo jiný? 

U: Já myslim, že bych šla do kopru. Já jsem si to nedokázala představit a strašně jsem 

se tomu poddávala. 

T: Andrejko, kolik Vy máte dětí? 

U: Tři, porodila jsem tři děti s různejma partnerama. Lucince je teď 6 let, tu mám 

s jedním a Zuzanku s Honzíkem s dalším. 

T: Jak jde ruku v ruce ta závislost a partnerství? Měli na Vás v tomhle ohledu partneři 

nějak vliv? 

U: Já jsem brát chtěla vždycky jsem si toho partnera zvolila sama. 

T: A kdy jste otěhotněla poprvé? 

U: Ve 24 jsem měla Lucinku. Já jsem abstinovala, když jsem otěhotněla. Asi 6 měsíců, 

my s tím partnerem jsme brali - nebrali. On byl na léčení, pracoval. Porodila jsem, 

abstinovala, po 5 měsících jsme se rozešli, našel si novou přítelkyni, pro mně to byla 

strašná rána, byla jsem zhrzená, odstěhovala jsem se ze dne na den k tátovi, půl roku 

jsem cejtila na hrudi, jak je to hrozný, nespravedlivý, že už nikdy nebudu mít nikoho 

normálního, vždycky jenom nějakýho Cikána. A objevil se otec Zuzanky a Honzíka a já 

do toho bezhlavě skočila. 

T: A Lucinka šla s Vámi z porodnice domů? 

U: Já jsem abstinovala a měla jsem ji u sebe. 

T: A pak se Vám to nějak zvrtlo? A tenhle partner? To bylo plánovaný těhotenství? 

U: Já jsem odešla od táty, táta mi ho zakázal, já jsem se sbalila, měli jsme kde bydlet, 

jenže byli jsme tam asi 3 měsíce a pak mi jí vzali. Už jsem začínala brát, rodiče o mně 

nic nevěděli, a prostě já jsem jim nedávala Lucinku, ani mojí mámě ani tchýni. Pak 

jsem dala Lucinku tchýni, odjela jsem na festival, natočili to v televizi a Radek, 

biologickej otec Lucinky, to dal k soudu a vzali mi jí, a volal mi táta, ať se okamžitě 

vykašlu na toho... Ale já jsem byla přesvědčená, že mi jí nikdo nemůže vzít, že to sama 

zvládnu, že ji vybojuju nazpátek. Ale po 5 měsících jsem přišla do jinýho stavu, toho 

zavřeli, já jsem byla na ulici a šlo to do kopru, porodila jsem Zuzanku, jeho pustili asi 

na měsíc, chodila jsem ji navštěvovat do kojeňáku, já jsem si vybudovala představu, že 

to zvládnu, že seženu bydlení, pak jsem přišla zase do jiného stavu, jeho zase zavřeli. 

Mně bylo šíleně špatně, jela jsem v tramvaji, praskla mi plodová voda, ty lidi mi nikdo 



nepomoh a jedinej, kdo mi pomoh, byla paní Sedláčková, já nechápu, jak jsem dokázala 

dojet do tý porodnice, pochválila mě. Takže v těhotenství, to jsem byla furt na ulici. 

T: A po porodu jste se vrátila na ulici? 

U: Dostala jsem psychózu v šestinedělí, schovávala jsem se v křoví a zdálo se mi, že se 

ze mně stává vlkodlak. A potom mě naštěstí zavřeli. Byla to šílenost, pustili mě 

v březnu 2008, ale já jsem byla odsouzená za víc skutků, tak mě pak zas na dva měsíce 

zavřeli. 

T: A teď bydlíte u táty? 

U: Jo, u táty. 

T: A co biologický táta dětí, jak to bude až ho pustěj? 

U: Teď mám problém, než ho zavřeli, tak jsem byla ještě s jedním, kterého teď pustili 

v lednu, tak jsem zjistila, že to teda vůbec nemá cenu. Chtěla bych z toho ven. 

Abstinuje, ale myslím, že to nedokáže. Měsíc jsem byla skoro pořád u něj. Dělám 

kravinu. Nevim, že jsem takovej idiot, že si potřebuju najít takovýho, nějakýho. Asi je 

chci zachránit. Když já potřebuju tu Lucinku, je daná žaloba na to, abych jí mohla 

vídat, pak zažádám o svěření do péče. Neumožňujou mi jí vídat. Nedaří se mi to. 

Lucinka je u biologickýho táty. Co jsem ji neviděla, tak se ujišťuji u psycholožky, co 

mám dělat, je tohle ode mně sobecký. 

T: A Zuzanka a Honzík? 

U: Ty jsou v adoptivní rodině. 

T: Andreo, co Vaše psychika? Říkala jste o psychóze. 

U: Občas mám takový stavy, nevim, jestli je to přirozený, jestli je to normální realita. 

Když se na sebe podívám, co za mnou je. Když se s někým bavím, tak nevím, co mu 

mám říct. Jednou jsem měla antidepresiva. Myslím, že je to normální. 

T: Při nějakým soužití, máte zkušenost s nějakým psychickým nebo fyzickým 

napadnutím? 

U: No, napad mě, opakovaně. Teď ten poslední, takovýho chlapa vedle sebe nechci. 

T: Když se dneska zamyslíte, byla ta doba k něčemu, dala Vám něco? 

U: Asi ne, tak ale to víte až dneska. 

T: Když jste chodila s bříškem, jak na Vás koukalo okolí? 

U: Já jsem nikam nechodila, věděla jsem, že mezi normální společnost nemůžu. 

T: A co v porodnici? 



U: Já když jsem rodila Zuzanku, to bylo docela nepříjemný, když tam pak brečely 

miminka, tak mi sestra říkala, že je to určitě Zuzanka, a že jí je určitě špatně. Sociální 

pracovnice mi pak daly podepsat papíry. V Motole to bylo lepší, tam ta doktorka říkala, 

že se to bude nějak řešit. 

T: A co to feťácký okolí? 

U: Jo, odsuzovali mě, ale dealeři mi teda prodali, ale byla to moje vyčůranost, já jim 

řekla: „Ty myslíš, že je to lepší, když mi bude blbě?" 

T: Měla jste nějaký výčitky? 

U: Pořád, já jsem věděla, jen jsem nevěděla, jak to zastavit, melete se v tom. 

T: A dneska je situace jaká? 

U: Včera mi v práci řekli, že mi neprodloužej smlouvu, ale daj mi nějakej papír, že jsem 

dělala s penězma, nevím, jaký najdu uplatnění. Ale nemůžu si zas myslet, že jsem 

nějaká chudinka, že jsem brala drogy a nikdo ji nechce zaměstnat. 

T: Tak to je fajn, že to máte takhle srovnané. 

T: A jak jste se dostala sem? 

U: Na nějaký doporučení, asi z Dropinu. A paní Sedláčková byla jako jediná ochotná se 

postavit na moji stranu. 

T: S čím ještě jste byla spokojená? 

U: Já jsem brala, tak i přes to, jak jsem byla nespolehlivá, mě nikdo nekopnul do zadku. 

Pak bylo těhotenství, pak jsem zase delší dobu nechodila, pak jsem tady nebyla., vlastně 

jo, řešili jsme Zuzanku, pomáhali jste mi s Karlovem. 

T: A proč jste si vybrala tohle zařízení? 

U: Byla jsem taky ve stacionáři, tam jsem s někým mluvila, ale to bylo absolutně 

nepříjemný. Tak jsem si udělala bariéru, že ne. Jediný, s kým jsem chtěla spolupracovat, 

bylo tohle. Pak jsem tady byla ještě, když jsem čekala Honzíka a pak až po výkonu 

trestu.. 

T: A teď když jste sem přišla, tak to bylo jiný, než dřív? Vnímala jste Vy nějakej 

posun? 

U: Překvapilo mě, že to navázalo na něco. Že to furt funguje. Já vim, že potřebuju 

někoho u toho soudu. Já se toho Sananimu bojim, protože tam je Radek, doléčuje se 

tam. Vůbec nevim, jak velký kýble špíny na sebe budem házet. 

T: Proč sem ještě chodíte? 



U: Potřebovala jsem slyšet, jak je to s tou Lucinkou. Že mám právo jí vstupovat do 

života, že jsem její máma. Že za tím mám jít. 

T: A co Vám dal program? 

U: Slyšela jsem, že dělám nějaký kroky dobře. 

T: A co byste potřebovala víc, co by se ještě dalo dělat? 

U: Nic, já vždycky přijdu a Vy mi poradíte, jste hodný, je to to, co člověk potřebuje. 

Mám pocit, že mám tady důvěru. 

T: A co vybavení centra a umístění? 

U: Neměli byste bejt v podzemí, je jasný, že nemáte peníze. Ty prostory nejsou, peníze 

nejsou. 

T: Jak byste vnímala terapeuta muže? 

U: Viděla jsem tady jednoho, ale to byl spíš opravář. 

T: Myslíte, že by mohl být v něčem přínosem? 

U: Já myslím, že chlap může poskytnout jiný pohled, ale myslim, že vztah matka - dítě, 

že by to bylo podezřelý. Takže asi ne. 

T: Jak to vidíte dál? 

U: Chodím na skupinu a občas na individuály. 

T: A když to dneska vezmete zpětně, co je na Vás dneska jinýho? 

U: Když vidim, jak se chová ten přítel, tak na to nepřistoupím, to budu radši fakt sama. 

T: Kdybyste dneska byla znova v situaci, dát si drogu, jak by to bylo? 

U: Otočila bych se a šla bych pryč. To jsem si vůbec nemyslela, že člověk může 

dopadnout takhle. 

T: Myslíte, že jsou takovýhle zařízení potřebná? Je dobrý, že jsou samostatnou službou? 

U: Mohla jsem sem jít, i když jsem fetovala., ale ostatní se tu normálně nevyskytujou. 

T: Jak na Vás kouká okolí teď? 

U: Kamarádky jsou na mně hrdý, i když teď mi nadávaj kvůli tomu Jindrovi. Ty lidi 

v práci mi řekli, že celej život makaj, a že já jsem celej život čórovala, taky nevíte, co 

Vám vypouštěj za vašima zádama. 

T: Máte pocit, že jsme narazily na něco, o čem byste chtěla mluvit? 

U: Ne. 

T: Děkuji, že jste souhlasila s rozhovorem. 



Katka, 30 let 

Řízená substituce subutexem (soboxonem) od března 2008 

V programu od května 2008 

Návyky: Subutex 

Anamnéza UNL: 15 let 

Dítě v péči 

T: Kačko, již jsme o tom mluvily, pokud nebudete chtít na něco odpovídat, tak 

samozřejmě nemusíte. Kdybych se tedy zeptala, jaká byla Vaše první zkušenost 

s drogou? 

U: Když mi bylo 15 nebo 16, kamarádila jsem s lidma, co brali pervitin, co jsme chodili 

do herny, na party, takovýhle věci. 

T: Takže přes lidi,se kterejma jste se bavila? 

U: No jasně, no, ale krátce. 

T: Začala jste teda pervitinem? 

U: Šňupla jsem si a pak jsem si hned píchla. Měla jsem nejlepší kamarádku, zajímalo 

nás, jak to chodí, nás to bavilo takovej život, po diskotékách , party chodit v noci, bylo 

to takový bezstarostný. 

T: A jak jste se dostala k heroinu? 

U: Ve 22. 

T: A do tý doby jste jela v pervitinu? 

U: No, jasně, s přítelem, s tím jsem chodila 9 let, tohle bylo asi po třech letech, začali 

jsme brát tak nějak společně. 

T: Sehrál v tom tedy ten partner nějakou roli? 

U: Tam chodili různý lidi, když prostě nebylo péčko, tak přines herák. To tak hodně 

bejvá. 

T: A pak jste taky byla na metadonu, ne? 

U: Po 3 letech jsem šla k paní Zenáhlíkový do substitučního centra, k Apolináři, tam 

jsem byla asi půl roku, pak jsem zase brala herák, asi po roce a půl, já nevim, slejvá se 

mi to dohromady, jsem šla na metadon, tam jsem taky byla rok a půl a pak jsem tam 

skončila, jsem dostala stopku (pozn. Dočasné vyloučení ze substitučního programu, 

např. za pozitivní toxikologii nebo za pozdní příchody) a už jsem se tam nevrátila. 



A v tu dobu jsem potkala Verunčinýho tatínka, a ten mě přemluvil, ať jdu na detox a 

potom jsem zjistila že jsem těhotná. 

T: Takže pak jste abstinovala? 

U: Bylo toho na mně nějak moc, nemohla jsem vůbec spát, byla jsem rozlítaná, všichni 

mě buzerovali, chtěli všechno vědět, tak jsem si šla koupit subáě a pak jsem to 

vysnižovala a pak to zase nešlo a pak už jsem věděla, že budu rodit, kdybych šla 

do porodnice, porodila Verunku a nebyla jsem nikde registrovaná, tak by to bylo 

špatný. 

T: Takže ke konci těhotenství už to bylo legálně? 

U: Já jsem si kupovala asi dva nebo dva a půl měsíce a pak jsem to prostě vyklopila 

mámě. Chodila jsem na brigádu, v jednom tabáku, tam jsem si vydělala asi čtyři stovky 

a šla jsem si koupit prášek a potom jsem skončila, abych nebyla nemocná. 

T: Po porodu jste teda stále na legální substituci? 

U: Furt jí snižuju, zvyšuju, jednou jsou to 2 mg pak zase 4 mg. Nevim, já se nechci 

vymlouvat, ale já mám zase hrůzu z toho nespaní, teď vim, že spát můžu, já vim, když 

jsem spát nemohla, tak mě to úplně zabíjelo. Nemám to ráda. Furt to oddaluju. 

T: A on na Vás někdo tlačí? 

U: Ne, nikdo. Ani máma, ona mi to teda platí, ale říká, že ty problémy budu mít tak 

dlouho, dokud ji budu brát. 

T: A jaký problémy? 

U: Noo, s drogama, no. 

T: Kačko, setkáváme se někdy s názorem, že žena je často zneužívaná tím svým 

partnerem. 

U: Ne, to ne, já jsem měla vždycky takový nomální, ani bych se nenechala. Já jsem byla 

vždycky taková prudší, hádavá. 

T: A jaká to vůbec byla doba? 

U: Sice to trvala dlouho, nevrátila bych to, ale doba nebyla špatná. Dneska bych si to už 

rozmejšlela. My jsme si to chtěli vyzkoušet. My jsme se potkaly, když jsme začaly 

chodit na střední školu a pak jsme se viděly na začátku druháku, na diskotéce a už jsme 

ujížděly, já nevim, jestli jsme měly to štěstí, nebo smůlu, ale byly jsme dvakrát 

na Náměstí Republiky a tam jsme se hned dostaly k lidem, který to vyráběli. 

T: Katko, měla jste někdy nějaký psychický problémy? 



U: Ne, jen to nespaní, drogy to rozhoděj. 

T: Já vím, že Vy jste otěhotněla neplánovaně, jak na to nahlíželo okolí? 

U: Všichni byli rádi, to nečekali, naši maj děti rádi. Známí byli v pohodě, to nikdo 

nevěděl, ani Milan, ani jeho rodiče. Já jsem to neříkala. Věděli že to užívám, ne že to 

zneužívám a píchám si to. 

T: A co v porodnici? 

U: V pohodě, věděli, že jsem na substituci, nedělali mi žádný testy, jenomže pak 

se Verča narodila a měla veliký abstinenční příznaky, ta sestra jedna byla dost přísná, 

ptali se, jestli jsem nebrala ještě něco jiného. 

T: A? 

U: No, já jsme brala 3 mg, ale pak před porodem to bylo těch 8 mg. 

T: A byla u Vás sociální pracovnice, když jste byla ještě v porodnici? 

U: Pani byla hodná, jenomže když přišla poprvý, tak já jsem z toho byla vykukaná, byla 

v pohodě, a pustila nás domu, na základě toho, že dostala povolení ze sociálky z , 

která byla u nás doma. A řekla, že je všechno připravený na miminko. Pak přišel ale ten 

návrh na soudní dohled z , tam já mám trvalý bydliště. 

T: A jak jste se dostala sem k nám? 

U: Já jsem sem musela jít. Ta v Motole řekla, že sem musim, ta z Počernic řekla, že je 

to moje věc. Tak ale i u Apolináře mi řekli, že bych měla něco takovýho navštěvovat. 

T: Takže to zas tak dobrovolný nebylo. 

U: Já jsem nechtěla dělat nějaký problémy. 

T: Když jste sem poprvý přišla, tak jaký byly pocity? 

U: Já jsem si mohla vybrat, paní mě poslala do Sananimu, říkala že to je lepší, já 

bych nejradši nešla nikam. 

T: Když jste sem přišla, tak jak to na Vás působilo? 

U: Jo, dobře, já jsem si to představovala úplně jinak. 

T: A jak? 

U: Že to nebude takhle, že nás tu bude víc, malinko jinak, že tu budou skupiny. 

T: A jak se Vám líbí prostředí? 

U: Je to tu hezký, je to takový normální. Sladěný barevně. 

T: Když sem chodit nemusíte, tak sem chodíte proč? Co to dává Vám? 



U: Protože bych asi měla. Mně to docela baví, akorát ta cesta, je to tady docela 

příjemný, je to zpestření. 

T: A co se vám tu nelíbí? 

U: Já jsem do toho tolik nepronikla. Něco s těma prostorama, aby se nemusel snášet 

kočárek. Ta besídka na vánoce byla hezká. Spíš jsem byla překvapená. 

T: Jsou nějaký témata, která vyloženě pomíjíme? 

U: O tom jsem nepřemejšlela. 

T: Chybí Vám tu třeba mužský terapeut? 

U: Ne, nechci chlapa, ženská je lepší. 

T: A náš přístup k Vám? 

U: Takový mateřský. 

T: Co si myslíte o takovéhle specifické službě? 

U: Je určitě spousta holek, který to využijou víc než já, nemaj to štěstí, kdybych neměla 

mojí mámu, tak bych to taky potřebovala, určitě jim to pomůže hodně. 

T: Myslíte, že je dost takovýhle zařízení? 

U: Nevim. 

T: A je dobrý, že to je oddělená služba? 

U: Určitě, není to nic příjemného, když se potkáváte s těma lidma. 

T: Ještě Vás napadá něco, co byste mi chtěla říct? 

U: Nevim, určitě je dobře, že něco takovýhle funguje. Já to využívám jen malinko, ale 

90 % těch holek, co sem chodí, jsou šťastný. Jste taková jejich rodina. 

T: Máte pocit, že bychom se měly teď věnovat nějakému tématu, o kterém jsme 

hovořily? 

U: Ne, ne 



Dáša, 25 let 

Abstinuje 2,5 roku 

V programu od roku 2006, nyní doléčování od pol. 2008 

Návyky: pervitin 

Anamnéza UNL: 7 let 

Dcera v péči 

T: Dášo, kdybyste shrnula, jak Vy jste přišla do styku s drogami? 

U: To bylo na základce v 7. třídě, jsme si zakouřili poprvý trávu, pak asi za půl roku 

na to, jsem měla pervitin, jsem chodila hodně za školu, jsme měli takovou partu a 

kamarádka mi říkala, že se pak potom dobře učí. 

T: Vám se nějak špatně učilo? 

U: No, já jsem se neučila vůbec, já jsem měla samý čtyřky na vysvědčení, měla jsem asi 

400 zameškanejch hodin, byla jsem dost problémová, pak jsem odjela na dětskej tábor, 

tak tam zase byli úpně jiný lidi, tam jsem se dostala do party a začala jsem jezdit 

do jedný herny do A tam už jsme kouřili často a měla jsem poprvý pervitin, už 

jsem nechodila domu, brala jsem peníze doma. 

T: Takže to vám bylo 13? 

U: Pak už v osmičce napsali papír do školy, pak jsem šla na dva měsíce na dobrovolnej 

pobyt do diagnosťáku, najednou jsem si začla aplikovat nitrožilně, pak jsem neměla asi 

rok, pak mě pustili z toho diagnosťáku, ale pak to začalo znova. Teda já jsem 

nefetovala, ale začala jsem chodit zase s tou partou a přestala jsem chodit domu, 

do školy a pak už jsem byla tejden na útěku, chodila jsem spát dopoledne domu, když 

máma byla v práci a pak už jsem věděla, že tam půjdu, nastoupila jsem do výchovňáku, 

někdy v březnu 98 to mohlo bejt. 

T: A Vy teda, jestli dobře počítám, jste už základku dodělala ve výchovňáku? 

U: A celou devítku, pak jsem šla na podmínku, pak jsem šla tady v Praze do učňáku, 

chytla jsem žloutenku, já jsem teda nebrala moc, občas, tenkrát jsem si píchla 

po kamarádce, takže už byly takový pochybnosti, kde jsem to vzala a pak mi udělali 

testy na drogy a já jsem pak začla fetovat trochu víc, jsem byla měsíc a půl 

na žloutenkách, mezi feťákama, začla jsem fetovat častějš a pak jsem tam byla skoro až 

do 18 ve výchovňáku. A tam jsem chodila do učňáku, tam jsem dodělala prvák, druhák 



a pak mě vlastně už pustili na podmínku, protože mi do 18 zbejvaly 3 měsíce a já jsem 

chtěla jít znova na tu servírku. 

T: Takže jste vždycky brala, když jste byla venku? 

U: Já jsem třeba měla patnáctkrát od 13 do 17, já jsem pak hodně fetovala. Heroin jsem 

vyzkoušela na žloutenkách v nemocnici. 

T: A v 18 vás pustili, to jste šla kam? 

U: Bydlela jsem u mámy, chodila jsem na učňák a fetovala jsem. Já jsem to pak jako 

slavila, že mě pustili konečně. Mně to i řikala máma, to co ona ušetřila, to jsme už 

neměli za 2 měsíce. Fetovala jsem o prázdninách a pak každej víkend. Pak jsem se 

zamilovala do toho kluka, pak jsem o něj přišla a začla jsem denodenně, zase žilou, 

pohybovala jsem se vtom podsvětí trochu. To bylo během toho roku, do 19, jsem si 

toho prožila hodně a pak už jsem to nezastavila, našla jsem si kluka, odstěhovala jsem 

se, na nějakým bytě jsme se seznámili a už jsme spolu zůstali, vykrádali jsme auta. 

T: A jak to bylo dál? 

U: % roku jsem s nim byla, pak jsem sháněla drogy, pak jsem se dostala k těm vařičům, 

pak jsem s nima hodně fetovala a v 19 jsem byla s Lukášem, ten taky prodával drogy, 

s tim jsem začla žít, ale byli jsme více méně na ulici a prodávala jsem s ním 3 roky. 

T: Tři roky jste byla na ulici? 

U: No, skoro pět. Tak my jsme občas bydleli u známejch. Pak byl Dan, s tím jsem měla 

poprvý ty problémy, protože jsme zneužili ty platební karty, tak jsem měla podmínku 

za ně. A pak jsem byla chvíli s tím tátou od Míši, to už mě ty karty víceméně držely 

nad vodou a pak jsem hned otěhotněla. 

T: A to jsou ti partneři, za kterejma teďko jezdíte do vězení? 

U: Tak to je táta Míši a ten s těma platebníma kartama. 

T: A to bylo teda neplánovaný těhotenství, předpokládám. 

U: Já jsem se dostala poprvý sem přes kamarádku, ale jak jsem byla neschopná, tak než 

jsem někam došla, tak už bylo pozdě, tak jsem poprvý mluvila s paní Sedláčkovou. 

T: Takže jak jste ještě dlouho brala? 

U: Celý těhotenství. Já jsem se tenkrát snažila přestat, já jsem vlastně rodila o měsíc 

dřív, měla jsem narozeniny, a ona se měla narodit Tak jsem si říkala, že si 

dám, a tím to skončim, ale už jsem to nestihla. Přítel pořád někde lítal, já jsem celý to 

těhotenství brečela, protože jsem na něj někde čekala. A pak jsme se pohádali, a on že 



jde pryč, najednou já bych třeba i 4 dny prospala, ale nešlo to, já jsem musela chodit 

prodávat, abych měla co jíst, co kouřit a prostě jsem byla závislá, nedokázala bych to 

sama. 

T: Takže rozumim tomu, že Vás tam drželi trošku v tý závislosti i ti chapi? 

U: Tak ono to bylo i dobrý, že nás držely ty karty, že jsme se mohli jít někam najíst, 

protože jinak nevim vůbec, jestli by byla v pořádku a pak jsme hráli automaty. Vždycky 

jsem byla závislá na nějakým chlapovi, jsem to neuměla sama. 

T: Tak ale teď už to umíte.. 

U: No, teď už jo. (směje se) 

T: Máte s nima nějakou nepříjemnou zkušenost? Ubližoval Vám třeba někdy některej? 

U: My jsme se dost mlátili, ten co dělal ty karty, s tím jsem se taky hodně prala, přejel 

mě autem, já jsem mu ujížděla, já jsem chtěla za kamarádkou, já jsem s ní kdysi něco 

měla a on strašně žárlil, já mu prokopla blatník. Já jsem ho tak kousla do ruky, že mi 

zůstaly dva cáry kůže za zubama a pak ho zavřeli a už jsme se neviděli, tak on mě 

samozřejmě taky zmlátil, tady bouli, tady monokla. 

T: Měla jste nějaký potíže, když jste začala abstinovat? 

U: Nedokázala jsem si to představit, tak jsem se vídala s těma lidma, tak jsem se bála, 

že už mě nevezmou k sobě. Akorát jsem byla lítostivá v těhotenství, proběhly asi 4 

psychózy, pamatuju si, že jsem si povídala na záchodě se zlodějem. 

T: Co bylo typický pro tu dobu? 

U: Na těch chlapech jsem byla závislá a na těch drogách. Když jsem otěhotněla, dávala 

jsem si málo, bylo mi špatně, já jsem to snížila, ale íurt žilou. 

T: Měla jste někdy výčitky vůči Míše? 

U: No, měla, když jsem za nim někde lítala, tak jsem jí hladila po břichu a plakala jsem 

a jemu jsem nadávala, že mě takhle nechá trápit, že jsem čekala na něj čekala, že to není 

jeho dítě. Já jsem jela ještě tenkrát do toho Brna, že mi daj injekci , že se to narodí 

mrtvý, já jsem si to nedovedla představit, že bych měla dítě, já jsem s tím tátou nechtěla 

bejt, tamtoho jsem měla v kriminále, nevěděla jsem, jak mu tohle vysvětlím, jsem ji 

nechtěla. 

T: A kdy se tohle změnilo? 



U: Tak já jsem věděla, že když se narodí, tak že už jí potom nikomu nedám, ale kdyby 

to šlo do tý doby...Mně tenkrát praskla plodová voda, mojí mámě se narodilo mrtvý 

dítě, když jí praskla voda, tak jsem si myslela, že bych ji ještě nechala... 

T: Jak na Vás během těhotenství vůbec koukali lidi okolo? 

U: Nevim. Akorát máma mi říkala, že mám nosit něco přes břicho, že to bude nemocný. 

Že už bych si mohla koupit nějaký tričko, já jsem si myslela, že to na mně není vidět. 

Byli nějaký lidi, jeden dealer mi řek, že už mi neprodá, že jsem blbá, v Dropinu mi dali 

cappucino a buchtu, nechali mě tam sednout, ten jeden kluk, co jsem mu prodávala mi 

řek, že co s tim bude, že jsem blbá, máma mi ťurt říkala, že to mám dát k adopci, že se 

o to nebudu starat. 

T: A jak se na Vás dívaj teďko, když jste všechno takhle zvládla? 

U: Tak ty feťáci mě obdivujou, chválej mě. 

T: To je dobrej pocit, ne? 

U: To je. (směje se) 

T: A když se Míša narodila, bylo jí nějak špatně? 

U: Zvracela, dali ji na jednotku specializovaný péče. 

T: Pak šla Míša do kojeňáku. A vy? 

U: Já jsem šla do Bohnic. A pak se začal vyřizovat Karlov a po Novým roce jsme 

poslali žádost. 

T: To Vás ale nikdo nenutil, ne? 

U: Tak oni mi řekli, že by to bylo lepší. Ještě jsem šla na 14 dní do kojeňáku na zaučko. 

A pak z Karlova na doléčovák. 

T: A tím se dostáváme k tomu, jak jste přišla sem. To bylo víceméně dobrovolně? 

U: Do porodu jsem tu byla jednou, pak jsem byla na gyndě, já jsem si tam taky začala 

chodit, jak jsem chtěla, tak mě tam seřvali. A já jsem tam šla až tejden před porodem. 

Simona mě tam odkázala, já jsem se tam byla ukázat, pak dlouho nikde. Já jsem furt 

neměla těhotenskou knížku, pak já tam byla, měla jsem takovýhle bříško a řekla jsem, 

že budu rodit. 

T: A co Vás to napadlo ozvat se pak znova? 

U: Tak oni mi říkali v Sananimu, že se to nezdá, že je to záhul, že mít si s kým 

popovídat a mně se nechtělo jezdit tam každou středu, tak jsem začala jezdit sem. Tím, 

že jsem tady začínala, tak jsem vám věřila., že to bylo dobrý. 



T: Co si pamatujete z toho poprvý? 

U: Já jsem z toho poprvý nebyla tak nadšená, Simona mi říkala, že to bude dobrý. A já 

jsem si říkala, že to mi teda pomohla. Já nevim, proč jsem jí měla tak ráda. Řekla, že se 

to dá nějak zvládnout, sociální věci, s drogama, že se tady můžu dovědět, co mi máma 

doma neřekne, že se doma o tom nedá mluvit. Nemám to lehký, tenkrát jsem měla 

chutě, to bylo takový, že máma spoustu věcí brala úplně jinak, neměla jsem to srdce jí 

to říct. 

U: Takže jste tu řekla věci, který jste jinde nemohla? 

T: To bylo o tom lidským přístupu, v tom Sanáči jsou taky hodný lidi, ale přišlo mi, že 

to tak nepochopěj, tam jsem měla problém s těma kamarádama feťáckejma, tam mi 

říkali „nesmíš, nesmíš" a tady mi Simona řekla, že si taky neumí představit, že by jí 

někdo ze dne na den zakázal kamarády. Je taková chápavější. 

T: A teď? Myslíte, že došlo k nějakýmu posunu? 

U: Já nevim, se to asi rozjelo, začli jste ty skupiny, víc těch akcí, takový 

profesionálnější. 

T: Co Vám to dalo v tom pozitivním? 

U: Taková jistota, že potřebuju poradit s dávkama třeba. 

T: A co teda by se dalo udělat lip? 

U: Nevim, jak by to mohlo bejt jinak. 

T: O nějakých tématech by se dalo mluvit? 

U: Nevim no, každej si přijde s čím potřebuje. Je to tu takový domácký - kafíčko, 

vodička, děti sem můžou. 

T: Dášo, myslíte, že by se tady uplatnil v týmu muž?Vy jste ho tady zažila? 

U: Když jsme dělali příjem na skupinu. Každej to vidí jinak. Třeba by měl různý 

názory. 

T: Kdybyste se znova ocitla v tý situaci jako před 10 lety.. 

U: Kdyby sem dneska měla poprvý? 

T: Jo, tak to myslím. 

U: To ví bůh. Já nevim. Asi bych si dala znova, mě to fakt zajímá., i když to chce 

někdo vyzkoušet, tak jim řikám, že je to blbý, ale oni si nemyslej, že budou závislí. 

T: A Vy míváte ještě nějaký chutě? 

U: Nedávno se mi o tom zdálo, ale už je to lepší. 



T: Vy dneska jste vzorná máma, cítíte, že jste v něčem jiná? 

U: Nejsem takovej blázen, já jsem jezdila na motorkách, přemejšlim jinak, šla bych 

zapařit, ale řikám si, že by mi bylo druhej den blbě. Jela bych do ciziny. 

T: Vy teda teď nového přítele máte, práci máte, školu děláte.. 

U: Já bych chtěla bydlet pořád blízko u našeho baráku, babička aby hlídala. 

T: A ještě jedna věc, myslíte, že takovýhle zařízení pro maminky, že je k něčemu 

přínosný? 

U: Jasně, je hodně maminek, že berou 10 let a pak chtěj vybočit. Tak já kdybych 

neměla ten Karlov, taky bych se musela učit komunikovat. Tenkrát jsem říkala, že 

závislá nejsem. Já bych to asi sama nevydržela. 

T: A jak vidíte to Vaše působení u nás dál? 

U: Myslím, že můžu přijít, když budu něco potřebovat, když bude těžký období. 

T: Tak to určitě můžete. A máte pocit, že bychom se měly nějakému tématu, na které 

jsme narazily věnovat ještě teď? 

U: Ne. 

T: Tak děkuji za rozhovor. 


