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ANOTACE: 

Ve své diplomové práci se zabývám významem poznání Boha a uvěření v Něj 

v procesu prevence a léčby závislostí. Teoretickou část věnuji problematice užívání 

drog v České republice, přístupům snažícím se proti tomuto fenoménu bojovat, včetně 

škály pomoci různou měrou pracující i se spirituálním rozměrem člověka. Důkladněji se 

zaměřuji na organizaci Teen Challenge International (TCI). V praktické části šetřením 

zjišťuji, jakým způsobem tato organizace pracuje s duchovní dimenzí člověka, komu se 

věnuje, jakých prostředků při tom používá a proč.  Cílem mého výzkumu je zjistit, jak 

na tuto nabídnutou formu pomoci reagují jedinci v naší ateistické zemi a co jim 

případné otevření se Bohu přináší. Ke zjištění vytyčených cílů využívám rozhovorů, 

dotazníků a sepsaných vyprávění od těch, kteří hledají u TCI pomoc, i od pracovníků. 

V závěru práce uvádím nová zjištění vyplývající z výsledků šetření a nabízím jejich 

využití v práci speciálních pedagogů, zejména etopedů. 
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In my diploma I observe how cognition of God and belief in Him influences the 

process of prevention of addiction and the help provided for drug addicts. The 

theoretical part deals with the issue of drug addiction in the Czech Republic, with 

strategies fighting this phenomenon, and with various types of help which works, at 

least to a certain extent, with the spiritual dimension of a man. I focus on the Teen 

Challenge International Organization (TCI). In the practical part I examine how TCI 

works with the spiritual dimension of an individual, who TCI works with, what methods 

TCI uses, and why. The purpose of this examination is to discover how the people in 

our atheistic country respond to this offered form of help and what they can recieve 

from being open for God. I use interviews, questionnaires and narrations of those who 

come to TCI for help and of TCI workers, too. At the end of my work I present new 
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1 ÚVOD  

Drogy a drogové závislosti mezi lidmi byly, jsou a budou. Je mnoho lidí, kteří 

drogy vyhledávají. Zároveň je mnoho lidí snažících se problém závislostí 

minimalizovat. Ve snaze porozumět této komplikované problematice byla uskutečněna 

řada studií, výzkumů, byly napsány mnohé absolventské práce. Týkaly se biologických 

souvislostí, psychologických i sociálních souvislostí, týkaly se všech možných forem 

pomoci. Nezaznamenala jsem však výzkumy, které by se pokusily v kontextu drogové 

problematiky poodhalit význam duchovní složky člověka, jeho duchovní cesty, 

duchovního hledání. Jsem přesvědčena, že toto spolu úzce souvisí a v přístupu k drogám 

hraje velkou roli, proto jsem se rozhodla zaměřit svou diplomovou práci právě tímto 

směrem.  

Cílem této práce bude objasnit, jaký význam má  v procesu prevence a léčby 

závislostí pomoc člověku ve spirituální rovině, o niž se v České republice snaží mimo 

jiné i organizace Teen Challenge International. Záměrem je pochopit, proč tato 

organizace vede lidi k Bohu, jakým způsobem o to usiluje a co zvláštního tak lidem 

nabízí. Z těchto cílů vychází struktura práce.  

V teoretické části diplomové práce se budu věnovat problematice závislostí 

obecně, problematice užívání drog v České republice, přístupům a formám pomoci 

snažícím se proti tomuto jevu bojovat na všech úrovních prevence. Upozorním na bio-

psycho-socio-spirituální model závislostí a představím škálu pomoci různými způsoby 

pracující i se spirituálním rozměrem člověka. Zaznamenám, jak se k duchovnu staví 

česká populace, a v závěru této části seznámím čtenáře s organizací Teen Challenge 

International a jejím působením v ČR.  

V praktické části přinesu poznatky ze svého šetření. V něm zjišťuji, jakým 

způsobem tato organizace pracuje se spirituální úrovní člověka, komu se věnuje, jakých 

prostředků při tom používá a proč.  Cílem mého výzkumu je zjistit, jak na tuto 

nabídnutou formu pomoci reagují jedinci v naší ateistické zemi a co jim otevření se 

Bohu přináší. Ke zjištění vytyčených cílů využívám rozhovorů, dotazníků a sepsaných 

vyprávění od těch, co hledají u TCI pomoc, i od pracovníků, včetně mých záznamů z 

pozorování. Zachycuji, jaké změny se v těchto lidech udály, jak se změnil jejich život, 

jejich hodnoty a cíle, nastíním, jak k těmto změnám došlo, či dochází. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST1   

 

2.1 Problematika užívání drog v České republice  

 

Drogy, jakožto jedna z největších hrozeb lidské civilizace, jsou velkým 

problémem i v České republice.  

„Pojem droga je výpůjčkou z francouzského slova „drogue“ vyskytujícího se ve 

14. století a obecně označuje sušené, tedy živočišné, nebo rostlinné suroviny.“2 

Co se však myslí pojmem droga v dnešním slova smyslu?  

Nešpor a Csémy v knize Alkohol, drogy a vaše děti uvádějí: „Droga je 

chemická nebo přírodní látka, která mění tělesný nebo duševní stav člověka.“  3 

Ve Slovníku prevence problémů působených návykovými látkami je droga 

definována jako „jakákoliv přírodní nebo syntetická látka, která po vpravení do živého 

organismu mění jednu nebo více psychických či tělesných funkcí.“4 

Hartlův Psychologický slovník tyto definice ještě rozšiřuje a říká, že droga je 

„dle E. Urbana látka, která je požívána a zneužívána pro změnu nálady, vědomí, 

povzbuzení či tlumení somatopsychických funkcí.“ 5  

 

2.1.1 Drogy v ČR 

V této kapitole představím, jaké drogy působí v České republice hlavní 

problémy. Pro toto rozdělení (rozdělení, které Minařík označuje jako „dělení podle 

převládajícího účinku“6) vycházím z publikace Děti a drogy7 od Illese a doplňuji to, 

pokud není uvedeno jinak, slovy a zkušenostmi Komorouse a Popova zaznamenanými 

během 15. konference o mládeži na téma Závislosti. 

                                                 
1 Názory odborníků citovaných v této části práce vycházejí z jejich praxe, z jejich zkušeností, proto  
v Příloze I představuji, kdo je kdo a čím se zabývá. 
2 Göhlert, Kühn (2001) s. 18 
3 Nešpor, Csémy (1992) s. 47 
4 Nešpor, Provazníková (1999) s. 12 
5 Hartl (1994) s. 41 
6 Minařík, J. (2003) 
7 Illes (2002) 
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Úplný seznam v ČR vyskytujících se omamných látek, psychotropních látek, 

přípravků obsahujících jednu nebo více těchto látek, prekursorů a pomocných látek je 

uveden v Zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů. 

 

Alkohol je u nás jednou z nejrozšířenějších drog, zejména díky své největší 

dostupnosti.  Patří mezi drogy způsobující velmi vážné problémy a zdravotní obtíže, 

může způsobit i smrt, tudíž ho Popov řadí mezi tvrdé drogy. Občané ČR se 

v celosvětovém měřítku řadí mezi největší spotřebitele alkoholu na jednu osobu. V ČR 

platí dle Popova následující nerovnice: „pivo není alkohol a alkohol není droga“. Toto 

pojetí rozšířené v podvědomí Čechů nadměrné užívání alkoholu jen podporuje. Popov 

dále cituje Davida Nutta, který řekl, že „n ěkteré drogy jsou méně nebezpečné, než drogy 

legální (cannabinoidy, LSD jsou méně nebezpečné než alkohol,…)“. Tímto výrokem se 

Nutt snažil  upozornit na to, že není věnována pozornost legálním drogám, zejména 

alkoholu a velkým škodám alkoholem napáchaným. Toto varování platí pro Českou 

republiku velkou měrou, zvláště když je alkohol někdy označován jako podporovaná, či 

dokonce propagovaná droga (reklamou, médii, politiky,…). Popov odkazuje na stádia, 

podle kterých bývají první zkušenosti s alkoholem zaznamenávány již v jedenácti 

letech. 

Nikotin – tato zdánlivě nevinná droga je užívána čím dál více lidmi, mladými 

lidmi, stále více děvčaty. Stejně jako alkohol, ani tabák u nás není považován za drogu, 

přestože také přináší  mnoho zdravotních problémů i úmrtí. Stejně jako u alkoholu 

přicházejí první zkušenosti v období jedenácti let.  

Marihuana patří v ČR mezi nelegální drogy. V průběhu let byla považována 

střídavě za nebezpečnou, návykovou a neškodnou, nenávykovou. Illes píše: „V ětšina 

výzkumů dnes potvrzuje, že marihuana může být návyková a má na uživatele negativní 

mentální, emocionální a fyzický dopad.“8 Přicházejí i varování před vysokoobsažnou 

marihuanou působící psychotické stavy, psychotické poruchy. Přes to všechno je dnes 

její užívání velmi rozšířeno a považováno za normální. Popov také připomíná dnes 

velmi moderní kouření „šíši“ – vodní dýmky s cannabinoidy (marihuanou). Na tomto 

postoji mají svůj podíl i média i politici, na což poukazuje Komorous následujícími 
                                                 
8 Illes (2002) s. 15 
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slovy: „Když jsem si dělal takovou rešerši dozadu, pro mě bylo takový smutný poznání, 

že za těch skoro dvacet let, když vezmu 100 % té činnosti, tak 50 % byl teda ten klasický 

policejní výkon, tzn. snažili jsme se co nejvíce škodit nepříteli, narkomafii. … Ale 50 % 

jsem věnoval, řekl bych, až zoufalému úsilí, a ne jen já, ale i mí kolegové,… boje 

s novináři, s médii a s poměrně jasně specifikovanou úzkou vrstvou lidí, kteří se 

nazývají odborníky v drogové oblasti a kteří tady 18 let tvrdí, že drogy nejsou problém, 

že jsme na tom v podstatě dobře, že jsme na tom srovnatelně s Evropou,… snaží se 

dlouhodobě bagatelizovat drogový problém, liberalizovat, a v hraničních případech 

legalizovat,… legalizovat marihuanu… Tyto hodnoty předávají mladým. Navíc tato 

kvazi skupina odborníků, která by měla koordinovat skutečně protidrogové aktivity, tak 

se v podstatě vyžívá v jediném momentu, přerozdělování peněz.“  První zkušenosti 

s marihuanou bývají již ve dvanácti či třinácti letech. 

 

Alkohol a častá opilost, pravidelné kouření a marihuana vedou ke zkušenostem 

s tvrdými drogami, jsou vstupní branou pro opravdu těžké drogové závislosti. Na tomto 

se shoduje jak Komorous s Popovem, tak veškerá literatura zaměřená na drogy a 

problematiku závislostí. Tento důležitý fakt také potvrzuje tabulka Nešpora a Csémyho 

v Příloze II.  

 

Hašiš – Jak uvádí Mravčík a kol.9, hašiš u nás není moc vyhledáván, užívá ho 

odhadem 5-10 % uživatelů konopných drog.   

 

Stimulancia (budivé látky, speed): 

Cocain (Kokain) popisuje Komorous následovně: „Je produkován v Jižní 

Americe, je to stimulancium přírodního typu, základním produktem jsou koka lístky. 

Problémem je míchání souvislostí, problém civilizačního míchání – Evropa je 

adaptovaná na pivo a víno, Indiáni, Američani a Asiati jsou adaptováni na drogy, 

promíchávání decimuje cílové populace. V posledních třech letech má kokain velmi 

silnou vzestupnou tendenci, což je dáno poptávkou. Zločinecké organizace zrušily 

                                                 
9 Mravčík a kol. (2009) s. 87 
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kokainové kanály, polykači byli zastaveni, dnes zavedli jinou taktiku – posílají to 

v zásilkách na P.O.Boxy.“ 

Crack kokain (Krek) je podle Komorouse „nejhorší typ drogy, největší zabiják. 

Kde se objevil kokain, tam se objevil crack, vyrábí se z něj, aplikuje se ze skleněných 

„fajf čiček“. Okamžitě nastává efekt, okamžitě nastává závislost, a v podstatě není šance 

se z drogy dostat. Člověk buď skončí v blázinci, nebo přichází rovnou smrt, nelze se 

z něj dostat do trvalé abstinence. Je to droga, která startuje v lidském organizmu 

všechno zlo, veškeré negativní stránky, i potlačené, co v člověku je - agresi, násilí, 

krádeže, vraždy, znásilnění,… 70 % násilné trestné činnosti v USA během kokainové a 

crackové epidemie bylo spácháno pod vlivem těchto drog. Když jsem u nás varoval před 

crackem, dostal jsem od novinářů šíleně vynadáno, že šířím zbytečnou poplašnou 

zprávu…“  

Amfetaminy: 

O metamfetaminu (pervitinu) Komorous říká, že je to „chemická, typicky česká 

záležitost. Poprvé byla syntetizována v r.1899 v Japonsku, během 2. světové války v ČR 

v Ústí n.L., potom byla výroba zastavena.  V průběhu 80. let se hledala náhražka – 

recept na výrobu pervitinu byl znovuobjeven a stal se předmětem nelegálního obchodu, 

nelegálních laboratoří. Před r. 89 to byla záležitost víceméně uzavřených malých 

skupinek, kteří neobchodovali s drogou, pouze ji užívali, zneužívali, ale nebylo to 

předmětem byznysu. Závislost vzniká pomalu. Prekurzorem je efedrin. Po r. 89 se 

výrova pervitinu stala předmětem byznysu, zapojil se organizovaný zločin, nelegální 

obchod. Dnes je to totální průšvih, jen v r. 2008 bylo odhaleno na čtyři sta laboratoří. 

Pervitin je v dnešní době velmi populární, je nesmírně zneužíván, jeho výroba je 

snadná, prekurzory a vše na výrobu lze sehnat legálně. Nelegální je pouze výroba…“ 

MDMA (ECSTASY) Extáze patří podle Komorouse mezi drogy, kterými je 

Česká republika, zejména mladá generace, zaplavena. „Jsou to malé tabletky, které 

vznikly kvůli tanečním akcím, kvůli technomuzice. Je podceňována. Největší výrobce – 

Holandsko - produkuje tuny nelegálně vyrobené a prodává je do světa. Tato droga 

vyžírá šedou mozkovou kůru – už za rok vyžere velkou díru. Po požití vybudí člověka 

k čtyřicetiosmihodinovému tancování, člověk nejí, nepije,… V kombinaci s iontovými 

nápoji a alkoholem může způsobit smrt na kolaps, na totální vyčerpání  a dehydrataci.“  
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Tlumivé látky (opioidy a opiáty):  

Situaci užívání těchto látek charakterizuje Komorous slovy:  

Heroin „se po nekontrolovatelném otevření hranic začal šířit po všech nově 

otevřených drogových cestách. Pro nás nejhorší a nejdrtivější úder byl přes balkánskou 

cestu – největší produkce v Afghánistánu (pěstování máku, z něj získávají opium a z něj 

vyrábí heroin). Heroin je silný opiát, nejrazantnější typ drog, trvale zasahuje, ale člověk 

se z toho může dostat do trvalé abstinence. Absolutním fenoménem na balkánské cestě 

jsou kosovo-albánské zločinecké seskupení, které nakupují v Turecku a zabezpečují 

dodávky a transfer do celé Evropy. Všechny cesty vedou přes ČR. V roce 1993 byl 

heroin velmi laciný a hlavně velice čistý (70-80%)  - mnoho mladých, prvokonzumentů 

na něj bezhlavě nalítlo, rovnou na nitrožilní aplikaci, mnoho z nich to zabilo. Byl 

vybudován trh s otroky-těžce závislými lidmi na heroinu, dostali deset dávek, z čehož 

devět jich museli prodat a jedna byla pro prodejce. Dnes je situace víceméně stabilní, 

protože policie, nízkoprahová zařízení a prevence dobře zafungovala, podařilo se 

zastavit nárůst, zavřít spoustu vysoce postavených mafiánů a zabavit jim velké množství 

drog. Mnoho mladých má z heroinu respekt, protože jim umřel kamarád na jeho 

předávkování.“  

Braun „se objevuje v ČR pouze maličko, je to český derivát, základem jsou léky 

obsahující kodein. Je to jediný typ drogy, která se dá aplikovat pouze nitrožilně. Braun 

skomírá, ale přesto tady je.“ 

Opium – Jeho užívání je v ČR celkem rozšířené a to buď výhradně sezónně, 

nebo celoročně, nebo jako doplňková droga. Efekt opia je odlišný od čistých, 

izolovaných alkaloidů nebo syntetizovaných opioidů, neboť se jedná o směs alkaloidů. 

Na účinku se podílí především morfium, které je nejsilnějším alkaloidem. Ostatní látky 

(kodein, papaverin) efekt modifikují.10  

Morfin – silné přírodní narkotikum, Kodein – středně silné přírodní narkotikum, 

Hydromorfon – polysyntetické narkotikum, Meperidin – syntetické narkotikum11 

Methadon se vyrábí pouze legálně, pro medicínské účely (substituční léčba 

závislých na opioidech), přesto se však dostává na nelegální trh. Tam je vyhledáván 

                                                 
10 http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=54  ze dne 7.6.2010 
11 http://linux.spszr.cz/~vonka/drogin/  ze dne 7.6.2010 
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jako náhradní nebo doplňující droga a pro účely abstinenčních pokusů. Tyto postřehy 

zaznamenal Minařík v knize Drogy a drogové závislosti 1.12  

 

Halucinogeny: 

LSD „byla poprvé používána v průběhu 50.let – experimentování hlavně v USA, 

ale i u nás. Aplikuje se v podobě tripů - malé papírky dávající se pod jazyk. Na našem 

trhu je, ale není masivně rozšířena.“ Toto konstatování opět patří Komorousovi. 

Lysohlávky jsou účinné díky aktivní látce psilocybin. Jsou užívány zejména 

v prostředí noční zábavy, na tanečních akcích a hudebních festivalech. Zde patří s extází 

po alkoholu a konopných drogách k nejčastěji konzumovaným látkám.13 

Mescalin - ve své přírodní podobě látka získávaná z kaktusu Lophophora 

Williamsi, je výrazněji toxičtější než LSD,  durman – lilkovitá rostlina jedovatá 

obsahem alkaloidů , PCP – phencyclidin – z této skupiny nejnebezpečnější droga, která 

skutečně zabíjí. Spojuje se u ní účinek halucinogenu, budivého aminu a hypnotika. Ke 

smrti dochází po ochrnutí dýchacího centra.14   

 

Inhalanty:  benzin, barvy, ředidla, lepidla – V současné době je u nás nejrozšířenějším 

zástupcem toluen – methylbenzen.15 

 

Léky: Analgetika, hypnotika a anxiolytika –trankvilizéry jsou základními kategoriemi 

zneužívaných léků.16 Komorous dodává: „ Český prostor je tradiční vysokým 

zneužíváním léků – lidé neví, jak by problémy řešili, drog se bojí, tak sahají po prášcích, 

je to na předpis, ale má to de facto podobné účinky jako drogy.“ 

 

Další drogy: „Magoráček“  je poslední drogou, kterou zmínil Komorous a řekl o ní, že 

se vyrábí z čaje a její užívání je velmi rozšířeno v českých věznicích. 

                                                 
12 Minařík in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 162 
13 Mravčík a kol. (2009) s. 18 – 19   
14 http://linux.spszr.cz/~vonka/drogin/  ze dne 7.6.2010 
15 Hampl in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 193 
16 Bayer in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 180 - 185 
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Za stádium, kdy mládež poprvé přichází do styku a zkouší užívat ilegální drogy 

jako je heroin a pervitin, označil Popov věk čtrnáct až šestnáct let. A v následujícím 

období (sedmnáct až dvacet let) podle něj mladí lidé začínají zneužívat psychofarmaka 

na předpis, stimulační látky či jiné nebezpečné drogy. 

Komorous Popova doplňuje tvrzením: „Drogy dneska zasahují populaci už 

kolem jedenácti let… A druhý extrém. Dříve jsem mohl s čistým svědomím říci, že 

rizikové období pro začátek braní drog je mezi patnácti až dvaceti lety a potom to klesá. 

Dneska už to říct nemůžu, protože dneska není výjimkou, že na drogách začínají lidé 

čtyřiadvacetiletí, pětadvacetiletí jako prvokonzumenti. Dneska jsou už drogy v kategorii 

třicetiletých, dneska máte střední vrstvu podnikatelů, kteří mají drogy jednak jakoby 

antidepresivum, a pak drogy jsou dneska „cool“, drogy jsou dneska moderní… 

Konzumace drog neklesá.“ 

 

2.1.2 Další možné zp ůsoby d ělení drog 

Můžeme se setkat s několika dalšími způsoby dělení návykových látek: 

a) drogy legální aneb návykové látky nespadající pod označení „nelegální drogy“, 

drogy legálně dostupné a snadno zneužitelné (alkohol, léky, tabák, těkavé látky) 

x drogy nelegální (halucinogeny, konopné drogy, opiáty, stimulancia, taneční 

drogy)17  

U tohoto dělení narážíme na problém, kdy látky legálně opatřitelné obsahují 

nelegální substance a stávají se tak terčem zneužívání. Nelegálními se stávají 

léky nelegálně vyráběné, nebo touto cestou prodávané. Taktéž domácí 

chemikálie, jako lepidla, barvy, ředidla, atd. na sebe berou charakteristiku 

nelegálních látek, pokud je lidé inhalují, aby se dostali do nálady, aby se 

„opili“. 18 

Okruh produktů - zneužitelných omamných a psychotropních látek, jejich 

užívání a veškeré zacházení s nimi upravuje Zákon č. 167/1998 Sb., o 

návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.19 Dle tohoto zákona 

povolení k manipulaci s uvedenými produkty (návykovými látkami, přípravky, 
                                                 
17 http://www.drogy-info.cz ze dne 25.5.2010  
18 Ray, Ksir (1996) s. 4 
19 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 
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prekurzory a pomocnými látkami) vydává Ministerstvo zdravotnictví. Pokud 

povolení nevydá, je nakládání s těmito látkami neoprávněné.  

b) K dělení na tvrdé a měkké drogy se váží velké diskuze. Minařík vysvětluje: 

„Asi nejznámější dělení na drogy tvrdé a měkké se vztahuje k riziku, které se pojí 

s jejich užíváním. Někdy se také mluví o drogách s akceptovatelným rizikem a 

drogách, u kterých je riziko spojené s jejich užíváním příliš velké, tedy 

neakceptovatelné. Zjednodušeně lze říci, že čím je droga „tvrdší“, tím větší 

poškození (v oblasti zdravotní – tělesné i duševní a v oblasti sociální)  je 

schopna vyvolat.“20 Jeho rozdělení drog podle míry rizikovosti uvádím v Příloze 

III.  

S tímto rozdělením také pracuje sdružení SANANIM21. Zmiňuje se o něm 

například na internetové Drogové poradně22 v rubrice O drogách obecně, nebo 

v publikaci Drogy: otázky a odpovědi: „Pravdou je, že téměř každý, kdo začal 

brát tvrdé drogy, jako první nelegální drogu užil marihuanu; nicméně rozhodně 

ne každý, kdo užije marihuanu, začne brát tvrdé drogy.“23 a „Nicméně co se týče 

návykového potenciálu a rizik užívání alkoholu, pohybuje se v rovině tvrdých 

drog a je to nebezpečnější, že jeho užívání je všeobecně tolerováno, nebo 

dokonce podporováno.“24 

O zařazení alkoholu mezi tvrdé drogy se zmiňuje také Popov. 

Avšak ne všichni odborníci jsou zastánci tohoto dělení. S odmítnutím tohoto 

dělení se můžeme setkat u Illese: „Úvodem je nutné zdůraznit, že drogy nelze 

dělit na „měkké“ a „tvrdé“, protože ať je jed kyselý nebo sladký, pořád je to jed. 

… Každá droga, která je vpravena do organizmu, může být nejen škodlivá, ale i 

velice nebezpečná!“ 25 Toto dělení také nemá přízeň německých lékařů Göhlerta 

a Kühna: „Jestliže se zamyslíme nad pojmy, pak odpadá i rozlišování na 

„měkké“ a „tvrdé“ drogy. Každá droga může být tvrdá, jsme-li na ní závislí a 

další užívání nás psychicky , tělesně, sociálně ničí a zkracuje délku našeho 

                                                 
20 Minařík, J. (2003) 
21 Občanské sdružení SANANIM je největší nestátní poskytovatel služeb v oblasti prevence a léčby 
závislostí na nealkoholových drogách v ČR. 
22 http://www.drogovaporadna.cz ze dne 26.5.2010 
23 Kolektiv autorů sdružení SANANIM (2007) s. 15-16 
24 Tamtéž s. 139 
25 Illes (2002) s. 6 
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života. … Pojem „měkká droga“ zkrášluje nepřípustným způsobem hašiš a 

všechny ostatní aktivní drogy.“26  Tento svůj názor shrnují v tvrzení: 

„Nejvýhodnější je mluvit o návykových látkách, a tím postavit substance jako 

alkohol a konopí, kofein a amfetaminy, nikotin a benzodiazepiny na stejný 

stupeň. Tím také odpadá rozlišování na „tvrdé“ a „měkké“ drogy.“27 

Proti těmto názorům však vystupují ještě další odborníci. Psycholog Ivan Douda 

ze Střediska Drop In namítá: „Rozlišujeme přece i měkký a tvrdý alkohol. Každá 

diskuse o tom, že mezi měkkými a tvrdými drogami není rozdíl je velmi naivní.“ 28 

Podle vedoucího Centra adiktologie29 při Univerzitě Karlově Michala 

Miovského je rozdělení drog na takzvané měkké a tvrdé v novém trestním 

zákoníku správné. Trestní zákoník30, který schválila sněmovna, zmírňuje tresty 

za měkké drogy. Jako přestupek se nově hodnotí například držení méně než 20 

cigaret marihuany nebo vypěstování méně než tří rostlin konopí. Někteří z 

odborníků by uvítali ještě větší uvolnění nebo dekriminalizaci, uznávají ale, že 

česká společnost na to ještě není připravena.  

"Je to maximum možného v těchto časech, nedalo se prosadit víc, naopak si 

myslím, že prosadit víc by znamenalo nepřiměřeně víc rizika v jiných oblastech," 

řekl ČTK Miovský. "Je to bezpochyby krok vpřed, jen možná ne příliš velký," 

řekl ČTK ředitel sdružení SANANIM Jiří Richter.31 

c) Popov připomíná rozlišování návykových látek na tolerované či netolerované, 

podporované (propagované) či nepropagované. „To vždycky záleží na tom, co 

chceme, nechceme, co dovolíme. Eventuálně, co je propagováno někdy z důvodů 

tržních, to zejména, někdy z důvodů globálně ekonomických, teď mám na mysli 

                                                 
26 Göhlert, Kühn (2001) s. 19 
27 Tamtéž  s. 124 
28 Cerqueirová, A. (2004) 
29 „Adiktologie je multidisciplinární obor, zabývající se nejrůznějšími formami užívání návykových látek a 
jinými podobami potenciálně závislostního chování. Zaměřuje se na způsoby, jak lze těmto formám 
chování předcházet či alespoň minimalizovat jejich následky, ale pochopitelně i na to, jak je léčit a jak lze 
klienty znovu začlenit do společnosti. Ke studiu zvláštních forem lidského chování s možností vytvoření 
závislosti proto tento obor využívá poznatků kulturních, historických, sociálních, ekonomických, 
environmentálních i strukturálních a zkoumá podmínky a faktory, které by mohly ovlivnit nebo které již 
ovlivňují chování člověka. Od roku 2008 se profese adiktologa stala oficiálně uznaným „nelékařským 
zdravotnickým povoláním“ (viz novela zákona č. 96/2004 Sb. – Zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních).“  http://www.vysokeskoly.cz/clanek/special-o-oborech-adiktologie  ze dne 7.6.2010 
30 Změny související s novým trestním zákoníkem v postihu (nejen) drogové kriminality jsou uvedeny 
v publikaci Zeman, Gajdošíková. Zaostřeno na drogy 1/2010. 
31 Heczková, L. (2008) 
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stát, který z toho má nějaký zisk. Ten kdyby to měl nějak výrazně omezit, tak by 

se o ten bezprostřední zisk, daň z prodeje připravil…“  

 

2.1.3 Od experimentu k závislosti 

Co to je závislost, proč vzniká a jak vzniká, jsou důležité otázky pro tuto 

diplomovou práci. Taktéž je na místě vysvětlení pojmů používaných v této oblasti. 

 

Závislost nevznikne hned, je to dlouhý proces začínající však někdy i v poměrně 

časném období. Člověk nejprve experimentuje s různými návykovými látkami a zkouší 

jejich účinky.  

„Experimentátoři: nepřesné, ale i v odborné mluvě používané označení pro 

osobu, která drogy takzvaně „zkouší“ : občasně a nepravidelně užívá různé drogy a 

typy drog a může, ale nemusí mít přitom problémy v jiných oblastech.“32 

Někdy člověku tato zkušenost stačí, jindy účinky drogy člověka fascinují a 

začne ji užívat občasně po delší dobu.  

„P říležitostní a rekreační uživatelé: u této cílové skupiny se užívání drog již 

stalo součástí životního stylu, ale není častější než jednou za týden a jeho důsledkem 

není (nebo dosud není) vznik závislosti a dalších problémů. Typické je zejména u 

marihuany, LSD či extáze na tzv. parties. Pojmu „příležitostné užívání“ se dává 

přednost před spíše populárním pojmem „rekreační užívání“, který vyvolává dojem, že 

každé takové užívání je užíváním pro zábavu, a nebere v potaz např. snahu zvládat 

negativní emoční stavy nebo jiné motivy.“33 

Pokud si na drogu a její účinky člověk zvykne, začíná ji užívat pravidelně. Toto 

užívání může vést ke vzniku závislosti, zejména pokud je člověk vystaven stresovým 

situací, či řeší obtížnou životní situaci. Právě tehdy se mu droga může stát útočištěm. 

Dotyčný si neuvědomuje problémy, které mu droga přináší, či si je nepřipouští. 

                                                 
32 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 17 
33 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 17 
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„Pravidelní uživatelé: pravidelnost (tj. užívání častější než 1x týdně) obvykle 

implikuje již nejen životní styl, ale jistý škodlivý účinek ve stupni závislém na užívané 

látce.“34 

Pravidelné užívání některých drog postupně vytváří toleranci vůči této droze 

(zmenšuje se odpověď těla po jednorázovém nebo opakovaném vystavení účinkům 

drogy). Kromě toho, toto pravidelné užívání drog se může rozvinout až v tělesnou 

závislost. Tento stav pak ústí v rozvoj znaků a symptomů nemoci, když je droga 

vysazena.35  

Zde již hovoříme o „škodlivém užívání“ podle MKN-10, které je klasifikováno 

jako „P říklad užití psychoaktivní látky vedoucí k poruše zdraví. Poškození může být 

somatické (hepatitida při injekčním podání)‚ nebo psychické (epizody sekundární 

deprese až těžký alkoholismus).“36 Pod tuto diagnózu spadá „Abúzus psychoaktivní 

látky“.  

„Abúzus psychoaktivní látky“ neboli „zneužívání drog“, neboli „nadměrné a 

nepřiměřené užívání něčeho, jako například drogy“37 znamená, že „droga již působí 

tělesné, duševní, pracovní, rodinné anebo jiné problémy.“38 Kalina pojem „abusus“ 

vysvětluje ze širšího hlediska ve své publikaci Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog 

a drogových závislostí: „Termín široce používaný v různém významu. V Úmluvách OSN 

se „abusus“ týká jakékoliv spotřeby kontrolované látky bez ohledu na řídkost jejího 

užití. V Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-IV)39 je abusus 

psychoaktivních látek definován jako „maladaptivní vzorec užívání látky vedoucí ke 

klinicky významnému poškození nebo psychické úzkosti, projevených jednou (či 

vícekrát) v následujících 12. měsících: 

1. Opakující se užití látky vedoucí k neplnění zásadních povinností v práci, 

škole nebo doma.  

2. Opakující se užití látky v situacích, kdy je to fyzicky nebezpečné. 

3. Opakující se právní problémy spojené s užíváním látky. 

                                                 
34 Tamtéž s. 17 
35 Wistreich (1994) s. 529 
36 http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html ze dne 26.5.2010 
37 Radcliffe, J. (1998) s. 3 
38 Nešpor, Csémy (1992) s. 47 
39 Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, čtvrtá edice. 
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4. Pokračující užívání i přes trvalé nebo opakující se sociální či mezilidské 

problémy způsobené nebo obnovené efektem dané látky. 

Termín „abusus“ občas označuje jakékoli užití vůbec, zejména nezákonných 

drog. Kvůli dvojznačnosti je tento termín používaný v ICD-10 pouze pro látky, které 

nevyvolávají závislost. U látek vyvolávajících závislost doporučuje WHO ekvivalentní 

termín „škodlivé užívání“. Přesto se termín „látkové zneužívání“ (substance abuse) 

široce používá a obvykle se vztahuje na problémy spojené s užíváním  psychoaktivních 

látek. Definice v ekonomických studiích nákladů definují „abusus“ (zneužívání) jako 

každé užívání, které kromě nákladů na obstarání drogy zahrnuje též sociální náklady 

pro komunitu.“40  

Pokud člověk i nadále problém popírá a neřeší ho, vyhledává drogu čím dál 

častěji, nemůže bez ní vydržet, stává se lhostejným vůči svým přátelům, i všem 

povinnostem a zálibám. Jeho jediným problémem se postupem času stává shánění a 

konzumace drog.  

„Problémoví uživatelé: podle EMCDDA41 je problémové užívání definováno 

jako intravenózní užívání drog (IUD) a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, 

kokainu a drog amfetaminového typu. Do pojmu „problémové užívání“ se nezahrnuje 

užívání extáze a konopí.“42 

Závislost se rozvíjí, přestože si třeba jedinec i uvědomí, že má touhu drogu 

užívat a pokusí se užívání sám kontrolovat, či dokonce zastavit. Tyto pokusy však 

bývají neúspěšné, člověk cítí bažení po návykové látce a při abstinenci se projevuje 

tíseň, neklid a rozrušení nebo tělesné známky odvykacího syndromu. V tuto chvíli je již 

člověk ve stavu, kdy si sám pomoci nedokáže. 

Syndrom závislosti (Fx.2) je dle MKN-10 charakterizován jako: „Soubor 

behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití 

substance a který typicky zahrnuje: 

                                                 
40 Kalina a kol. (2001) s. 11-12 
41 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost - bylo zřízeno v roce 1993. Centrum 
EMCDDA, které je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie, zahájilo svou činnost v roce 
1995 a sídlí v Lisabonu. Úkolem EMCDDA je poskytovat EU a jejím členským státům faktický přehled o 
evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách. 
Politickým činitelům dnes nabízí údaje, které potřebují ke kvalifikované přípravě právních předpisů a 
formulování strategií týkajících se drog. Centrum rovněž pomáhá odborníkům a pracovníkům z praxe 
působícím v této oblasti upozorňovat na osvědčené postupy a nové oblasti výzkumu. 
42 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 17 
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- silné přání užít drogu 

-  porušené ovládání při jejím užívání 

-  přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky 

-  priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky 

-  zvýšená tolerance pro drogu  

- a někdy somatický odvykací stav.  

Syndrom závislosti může být pro specifickou psychoaktivní substanci (např. 

tabák‚ alkohol nebo diazepam)‚ pro skupinu látek (např. opioidy) nebo pro širší rozpětí 

farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí.“43  Popov ještě vysvětluje, že 

závislost musí mít minimálně tři příznaky v průběhu jednoho měsíce kontinuálně, nebo 

přerušovaně tři stejné příznaky přetrvávající v průběhu roku. 

Ve Slovníku prevence problémů působených návykovými látkami44 je závislost 

tříděna na závislost psychickou (duševní), či závislost fyzickou (tělesnou). O závislosti 

psychické se zde píše jako o mnohem větším problému, než je závislost tělesná, protože 

je dlouhodobého charakteru a týká se jí většina diagnostických znaků závislosti. 

Fyzická závislost se projevuje příznaky odvykacího syndromu (např. křeče).  Některé i 

z velmi nebezpečných drog, jako je kokain, tělesnou závislost nevyvolávají. 

Tyto informace blíže specifikují odborníci sdružení SANANIM: „Fyzická složka 

závislosti nutí uživatele dodržovat mezi jednotlivými užitími drogy určitý časový odstup, 

aby nedošlo k rozvoji odvykacího stavu (absťák). Odvykací stav je sice nepříjemný, 

může v některých případech ohrozit i život postiženého, ale odeznívá během několika 

dní. 

Komplikace, alespoň u nelegálních drog, nebývají časté. Velmi vážný tělesný odvykací 

stav paradoxně vyvolávají legálně získávané látky – některé léky (benzodiazepiny, 

barbituráty) a alkohol. Tam dochází k vážným komplikacím mnohem častěji a rozvinutý 

odvykací stav není prakticky možné zvládnout bez hospitalizace postiženého. 

Psychická složka závislosti je mnohem hůře ovlivnitelná a její zvládnutí vyžaduje 

mnohem více než pevnou vůli. Právě psychická závislost je důvodem, proč existují 

                                                 
43 http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html ze dne 26.5.2010 
44 Nešpor, Provazníková (1999) s. 22, s. 35 
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léčebná zařízení jako například terapeutické komunity, které nabízejí dlouhodobou 

léčbu. K jejímu zvládnutí je totiž třeba mnoha měsíců či let a je také příčinou recidiv i 

po několikaleté abstinenci.“45 

Kalina46 dodává, že co se týče závislých uživatelů se často, ale ne vždy, jedná 

zároveň o „problémové uživatele“. Dále upozorňuje, že pojem „toxikoman“47 se dnes 

již v odborné terminologii nepoužívá. 

Výše zmíněné fáze vývoje návyku a závislosti bychom mohli také 

charakterizovat slovy: 

- euforické počáteční stadium 

- kritické stadium navykání 

- stadium návyku, respektive závislosti 

- chronické stadium rozkladu 

Takto popisují vývoj závislosti Göhlert a Kühn.48  

Kromě závislosti na psychoaktivních látkách Popov zmiňuje, že se můžeme 

setkat i s pojmem „procesuální závislost“, neboli škodlivé užívání např. výpočetní 

techniky. 

 

Vznik, udržování, či případně ukončení drogové závislosti je ovlivněno mnoha 

faktory, nikdy neexistuje pouze jedna příčina. Illes49 vyjmenovává čtyři skupiny 

faktorů: 

1. faktory farmakologické (droga) 

2. faktory somatické a psychické (osobnost) 

                                                 
45 Kolektiv autorů sdružení SANANIM (2007) s. 20 
46 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 17 
47 „Toxikománie (addiction) je jedním z nejstarších a obvykle užívaných termínů k popisu a vysvětlení 
fenoménu dlouhodobého zneužívání drog. Je definován jako opakované užívání psychoaktivní látky nebo 
látek v míře, kdy je uživatel (toxikoman) periodicky nebo chronicky intoxikovaný, má nutkání k užití dané 
psychoaktivní látky, činí mu velké problémy úmyslně zastavit nebo změnit její užívání a má tendenci získat 
danou psychoaktivní látku téměř každým způsobem. Již v roce 1960 WHO doporučila, aby termín 
„toxikománie“ (addiction) byl opuštěn ve prospěch termínu „závislost“ (dependance), která může 
existovat v rozmanitých stupních.“ Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 17 
48 Göhlert, Kühn (2001) s. 45 
49 Illes (2002) s. 7 
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3. faktory enviromentální (prostředí, rodina) 

4. faktory percipitující (podnět) 

Nešpor a Csémy zaznamenávají tyto faktory do přehledné tabulky s názvem 

Okolnosti zvyšující riziko zneužívání alkoholu a drog u dětí a okolnosti toto riziko 

snižující.50 Tabulka je uvedena v Příloze IV. Při zbavování se drog a drogové závislosti 

je třeba mít na mysli i ty problémy, které člověka k drogám dovedly, a pracovat právě i 

na jejich změně, či odstranění.  

V České republice se používá v zásadě bio-psycho-sociální model vzniku a 

vývoje závislosti. Jak sděluje Popov „poprvé s ním přišel doktor Urban někdy počátkem 

70. let. Inspiroval se pracemi německých psychiatrů, kteří tento model začali používat 

při vysvětlení geneze a dalšího vývoje poruch nálady, hlavně depresivních poruch. On 

v tom našel mnoho podobností, tak ho uvedl sem k nám do odborné literatury a pak 

k tomu přibývala další slovíčka. … Máme Společnost pro návykové nemoci a pravidelně 

pořádáme konference. Jedna se právě zabývala tímto modelem. Tam jsme také 

diskutovali „spirituální“ komponentu. Dneska se používá spíše, protože to je širší 

pojem, „existencionální“. Podrobné vysvětlení bio-psycho-socio-spirituálního modelu 

závislosti je podrobně vysvětleno v Kapitole 2.3 této práce. 

 

Mezi nejčastěji se objevující příznaky užívání drog u dětí51 řadí  Popov: 

a) Dítě samo informuje, ale dospělý tuto informaci nepostřehne, rodiče to ignorují, 

protože si nepřipouští, že by se to mohlo týkat jejich dítěte. Nepřipustí si to ani 

tehdy, když se u dítěte najdou drogy, nebo pomůcky k jejich aplikaci, věří 

„pohádkám“ dítěte, že je to pro kamaráda, pro školní práci, atd.  

b) příznaky odvykacího stavu 

c) informace z okolí - kamarádi dítěte užívají drogy 

d) dítě má hodně informací o drogách, zajímá se o ně 

e) nezajímá se o jiné věci, činnosti 

f) dítě pořád shání peníze, doma se ztrácí peníze, věci 

g) útěky z domova (nesouvisí to pouze s užíváním drog) 

                                                 
50 Nešpor, Csémy (1992) s. 14-20 
51 Diagnostická kritéria Syndromu závislosti jsou u dětí stejná jako u dospělých – viz pojem „Syndrom 
závislosti“ dle MKN-10, s. 21 v této práci 
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2.1.4 Současný stav užívání návykových látek v ČR 

Počet lidí závislých na drogách ustavičně narůstá a věk těch, kteří přicházejí 

s drogami do kontaktu, se pořád snižuje. Taktéž počet způsobů, jak se lidé včetně dětí 

s drogou setkávají, se pořád zvyšuje  a tzv. „práh odporu“ vůči drogám se snižuje. Jaký 

je tedy aktuální stav užívání jednotlivých látek v České republice? Údaje čerpám od 

Komorouse a Popova52 a z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice 

v roce 200853. 

 

Česká republika patří v Evropě mezi země s nejvyššími prevalencemi54 užívání 

většiny nelegálních drog i alkoholu a cigaret, s výjimkou těkavých látek, jak potvrdilo 

mezinárodní srovnání školní studie ESPAD. Alespoň jednu zkušenost s užitím konopné 

drogy má 45 % českých šestnáctiletých, čímž ČR dosahuje zdaleka nejvyšších 

prevalencí v Evropě. Čeští šestnáctiletí zaujímají v Evropě prvenství také co se týče 

konzumace alkoholu (77 % z nich mělo v poslední době alkohol) a dokonce třikrát více, 

než je evropský průměr, kombinují alkohol s léky. Ty jsou pro ně dobře dostupné.  

Výroční zpráva poukazuje na dvě celopopulační šetření, která proběhla v ČR 

v roce 2008. Celopopulační studie užívání psychotropních látek bylo zaměřeno 

výhradně na užívání nelegálních drog, Evropské výběrové šetření o zdraví zkoumalo 

obecně zdraví obyvatel: „Mezi oběma studiemi jsou výrazné rozdíly v použité 

metodologii i zjištěných prevalencích. Podle průzkumu zaměřeného výhradně na drogy 

(na vzorku ve věku 15-64 let) má alespoň jednu zkušenost s užitím některé ze 

sledovaných nelegálních drog 37 % populace, s konopnými látkami 34 % a 17 % 

populace má zkušenost s jinými drogami než s konopnými látkami. V posledním roce 

konopné látky užilo 15 % respondentů, v posledním měsíci 9 %. Podle průzkumu 

zaměřeného na zdraví obyvatel (na vzorku ve věku 15 a více let) užilo jakoukoliv 

nelegální drogu alespoň jednou v životě 15 %, konopné látky také 15 % a jinou drogu 

než konopnou 4 % respondentů. Oba průzkumy nicméně naznačují, že podíl osob, které 

mají v populaci zkušenost s nelegálními drogami, roste, přičemž největší nárůst se týká 

                                                 
52 15. konference o mládeži na téma Závislosti 
53 Mravčík a kol. (2009) 
54 „Prevalence je podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci. 
Je vztažena k určitému časovému okamžiku (momentu) a obvykle se vyjadřuje v procentech.“ 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevalence  ze dne 7.6.2010 
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konopných drog. Zatímco v letech 2002 a 2004 uvedla alespoň jednu zkušenost 

s konopnými látkami pětina dospělých respondentů, v r. 2008 ve studii zaměřené na 

užívání nelegálních drog to byla třetina. Rostoucí trend vykazují také studie zaměřené 

obecně na zdravotní stav obyvatel, i když jimi naměřené prevalence jsou nižší.“55  

ČR patří také mezi státy s velkou konzumací alkoholu, zaujímá  první místo na 

světě co se týče pití piva - 163 l za rok na všechny. Na alkoholu je závislých zhruba 7 % 

dospělé populace (560 tisíc lidí).  

Třetina české populace kouří (více než v USA, stejně v EU). Dle slov Popova: 

„Tabák také není  v této zemi považován za drogu, přestože je to patrně nejrozšířenější 

droga vůbec. A přináší také největší množství zdravotních problémů - ať už choroby, 

které jsou bezprostředně spojeny s kouřením, nebo  úmrtí na následky těchto 

onemocnění.“ Lékaři uvádějí, že v ČR denně zemře na následky nemocí z kouření 50 až 

60 lidí, ročně to je celkem 18 tisíc. Polovina kuřáků prožije v porovnání s nekuřáky o 15 

let kratší život.56   

Na nelegálních drogách je závislých přes 30 tisíc Čechů, dvě třetiny užívají 

stimulační drogy, zejména pervitin a jedna třetina opioidy, zejména heroin. Tyto zprávy 

přináší Výroční zpráva: „Odhadovaný počet problémových uživatelů drog se v r. 2008 

zvýšil na cca 32,5 tis., na nichž se podílí cca 21,2 tis. uživatelů pervitinu a cca 11,3 tis. 

uživatelů opiátů. Injekčně drogy užívá cca 31,2 tis. osob, tedy většina uživatelů opiátů i 

pervitinu. Oproti r. 2007 se v r. 2008 zvýšil počet problémových uživatelů všech typů 

drog.“57  

Souvislost tance, hudby a tanečních akcí a užívání drog přetrvává. Užívání 

extáze mírně klesá, nejpopulárnější je dnes alkohol a konopí (nejčastěji marihuana). 

Výroční zpráva uvádí, že aktuálně rostou zkušenosti s užíváním pervitinu a kokainu58, 

následuje extáze a lysohlávky.59 

 

                                                 
55 Mravčík a kol. (2009) s. 13 
56 http://www.dokurte.cz/?stranka=Fakta_o_tabaku&typ=clanky&vypsat=2057  ze dne 7.6.2010 
57 Mravčík a kol. (2009) s. 1 
58 Tamtéž s.1 
59 Tamtéž s.18-19 
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2.2 Snižování poptávky – preventivní programy 

 

Snahy bojovat proti drogovému fenoménu jsou vyvíjeny neustále a ze všech sil. 

Jsou vedeny jednak s cílem snižování nabídky a na druhou stranu s cílem snižování 

poptávky.  

Snižovat nabídku, zastavit nebo omezit výrobu a distribuci drog mají za úkol 

represivní60 opatření, jako jsou administrativní kontroly, zákonná represe a eradikace 

zemědělské produkce.   

O snižování poptávky, neboli zájmu o vyhledávání a užívání drog se starají 

preventivní programy.  

„Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají 

předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, 

zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým 

katastrofám a podobně. Taková opatření se nazývají preventivní.“61 

Jejich cílovou skupinou je celá populace, neboli jak osoby, které ještě drogy 

nezačaly užívat, tak osoby experimentující, občasně užívající, pravidelně užívající, tak 

osoby na drogách  závislé i osoby ze závislosti vyléčené. Z tohoto důvodu se prevence 

dělí do tří kategorií. 

Encyklopedie k obecnému užití pojmu „prevence“ praví62: 

1) primární prevence - zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má 

bránit, a hledá způsoby, jak jim předcházet; bývá zaměřena na veškeré obyvatelstvo. 

2) sekundární prevence se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich 

prohlubování, šíření a podobně. Zaměřuje se na zvláště ohrožené skupiny, například 

mládež, menšiny nebo sociálně slabé. 

                                                 
60 „ Represe je potlačování trestné činnosti orgány k tomu určenými zákonem (např. policie, justice). 
Jeden z pilířů protidrogové politiky, zaměřuje se na snižování nabídky drog na nezákonném trhu 
(produkce, výroba, doprava, obchod, šíření a držení drog). Represe je tím účinnější, čím vyšší stupně 
organizovaného zločinu postihuje: málo účinná je tudíž represe zaměřená na drobné pouliční dealery a 
ještě méně represe soustřeďující se na uživatele drog. Obojí je však vyžadováno z politických důvodů.“ 
Kalina a kol. (2001) s. 92 
61 http://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence ze dne 30.5.2010 
62 Tamtéž 
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3) terciární prevence se snaží zabránit opakování, například trestných činů, 

onemocnění, drogové závislosti a podobně. Je zaměřena na osoby právě vyléčené, 

propouštěné z výkonu trestu a podobně. 

V oblasti drogové problematiky se v jednotlivých stupních prevence podnikají 

následující kroky.  

 

2.2.1 Primární prevence 

Primární prevence (PP) „si klade za cíl odradit od prvního užití drogy nebo 

aspoň co nejdéle odložit první kontakt s drogou. Specifickým cílem je předcházet 

zvyšování užívání mezi rizikovou populací63. Preventivní aktivity se mohou zaměřovat 

na celou populaci, např. využití masových médií ve vzdělávání široké veřejnosti, na 

komunity zaměřené iniciativy a programy ve školách zaměřené na většinu studentů a 

mladých lidí. PP se může také zaměřovat na ohroženou populaci – jako jsou např. děti 

ulice, záškoláci, mladiství vyloučení ze školy, mladiství delikventi, děti uživatelů drog 

atd.“ 64 

Za primární prevenci včetně prevence v oblasti užívání drog zodpovídá MŠMT. 

Hlavní cíle a aktivity v této oblasti jsou sepsány ve Strategii prevence rizikových 

projevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu školství, mládeže a tělovýchovy na 

období 2009-201265. Tento dokument označuje za primární cílové skupiny děti a 

mládež a pedagogické pracovníky, za sekundární cílové skupiny rodiče dětí a veřejnost, 

klade důraz zejména na specifickou primární prevenci tj. systém aktivit a služeb, které 

se zaměřují na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další 

negativní vývoj a který se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. 

Součástí systému jsou Standardy primární prevence, od jejichž naplňování při 

preventivních aktivitách se očekává dodržení potřebné úrovně a kvality daných činností.  

 

                                                 
63 „Rizikové skupiny… negativním sociálním nebo zdravotním jevem ohroženy více než zbytek populace. 
Skupinová rizika mohou být definována profesně, sociálně, etnicky. Individuální riziko zvyšují zejména 
psychické problémy a poruchy, poruchy učení a chování, genetické predispozice, dysfunkční primární 
rodina. Rovněž děti, sourozence a partnery uživatelů lze pokládat za osoby se zvýšeným rizikem.“ Kalina 
a kol. (2001) s. 94 
64 Kalina a kol. (2001) s. 86 
65 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže 

a tělovýchovy na období 2009 - 2012 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky 
 

  
 

  28/200 

„Specifická primární prevence může být realizována jako:  

� Všeobecná -  specifická PP je zaměřena na cílovou skupinu např. třídu u které 

není zatím specifikováno, nebo nejeví známky rizikového chování. 

� Selektivní PP - je zamřena na primární cílovou skupinu - ta část populace, u 

které chceme zamezit vzniku rizikového chování.  

� Součástí primární prevence je také včasná intervence, (někdy nazývaná též jako 

indikovaná prevence) která předchází sekundární prevenci, tj. přímé 

individuální práci s klientem.“66 

Specifická primární prevence by nefungovala bez nespecifické primární 

prevence, neboli bez aktivit umožňujících rozvoj harmonické osobnosti, včetně 

možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. 

Jak je zaznamenáno ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v r. 200867, 

probíhají v rámci PP v ČR níže uvedené programy:  

Všeobecná prevence zahrnuje preventivní programy ve školách a školských 

zařízeních, jejichž základním nástrojem pro realizaci je minimální preventivní program 

(MPP) zaměřený na podporu zdravého životního stylu a prevenci všech forem 

rizikového chování. Realizaci MPP zajišťuje metodik prevence ve spolupráci s dalšími 

pedagogy. Spadají sem adaptační kurzy, zážitkové programy, jednorázové přednášky, 

besedy, semináře. Na realizaci se často podílejí i nestátní neziskové organizace – centra 

prevence, kontaktní centra a terénní programy. Na školách také probíhají průzkumy a 

studie mapující jak situaci užívání návykových látek mezi žáky, tak situaci 

uplatňovaných přístupů ze strany škol a pedagogů vůči tomuto jevu.  

Mezi efektivní programy selektivní prevence patří práce s rodinou, poradenství, 

psychoterapie, nácvik sociálních dovedností. Dobrou praxi v této oblasti vykazuje 

například o.s. Prev-Centrum. Úspěšným byl projekt Safer Party Tour 2008. Velkou roli 

také hraje nabízení pozitivních alternativ prostřednictvím nízkoprahových klubů68 pro 

mládež, nebo peer programy69.  

                                                 
66 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže 

a tělovýchovy na období 2009 – 2012, s. 9 
67 Mravčík a kol. (2009) s. 20-23 
68 Viz Příloha VI – Zákon č.108/2006 
69 Viz Příloha V 
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Indikovaná primární prevence se věnuje přímo ohroženým jedincům, kteří už 

vykazují známky rizikového chování ve spojení s užíváním návykových látek. Cílem je 

snížit frekvenci, rizika a následky užívání drog. I zde se angažuje o.s. Prev-Centrum.  

Užitečné jsou informace o drogách poskytované prostřednictvím internetu, či 

telefonu, vyhledávané jsou též on-line poradny. 

Velkým podílem přispívají primární prevenci také média a mediální kampaně. 

Projekt Safer Party Tour 200870 měl svou mediální kampaň. Další kampaní je  

celonárodní bezpečnostní kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Varování Ministerstva dopravy 

skrze televizi, rádio, kina, internet i tištěné informační letáky upozorňují na důsledky 

užití drog před řízením automobilu.  

Nezastupitelnou roli v primární prevenci může sehrát i dokumentární film 

Heleny Třeštíkové Katka. Dokument byl uveden do kin 25. února 2010 a sleduje po 14 

let život závislé ženy. Diváky seznamuje s realitou, že „ani hodně přehnaná karikatura 

feťáka nemůže být dost věrná skutečnosti.“71 V rámci protidrogové osvěty se 

uskutečňují školní projekce nejen pro střední, ale i pro základní školy.72 

Velkou nadějí je, mimo jiné i pro prevenci negativních jevů jako jsou závislosti, 

AIDS, rozvody, šikana, atd., Etická výchova73. Díky Etickému fóru České republiky, 

které iniciovalo zavedení etické výchovy do škol, je od září 2010 tento předmět 

vyučován jako doplňkový na všech základních školách. V budoucnu by se mohl rozšířit 

i na střední školy. Shodla se na tom 8.4.2010 na konferenci MŠMT ministryně školství 

M. Kopicová s odborníky na vzdělávání. Kopicová už jej zařadila do vyhlášky a vydala 

metodické materiály pro učitele. Etická výchova nabízí pomoc při řešení závažných 

problémů dnešní doby a je založena na zážitkové formě výuky. Vede k základní 

orientaci v životě, seznamuje se základními hodnotami, učí vytvářet vztahy k sobě i 

okolí, stmeluje kolektiv, posiluje vztahy, nabízí pomoc při řešení základních problémů 

                                                 
70 Projekt Safer Party Tour 2008 je příkladem aplikované selektivní prevence. Byl zaměřen na prevenci 
užívání drog na tanečních akcích a na hudebních festivalech. Více na www.saferparty.cz 
71 http://kultura.ihned.cz/c1-39491640-dokument-trestikove-katka-o-narkomance-prekvapi-i-otrle  ze dne 
1.6.2010 
72 http://www.sms.cz/film/katka-2008/recenze  ze dne 1.6.2010 
73 „Etika (z řeckého ethos - mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá 
morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se 
zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje 
možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl 
od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž 
morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit.“  http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika  ze dne 1.6.2010 
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v hledání vlastní identity, životního povolání a smyslu. Vizí Etické výchovy je morálně 

vyzrálý člověk i spolupracující a prosociální74 společenství.75 

 

2.2.2 Sekundární a terciární prevence 

Sekundární prevence je podle WHO „p ředcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání 

závislosti u osob, které jsou již užíváním drogy zasaženi a postiženi, případně se na ní 

stali závislými. Obvykle používána jako souborný název pro včasnou intervenci, 

poradenství a léčení.“76  

Terciární prevence je úzce spjata s prevencí sekundární, proto zde uvádím obě 

definice současně. V terminologii WHO je terciární prevence „p ředcházení vážnému či 

trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození z užívání drog. Řadíme sem sociální 

rehabilitaci, doléčování, podporu v abstinenci, ale i prevenci zdravotních rizik u 

neabstinujících klientů.“ 77 

Kalina78 upozorňuje, že se tyto definice úplně neshodují s dělením pomoci 

v dokumentech OSN. Ty se přiklánějí k zahrnutí včasné intervence, edukace a 

poradenství u osob, které se již v kontaktu s drogou ocitly, do sekundární prevence. A 

léčbu, rehabilitaci či resocializaci a doléčování závislých a těžce problémových 

uživatelů staví až na úroveň terciární prevence. V České republice se přidržujeme 

pojmů WHO.  

Síť služeb poskytovaná v současné době v ČR uživatelům návykových látek je 

postavena na Zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který stanovuje typy 

služeb poskytované uživatelům drog, a na Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, který stanovuje typy sociálních služeb, systém jejich financování, zajištění 

jejich dostupnosti a kvality.  

                                                 
74 „Prosociálním nazýváme takové chování, které je zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, 
skupin nebo společenských cílů, bez nároku na vnější odměnu. To znamená, že motivem je nějaká vnitřní 
potřeba. Prosociálnost souvisí se zlatým pravidlem mravnosti: „Co (ne)chceš, aby dělali tobě, (ne)dělej 
druhým.“ Etická výchova (informační leták)  
75 http://www.msmt.cz/vzdelavani/charakteristika-doplnujiciho-vzdelavaciho-oboru-eticka  ze dne 
1.6.2010, http://domaci.ihned.cz/c1-42541420-do-skol-prichazi-eticka-vychova-ma-deti-naucit-
odmitnout-uplatek-i-drogu  ze dne 1.6.2010, informační letáky Etická výchova a Kurzy etické výchovy 
76 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 17 
77 Tamtéž s. 17 
78 Tamtéž s. 18 
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Prvně jmenovaný zákon určuje tyto služby79: 

• akutní lůžková péče – „je diagnostická a léčebná péče poskytovaná pacientům, 

kteří se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž 

jsou bezprostředně ohroženi na zdraví, případně ohrožují sebe nebo své okolí“80 

• detoxifikace – Robson o detoxifikaci uvádí: „Ti, kteří se rozhodli, že dost bylo 

drog, mohou požadovat pomoc od lékařů se zbavením organismu návykové 

látky. To se děje většinou v případě, že drogy jako alkohol, opiáty, nebo 

trankvilizéry člověk užíval v takové míře a pravidelnosti, že vyvolaly fyzickou 

závislost… Důvody pro výběr nemocnice vycházejí z vážných komplikací během 

předchozích odvykacích obtíží81, nebo ze současně trvajících zdravotních či 

psychiatrických problémů… Detoxifikace je užitečná jenom v případě, že je 

součástí plánu pro celkovou léčbu.“82 Dvořáček83 vysvětluje, že detoxifikace 

probíhá buď během hospitalizace pacienta, nebo ambulantní formou. Během 

programu se kombinují zdravotnický přístup, psychoterapeutický přístup a 

přístup sociální práce. Nešpor84 o detoxifikačních jednotkách říká, že jsou buď 

součástí zařízení ke střednědobé nebo dlouhodobé léčbě závislostí, nebo 

v nemocničním komplexu, nebo jsou v rámci ambulantních služeb. Dále 

upozorňuje na dělení detoxifikace na medikovanou (tj. využívající léky) a 

nemedikovanou. O průběhu  a době detoxifikace sděluje, že se odvíjí od 

závažnosti stavu a druhu látky. Nešpor také poukazuje na nezbytnost spolupráce 

mezi zařízeními, tzn., aby zdravotnická zařízení předávala pacienty dále – 

kontaktním centrům, do ambulantní léčby, terapeutickým komunitám, atd. 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti85 vede v červnu 

2010 v patrnosti dvacet tři detoxifikačních jednotek, z čehož jedno centrum je 

pro děti a dorost v rámci Nemocnice Pod Petřínem. 

                                                 
79 Přesné definice dle tohoto zákona uvádím v Příloze VI. Tamtéž také přikládám ke srovnání definice 
dané Zákonem č. 108/2006 Sb. 
80 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami 
81 „Odvykací syndrom nastává po úplném nebo relativním vysazení některých léků nebo drog, zejména 
alkoholu, opiátů a tlumivých léků. Odvykací syndrom vyvolá obvykle až delší braní poměrně vysokých 
dávek. Odvykací příznaky mohou být tělesné (např. křeče) nebo duševní (např. deprese).“ Nešpor, 
Provazníková (1999) s. 22 
82 Robson  (1999) s. 228 
83 Dvořáček in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 304 
84 Nešpor in Kalina a kol. (2003, 2.díl) s. 190-192 
85 http://www.drogy-info.cz/index.php/map/  ze dne 4.6.2010 
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• terénní programy (streetwork) – jsou specifickou formou sociální služby, kdy 

pracovníci oslovují klienty přímo na ulici, ale stále jim nechávají prostor pro to, 

aby se mohli sami rozhodnout, zda nabízenou pomoc využijí. Cílovou populací 

je obtížně dosažitelná klientela (experimentátoři, „děti ulice“, pravidelní 

uživatelé drog, závislí), tzv. skrytá populace86, chovající se rizikovým způsobem 

a s minimální motivací službu vyhledat a řešit mnohdy závažné problémy 

zdravotní, sociální, psychologické či právní povahy. Cílem je navázat kontakt, 

motivovat ke změně rizikového chování a stabilizovat životní styl. Terénní práce 

vychází z modelu ochrany veřejného zdraví snažícího se „omezit zdravotně 

škodlivé jevy v populaci“87 a z pragmatického přístupu „Harm Reduction“ 

(HR)88 akceptujícího i uživatele drog a drogově závislé, kteří nejsou ochotni a 

schopni ztotožnit se s cílem úplné abstinence. Základním principem je tzv. 

nízkoprahový přístup (služby jsou poskytovány anonymně, kdykoli během doby 

služby, bez požadavků na klienty).  

Terénní práce zahrnuje výměnu injekčního materiálu (stříkaček, distribuci 

kondomů, aluminiových fólií, náplastí, kyseliny askorbové,…), motivaci klientů 

k bezpečné likvidaci použitého injekčního náčiní, navázání kontaktu, 

informování o účincích drog, jejich působení, důsledcích, rizicích aplikace, 

abusu a závislosti, o relativně bezpečnějších způsobech užívání drog, o 

bezpečném sexu, přenosných nemocích, atd. Nesmí zde chybět ani sociální a 

zdravotní poradenství a poradenství s krizovou intervencí zaměřené na zvládání 

aktuálních problémů a motivaci k navázání kontaktu se zdravotnickými, 

léčebnými a sociálními zařízeními. Terénní programy také provádějí monitoring 

                                                 
86 „Skrytá populace je termínem používaným pro uživatele drog, kteří nejsou v kontaktu s existujícími 
zdravotními, zdravotně-sociálními a sociálními službami a s běžnými zdravotně výchovnými (osvětovými) 
programy. Důvodem může být např. odlišný životní styl a specifické normy a hodnoty drogových komunit, 
nezájem o odbornou péči, nedůvěra k institucím, citlivost na administrativní postupy včetně vedení 
dokumentace o pacientech a klientech, neplacení zdravotního pojištění, obavy z předsudků, odsuzování a 
odmítání, strach z problémů s úřady a policií apod.“ Kalina a kol. (2001) s. 98 
87 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 19 
88 „  „Harm reduction“ (nepřekládá se do češtiny) je označení pro přístupy snižování či minimalizace 
poškození drogami u osob, které v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání 
zanechali. HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí, které se 
šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je 
AIDS a hepatitidy B a C, riziko dalších tělesných komplikací, dlouhodobého působení vysokých dávek, 
předávkování, sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti. … HR se provádí buď přímo v terénu nebo 
v nízkoprahových kontaktních centrech. Edukace zaměřená na snížení zdravotních rizik u užívání drog je 
rovněž pevnou součástí léčebných programů.“  Kalina a kol. (2001) s. 43 
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drogové scény a sběr dat. Tyto informace poskytli Hrdina a Korčišová v knize 

Drogy a drogové závislosti 289. 

V širším pohledu může HR zahrnout i substituční léčbu. Do oblasti HR patří 

také aplikační místnosti, tzv. šlehárny, což jsou chráněné prostory v blízkosti 

drogové scény, kde si mohou injekční uživatelé v klidu a bezpečně aplikovat 

drogu. Přítomnost proškoleného personálu zajišťuje možnost intervence 

v případě předávkování, standardně jsou dostupné potřeby pro bezpečnou 

aplikaci, zajištěn je také sběr a bezpečná likvidace použitého náčiní.90  

V současnosti roste poptávka po želatinových tobolkách (HR materiál) vedoucí 

k redukci injekční aplikace. V květnu 2008 byl zahájen projekt NON STOP 24 – 

prodejní automaty na HR materiál, tento projekt se však nesetkal s kladným 

ohlasem veřejnosti, proto byl pozastaven. V červnu 2009 byl zahájen projekt 

FIX POINT, jenž spočívá v umístění bezpečnostních kontejnerů na odhoz 

použitého injekčního materiálu v lokalitách zatěžovaných injekčním užíváním 

drog. Užitek přinášejí také programy zaměřené na užívání drog v prostředí 

zábavy (v r. 2008 proběhlo v ČR šest terénních programů).91  

Terénní práce zaštiťuje a vzdělávání pracovníků v těchto službách zajišťuje 

Česká asociace streetwork (www.streetwork.cz). Mapa pomoci92 Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti odkazuje k 5. červnu 

2010 na šedesát jedna center zajišťujících mimo jiné i streetwork.   

• kontaktní a poradenské služby – jsou zajišťovány kontaktními centry (KC). 

Jejich posláním je minimalizovat zdravotní a sociální rizika u populace uživatelů 

drog, a tím současně chránit populaci drogami nezasaženou. KC usiluje o změnu 

rizikového chování klientů a snaží se motivovat je ke změně životního stylu, 

k dalšímu postupu v léčbě s výhledem  na abstinenci, uplatňuje přístupy HR. 

Principy práce jsou nízkoprahovost, anonymita, individuální přístup, 

respektování svobodné vůle, veřejný přístup (pro všechny bez rozdílu), 

bezplatnost, flexibilita, dodržování práv klientů. Nabízenými programy jsou 

speciální adiktologické služby (programy snižování zdravotních a sociálních 

                                                 
89 Hrdina, Korčišová in Kalina a kol. (2003, 2.díl) s. 159-163 
90 Kalina a kol. (2001) s. 43, s. 106 
91 Mravčík a kol. (2009) s. 59-65 
92 http://www.drogy-info.cz/index.php/map/  ze dne 5.6.2010 
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rizik, motivační trénink a předléčebné poradenství, diagnosticko-diferenciální 

filtr a zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby - včetně 

detoxifikace), zdravotnické služby (základní zdravotní ošetření, testy na infekční 

nemoci) a sociální služby (kontaktní práce, základní nápojový, vitaminový a 

hygienický servis, sociální a trestně-právní poradenství - pomoc při komunikaci 

s úřady atd., osobní asistence, krizová intervence, poradenství pro rodiče, 

partnery nebo přátele drogou ohrožených nebo uživatelů).  Všechny služby jsou 

poskytovány bezplatně.  

KC je určeno uživatelům nealkoholových drog starším patnácti let (včetně 

příležitostných uživatelů a experimentátorů), jejich rodinám a sociálnímu okolí 

(dalším rodinným příslušníkům, přátelům), pedagogům, probačním 

pracovníkům a dalším odborníkům. KC mohou mít zřízenou poradenskou linku, 

která umožňuje poskytovat telefonické poradenství. V dnešní době nechybí ani 

poradny na internetu.93  

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti94 zaznamenává 

k začátku června 2010 šedesát sedm kontaktních center na území ČR.  Mezi 

nejznámější patří Středisko Drop-Inu, KC SANANIM, KC Drug azyl a KC 

Laxus.  

• ambulantní léčba – je poskytována především zařízeními psychiatrů, případně 

praktických lékařů, či i nestátními neziskovými organizacemi a nabízí 

psychiatrickou péči, ambulantní detoxifikaci a substituční léčbu (substituce viz 

níže). Speciálními ambulantními psychiatrickými zařízeními zaměřenými na 

léčbu závislosti na alkoholu a jiných drogách jsou tzv. AT poradny („alkohol a 

toxikomanie“), v dnešní době jim však chybí formální zakotvení v systému. 

Cílovou populací jsou uživatelé alkoholu, tabáku, aktivní uživatelé drog, 

zejména opioidů, nebo uživatelé kombinující více látek současně. Pro častý 

souběh duševních onemocnění jsou tito klienti obtížně léčitelní. Pro pomoc si 

přicházejí i cizinci žijící v ČR a jsou přijímáni bez ohledu na to, zda mají 

zdravotní pojištění. S klienty se pracuje především individuálně (psychoterapie, 

poradenství, psychiatrická vyšetření, sociální práce, výdej léků, krizová 

                                                 
93 http://www.sananim.cz/zarizeni-2-Kontaktni-centrum-%28KC%29/info.html  ze dne 5.6.2010 
94 http://www.drogy-info.cz/index.php/map/  ze dne 5.6.2010 
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intervence), ale nechybí ani skupinové psychoterapeutické skupiny a rodinná 

terapie. Úkolem ambulantních programů je i následná péče, tzn. sledování 

zdravotního stavu a sociální situace pacienta, postupně v prodlužujících se 

intervalech po dobu nejméně pěti let. Jejím cílem je dokončit rehabilitaci a 

resocializaci pacienta a navrátit ho do plnohodnotného života.  

Od r. 2005 klesá počet ambulancí i léčených uživatelů drog mimo alkohol a 

tabák. V r. 2008 vykázalo ambulantní léčbu celkem tři sta padesát sedm 

ambulantních zdravotnických pracovišť oboru psychiatrie a fungovalo dvanáct 

ambulantních programů poskytnutých nestátními neziskovými organizacemi.95 

• stacionární programy – probíhají v denních stacionářích – zdravotnických 

zařízeních, což jsou „zařízení poskytující denní péči, tj. péči přes den, 

nelůžkovou, obvykle jen v pracovní dny. … V léčbě závislých se léčba v denním 

stacionáři pokládá za alternativu ústavní či rezidenční léčby pro klienty, kteří 

jsou schopni abstinovat bez vyčlenění z původního prostředí. … Strukturovaný 

program v denní péči o drogově závislé by měl podle mezinárodních kritérií 

pokrývat minimálně čtyři hodiny denně po pět dní v týdnu. Obvykle je založen na 

skupinové práci a uplatňují se v něm prvky terapeutické komunity. Prevence 

relapsu a práce s rodinou má být nezbytnou součástí denní péče. Důraz je 

kladen na nezávislost jedince a jeho odpovědnost. Programy tohoto typu 

klientovi umožňují zachovat síť rodinných a sociálních vztahů (pokud existují) i 

po dobu léčby.“96  

Jedná se o střednědobou léčbu v délce tří až šesti měsíců s komunitním 

setkáváním, skupinovou terapií, individuální terapií a poradenstvím, stabilizací 

sociálních podmínek klienta, pracovní terapií a činností ve prospěch programu a 

s klubovými a volnočasovými aktivitami. Přijetí do stacionárního programu je 

podmíněno nezbytnými výběrovými kritérii, jako je zajištěné bydlení, odvykací 

příznaky při vstupu do programu přítomné jen v nikoliv závažném stupni, 

somatické a psychické komplikace jen ve stupni nevyžadujícím odbornou 

                                                 
95 Mravčík a kol. (2009) s. 32-33, SANANIM, o.s. (2007) s. 9 
96 Kalina a kol. (2001) s. 26 
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nemocniční péči, elementární akceptování programu a motivace k pravidelné 

účasti a neškodící sociální prostředí.97  

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti98 odkazuje 

v červnu 2010 na čtyři pracoviště nabízející stacionární programy, z čehož jedno 

je určeno výhradně pro klienty se závislostí na alkoholu, lécích a hazardní hře. 

Programy trvají většinou v délce šesti až osmi týdnů, intenzivní ambulantní 

léčbu formou denního stacionáře o délce tří měsíců nabízí dlouhodobě v ČR 

pouze zařízení provozované o.s. SANANIM v Praze. 

• krátkodobá a střednědobá ústavní péče – „Zvláštním typem lůžkových zařízení 

v ČR unikátním v Evropě i ve světě jsou tzv. záchytné stanice – speciální 

medicínská zařízení pro krátkodobý pobyt (v řádu několika hodin) a detoxifikaci 

při akutní intoxikaci zejména alkoholem.V současné době jich funguje patnáct. 

… Rezidenční medicínskou léčbu závislých pacientů poskytují psychiatrické 

léčebny a psychiatrická oddělení nemocnic.“99 Střednědobá ústavní péče je 

vymezena trváním v délce tři až šest měsíců, za cíl má abstinenci a směřuje k ní 

pomocí sdružení terapeutických a výchovně-edukativních přístupů. Krátkodobá i 

střednědobá péče jsou pouze jedněmi z etap dlouhodobého terapeutického 

procesu.100  

• rezidenční péče v terapeutických komunitách (TK) – „TK pracuje na 

následujících principech: aktivní podílení členů na léčení, vytvoření dobré 

komunikace na všech úrovních, podíl členů na rozhodování, kolektivnost, 

sociální učení, při kterém dostává člen komunity rychlou zpětnou vazbu o tom, 

jak jeho chování působí na druhé. TK pro léčbu závislostí mají navíc specifika. 

K nim patří vnitřní diferenciace komunity (členové komunity, kteří jsou v ní déle 

a osvědčili se, získávají ve srovnání s nováčky řadu výhod, jež se týkají 

propustek, návštěv nebo míry soukromí. Na druhé straně se od nich očekává 

větší zodpovědnost a aktivní podíl na léčbě ostatních). Většina TK pro závislé 

má jasná, všeobecně známá a prosazovaná pravidla. TK bývají „drug free“, 

tedy není povoleno do komunity přinášet alkohol nebo drogy. Závažné porušení 

                                                 
97 Kalina in Kalina a kol. (2003, 2.díl) s. 179-184 
98 http://www.drogy-info.cz/index.php/map/  ze dne 6.6.2010 
99 Mravčík a kol. (2009) s. 35-36 
100 Dvořáček in Kalina a kol. (2003, 2.díl) s. 195-199 
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pravidel znamená ukončení léčby, méně závažné dočasný pokles v hierarchii 

komunity na nižší stupeň s menší mírou výhod nebo jiné znevýhodnění. Léčba 

v TK může trvat podle zařízení řádově několik týdnů, ale i déle než rok.“101 

V systému péče TK předchází obvykle detoxifikace a ústavní léčba a navazují 

na ni doléčovací programy.  

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti102 počítá dvacet 

tři terapeutických komunit s pobytovým programem. TK jsou sdruženy 

v odborné sekci terapeutických komunit A.N.O.103 V současnosti má tato sekce 

10 členů (Fides Bílá Voda, Krok, Magdaléna, Nová Ves, Podcestný Mlýn, 

Renarkon, SANANIM Karlov, SANANIM Němčice, Sejřek, White Light I.).104 

• programy následné péče – navazují na detoxifikaci a na léčbu, měly by být 

v kontaktu se zařízením, od kterého klienta přebírají. Tyto programy jsou 

posledním článkem v systému péče o uživatele drog. Kuda105 konstatuje, že se 

používá buď termín doléčování, který je spojen s udržováním abstinence, avšak 

opomíjí intervence zaměřené na stabilizaci životního stylu a sociální integraci 

závislých osob. Rozmanitost potřeb podle něj lépe vystihuje termín následná 

péče. Mezi hlavní složky programu následné péče řadí psychoterapii, prevenci 

relapsu, sociální práce zaměřené na stabilizaci životního stylu a na pomoc se 

sociálně právními problémy, patří sem i pomoc s hledáním zaměstnání, zajištění 

chráněných pracovních míst či rekvalifikace. Místo zde má i lékařská péče, 

práce s rodinnými příslušníky i nabídka volnočasových aktivit. Programy by 

měly vést ke klientově osamostatnění a posílení jeho kompetencí žít svůj vlastní 

život. V praxi se doporučuje péče v minimální délce šest měsíců, spoustu klientů 

si tuto dobu prodlužuje až na jeden rok. Na konci programu se sepíše dohoda o 

ukončení kontaktu, kterou se jasně definuje konec účasti v programu.   

• substituční léčba – je „lé čba závislostí na opiátech pro ty pacienty, kteří nejsou 

schopni nebo ochotni plně abstinovat. Podáváním substituční látky z rukou 

lékaře se sleduje několik cílů: 

                                                 
101 Nešpor, Provazníková (1999) s. 32 
102 http://www.drogy-info.cz/index.php/map/  ze dne 6.6.2010  
103 Asociace nestátních organizací - http://www.asociace.org 
104 http://www.terapeutickekomunity.org/terapeuticke-komunity-sekce-tk-ano/  ze dne 6.6.2010 
105 Kuda in Kalina a kol. (2003, 2.díl) s. 208-212 
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- snížení rizik, plynoucích z injekčního užívání (metadon i další náhražkové látky 

se užívají v roztocích ústy a tedy není riziko nákazy AIDS, záněty jater, syfilidou 

apod.) 

- odstranění nutnosti obstarávat si prostředky na drogy trestnou činností 

(krádežemi, loupežemi) 

- snížení euforie (rauše), který znemožňuje uživatelům opiátů normální 

komunikaci s okolím 

- pravidelný styk uživatele drog se sociální pracovnicí a lékařem (musí si 

náhražkovou drogu osobně vyzvedávat) a tedy šanci pozitivně uživatele 

ovlivňovat k abstinenci, nalezení práce atd. 

- snížení rizik, jež díky pohybu uživatele opiátů na černém trhu nese celá 

společnost“106 

V ČR jsou k dispozici pro opiátovou substituční léčbu tři přípravky – metadon 

připravovaný z dovážené generické substance, dostupný pouze ve 

specializovaných substitučních centrech; Subutex s účinnou látkou buprenorfin 

od r. 2000; Suboxon s účinnými látkami buprenorfin a naloxon od února 2008. 

Od 1. února 2010 je Suboxon částečně hrazen zdravotními pojišťovnami, pokud 

je předepsán psychiatrem nebo lékařem s odborností „návykové nemoci“ v 

rámci substituční léčby závislosti na opioidech.107 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR informuje o aktuálním 

zvyšování dostupnosti substituční léčby i o nárůstu žadatelů o tuto léčbu (Oproti 

r. 2008 vzrostl počet léčených případů v Registru substituční léčby o téměř 45 % 

- o pět set padesát jedna klientů). Zaznamenává, že v roce 2009 hlásilo léčené 

klienty celkem třicet čtyři zdravotnických zařízení. Mezi nimi byli i praktičtí 

lékaři pro dospělé (dvě zařízení), ordinace psychiatrů (pět zařízení), osm věznic 

a Vojenská nemocnice. 

 

                                                 
106 http://www.drogy-info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/substitucni_lecba/opiaty_a_substitucni_lecba  
ze dne 6.6.2010 
107 Mravčík a kol. (2009) s. 33-35, http://www.drogy-
info.cz/index.php/pomoc_a_podpora/substitucni_lecba  ze dne 6.6.2010 
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V současné době se síť služeb snaží pokrývat co nejširší oblast potřeb lidí 

ohrožených drogami. Vynakládá velké úsilí v rámci primární prevence, vyhledává a 

kontaktuje uživatele drog, nabízí jim pomoc a léčbu v různých podobách tak, aby 

odpovídala individuálním potřebám každého jedince. A nezapomíná ani na doprovázení 

při návratu do reality po léčbě.  

Z čeho odborníci vycházejí, jak se dívají na závislost a jak konstruují své 

přístupy k závislým, se pokusím objasnit v následující kapitole. 
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2.3 Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti 

 

V Mezioborovém glosáři pojmů z oblasti drog a drogových závislostí108 je 

vysvětleno, že modely závislosti slouží k tomu, abychom si představili etiologii vzniku 

závislosti s adekvátní intervencí na ni. Nejstarším byl model deficitní (nemožná 

napravitelnost poruchy). Následoval model medicínský vycházející z představy o 

vrozené vadě, kdy ošetření spočívá v symptomatické či krizové péči. Na tento model 

navázal nový medicínský model považující závislost jako „zatím nevyzkoumanou 

poruchu“ a abstinenci jako pomocnou ruku pro zapouzdření poruchy, zaměřuje se na 

psychoterapeutické vedení. Psychodynamický směr zastává názor, že závislost souvisí 

s dosud neprokázanou psychickou poruchou. Humanistický přístup hájí rozhodnutí 

jedince žít svůj život i s drogou a nedoporučuje psychoterapii, pokud ji dotyčný odmítá. 

Rodinný model považuje závislost za symptom špatného fungování rodinného systému. 

Model behaviorální naopak vychází z teorie naučeného špatného chování. Sociální 

modely pokládají závislost za projev sociální nebo komunitní poruchy a snaží se řešit 

problém sociálními intervencemi. Morální model se dívá na závislého jako na 

„hříšníka“, který by se měl „napravit“ v nápravném zařízení. Bio-psycho-sociální model 

přičítá vzniku závislosti faktory individuální (tělesné i duševní), sociální a specifické 

faktory. 

Na počátku závislosti většinou nestojí pouze jedna příčina, proto se postupem 

času vyvinul i holistický109, neboli celostní model. Ten vychází z bio-psycho-sociálního 

modelu a uplatňuje alternativní terapie, jako je akupunktura, akupresura, aromaterapie, 

atd. Holistickým modelem však je i model, který se nazývá bio-psycho-socio-

spirituální.  

Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti vychází z bio-psycho-sociálního 

modelu vzniku a vývoje závislosti, se kterým poprvé přišel Urban počátkem 70. let, a 

nahlíží na vznik a vývoj závislosti ze čtyř úhlů pohledu:  

 

                                                 
108 Kalina a kol. (2001) s. 66 
109 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 81 
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Možné faktory podílející se na vzniku závislosti na biologické úrovni, 

psychologické úrovni a sociální úrovni jsou přehledně uvedené v tabulce od Nešpora a 

Csémyho s názvem Okolnosti zvyšující riziko zneužívání alkoholu a drog u dětí a 

okolnosti toto riziko snižující110. 

Spirituální úroveň, neboli v dnešní době spíše používaná existencionální111 

úroveň má za předpoklad, že „potřeba morálky a upamatování se na spirituální rozměr 

a potřeby člověka patří k normálnímu životu, k překonávání krize a uzdravování 

z nemoci – tedy i k léčbě drogových závislostí.“112 

Kalina113 vyjadřuje, že tato úroveň je vytvářena morálními přístupy aplikujícími 

sociální a sociálně-pedagogické postupy spojené s křesťanskou morálkou a věroukou a 

extrémními přístupy spirituálními, které za jedinou cestu z drogové závislosti považují 

náboženské obrácení, oddanost určité víře a život a práci v úzkém společenství podobně 

věřících pod trvalým duchovním vedením. Pokud se pominou extrémy těchto přístupů, 

má duchovní a morální rozměr k problematice závislostí a léčbě závislých stále co 

dodat.  

„Spiritualita“ je podle Všeobecné encyklopedie: „způsob duchovního života, 

který je vlastní osobnosti, škole, či životní situaci v nějakém náboženství nebo nezávisle 

na něm. Křesťanský duchovní život zahrnuje mravní úsilí, modlitbu, duchovní četbu, 

rozjímání, mlčení, chudobu, atd.“114 

Pro lepší představu používání pojmu „spiritualita“ v rámci péče o závislé zde 

přikládám ještě definici sepsanou v knize Drogy a drogové závislosti: „Spiritualita je 

vztahem k tomu, co mne přesahuje, k čemu se vztahuji jako k nejvyšší autoritě, řádu, 

ideji. Jde o intimní oblast přímého prožitku toho, co je za každodenním úsilím, co dává 

smysl tomuto úsilí, co dává smysl životu vůbec.“115 

                                                 
110 Viz Příloha IV 
111 Existencionální úroveň je dle slov Prokopa Remeše spjata s otázkami o smrti (člověk z ní má strach), o 
hodnotách ( Co je dobro a zlo? Jsou objektivní nebo subjektivní? Jestli to není empirické, kdo je dárcem 
hodnot?) a o smyslu života (Má život nějaký smysl? Je něco, k čemu jsem volán, co mám splnit? A pokud 
ano, kdo mi ten smysl dává, kdo ho určuje?). Sebezkušenostní seminář hagioterapie. (2008) 
112 Kalina in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 81 
113 Tamtéž s. 80-81 
114 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Díl 4, Ř-Ž. (1998) s. 190 
115 Kudrle in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 93  
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Spirituální úroveň nejvíce popularizovalo společenství Anonymních 

alkoholiků116, neboli mužů a žen, kteří dospěli k závěru, že ztratili schopnost ovládat 

pití alkoholu a tím způsobili různé problémy. Schází se, aby se navzájem dělili o své 

zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a pomáhat ostatním 

uzdravovat se z alkoholismu. „V ětšina členů A.A. je přesvědčena, že nenašla řešení 

problému s alkoholem díky silné vůli, nýbrž jen prostřednictvím síly větší než je naše. 

Každý má však právo chápat tuto moc podle sebe. Mnoho z nás jí říkají Bůh, ale jiní si 

myslí, že to je skupina A.A., a další na něco takového vůbec nevěří. U A.A. je místo pro 

lidi všech různých přesvědčení nebo i bezvěrectví.“117 Základem A.A. programu 

osobního uzdravení je přijetí „Dvanácti kroků“ 118, kde mimo jiné člověk uznává svoji 

bezmocnost, vzdává se svého závislého Já, sebestředného pojetí, pocitů ublíženosti a 

hostility. Odevzdává svůj život do rukou větší síly, než je síla lidská, učí se pokorně 

naslouchat a přijímat možnosti, které život reálně poskytuje.  

Myšlenky dále rozvádí Kudrle: „Tyto pojmy… stávají se však zcela 

hmatatelnými, pokud terapeutický program oslovuje tyto nejhlouběji uložené potřeby 

v člověku. Vždyť všichni známe dilema v léčebných programech, které lze shrnout větou: 

„jsem střízlivý, kdy budu šťastný?“ Existencionální prázdno, deprese, ztráta smyslu 

bytí, jsou témata, která zůstávají, i když člověk již stabilizoval svoji abstinenci. Proto je 

důležité v terapeutickém programu, ale i v programech primární prevence, pamatovat 

na přístupy, které se dotýkají této roviny potřeb. Otevřenost terapeuta pro tyto otázky je 

předpokladem pro úzdravu na existenciální úrovni. Objevují se tvrzení, že krize, kterou 

znamená závislost, je především duchovní krizí.“ 119 

Tato tvrzení vycházejí například z úst Grofové, která se sama léčila 

z alkoholismu za pomoci A.A.. Ta označuje závislost jako „žízeň po celistvosti“ a 

zároveň se snaží své zkušenosti a poznatky nyní předávat dál:  

                                                 
116 Anonymní alkoholici měli svůj počátek v r.1935 v USA, ve městě Akron. V roce 1939, s vydáním 
knihy Anonymní alkoholici, ze které společenství odvodilo svůj název, společnost začala působit i na 
mezinárodní úrovni. Dnes se A.A. skládá z více než 2 000 000 mužů a žen ve 141 zemích. Tito lidé se 
pravidelně setkávají v místních skupinách, pořádají „uzavřená setkání“ jen pro alkoholiky a „otevřená 
setkání“, kde jsou vítány i jejich rodiny. Po celém světě nyní existuje více než 89 000 skupin, včetně 
stovek skupin v nemocnicích, ve vězeních a v ostatních institucích. Principy zajišťující přežití a růst tisíců 
skupin A.A. jsou sepsány do „Dvanácti tradic“(viz Příloha VII)   44 otázek (1994) 
117 Nově příchozí klade otázky… (1996) 
118 Viz Příloha VIII 
119 Kudrle in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 93 
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„Duchovní žízeň nás nutí hledat naplnění a my se ji mylně snažíme utišit 

špatným způsobem.“120 

„Skryté hledání celistvosti chybně vedeme směrem k vnitřním a vnějším 

činnostem, návykovým látkám a vztahům, které nám neposkytnou odpovědi, po nichž 

prahneme, ani nezaplní duchovní prázdnotu. Nepřetržitý problém připoutání121 a 

výsledná bolest nám znemožňují najít cestu k případné radosti a svobodě. … Připoutání 

nás odděluje od Boha.“122  

„P řipoutaný nebo závislý člověk žije v iluzi omezeného malého já. Žije ve stavu 

mylné identity. V průběhu procesu uzdravování se snažíme znovu objevit sami sebe. … 

Zásadním prvkem procesu duchovního růstu je uvolnění nebo přeměna pout a 

závislostí.“123 

Grofová cituje C.G. Junga, který ve svém slavném dopise Billu Wilsonovi 

napsal: „Alkohol se latinsky řekne „spiritus“ a vy používáte stejné slovo pro nejvyšší 

duchovní prožitek i pro nejzákeřnější jed. Je třeba si říkat: „spiritus contra spiritum“. 

Spiritus, neboli Duch boží, léčí neblahé následky alkoholu, neboli „špiritusu“.“124  Ona 

Jungovu výzvu doplňuje: „Tento recept doporučuje rozvíjení spirituality jako léku proti 

alkoholismu, ale je možno jej použít i v případě ostatních forem závislosti, včetně 

závislosti na drogách, jídle, sexu, lidských vztazích, moci a hazardu. Začneme-li hasit 

tuto žízeň prožíváním Boha namísto předmětem závislosti, časem dosáhneme 

uspokojení, po němž prahneme.“125  

Pokud se lidem podaří vrátit se tam, odkud vyšli, prožívají pak následující: 

„Jsme zajedno s Bohem, který nás objímá  a vede prostými úkoly všedního života.“  

O spiritualitě jako takové Grofová126 poznamenává, že je mnohdy braná jako 

zakázané téma, u mnoha lidí vyvolává nepříjemné pocity, je tabuizovaná, skrývaná a 

nezmiňovaná, přestože je ústřední součástí života, přestože je jednou ze základních 

složek lidské existence.  

                                                 
120 Grofová (1998) s. 141 
121 Připoutání se je přimknutí se k člověku, zvířeti, věcem, cílům, k profesní roli… z důvodu potřeby 
uspokojit nenaplněnou potřebu být milován a přijímán, z důvodu strachu nebo úniku z bolesti, ale také 
z důvodu snahy vytvořit si pocit bezpečí a důležitosti. Takto připoutání vysvětluje Grofová (1998, s. 141). 
122 Grofová (1998) s. 142-143 
123 Tamtéž 174-175 
124 C.G. Jung in Grofová (1998) s. 31 
125 Grofová (1998) s. 31 
126 Tamtéž s. 32 
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Výše zmíněné myšlenky podtrhuje Kudrle127 fakty, že spoustu lidí hledá 

v drogách naplnění právě této potřeby, a to buď užíváním stimulancií a tanečních drog 

na diskotékách s touhou po skupinové transcendenci, nebo opiátů v izolaci a ústraní 

s očekáváním prolomení vlastní osamělosti v mimořádných prožitcích. Místo vnitřní 

svobody však toto experimentování přináší uživateli fatální vazbu na drogu, závislost… 

Kudrle také vysvětluje kořeny závislosti a říká: „Jestliže hledáme hlubší kořeny 

vzniku závislosti, nacházíme je právě v antagonismu a napětí protikladů světa. Ty jsou 

zdrojem  neklidu, tužeb a hledání, jsou zodpovědné za základní dynamiku vývoje vůbec. 

V tomto hledání se rodí hlubší motivace a potřeby: 

1) potřeba vyhnout se bolesti či nalézt zklidnění, ulevit si od bolesti fyzické i duševní, na 

individuální či na kolektivní úrovni. Patří sem i bolest z prožívané nudy, z neuspokojení, 

bolest z pocitů odlišnosti od druhých, z nízkého sebehodnocení, 

2) potřeba cítit se energický, výkonný, kompetentní, bezproblémový, zbavit se vnitřních 

zábran, dosáhnout euforie a radosti, 

3) potřeba transcendence utrpení v zážitku splynutí a/nebo sebepřekročení, jednoty se 

sebou samým a s druhými, jednoty s Bohem. 

Tyto tři vektory jsou hluboce založeny. Jsou zčásti nevědomé, zčásti s 

uvědomovaným a reflektovaným dopadem. Mají i svojí biologickou komponentu a sílu 

instinktu. Všechny tři nacházejí i své korespondující drogy, které umocňují tyto prožitky 

- 1) Opioidy: látky tlumící bolest, 2) Stimulancia: látky přinášející slast a euforii, 3) 

Psychedelika: (složenina slov psyché=duše a delein=zjevovat): látky zjevující cosi z 

nejhlubších úrovní lidské psychiky.“128 

Z hlediska primární prevence charakterizuje Kudrle spirituální úroveň slovy: 

„Rizikovým faktorem abusu drog v této oblasti bývá absence smyslu života, 

duchovních hodnot a duchovní autority. Nevyvážené zaměření k materiálním ziskům, ale 

i rozčarování nad pomíjivým uspokojením, které přinášejí. Iluzivní štěstí v dopřávaném 

si maximu požitků. Nerozvíjená introspekce a naslouchání vnitřnímu Já. Nerozvíjení 

pokory, smyslu pro zázrak, mýtické a mytologické poznání světa, absence posvátných 

rituálů typu iniciačních a přechodových rituálů.  

                                                 
127 Kudrle in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 94  
128 Kudrle (2006) s. 2 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky 
 

  
 

  45/200 

Často rozpoznáváme na počátcích abusu absenci signifikantních autorit, které 

jsou nahrazeny autoritami disponujícími namísto síly hrubostí, namísto vnitřní krásy 

vnějšími dekoracemi, namísto mentální síly arogancí. Chybějící rituály jsou nahrazeny 

rituály gangů ulice, mazáckou, nebo „internátní“ vojnou. Momentální upokojování se 

stává základním motivem života. Poživačnost, intenzita a bezodkladnost těchto potřeb je 

forsírovaná klipovou rychlostí současného života „in“.“129 

Kudrle130 připomíná programy, které na úrovni sekundární prevence pracují se 

spirituálními předpoklady a považují univerzální spiritualitu za primární dimenzi lidské 

existence. Tyto programy vycházejí z jungiánských tradic, z transpersonální 

psychologie, nebo jsou založeny na religiózní bázi. Zaměřují se na aspekty životního 

smyslu nebo údělu, na pojetí víry v Boha, lidské sounáležitosti a soucítění, pokory a 

respektu k tomu, co přesahuje individuální Já. Příkladem jsou hnutí Teen Challenge (viz 

níže) a Anonymní alkoholici.    

Na úrovni terciární prevence Kudrle131 vidí ve spirituální dimenzi zvláštní úlohu 

-  v pomoci nemocným s terminálním vývojem choroby AIDS a umírajícím. V tomto 

aspektu dochází k propojení psychologické pomoci se spirituálním rozměrem, jejichž 

snahou je najít smíření s fyzickou smrtí. 

 

Proč jsem tolik prostoru věnovala právě spirituální/existencionální dimenzi a 

proč se jí budu věnovat i v dalších částech diplomové práce? Přesnou odpovědí na tuto 

otázku je „žert“ kolující mezi členy A.A.: „Náboženství je pro ty, kdo nechtějí jít do 

pekla, a duchovno pro ty, kdo v pekle byli a nechtějí už zpátky.“132 Grofová dále 

myšlenku vysvětluje a říká, že závislí prožívají peklo na zemi, a pokud se z něj chtějí 

vymanit, musí „postupovat směrem k přímému prožitku Boha a jeho vlivu v našem 

každodenním životě. Opět se zde uplatňuje Jungovo heslo „spiritus contra spiritum“, 

uvědomění si a využití Ducha proti ničivé síle závislosti.“133 

                                                 
129 Kudrle in Kalina a kol. (2003, 1.díl) s. 146 
130 Tamtéž s. 147 
131 Tamtéž s. 148 
132 Grofová (1998) s. 161 
133 Tamtéž s. 161 
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2.4 Religiozita v české společnosti  

 

Než představím zařízení pečující o závislé i v duchovním rozměru, ráda bych 

zde shrnula, jaká je situace v České republice ohledně názorů na existenci Boha, na 

existenci „něčeho nad námi“, jak lidé přistupují k náboženstvím, jaký vztah mají k 

duchovnu… 

 

„Náboženskost“ neboli duchovnost, spiritualita je vysvětlena Remešem jako 

geneticky daná vlastnost lidské psychiky, evolučně výhodná a mimořádně mocná 

intervenující síla lidského duševna, kterou mají všichni lidé, ovšem -podle sociologů - 

mnozí v různé míře potlačenou.134 

Česká veřejnost je na evropské poměry velmi sekulární135. Většina Čechů se 

hlásí k tomu, že jsou nevěřící, agnostici136 nebo ateisté137.138  

Mezinárodní zpráva o svobodě náboženství za rok 2009 v Oddíle I. o 

náboženské demografii uvádí: „Země má rozlohu 78.867 čtverečních km a 10,2 milionu 

obyvatel. Obyvatelstvo je převážně homogenní s dominantní křesťanskou tradicí. V 

důsledku čtyřiceti let vlády komunismu v letech 1948 až 1989 se však drtivá většina 

obyvatel nehlásí k žádnému organizovanému náboženství. V průzkumu veřejného mínění 

v roce 2008 provedeném Střediskem empirických výzkumů (STEM) se 34 % respondentů 

označilo za věřící, zatímco 39 % se prohlásilo za ateisty. Pouhých 25 % občanů 

mladších 29 let se hlásilo k víře v Boha. Obdobně v květnu 2007 v průzkumu 

organizovaném Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 55 % občanů vyjádřilo 

nedůvěru k církvím, zatímco pouhých 28 % uvedlo, že církvím důvěřuje. Po „sametové 

revoluci“ v roce 1989 bylo zaznamenáno oživení zájmu o církve; počet těch, kteří se 

                                                 
134 Sebezkušenostní seminář hagioterapie. (2008) 
135 „sekularizace - zesvětštění, pokles religiozity“ Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Díl 4, Ř-
Ž. (1998) s. 72 
136 „agnosticismus – přesvědčení, že člověk nemůže poznat nic, co přesahuje jeho zkušenost: základy 
světa, poslední příčiny věcí, náb. skutečnosti. Někdy také znamená skepsi vůči pozitivnímu náboženství.“ 
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Díl 1, A-F. (1996) s. 37 
137 „ateismus – popření Boha, obvykle nejen jako osobního Boha či bohů teistických náboženství, ale 
jakékoli i neosobní absolutní skutečnosti; též popření smysluplnosti a užitečnosti jakéhokoli 
náboženství…“ Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Díl 1, A-F. (1996) s. 157 
138 Eurobarometr 65 (veřejné mínění v zemích Evropské unie): Jaro 2006. 
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hlásí k víře nebo se podílejí na organizovaném náboženském životě, však od té doby ve 

všech krajích země neustále klesá. 

33 % obyvatelstva patří k římskokatolické církvi, 3 % k protestantským církvím, 

1 % k církvi československé husitské a 2 % k ostatním náboženským skupinám. Pět 

procent populace pravidelně navštěvuje katolické bohoslužby, přičemž většina z nich 

žije na jižní Moravě v olomoucké a brněnské diecézi. Jedno procento obyvatel 

představují praktikující protestanti. 

V roce 2004 byl jako oficiálně uznané náboženství zaregistrován islám a čelní 

představitelé zdejší muslimské komunity odhadli počet muslimů v zemi na několik tisíc. 

Jsou zde dvě mešity, které stojí v Brně a v Praze, ale na území státu existují další 

modlitebny.  

Převážná část historické židovské komunity, která před nacistickou okupací 

území dnešní České republiky čítala přibližně sto tisíc obyvatel, byla zavražděna během 

holocaustu. V zemi se k židovské komunitě oficiálně hlásí asi 3.000 osob.“139 

Přesné počty obyvatel, jejich náboženské vyznání a přiřazení k církvím ukazuje 

tabulka v Příloze IX a podíl věřících je patrný z mapy v Příloze X  (údaje jsou z r. 

2001).140  

„V průzkumech projektu Eurobarometr v roce 2005 odpovědělo 19 % tázaných 

Čechů, že věří v Boha, 50 % věří v nějakou životní či duchovní sílu a 30 % nevěří v nic z 

toho.  

Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 je většina populace (59 %) bez 

vyznání.“141  

Z rozdílných výsledků výše uvedených studií můžeme vyrozumět, že řada lidí se 

nepřiřazuje k žádné církvi, při sčítání lidu zaškrtne kolonku „bez vyznání“, ale přitom 

věří v nějakou životní či duchovní sílu, jak vyplývá z průzkumu Eurobarometr. 

Z Centra pro výzkum veřejného mínění142 známe výsledky studie Jaké hodnoty 

jsou pro nás důležité?143 z roku 2008. Žít podle svého přesvědčení je velmi či spíše 

                                                 
139 Ministerstvo zahraničí USA (2009) 
140 Demografická příručka 2007. 
141 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko  ze dne 1.6.2010 
142 Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického ústavu 
AV ČR, v.v.i. 
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důležité pro dohromady 94 % obyvatel, kdežto žít podle náboženských zásad jen pro 29 

% obyvatel. Tento výzkum také srovnává vývoj hodnot v čase – ukazuje, že život podle 

svého přesvědčení je pro občany stále stejně důležitý na rozdíl od života podle 

náboženských zásad, jehož důležitost od roku 1990 klesla o 8 %.    

Haberlová144 upozorňuje na problémy empirického zkoumání religiozity, 

upozorňuje na to, že religiozitu je třeba zkoumat ze širších úhlů pohledu a v mnoha 

rozměrech. Ty se Středisko empirických výzkumů (STEM) pokusilo zahrnout do svých 

výzkumů. Z výsledků je zřejmé, že pouze pro 15 % lidí existuje osobní Bůh, pro 43 % 

existuje cosi jako duch nebo životní síla, 21 %  neví, co si má myslet a pro 21 % platí 

výrok „Skutečně si nemyslím, že existuje nějaký druh duchovní, Božské    nebo životní 

síly.“ Z otázek o vztahu k náboženství vysvítají odpovědi mladých lidí, kteří ve větší 

míře odpovídají, že ještě nejsou rozhodnuti. Pokud je v otázkách o víře zahrnut i rozměr 

intenzity, započítá se velká část populace do slabě věřících, pokud v otázkách tento 

rozměr chybí, považují se za ateisty.  Zhruba 50 % dospělé populace se alespoň jednou 

ročně účastní bohoslužby. Přes 40 % Čechů se řadí k římskokatolické církvi, přestože 

třeba nejsou pokřtěni. Postoje ovlivňuje i fakt, zda člověk pochází z nábožensky 

založené rodiny – v ČR je to přes 35 % dospělých. U více než 30 % populace se 

můžeme setkat dokonce s názorem, že církev má přílišný vliv na dění ve společnosti. 

Pro téměř 60 % společnosti je církev neužitečná instituce, tento postoj má vzestupnou 

tendenci. Představa, že by se měla propojovat víra v Boha s politikou, je nepřijatelná 

téměř pro 90 % obyvatel. Pro zhruba 70 % je v politice důležitější důraz na životní 

úroveň a ekonomickou prosperitu, než důraz na duchovní hodnoty a lidské vztahy. 

Současně s tím si podobný počet lidí myslí, že morálka je problémem, který musí naše 

společnost řešit. Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že lidé, zejména mladí, neuznávají 

tradiční hodnoty. 

Podle Prudkého145 jsou postoje k náboženstvím, názory na existenci Boha, nebo 

jiné vyšší síly a hodnotové systémy spjaty s postojem ke smyslu existence. V České 

republice až téměř 80 % lidí souhlasí s výrokem „Život má jen ten smysl, který mu sami 

dáme“ a řadí se tak do kategorie lidí aktivně přistupujících ke svému životu s možností 

ovlivňovat vlastní život. Pro českou společnost je příznačný velmi nízký podíl nihilistů 

                                                                                                                                               
143 Červenka (2008) 
144 Haberlová (2003) 
145 Prudký in Potůček, Mašková a kol. (2009) s. 211-212 
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s názorem „V mých očích neslouží život žádnému zvláštnímu účelu“. O něco více je 

fatalistů ztotožněných s výrokem „Člověk může sotva co změnit na průběhu vlastního 

života“. Náboženská orientace, neboli „Život má pro mě smysl, protože existuje Bůh“ je 

stěžejní pro čtvrtinu populace. Podíl nihilistů a trochu i fatalistů roste, zřejmě na úkor 

nábožensky orientovaných lidí.    

V současnosti pozoruhodný nárůst potřeb spirituálního naplnění je vyvolán 

pravděpodobně způsobem života dnešní společnosti. Komorous tvrdí, že „konzumace 

drog pouze odráží stav společnosti - bez ducha, bez víry, bez morálních mantinelů, 

vystavení dětí od narození tlaku konzumu, reklamám, časové zaneprázdněnosti 

rodičů,… To vše je dáváno protivníkovi v plén a je to ornou půdou pro šíření drog a 

nevázaný život. A drogy pak likvidují člověka komplexně, po všech jeho stránkách – 

fyzické, psychické, duševní a zejména duchovní.  

S tímto způsobem života také souvisí to, že v našem státě je přes 300 sekt, které 

nabízejí náhražku a vyplňují volný prostor, kde chybí duchovní profesionálové. Spoustu 

lidí dnes řídí své životy pomocí kartářek, čarodějnic, horoskopů,.. I to je právě odrazem 

konzumní společnosti, konzum se dostává do výše. V dnešní době hlad po duchu, po víře 

je, lidé  touží po duchovním životě. Záleží pak, k jakému duchovnu se člověk dostane. 

Problém nastává, když tohoto člověka dostane do spárů satanista, drogový dealer, 

extrémista, nebo „jen“ konzumista. Musíme přirozeně působit na své okolí a předávat 

křesťanské hodnoty, je třeba nabízet lidem alternativu.“  
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2.5 Zařízení nabízející pomoc i z duchovního hlediska 

 

 I v České republice, ateistické zemi, najdeme zařízení či sdružení, která 

považují spirituální rozměr člověka za důležitý, a proto nabízejí programy rozvíjející 

klienty i v tomto směru. Nutno konstatovat, že i v dnešní době jsou lidé hledající a 

prahnoucí po poznání, cítící, že duchovno je součástí života člověka, a proto přicházejí 

a prosí o pomoc. Kdyby tato potřeba v lidech nebyla, tato zařízení by už dávno zanikla.   

Uvádím zde několik z nich. 
 

 

Saleziáni Dona Bosca  

Salesiáni jsou řeholní společnost, která se věnuje výchově mládeže. Za tímto 

účelem salesiáni provozují řadu středisek mládeže a podnikají nejrůznější aktivity pro 

mladé lidi. Činnost organizace vychází z výchovných principů preventivního systému146 

a je inspirovaná životem sv. Jana Boska.  Zahrnuje sportovní, kulturní, vzdělávací 

aktivity – kluby, kroužky, oratoře147, turnaje, besídky, festivaly, semináře, 

výlety, tábory …148 

Do široké salesiánské rodiny patří Salesiánky. Hlavním posláním sester je 

výchova mládeže se zvláštním zaměřením na děvčata na okraji společnosti.149 

 

Hagioterapie  

V Psychiatrické léčebně Bohnice je nabízen pacientům léčícím se ze závislosti 

unikátní druh skupinové psychoterapie – hagioterapie. Jedním z nástrojů jejího působení 

je projektivní práce s biblickými příběhy. Pacienti nemusí být věřící, nevychází se 

                                                 
146 „Jde o výchovnou metodu, která má dva konstitutivní prvky: 1) salesiánský přístup k mladým 
charakteristický ochotou sdílet jejich život, citlivostí k jejich potřebám a hodnotám, otevřeností k dialogu, 
vírou v dobro v každém z nich, jejich bezpodmínečným přijímáním a stálým povzbuzováním k jejich 
vlastní iniciativě; 2) salesiánské výchovné prostředí – je pozitivním prostředím osobních vztahů, nabité 
životem a nabídkami k osobnostnímu růstu, tvořené primárně samotnými mladými lidmi. V tomto 
prostředí je úzce provázána výchova s evangelizací.“ Svoboda (2008) s. 11  
147 „V užším slova smyslu – prostor pro spontánní činnost dětí v jejich volném čase. Náplň tvoří 
především volnočasové aktivity, které se odvíjejí od zájmů cílové skupiny.“  Svoboda (2008) s. 14 
148 http://www.sdb.cz/  ze dne 8.6.2010 
149 http://www.fma.cz/  ze dne 8.6.2010 
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z premisy existence Boha, ale z premisy všeobecné přítomnosti náboženských struktur v 

lidské psychice. O Bohu se diskutuje stejně jako o dalších postavách z příběhu. 

Hagioterapie nemá za cíl evangelizovat, ale pomocí těchto příběhů se řeší 

existencionální otázky, otázky o smyslu života, o smyslu lidského bytí. Také dává 

nahlédnout  sám  na sebe, diskutuje se o dobru a zlu, o hodnotách a vzorcích chování a 

hledá se cesta, jak napravit závislostí způsobené zlo.150 

 

Anonymní alkoholici a Anonymní narkomani 

Opírají se o Boha, či jinou vyšší moc, jak ji kdo chápe. Vycházejí z toho, že 

člověk je sám o sobě slabý a že k překonání své závislosti potřebuje pomoc „zeshora“.  

Kdo jsou Anonymní alkoholici a jakým způsobem jsou zajištěna jejich setkávání, jsem 

vysvětlila v této práci kapitole 1.3 Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti. 

Anonymní narkomani fungují na stejném principu, jen jsou zaměřeni na jiný typ 

závislosti. 

 

Komunita Cenacolo  

Cílem komunity je vyhledávání a léčba drogově i jinak závislých, především z 

řad mladistvých. Česká komunita je založena zatím jako výhradně mužská. Odlišnost od 

podobně zaměřených společenství spočívá v naprostém odevzdávání se do vůle Boží. 

Úspěšnost léčby podle sestry Elvíry (zakladatelky tohoto díla) spočívá v nalezení 

harmonické rovnováhy mezi prací, modlitbou, půstem a účastí na mši svaté. Ona věří, 

že vyléčit člověka může jedině Bůh, který je Láska. Osobní vztah k Bohu však není pro 

přijetí do komunity podmínkou.151  

 

Nemocnice Pod Petřínem  

Sama o sobě nemá za cíl evangelizovat, je nemocnicí jako každá jiná. Ale 

mládeži na detoxifikačním oddělení nabízejí sestry Boromejky jednou týdně adoraci-

modlitbu v kostele u nemocnice. Také za nimi dochází kněz z nemocniční  duchovní 

                                                 
150 http://www.hagioterapie.cz/  ze dne 8.6.2010 
151 http://www.cenacolo.cz/  ze dne 8.6.2010 
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služby a je k dispozici k rozhovorům. Mladí lidé tak mají šanci setkat se s Kristem a 

jeho láskou a při návratu zpět do svého přirozeného prostředí nemusí být sami. Mohou 

využít služby křesťanských dobrovolníků žijících v blízkosti jejich bydliště a opřít se o 

ně v krizových situacích, se kterými se musí mnohdy doma, zpátky v realitě potýkat. 

Tuto pomoc se mladým lidem také snaží sestry zprostředkovat.152 

 

Institut Krista Velekněze 

Občanské sdružení IKV spadá pod katolickou církev a je dobrovolným 

sdružením lidí, kteří společným životem podle křesťanských zásad vytvářejí zázemí pro 

pomoc jedincům (lidem bez domova, bývalým trestancům, alkoholikům, narkomanům, 

prostitutkám, atd.)  bez dostatečných rodinných a příbuzenských vztahů nutných k 

dosažení nebo udržení zdraví, duševní vyrovnanosti, případně harmonického vývoje. 

Sdružení poskytuje těmto lidem fyzickou a duchovní pomoc, aby dokázali znovu 

povstat a osvědčit, že dokáží žít lépe.153 

 

Teen Challenge International 

Teen Challenge International je klíčovou organizací pro praktickou část této 

práce, proto jí věnuji samostatnou kapitolu. 

                                                 
152 15. konference o mládeži na téma Závislosti 
153 http://www.ruzenec.cz/Dekanatjesenik/InstitutVK/InstitutVK.htm  ze dne 23.6.2010, 
http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4808  ze dne 23.6.2010 
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2.6 Teen Challenge International 

 

Teen Challenge International (TCI)154 je křesťanská mezinárodní organizace, 

která pomáhá lidem s problémem závislosti. Byla založena v r. 1958 v New Yorku 

pastorem Davidem Wilkersonem a dnes je rozšířena do více než 95 zemí světa. V České 

republice působí od roku 1994, kde je založena Apoštolskou církví155 a registrována na 

Ministerstvu kultury jako účelové zařízení církve. Je to nestátní, nezisková organizace. 

V čele stojí ředitel Petr Ministr a národní rada.  

TCI provozuje v ČR  pět kontaktních center, síť rehabilitačních a 

resocializačních středisek pro závislé (v současné době dvě mužská a jedno pro ženy), 

provozuje streetwork, působí v rámci primární prevence na školách, spravuje tři centra 

pro děti a mládež, působí ve věznicích a psychiatrických léčebnách, zakládá podpůrné 

skupiny „Bod obratu“ (členové si navzájem pomáhají se zvládáním problémů). 

TCI je program se zaměřením na konkrétní pomoc lidem všech věkových 

kategorií v jejich vztahu k Bohu, k sobě samotným a k jejich rodinám. Teen Challenge 

věří v druhou šanci. Cílem je napomoci k zásadní změně chlapců, dívek, mužů a žen, 

jejichž životy byly zasaženy problémy v rodině, s hněvem, nenávistí, rebelií, násilím, 

depresí, zneužíváním drog a dalšími problémy ovládajícími jejich život. Pracovníci 

přinášejí lidem evangelium a na základě biblických principů a víry v Boha jim pomáhají 

naučit se řešit jejich problémy a žít plnohodnotný a zodpovědný život. Teen Challenge 

se snaží pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky zdravými, svobodnými od závislosti, 

                                                 
154 http://teenchallenge.cz/  ze dne 9.6.2010, Teen Challenge International ČR. Výroční zpráva za rok 
2009. 
155 „Apoštolská církev v ČR patří do skupiny církví evangelikálních (charakteristické důrazy na nutnost 
zkušenosti osobního obrácení a znovuzrození, jež se promítne do osobní aktivní angažovanosti ve všedním 
životě a zvláště v oblasti misijní; důraz na naprostou autoritu Písma (Bible) v jeho doslovném znění; 
hledání společenství se všemi stejně smýšlejícími přes hranice národů a konfesí), svobodných (původně 
usilování o maximální nezávislost na státu a vyloženě dobrovolné členství, v současnosti oslabovaní 
těchto tendencí), vyžadujících osobní obrácení jako podmínku členství; zároveň se svou věroučnou 
orientací řadí mezi církve letniční, protože stejný důraz klade na zkušenost křtu v Ducha sv. … Letniční 
hnutí vzniklo počátkem 20. století v USA, v ČR se domohlo uznání teprve počátkem roku 1989 pod 
názvem Apoštolská církev. Základními jednotkami její organizace jsou samostatné místní sbory vedené 
pastorem, „druhým pastorem“ a radou starších. Zástupci sborů se scházejí na pravidelných 
konferencích. V čele církve stojí biskup se čtyřmi zástupci a radou církve. Pro koordinaci svých aktivit na 
poli charitativním a misijním zřídila Apoštolská církev Diakonii apoštolské církve a řadu 
specializovaných odborů. Vydržuje též vyšší odbornou školu misijní a teologickou v Kolíně. Je členkou 
Ekumenické rady církví v ČR.“  Filipi a kol. (2008) s. 21-22, 57, 131   



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky 
 

  
 

  54/200 

citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve 

společnosti, rodině i zaměstnání jako zralé osobnosti. 

Ve Spojených Státech proběhlo několik nezávislých studií, které ukazují na více 

než 80% úspěšnost u těch, kteří dokončili programy TC v rehabilitačních a 

resocializačních střediscích. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 Výzkumný problém a místa šetření 

 

V předchozí, teoretické části práce jsem shrnula problematiku závislostí 

z obecného hlediska i z hlediska stavu na současné české scéně. Více prostoru jsem 

věnovala péči o uživatele návykových látek ve spirituální rovině a tím jsem naznačila, 

jakým směrem bude zaměřeno výzkumné šetření této práce.  

Záměrem mého šetření je seznámit se s organizací Teen Challenge International 

(TCI), proniknout do jejích aktivit a pochopit její smysl a přínos pro lidi, se kterými 

pracuje. Základní otázky, na které hledám odpověď, jsou: 

� Jaký smysl má přivádět lidi k Bohu? 

� Co dává člověku víra v Boha? 

� Jakým způsobem člověka poznání Boha a uvěření v Něj může proměnit? 

� K jakému stylu života ho nasměruje?   

� Je rozdíl ve vnímání Boha a Jeho projevů u dětí a dospělých? Neboli uděluje 

všem stejné milosti bez ohledu na věk? 

 

Pro získání odpovědí na své otázky jsem zrealizovala šetření ve třech zařízeních 

TCI. Na začátku roku 2010 jsem se seznámila s prvním z nich, Centrem pro děti a 

mládež, kde jsem provedla šetření na pomezí kvalitativního a kvantitativního přístupu. 

Poté jsem zapojila dvě rehabilitačně-resocializační střediska – Středisko pro muže 

Poštovice a Středisko pro ženy Poštovice156. Šetření bylo tedy rozděleno na dvě části, 

první se týkalo dětí a jejich pracovníků, druhé studentů157 ze Středisek a jejich 

pracovníků.  

                                                 
156 Do konce dubna 2010 Středisko pro ženy sídlilo v Černuci. Stále pod tímto názvem je zatím vedeno na 
internetových stránkách (http://teenchallenge.cz). Do Poštovic se středisko přestěhovalo kvůli potřebě 
navýšení kapacity.    
157 Ve Střediscích TCI se používá pro klienta označení „student“, proto ho i já v této práci užívám v tomto 
smyslu. 
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V následujících kapitolách přináším informace o průběhu šetření a předkládám 

výsledky obou částí šetření. Všechna data v této práci byla použita za souhlasu 

respondentů.  
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3.2 Realizace výzkumného šetření 

 

Zaměření diplomové práce nebylo od počátku směřováno k Teen Challenge. Na 

podzim roku 2009 jsem se domnívala, že se budu věnovat všem programům zmíněným 

v kapitole 2.5 působícím i v rovině duchovních potřeb člověka. Zaměření se však 

postupem času profilovalo a nakonec padlo rozhodnutí věnovat se pouze TCI. Jejich 

široká nabídka služeb, léty ověřené programy a bohaté zkušenosti mi poskytly 

dostatečně velký prostor pro hledání odpovědí na mé otázky. 

Nejen kvůli dostupnosti, ale hlavně i kvůli rozmanitosti nabízených služeb jsem 

pro svou práci zvolila Centrum pro děti a mládež TCI, kde jsem po tři týdny v zimě 

2010 pozorovala dění v klubu a metodou dotazování technikou rozhovoru 

s uzavřenými, ale především otevřenými otázkami se snažila zjistit odpovědi na své 

otázky. Pracovníky Centra jsem poprosila o vyplnění dotazníků s otázkami jinak 

položenými, ale tématicky stejnými. Šetření zde uskutečněné proběhlo na pomezí 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Otázky se týkaly jak jedince samotného, tak 

okruhů víry v Boha, názorů na jeho význam v životě člověka, názorů na fungování 

CDM a jeho odlišnost od ostatních podobných zařízení.158  

Druhou část šetření jsem realizovala za pomoci studentů a pracovníků výše 

uvedených středisek. Vzhledem k značnému počtu komplikací mi nebylo umožněno 

uskutečnit šetření, jak jsem původně předpokládala. Nemohla jsem středisko navštívit 

na delší dobu, ani se studenty a pracovníky více hovořit, proto jsem pro toto již 

vyloženě kvalitativní šetření opět sepsala otevřené otázky. Tentokrát se však nejednalo 

o vyplnění dotazníků, ale o osnovu sloužící k volnému sepsání vyprávění.  Otázky 

vycházely z okruhů určených dětem a pracovníkům CDM, takže v osnově nechyběl bod 

věnovaný víře v Boha, proměně dané konverzí159, specifikům Střediska TCI a 

odlišnostem od ostatních léčebných komunit.160 Nakonec mi bylo v červnu 2010 

umožněno zúčastnit se tříhodinového programu ve Středisku v Poštovicích, poznat 

prostředí a seznámit se s některými ze studentů, kteří mi sepsali svá vyprávění. 

                                                 
158 Dotazník pro děti navštěvující CDM je v Příloze XI, dotazník pro pracovníky CDM v Příloze XII. 
159 „Konverze – přeměna, změna, obrat; religionistika ji vysvětluje jako vnitřní obrat člověka 
k náboženství.“ Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: Díl 2, G-L. (1996) s. 505 
160 Osnova pro studenty je v Příloze XIII a pro pracovníky v Příloze XIV. 
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A proč jsem zvolila hlavně kvalitativní šetření? „Kvalitativní výzkum je 

nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem tu je odkrýt význam 

podkládaný sdělovaným informacím. … Cílem kvalitativního výzkumu je porozumění. 

Porozumění pak vyžaduje vhled do co největšího množství dimenzí daného 

problému.“161  

                                                 
161 Disman (1993) s. 285-286 
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3.3 Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Praha 

 

3.3.1 Metodika šet ření v Centru pro d ěti a mládež TCI 

Na přelomu ledna a února 2010 jsem strávila tři týdny docházením do Centra pro 

děti a mládež (CDM), který je situován na pražský Žižkov. Pro sběr dat jsem zvolila 

techniku zúčastněné pozorování, neboli „styl výzkumu, ve kterém výzkumník participuje 

na každodenním životě lidí, které studuje.“162 Byla jsem v pozici participant jako 

pozorovatel, která se dle Dismana163 vyznačuje plnou účastí na životě skupiny, ale 

zároveň výzkumník nezatajuje, že také dělá výzkum. Poté co jsem se zhruba po týdnu  

seznámila s chodem klubu, s dětmi, pracovníky, prostředím i programem, zformulovala 

jsem své otázky pro šetření. Šetření bylo nastaveno na pomezí kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu. Pro děti i pracovníky jsem sepsala dotazníky s uzavřenými 

otázkami, jejichž odpovědi mě zajímaly kvůli kontextu, ale především s otázkami 

otevřenými, které měly dát odpověď na otázky mnou zvolené jako klíčové pro tento 

výzkum. Uzavřenými otázkami byly například otázky ohledně délky docházení do 

CDM a frekvence docházení. Otevřené otázky byly směřované na program v CDM, na 

odlišnost CDM od ostatních podobných zařízení, na víru v Boha a názory na Jeho 

význam v životě člověka. 

Nejdůležitějšími byly otázky: 

- Co pro mě osobně Bůh znamená? 

- Proč je podle mého názoru důležitý pro člověka, jeho život? Co nás chce naučit? 

- V čem se jiné nízkoprahové kluby liší od klubu Teen Challenge? 

- Co zvláštního nabízí CDM TCI? Proč sem chodím? 

- Co jsem se tady v centru naučil/a?  

- Jaký smysl podle Vás má zapojení Boha do činnosti Vašeho klubu? Co může 

Bůh a Jeho učení dát dětem, které Váš klub navštěvují? 

- Vidíte nějakou změnu, posun, zlepšení v chování a v přemýšlení na dětech, které 

k Vám chodí již delší dobu? 

                                                 
162 Disman (1993) s. 305 
163 Tamtéž s. 306 
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Plné znění dotazníku pro děti přikládám v Příloze XI a pro pracovníky v Příloze 

XII.  

Při realizaci tohoto dotazování jsem narazila na úskalí, kterým byly nedostatečné 

vyjadřovací schopnosti dětí a hlavně jejich velké problémy se psaním. Ty vyšly najevo 

nejen u prvostupňových zanedbaných dětí, ale velmi tristní byly i u žáků osmých a 

devátých tříd, které vůbec nedohonily to, co u nich rodiče kdysi zanedbali. Z tohoto 

důvodu jsem byla nucena upustit od jejich samostatného vyplňování dotazníků a zvolit 

metodu dotazování technikou rozhovoru. Celkem jsem uskutečnila rozhovor s osmnácti 

dětmi ve věku šest až čtrnáct let a navštěvujícími CDM různě dlouho. Hlavním 

kritériem výběru byly vyjadřovací schopnosti. Pracovníky jsem poprosila o spolupráci 

všechny, se kterými jsem se setkala, tzn. sedm lidí.    

 

3.3.2 Základní informace o Centru pro d ěti a mládež TCI 

Informačními zdroji pro tuto kapitolu mi byly Výroční zpráva 2008, informační 

leták CDM TC Praha164, internetové stránky CDM165, rozhovory se dvěma pracovníky 

Centra.  

Centrum pro děti a mládež je nízkoprahové zařízení166, které provozuje sociální 

služby ohroženým dětem a mladým lidem již od roku 2001. Centrum má pověření k 

výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže a je zaregistrováno jako poskytovatel 

sociálních služeb na Magistrátu hl.m. Prahy. Cílem CDM je předejít vzniku 

sociopatogenních jevů (především užívání drog, alkoholu, kriminalitě, šikaně, 

záškoláctví), pomoci dětem najít v životě správný směr, umět se správně rozhodovat a 

naplnit alespoň některé z jejich základních potřeb. V rámci možností poskytuje také 

pomoc rodinám klientů při řešení problémů souvisejících s výchovou dětí.  

CDM je jedním z programů Teen Challenge International (TCI) zajišťující 

specifickou formu prevence pro děti a mládež. TCI je křesťanská organizace a její 

pracovníci věří, že každý člověk potřebuje ve svém životě Boha, Jeho lásku a odpuštění. 

Součástí jejich programu je tedy křesťanská výchova a vyučování biblických příběhů. 

Účast v programu je dobrovolná. 

                                                 
164 Viz Příloha XV 
165 www.cdmpraha.estranky.cz  ze dne 18.2.2010 
166 Definice nízkoprahových zařízení podle Zákona č.108/2006 Sb. je zaznamenána v Příloze VI. 
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V Příloze XVI jsou klubová pravidla a v Příloze XVII je přihláška do CDM. 

Cílovou skupinu tvoří děti a teenageři od tří do šestnácti let, kteří jsou přímo 

ohroženi drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími sociopatogenními jevy. Jsou 

to ti, kterým jednorázová prevenční přednáška ve škole nestačí. Klienty jsou děti z 

dysfunkčních rodin, rodin alkoholiků, narkomanů, recidivistů, v mnoha rodinách je 

velkým problémem domácí násilí a zanedbávání v oblasti výchovy, vzdělání, hygieny i 

výživy. Děti mají zanedbaná onemocnění, problémy ve škole, výchovné problémy, byly 

či jsou zapojeny do kriminality. Někteří z rodičů mají za sebou, nebo jsou ve výkonu 

trestu, pokud se to týkalo matky, muselo s ní malé dítě ve vězení být. Jiní z rodičů jsou 

velmi mladí, i neplnoletí dospívající, kteří ještě nechápou, či nedokáží přijmout roli 

zodpovědných rodičů. Často se jedná o nechtěné dítě. Těhotenství bývá někdy velmi 

drsné, protože matka většinou nadále kouří, užívá drogy, či alkohol. Tyto děti bývají 

poznamenány fetálním alkoholovým syndromem167. Více sourozenců většinou znamená 

i více otců. Většina dětí nežije s oběma rodiči nebo často střídají pobyt u prarodičů 

s pobytem u rodičů.  Mnohé děti už prošly ústavní výchovou (kojenecký ústav, 

diagnostický ústav, dětský domov), často i proto, že rodiče/matku přestalo bavit se o 

děti starat. O odložené děti se vůbec nezajímají. Jiní část svého života strávili v 

azylových domech, ubytovnách, žili v chatičkách a romských ghettech. Jejich rodiny 

jsou rozvrácené, bydlí v přeplněných bytech bez koupelny, bez teplé vody, bez toalety. 

V jednopokojovém až dvoupokojovém bytě často bydlí i tři rodiny. Tyto děti nemají 

svou vlastní postel, hračky, knížky, stůl, kde by si mohly psát úkoly, klid na učení, 

protože televize je neustále zapnutá. Žijí v domech, kde se na schodech prodávají a 

užívají drogy. Rodiny žijí ze sociálních dávek, jiné se živí sběrem železa, apod. Mnohé 

z nich čelí rasové diskriminaci pro svůj romský původ, někteří mají těžké zážitky se 

skinheady. Navíc vyrůstají ve čtvrti, kde je daleko víc night clubů a heren než dětských 

hřišť – na Žižkově. Do školky děti vůbec nechodí, do přípravného ročníku168 chodí jen 

                                                 
167 „U lidí trpících fetálním alkoholovým syndromem dochází často k deformacím končetin, mentálním 
poruchám, poruchám paměti, k problémům v učení, deviantnímu sexuálnímu chování, konfliktům se 
zákonem a problémům s drogami a alkoholem. Je u nich snížena schopnost sebeobsluhy a je mezi nimi 
větší počet lidí bez domova.“  http://akluby.flyingcobra.net/wp-content/uploads/aklubycz-clanky_fetalni-
alkoholovy-syndrom.pdf  ze dne 10.6. 2010 
168 Přípravný ročník je určen pro 1) děti, které nejsou zralé pro vstup do 1. třídy ZŠ a na základě vyšetření 
z Pedagogicko psychologické poradny jim byla odložena školní docházka. 2) děti, jimž lékař či psycholog 
doporučil odklad školní docházky (např. ze zdravotních důvodů) 3) Děti ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí.  
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ty děti, které s sebou vezmou jejich starší sourozenci, jinak téměř nechodí. Totéž se týká 

školní docházky. 

Děti jsou psychicky naprosto vydeptané, jsou velmi úzkostné, roztěkané a 

nesoustředěné, plné strachu a permanentní nejistoty pramenící z otázky, co bude dál. 

Nebo naopak lhostejné ke všemu a ke všem. 

Takovým dětem se snaží CDM poskytnout pokud možno co nejkomplexnější 

péči, od hygieny, stravy, materiální pomoci (oděvy, pomůcky do školy,…), přes 

doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené 

prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, vztahy, drogy, kouření, kriminalita, 

atd.) a výchovu. CDM se snaží pomoci těmto dětem a teenagerům nejen vyhnout se 

jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných 

hodnotách a postojích, přijmout zodpovědnost sám za sebe a za své chování, zvýšit si 

sebevědomí, začlenit se do společnosti a budovat zdravé vztahy k sobě samým i druhým 

lidem a vést tak plnohodnotný a spokojený život. 

Pracovníci: Centrum má dva pracovníky na plný úvazek, jednu pracovnici na 

poloviční úvazek a ostatní pokryjí dobrovolníci a pomocníci z řad teenagerů (jejich 

klientů). Během roku se také podílí na programu stážisté, praktikanti či vypomohou 

křesťanské týmy z různých českých i zahraničních společenství.  

Nabízené služby: Program centra se skládá ze tří složek služeb poskytovaných 

cílové skupině.  

a) Denní centrum pro ohrožené děti a mládež – je otevřeno od pondělí do pátku 

vždy od 14 hod do 17:30 hod. Děti jsou rozděleny do tří skupin podle věku: předškolní 

děti (tři až šest let), starší děti (sedm až deset let) a teenageři (jedenáct až šestnáct let). 

Předškolní děti a starší děti mohou chodit do centra v pondělí, středu a pátek. Teenageři 

chodí do centra v úterý a čtvrtek a letos jim nově přibyla středeční večerní skupinka 

zaměřená vyloženě na výuku náboženství a přibližování se tak k Bohu. Toto rozdělení 

je dáno malými prostory, které má Centrum nyní k dispozici. Má dvě místnosti pro děti, 

kde se tedy musí střídat, a jednu místnost jako kancelář. Z těchto důvodů a i 

z personálních (pracovníků není dostatek) nejsou služby prozatím nabízeny starším 

                                                                                                                                               
Cílem přípravné třídy je co nejlépe připravit děti na úspěšný start v první třídě. Díky malému kolektivu 
(max. 15 dětí) je možno se každému dítěti věnovat individuálně. S rodiči těchto dětí se učitel snaží úzce 
spolupracovat.  http://www.7zsmost.cz/pripravka.htm  ze dne 10.6.2010 
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šestnácti let. CDM však rekonstruuje dům na blízkém Havlíčkově náměstí, kam chce 

program přestěhovat, a věří, že pak tam budou prostory a možnosti pro všechny 

potřebné. Každá dětská skupina má své vedoucí a svůj program, který naplňuje 

specifické potřeby dané věkové skupiny.  

Centrum zve děti také na jednodenní, nebo i víkendové výlety mimo Prahu, na 

nedělní bohoslužby v Apoštolské církvi, Sboru otevřených dveří, snaží se také dětem 

umožnit vzdělávací a kulturní akce, jako jsou návštěvy muzeí, výstav, výchovně 

ekologických programů, divadel, kin,atd., a v létě organizují tábor.   

b) Druhou službou nabízenou touto organizací je streetwork. Ten ovšem 

v současné době kvůli nedostatku pracovníků není realizován. Co se ale daří čas od času 

za pomoci týmů křesťanů zrealizovat, je outreach (evangelizační akce venku). Jedná se 

o program „na ulici“, v parku sloužící k oslovení těch, kteří Teen Challenge ještě 

neznají, nebo k nim nechtějí chodit. Zároveň je tu i prostor k seznámení a rozhovorům 

s rodiči dětí.  

c) Třetí službou je náhradní rodinná péče169. Je určena dětem a teenagerům 

z centra, jejichž rodiče se o ně z vážných důvodů nemohou nebo nechtějí starat. Rodiny  

se často dostávají do situace, kdy se z vážných důvodů nemohou starat o své děti - ztráta 

bytu, nástup do výkonu trestu, do léčebny, apod. Děti pak často končí v dětských či 

diagnostických ústavech, daleko od všech a všeho, co dosud znaly. Odebrání dětí z 

rodiny a jejich umístění do ústavní výchovy způsobuje dětem vážné trauma, s jehož 

následky se potýkají řadu let. Během práce CDM s ohroženými dětmi pracovníci tuto 

situaci zažili mnohokrát a tak se rozhodli nabídnout takto ohroženým rodinám pomoc 

ve formě přechodné náhradní rodinné péče. Tuto péči vykonávají manželé Pohankovi, 

pracovníci CDM. Dětem přináší řadu výhod: starají se o ně lidé, které dobře znají z 

denního centra, vyrůstají v rodině (nikoli v ústavu), kde je jim věnována individuální 

péče založená na osobním zájmu, zůstávají v kontaktu se svými kamarády (chodí dál do 

denního centra a pokud je to možné, navštěvují i stejnou školu). Pěstouni navíc aktivně 

podporují časté kontakty s biologickou rodinou dětí, především s rodiči a sourozenci.    

                                                 
169 „Dalším typem náhradní rodinné péče je pěstounská péče. Ta se ustanovuje v případech, kdy rodiče 
nejsou dlouhodobě schopni řádně pečovat o své dítě. Pěstounská péče vzniká rovněž na základě rozsudku 
soudu, ale mezi dítětem a pěstounem nevznikají vztahy jako mezi rodiči a dětmi. Rozlišujeme pěstounskou 
péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu.“ http://www.pestouni.cz/poradna/infoonrp/cz/podrobneji-
o-formach-nahradni-rodinne-pece/  ze dne 10.6.2010 
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Způsoby financování: Jako i jiná nízkoprahová zařízení dostává Centrum 

dotace od MPSV, daří se mu získávat granty od Magistrátu a městské části Prahy 3. 

Vzhledem k tomu, že se však odlišuje od definice nízkoprahových zařízení (nepracuje 

anonymně, má jasně stanovená pravidla a řád klubu, má daný program, vyučuje se zde 

náboženství,…), nedostává příspěvky od Evropské unie. Mzdy pro zaměstnance 

pokrývá příspěvek zřizovatele, tedy Apoštolské církve. Na další náklady slouží peníze 

z Nadace Naše dítě, z veřejné sbírky Pomozte dětem, dary jednotlivců, nemalá částka 

věnovaná od Teen Challenge Int., sbírky z nedělních bohoslužeb, peníze přicházejí od 

církví a sborů ze zahraničí, sponzorují firmy. Určitý obnos vyplyne i z prodeje výrobků 

dětí.  

Největší investice v současné době má CDM za splacení domu na Havlíčkově 

náměstí, za jeho opravy, rekonstrukci a materiál na to potřebný. Vzhledem k tomu, že je 

to nezisková organizace, na této rekonstrukci pracuje pomalu, dle toho, jak přicházejí 

finance.  

 

3.3.3 Záznamy a post řehy z mého pozorování 

Centrum pro děti a mládež (CDM), které se nachází uprostřed Prahy 3 na 

Žižkově, jsem navštěvovala po téměř tři týdny na přelomu ledna a února 2010. Průběh 

odpolední probíhal víceméně pořád stejně. Před příchodem dětí na začátku každého dne 

se pracovníci sešli a společně se pomodlili – děkovali za centrum, za všechny 

pracovníky, co se tam zrovna sešli, prosili za to, aby se den povedl, za všechny děti, co 

přijdou, i za ty, co nepřijdou, a za to, aby pro ně mohli udělat co nejvíce.  

Od 14:00 hod zhruba do 14:30 se scházely děti. U mladších dětí vždy dva 

pomocníci z řad teenagerů dítě odbavili a poslali ho za ostatními. Pro ně výpomoc u 

mladších znamená učení se zodpovědnosti, zvyšování sebevědomí a pocitu důležitosti. 

Když se děti sešly, měly nejprve zhruba půlhodinovou předškolní průpravu – učily se 

to, co by ve svém věku měly už dávno znát – barvy, tvary, jednoduché obrázky, 

vybarvovat, atd. Motivaci k práci zvyšovala vidina odměny – měkkého bonbónku. Co 

se týče chování, extrémně nepozorné bylo pouze jedno dítě. S dovednostmi to ovšem 

bylo horší, problém i s těmi nejjednoduššími úkoly měla zhruba polovina dětí. Vedoucí 

této skupinky mě informovala, že to, že jsou děti celkem soustředěné a některé i umí, co 

by měly umět, je výsledkem dlouhodobější práce s dětmi. Nejistota a strach, co zažívají 
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doma, rozhodně neprožívají v centru, většina dětí se v centru uvolní tak, že z jejich 

chování vůbec není poznat, čím vším si prošly. U jednoho chlapce bylo zanedbání a 

prožitá traumata zřetelná z toho, že téměř vůbec nemluvil. Když něco od někoho chtěl, 

přišel k němu a posunky a zvuky/slabikami se mu snažil naznačit, co chce. Jak jsem se 

později dozvěděla, to už byl veliký pokrok. Po „vyučování“ měly děti vždy 

jednoduchou svačinu.  

Po svačině následovalo Slovo pro mladší. Děti si zazpívaly pár ukazovacích 

písniček o Bohu a Jeho díle zde na zemi, poté si pomocí scénky, do které se rády 

zapojovaly, sehrály nějaký příběh z Bible. Na konci příběhu si vždy vysvětlily, proč si 

ho hrály a co nám chce říci, co nás chce naučit. Slovo bylo vždy zakončeno společnou 

modlitbou – díky za to, co děti mají, a prosbami za to, co jim leží na srdci. Modlitby i 

těch nejmenších byly upřímné a hluboké a bylo vidět, že na tom, co říkají, jim opravdu 

záleží, že s důvěrou prosí Boha, aby jim s tím pomohl. Celé Slovo kvůli pozornosti dětí 

netrvalo déle než čtvrt hodiny. Následovala asi hodina volného hraní s hračkami a na 

závěr dne tvoření, či vyrábění s někým z dobrovolníků. 

U starších dětí program probíhal trochu odlišně. Ale zase stejně jako u 

teenagerů. Zhruba první hodina a půl byla věnována volné hře a zábavě. Také proto, že 

se děti scházely mnohem déle, než předškolní. V tomto čase si děti psaly úkoly, hrály 

stolní hry, nebo hry na počítači, jen tak povídaly, hrály na kytaru, kreslily si a zkoušely, 

co se dá dělat v klubu (s mikroskopem, s modelem auta, s boxovacím pytlem,…). Dívky 

a někdy i chlapci občas v tomto čase připravovali jídlo na svačinu, pekli jablečný závin, 

učili se krájet chleba a mazat chlebíčky - pro někoho banální věci, pro jiného činnosti, 

které nikdy nedělal. U svačiny děti rády povídaly, co kdo dělá, jak se má, co bylo ve 

škole, někdy se rozvinula i debata na vážnější téma.  

Po svačině následovalo většinou cca půlhodinové vyučování. Děti se rozdělily 

na dvě skupinky dle věku a v těch se procvičovalo něco, co by měli umět – počítání, 

násobilka, psaní, vyjmenovaná slova,… Pro teenagery to byla například pravopisná 

cvičení nebo procvičení základních údajů o České republice. Kdo potřeboval, dopisoval 

si úkoly do školy. Poté všichni společně chválili Boha pomocí rytmických písní za 

doprovodu kytary, bonga, dřívek a dalších chrastítek. Do toho se mladí rádi zapojovali. 

Slovo pro starší měl vždy někdo z pracovníků. Pro děti blízkým způsobem - pomocí 

maňásků nebo jako scénku ztvárnil příběh z Bible, který vždy okomentoval a tu 
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nejdůležitější větu z Bible přímo přečetl. Občas se děti mohly zapojit a samy vymýšlely, 

k čemu nás příběh nabádá. Slovo každý den zakončila společná modlitba – kdo chtěl, 

mohl Bohu svěřit do rukou sebe i vše ostatní, co měl na srdci. Ve zbytku času se vždy 

hrály organizované hry, což velkou část dětí velmi bavilo. Občas se i samy chopily 

iniciativy a hry připravily. Během poslední půlhodiny se některé dny za odměnu směly 

děti dívat na kus filmu. Výběr filmu se vždy prodiskutoval a nevhodné návrhy se dětem 

nejen zamítly, ale i jim pracovníci vysvětlili, proč jsou tyto filmy pro ně nevhodné. To 

mi přišlo velmi důležité a na místě.  

Večerní středeční skupinka teenagerů začala vždy večeří a pokračovala 

přečtením úryvku z Bible, následným rozjímáním nad tímto textem a diskuzí o něm. 

Pokud zbyl čas, byl využit dětmi k tomu, že se svěřily, co je trápí, sdělily pracovníkům, 

jaké problémy řeší, co se dělo ve škole, co ví o ostatních dětech, co přestaly do klubu 

chodit. To jim umožnilo také to, že na tuto skupinku chodilo méně dětí a to hlavně těch, 

co chtěly na sobě pracovat a přemýšlet nad svým životem.  

 

3.3.4 Vyhodnocení šet ření u dětí navšt ěvujících CDM  

CDM jsem navštěvovala téměř tři týdny a během této doby jsem měla možnost 

blíže se seznámit s dětmi i pracovníky. Děti již od začátku věděly, že do Centra chodím 

kvůli práci do školy, ptaly se totiž, proč tam najednou každý den jsem. Tato nově 

nabytá přátelství mi velmi pomohla ve chvílích, když jsem pak žádala děti o rozhovor a 

vyplnění dotazníku. Byly otevřené a ochotné ke spolupráci. Ba dokonce, řekla bych, že 

to pro ně bylo určitou poctou – že se někdo v danou chvíli zajímá jen o ně, že někdo 

chce slyšet co prožívají, jejich názory, že jsou pro někoho důležití. Někteří si rozhovor 

zamlouvali i dopředu a při čekání byli netrpěliví. Původně jsem zamýšlela, že by děti 

dotazník vyplnily samy, leč poté, co jsem zjistila, na jaké úrovni v psaní a čtení jsou, 

upustila jsem od toho a zvolila jsem variantu standardizovaného rozhovoru. Pokládala 

jsem dětem předem připravené otázky, které měly původně figurovat v dotazníku, a 

sama jsem si zapisovala odpovědi. 

Odpovědi dětí i pracovníků jsem zaznamenala do tabulek, grafů, či uvádím 

přímo jejich výroky. Pokud to bylo možné, hledala jsem vztahy mezi jednotlivými 

výpověďmi a dělila je do kategorií.  
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1. + 2. otázka - pohlaví + věk (Tabulka č.1) 

Výběr dětí, se kterými jsem vedla 

rozhovor, byl dán požadavkem, aby již byly 

schopné alespoň jednoduše formulovat své 

pocity, názory a myšlenky. Snažila jsem se 

mluvit s těmi dětmi, které jsem více znala, 

protože ty pak odpovídaly důsledněji. 

V součtu se mi podařilo oslovit osmnáct dětí 

ze skupiny starších dětí a teenagerů.  

Všechny děti, se kterými jsem se 

v CDM setkala byly alespoň částečně Romové. Pracovníci mi však řekli, že to není 

pravidlo a že je to tedy shoda náhod, že chodí i neromové, i když je pravda, že romské 

děti převládají.  

Starší mládež poslední dobou do klubu nechodí, protože se chytila jedné party 

trávicí všechen volný čas s drogami a alkoholem a s tím souvisejícími nežádoucími 

činnostmi. Přes veškerou snahu pracovníků z CDM kontaktovat alespoň některé z nich, 

nemají zájem se do Centra vrátit. Teenageři, kteří o jejich způsobu trávení volného času 

ví, to velmi těžce nesou a jsou z toho smutní, protože se jedná o jejich sourozence a 

kamarády. Zároveň ale si s tím oni sami utváří jasný postoj, že takto nikdy žít nechtějí.  

3. Jak dlouho do tohoto centra chodím?  

Z grafu vyplývá, že jednu 

část dětí navštěvujících CDM tvoří 

děti, které do klubu začaly přicházet 

už jako malé a nepřestaly, tudíž 

jejich odpovědi byly čtyři, pět, šest i 

více let. Druhou částí jsou děti, 

kterým o CDM nedávno řekli 

kamarádi a to právě ti dlouhodobě 

chodící a pozvali je, ať také přijdou. Ti z nově pozvaných, které Centrum oslovilo, 

spočítali půl roku až dva roky. Já sama jsem za tři týdny mé docházky do klubu zažila 

věk/pohlaví dívka chlapec celkem 

6 let 1 - 1 

7 let - 1 1 

8 let 2 1 3 

9 let - 1 1 

10 let 1 1 2 

11 let 2 - 2 

12 let - 4 4 

13 let 2 - 2 

14 let 2 - 2 

celkem 10 8 18 

        Graf č.1 - Jak dlouho do CDM d ěti chodí?

0

1

2

3

4

0,5 1 2 3 4 5 6 7 8

počet roků docházen í do CDM

po
č

et
 d
ě

tí 
z 
řa

d 
do

tá
za

ný
ch



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky 
 

  
 

  68/200 

přijetí tří nových dětí, které se o CDM dozvěděly právě od svých spolužáků, tedy od 

dětí pravidelně chodících.   

4. Jak často sem přicházím? 

Na otázku ´Jak často sem přicházím?´ děti odpovídaly různě: 

• „pořád“ (7 dětí) 

• „vždycky, když mě má kdo dovést“ (2 děti) 

• „vždycky, to znamená v úterý a čtvrtek a ve středu na večerní skupinku a 

když můžu, tak i pomáhat k mladším“  (4 děti) 

• „v úterý a ve čtvrtek a občas pomáhat“ (2 děti) 

• „vždy, když mi to rodiče dovolí“ (v odpovědích 3 dětí zaznělo, že mají 

problém se středou večer, že jim to rodiče nepovolují) 

• „když se mi chce, většinou jo“ (1 dítě) 

• „chodila jsem často, pak ne, a teď chci zase chodit“ (1 dítě) 

U většiny dětí byly odpovědi pravdivé, u pár jedinců došlo, myslím, k přibarvení 

odpovědi, protože jsem je za celou dobu mé stáže opravdu tolikrát neviděla.  

5. Co dělám v klubu nejraději? 

Graf č. 2 - Oblíbené činnosti v klubu
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 V odpovědích dětí jasně vyhrály organizované hry, což jsem měla možnost i 

sama zaznamenat během času s nimi stráveného. Děti se na závěrečný program vždycky 

těšily a bylo vidět, jak je hraní a soutěžení nesmírně baví. A velmi důležité pro ně také 

bylo to, že měly možnost si samy vzít hry na starosti a zorganizovat je podle svých 

představ. To pak děti nejen bavilo, ale zároveň to mnoho dalo právě organizátorům. 

Díky takovým věcem se učí zodpovědnosti za svěřenou činnost, učí se spolehlivosti a 

schopnosti vyjadřovat své názory a přání. Také se jim tím dává jasně okusit, že jsou pro 
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ostatní důležití a že mohou něco dokázat. Mohou se realizovat a zvyšovat tak své pro 

život velmi důležité sebevědomí.  

Taktéž možnost seberealizace, zvyšování pocitu užitečnosti a zvyšování 

sebevědomí, učení se novým praktickým věcem a další výše vypsané věci nabízí služba. 

Služba znamená přichystání svačiny, prostření na stůl, obsloužení ostatních, možnost 

pomodlit se před jídlem a po jídle sklizení nádobí. Pokud se jedná o teenagery 

vypomáhající u předškoláků, zahrnuje služba ještě pomoc s oblékáním, mytím rukou, 

vymýšlení a organizování her. Domnívám se, že právě díky těmto osobnost utvářejícím 

věcem je služba dost oblíbená a díky tomu získala pět hlasů.  

Kamarády a pracovníky v této otázce zdůraznilo pouze minimum respondentů, 

z mého pozorování a odpovědí na následující otázky jasně vyplynulo, že jsou to pro ně 

jedny z nejdůležitějších věcí, kvůli kterým sem chodí. Je tedy velmi pravděpodobné, že 

ti, kteří hlasovali pro organizované hry i jiné společné činnosti, mysleli tím automaticky 

i setkání s kamarády a pracovníky. Taktéž Slovo, modlitbu a chvály považují děti za 

velký přínos a klad tohoto klubu(viz další otázky přímo na toto téma zaměřené).    

6. Co je náplní našich odpolední? 

Odpovědi na tuto otázku byly totožné – hrajeme si, zpíváme, posloucháme 

Slovo, modlíme se, učíme se tu, vyrábíme si něco a občas se i díváme na filmy.  

7. Jak společně mluvíme o Bohu? 

Tato otázka nebyla pro všechny dotazované úplně srozumitelná. Ne všichni 

věděli, na co se ptám, a požadovali vysvětlení otázky. Řekla bych tedy, že některé 

odpovědi jsou zkreslené právě mnou uvedenými příklady vycházejícími z toho, co jsem 

v klubu zažila a vypozorovala. Tyto děti mi to totiž pak jen odsouhlasily, ale už samy 

nic dalšího nevymyslely.  Výroky bez zaznamenaného počtu jsou odpovědi vždy jen 

jednoho dítě. 

Většina odpovídajících se snažila popsat způsoby společného mluvení o Bohu 

poctivě a postihnout všechny možné chvíle Bohu věnované, proto je i odpovědí více než 

bylo osmnáct dotázaných. V odpovědích zazněla následující sdělení a dotkla se těchto 

témat: 
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� Z ČEHO SLOVO VYCHÁZÍ (celkem 9 odpovědí): například: 

• „z Bible“ • „čtení z Bible“ 

• „přečte nám větu z Bible“ • „příběh o Ježíši“ 

• „vypráví slovo z Bible“  

� ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ PŘÍBĚHU: 

• „zahrajou nám ho“ (2 odpovědi) 

• „pomocí desek, nebo tabule“ (2 odpovědi) 

• „čtení z Bible“ (8 odpovědí) 

• „vypráví nám příběh o Ježíši“, „vypráví slovo z Bible“ (3 odpovědi) 

•  „používají maňásky“ 

� ZPŮSOBY VYSVĚTLENÍ SLOVA: 

• „vedoucí pak povídá“, „bavíme se o Bohu hodně, že je dobrý, že za nás 

položil život“, „vypráví nám příběhy z Bible a pak nám říkají, jak se máme 

chovat“(3 odpovědi) 

• „mluvíme o Bohu“, „děti odpovídají na otázky, říkáme, co si o tom 

myslíme“, „bavíme se o tom s kamarády“ (3 odpovědi) 

• „občas má někdo svědectví, byli tu Američani a Norové a vyprávěli nám, jak 

oni poznali Boha“ (2 odpovědi) 

• „…máme sešit, pomocí kterého se bavíme o Bohu. Jsou v něm otázky, o 

kterých přemejšlíme a bavíme se o nich…“ 

� DALŠÍ AKTIVITY VEDOUCÍ D ĚTI K BOHU: 

• „písničky“, „chválíme Boha“ (5 odpovědí) 

• „modlíme se“ (3 odpovědi) 

• „vždycky kdo má službu se pomodlí před jídlem“ (2 odpovědi) 

� ODPOVĚDI NESPADAJÍCÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH KATEGORIÍ: 

• „nepamatuju si“ – myslím si, že pravým důvodem této odpovědi bylo 

nepochopení otázky ani po mém vysvětlení  

• „s mámou i tátou si čtem v Bibli“ 

Slovo o Bohu vždycky vychází z Bible a je dětem přiblíženo tak, aby pochopily, 

co si z něj mají odnést, je doplňováno činnostmi jim blízkými, jako je například zpívání.  
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 8. a) Věřím v Boha?                               

U odpovědí „jo“ a „ano“ u dětí nebylo 

žádného zaváhání. Jejich „věřím“ pro mě bylo 

opravdové i proto, že jsem při svém 

pozorování během modliteb dětí jasně viděla, 

s jakou důvěrou a naléhavostí své modlitby 

Bohu říkají.  

Dva jedinci, kteří řekli, že věří 

„trochu“, doplnili své odpovědi o vysvětlení 

„neumím si pod tím nic moc představit“ a 

„nechápu to“. A poslední dotázaná mi sdělila, 

že „po pravdě, spíš moc nevěřím“. 

b) Co pro mě osobně Bůh znamená? 

Děti Boha charakterizovaly dvěma způsoby: 

� OZNAČENÍMI UŽÍVANÝMI V BIBLI: 

• „Otec“ (7 odpovědí) • „Král země“ (4 odpovědi) 

• „Spasitel“ • „Pán“ (2 odpovědi) 

� VLASTNÍMI SLOVY: 

• „Táta, který je vždycky se mnou“ (4 odpovědi) 

• „díky němu se učím být lepší" 

• „ví všechno“ 

• „Bůh je všechno, je mi hodně blízko.“ 

• „věřím, že mě má rád“ 

• „Modlil jsem se o ochranu před kluky, co nás chtěli zbít, a ochránil nás!“ 

• „dobrej člověk“ 

9. Proč je podle mého názoru důležitý pro člověka, pro jeho život? Co nás chce 

naučit? 

• „učí nás dobro“ (3 odpovědi) 

• „učí nás poslouchat“ (3 odpovědi) 

• „odpouštět si“ 

Graf č. 3 - Víra v Boha u d ětí z 
CDM
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• „splní mi přání, i když někdy ne“ 

• „vyčistí mi srdce, může ho uzdravit“ 

• „je vždycky s člověkem, stojí o každého“ 

• „vede nás k lepšímu životu, varuje nás před tím, co život kazí“ 

• „abysme byli slušní a nedělali špatné věci“ (2 odpovědi) 

• „Je to Pán a myslí to s tebou dobře.“ 

• „Být s ním znamená, že člověk nebude dělat blbosti.“ 

• „abysme mu věřili, abysme ho měli rádi“ 

• „Modlíme se k Bohu a Bůh nás vyslyší.“ 

• „abychom nebyli zlí na lidi a byli poctiví“ 

• „M ůže nám pomáhat, dává nám lásku a chce, abychom mu věřili.“ 

• „chce, abysme nedělali lumpárny a měli dobrý život“ 

• „nevím“ 

• „chrání lidi, chce, abysme si neubližovali, nekopali se, nebuzerovali a 

nenadávali si“ 

• „vede nás k tomu, abychom se poučili, změnili se a neubližovali druhým“ 

• „protože nás stvořil“ 

Společnými motivy odpovědí je učení se rozlišování dobra a zla, vedení k lepším 

mezilidským vztahům, Boží zájem o každého člověka na zemi a o šťastné prožití jeho 

života. 

10. Zúčastnil jsem se i jiných výjimečných akcí pořádaných CDM TCI? 

Graf č. 4 - Účast na výjime čných akcích po řadaných CDM
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Pro děti chodící do klubu jsou tyto výjimečné akce velikým darem, jsou to akce, 

kam by je rodiče, pokud je vůbec mají, nikdy neposlali (ať z důvodů finančních, či 

z důvodu nezájmu o dítě). Mladí by tedy trávili všechen tento čas buď doma u počítače, 

nebo venku „poflakováním se“ po ulicích. Tyto akce navíc přispívají k bližšímu poznání 

ostatních dětí i vedoucích. Společné zážitky všechny stmelují a jsou motivací k časté 

návštěvě klubu. 

Hry v parku jsou spojené s CDM již od počátků, neboť právě v parku CDM 

začínalo svou činnost, dokud ještě nemělo prostory ke scházení. Od té doby tyto akce 

slouží k oslovení nových dětí, k seznámení se s nimi a k jejich pozvání do klubu.   

Kino za odměnu bylo právě pro ty starší děti, které strávily více času v klubu 

jako pomocníci. Je to pro ně pocta, odměna a zároveň motivace k dalšímu snažení.  

Letní tábor, víkendové akce a jednorázové akce v Praze patří k nabízeným 

službám Centra a jsou organizovány zejména pro ty, kteří jeví o klub zájem.   

11. Navštěvuji i jiné kluby v okolí?  

Graf č. 5 - Návšt ěvnost jiných klub ů
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Nejvíce mladých v čase, kdy nejsou v Centru Teen Challenge, tráví volno 

v klubech Husita a Beztíže.  

12. Pokud ano, v čem se tato zařízení liší od klubu Teen Challenge? 

Děti při svých odpovědích neváhaly, věděly přesně, co jim jinde nesedí, co jim 

tam vadí, nebo naopak, proč i do ostatních klubů chodí, co tam vyhledávají.  
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� CO POVAŽUJÍ ZA KLADY JINÝCH KLUBŮ: 

• „jsou tam počítače a internet“ (8 odpovědí) 

• „mají tam větší fotbálek“ 

• „je to tam větší“ (2 odpovědi) 

• „nesmíme tam mluvit sprostě a prát se“ 

• „můžeme chodit sami ven“170  

CO SE DĚTEM NAOPAK NELÍBÍ? Do následujících kategorií jsem zařadila i 

výroky, co by mohly znít kladně. Z mého pozorování však byla intonace a neverbální 

komunikace dotazovaných zabarvena negativně, proto jsou zařazeny do této skupiny: 

� PROGRAM: 

• „děti si tam dělají celou dobu co chtějí“ (4 odpovědi) 

• „JEN se hraje na počítačích“ (4 odpovědi) 

• „není tam žádnej přesnej odpolední program“  

• „nejsou tam společný hry“  

� CHOVÁNÍ, VZTAHY: 

• „nedodržují se pravidla“ (2 odpovědi) 

• „může se tam kouřit“, „i desetiletí, jedenáctiletí tam kouří“, „tam můžou jít 

kdykoli kouřit“ (3 odpovědi) 

• „mluví se tam sprostě“  

• „chodí tam kluci z gangů, různé party, rappeři, graffiťáci…nemají se navzájem 

moc rádi. Bojím se jich..“  

� PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ: 

• „je jim tam jedno, co si tam kdo dělá, tady je to lepší“  

� JINÁ SPECIFIKA: 

• „nevěří tam v Boha“ (4 odpovědi) 

 

� ODPOVĚDI NESPADAJÍCÍ ANI DO KLADŮ, ANI DO ZÁPORŮ: 

• „nevím“ (2 odpovědi)171  

• „v ničem se neliší“ (2 odpovědi) 

                                                 
170 Pozn. autorky: na zahradu, dvůr patřící klubu 
171 Pozn. autorky: To byla odpověď těch, co do jiných klubů nechodí. 
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Dětem v ostatních klubech vyhovuje vyžití se na počítačích, ale velmi postrádají 

organizovaný program a hlídání dodržování pravidel ze strany pracovníků.  

Každé dítě potřebuje vedení ze strany dospělého, potřebuje vymezování hranic, což je 

pro děti známkou zájmu a dává jim pocit bezpečí. Dotazované děti, a zejména ty, které 

jsou o to doma ochuzeny, si právě toto uvědomují a v CDM vyhledávají. Myslím si, že 

výchova a vedení za strany dospělých je velmi na místě, nejen že to doplňuje výchovné 

zanedbání, se kterým děti přicházejí, ale zároveň to i učí děti respektovat autoritu, 

podřizovat se pravidlům, plnit povinnosti, což jsou všechno nezbytně důležité 

dovednosti pro jejich budoucí pracovní poměry. Těm, co se nechtějí přizpůsobit, 

samozřejmě CDM nechává svobodu a možnost volby, mohou trávit čas volně a jak se 

jim chce v ostatních klubech, či v ulicích. Otázkou tu však zůstává, co je pro jejich 

budoucí život, zařazení do společnosti a pracovní uplatnění lepší…? 

13. Co zvláštního nabízí CDM TCI? Proč sem chodím?  

Při vyhodnocování této otázky bylo velmi těžké určit kategorie odpovědí, 

protože se mnohdy prolínají, souvisí spolu jedna s druhou. 

� PROGRAM: 

• „chodím sem kvůli hrám“, „jsou tu super hry“ (4 odpovědi) 

• „můžu tu hrát na kytaru“  

• „pořádají i různý akce“  

• „učíme se tu“, „pomáhají nám s psaním úkolů“ (3 odpovědi) 

� CHOVÁNÍ, VZTAHY: 

• „chceme žít dobrý život“  

• „mám tu víc kamarádů a dobře se tu známe“, „chodí sem i mí spolužáci“          

(4 odpovědi) 

• „mám zde přátele“ (2 odpovědi) 

• „jsou tu o hodně hodnější děti“  

� MOŽNOST SEBEREALIZACE: 

• „můžu chodit pomáhat malým“  

• „vše tu děláme společně“  
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� PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ: 

• „víš, když poznáš lidi, kteří věří Ježíši, už na ně nemůžeš zapomenout, chtěl 

bych s nima být pořád“  

• „přišli na ubytovnu a nabídli nám hry, tak jsem je poznal a začal jsem sem 

chodit“ 

• „tady je to lepší, že jsou zde pravidla172 a že se společně domluvíme na 

programu“  

� NÁBOŽENSTVÍ: 

• „věříme v Boha“ (6 odpovědí) • „máme tu Slovo“  

• „učíme se tu o Bohu“ (5 odpovědí) • „modlíme se tu“  

• „zpíváme písničky o Bohu“   

� OSOBNÍ POCITY: 

• „je to tu dobrý, prostě mě to tu baví“  

• „protože se mi to tu líbí“  

• „rád jsem s nimi“  

• „cítím se tu dobře“ (3 odpovědi) 

• „mám tadyten klub nejradši“  

� JINÁ SPECIFIKA: 

• „můžem sem chodit často“  

• „učíme se tu nové věci“ (3 odpovědi)  

 

Překvapilo mě, že jen málo odpovědí se dotýkalo programu a že tyto odpovědi 

celkově mají jinou hodnotu, než odpovědi u 5.otázky ´Co dělám v klubu nejraději?´ Je 

vidět, že děti a zvláště ti, co sem chodí již delší dobu, dokáží citlivě vnímat nejen pro ně 

připravovaný a přesně strukturovaný program, ale zároveň i přístup pracovníků, 

předávané hodnoty a vztahy mezi dětmi. A to vše navíc dokáží pojmenovat a 

formulovat. U odpovědí dotýkajících se přístupu pracovníků bylo velmi zřetelné (pro 

mě při rozhovorech a pozorování), jak si děti váží jejich důslednosti v hlídání 

dodržovaní pravidel a jak jsou tato pravidla a životní hodnoty založené na Bohu pro ně 

                                                 
172 Pozn. autorky: Odpovídající kladl důraz na to, že jsou zde pravidla, jejichž dodržování je pracovníky 
Centra důsledně hlídáno.  
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velmi důležité. Tyto přístupy vytváří pro děti prostředí, kde se cítí opravdu bezpečně, 

kde cítí, že dospělým na nich a jejich životech záleží, cítí se plně přijati, a díky tomu i 

rádi přijímají jejich pravidla a hodnoty a nebojí se svěřit se do jejich výchovy a péče, 

nebojí se říct si o radu či pomoc. 

14. Můžu tady otevřeně mluvit o svých problémech? Nebojím se říct, co mě trápí? 

Mám důvěru ve zdejší pracovníky? 
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Graf č. 6 - Míra pocitu bezpe čí v klubu a d ůvěry ve zdejší pracovníky

Odpovědi v jednotlivých kategoriích: 

� CÍTÍM SE TU BEZPEČNĚ A MLUVÍM ZDE O SOBĚ: 

• „nebojím se říct, ani když mám s něčím problém, poprosím o pomoc“ 

• „když mám problém, hlavně s kamarády nebo se školními věcmi, řeknu si“ 

• „jo a když můžou, pomůžou“ 

• „ano, mluvím zde o všem a snaží se mi vždycky pomoct“ 

• „někdy jo, cítím se tu bezpečně a už mi hodněkrát pomáhali“ 

• „chodím si říct vedoucím o pomoc“ 

• „pomůže“ 

• „vždycky říkám, s čím mám problém, můžu si tu o všem povídat a poradí mi, co 

s tím mám dělat“ 

• „cítím se tu bezpečně, chrání nás“ 

• „svěřuju se, máme na ně i telefon“ 

• „poznají to na nás, že jsme z něčeho smutný, většinou to je kvůli hádkám 

s kamarády“ 
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� CÍTÍM SE TU BEZPEČNĚ, ALE O SVÝCH PROBLÉMECH ZDE MOC 

NEMLUVÍM: 

• „nemluvím o sobě, ale je to tu rozhodně bezpečnější, než v jiných klubech“ 

• „je mi tu dobře, ale o svých problémech mluvím jen občas“ 

• „když jsem tu, mám radost a tak to tu neříkám“ 

• „tady ne, svý problémy řeším doma s rodičem, jen někdy se za to modlím“ 

� NESVĚŘUJI SE VŮBEC, NEBO TÉMĚŘ VŮBEC (Z RŮZNÝCH DŮVODŮ): 

• „moc ne, bojím se, řeknu to jen jedné“ 

• „radši neříkám; když totiž někdo řekne, hned se to jde řešit“ 

• „já žádný problémy nemám“ 

Odpovědi jsem rozdělila do těchto skupin opět dle mého pozorování a 

souvislostí v rozhovorech. Nejvíce mě překvapila odpověď „radši neříkám; když totiž 

někdo řekne, hned se to jde řešit“. Podle mě snaha pomoci dětem s jejich problémy je 

jedině dobrá věc, ale jak potvrzuje tato odpověď, každý člověk je unikátní osobnost a 

potřebuje tudíž i individuální přístup jemu uzpůsobený. Je velmi pravděpodobné, že 

právě toto dítě řeší něco závažného a bojí se, že by mu to ještě víc uškodilo. Žádný 

přístup není vhodný pro všechny, vždycky se najde někdo, komu nebude vyhovovat. A 

to je pro nás pedagogy výzvou, abychom měli neustále otevřené oči a hlavně srdce vůči 

potřebám každého dítěte, se kterým se setkáváme.  

15. Co jsem se tady v centru naučil/a, v čem jsem se zlepšil/a? (dovednosti, 

chování…) 

� VE VZTAHU K SOBĚ: 

• „nekouřit“ (3 odpovědi) • „nestydět se“ 

• „k lepšímu“ • „být slušný“ 

• „naučil jsem se být, jaký doopravdy jsem“ • „zlepšil jsem se v chování“ 

• „nemluvit sprostě“ (2 odpovědi)  

• „přemýšlet o životě, co bychom chtěli jednou dělat“ 

� VE VZTAHU K OSTATNÍM: 

• „pomáhat si“, „pomáhat ostatním“  

      (2 odpovědi) 

• „důvěřovat v ostatní“ 
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• „nenadávat ostatním“  • „víc poslouchat“ 

• „být hodný na všechny“ (2 odpovědi) • „víc pomáhat doma“ 

• „naučil jsem se tady, jak se mám chovat 

k lidem“ 

• „můžu tu mluvit 

s dobrejma lidma“ 

•  „nebýt ošklivej na ostatní děti“ • „nehádám se tolik“ 

� VE VZTAHU K BOHU: 

• „o Bohu“, „věřit v Boha“ (5 odpovědí) • „modlit se k Bohu“ 

� VE VZTAHU KE ŠKOLE: 

• „pomohli mi tu s učením“ • „psát“ 

• „víc se učit a myslet na školu“ • „dobře matiku a češtinu“ 

� VE VZTAHU K DOVEDNOSTEM A SCHOPNOSTEM: 

• „spoustu věcí v kuchyni“ (2 odpovědi) • „dělat dobrý věci“ 

 

16. Vzpomenu si na Boha a Jeho učení i ve škole, doma,…? Snažím se využívat to, 

co jsme si řekli během Slov ve svém životě? 

 

Více než polovina dětí uvedla, 

že se snaží na Boha a Jeho učení 

myslet i jinde. Třetina odpověděla, že 

si na Něj vzpomene občas a zbytek 

moc ne, nebo vůbec. 

 

17. Pokud ano, tak co například? 

� V ODPOVĚDÍCH „ANO“ ZAZNÍVALO: 

• „Když něco dělám, pomodlím se za to, aby se mi to povedlo.“  

• „Vzpomenu si, ale ještě to tolik nepomáhá.“ 

• „Modlím se.“ 

• „Pamatuju si, že Bůh 

zachránil lid.“ 

• „Snažím se být hodný na kamarády.“ • „Modlím se večer.“ 

• „Doma se modlím a čtu si Bibli.“ • „jo, neubližovat nikomu“ 

Graf č. 7 - Vzpomenu si na Boha a 
Jeho u čení i jinde?

ano

občas

moc ne
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• „Snažím se nereagovat na provokace.“ • „Modlím se před jídlem.“ 

• „Snažím se si na to dávat pozor i jinde.“  

• „že mám doma pomoct s večeří, uklidit si 

pokoj“ 

• „Snažím se na to myslet a 

chovat se podle toho.“ 

• „Modlil jsem se o ochranu před kluky, co nás 

chtěli zbít, a ochránil nás!“ 

• „Hodně si pamatuju, co 

může Ježíš udělat.“ 

• „na písničky a na to, o čem jsme si povídali“  

� OBČAS: 

• „Vzpomenu si třeba na pomlouvání, že se 

to nemá.“ 

• „Jo, s klukama se o tom 

občas bavíme.“ 

• „Ve škole se občas modlím k Bohu, když 

potřebuju s něčím pomoct.“ 

• „Občas se i modlím.“ 

• „Doma si občas vzpomenu.“ • „někdy jo“ 

• „Občas mě zarazí od ňákejch blbostí.“ • „Někdy se modlím.“ 

� MOC NE: 

• „moc ne, je to těžký“ (2 odpovědi)  

• „někdy jo, někdy ne, spíš si nevzpomenu“  

� VŮBEC: 

• „ne“, „nevzpomenu si“ (2 odpovědi) 

Na dětech jsem viděla, že by byly rády, kdyby se jim to vždycky dařilo. Říkaly 

mi, že doma to celkem ještě jde. Ale rozhodně to prý nejde ve škole, kde je ostatní děti 

provokují, ubližují si a nadávají si, zlobí učitelky. Vzhledem k tomu, že tyto děti jsou 

schopné si velmi drsně ubližovat, odpověděly mi, že se musí bránit a vracet jim to, 

jinak, že by se na nich ostatní „svezli“. A sílu na to, aby ze sebe udělaly ve třídě 

výjimku a nemluvily sprostě, nezlobily, zatím nemají.  

Ani já si nemyslím, že by děti mohly hned všechno zvládat a úplně se změnit. 

Zejména, když v tomto prostředí vyrůstají odmala, potřebují také dostatek času na to, 

aby si křesťanské hodnoty zvnitřnily, přijaly je za své a poté se podle nich začaly chovat 

a řídit. I pro každého křesťana je toto těžkým úkolem, protože všichni jsou jen lidé a to 

lidé slabí a chybující, a proto se učí žít v opravdové lásce a podle křesťanských hodnot 

celý život. Velikým pokrokem mi tady přijde fakt, že se děti postupně seznamují 
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s křesťanskými hodnotami, učí se rozlišovat, co je dobré a co špatné, co je zlé a co 

nebezpečné a co by neměly dělat. Učí se taky reflektovat své chování a jednání, učí se 

přiznávat si chybu, snažit se ji napravit a omluvit se. Učí se zodpovědně přistupovat ke 

všemu, co dělají, učí se uvědomovat si důsledky svého jednání. Učí se přijímat samy 

sebe i jeden druhého, poznávají smysl života a hledají společně cestu a cíl svého života. 

A to všechno jsou podle mého mínění velice důležité věci a základ pro to, aby každý 

z nich mohl prožít plnohodnotný, krásný, šťastný a bezbolestný život, se kterým by byl 

spokojen a který by naplnil jeho přirozenou touhu po láskyplném životě. 

18. Proč nejdu ve svém volném čase raději s ostatními kamarády ven? Co se mi 

nelíbí na jejich trávení volného času a jejich způsobu života? 

• „kouření“ (5 odpovědí) • „jsou zlí“ 

• „svádí na nás spoustu věcí“ • „jak děti zlobí“ 

• „pořád hulej, kouřej a pijou“ (2 odpovědi) • „starší kluk mě zbil“ 

• „moc se hádaj“ (2 odpovědi) • „chovají se jako zvířata“ 

• „vadí mi vyrušování při vyučování“ • „chodím s nimi ven“ 

• „posílaj na sebe navzájem rodiče“ • „moc mi nic nevadí“ 

• „Já se kamarádím se všemi, nedělám mezi 

nimi rozdíly.“ 

• „chodí a jezdí moc daleko“ 

• „chovají se dospělejc a namyšleně“ • „kradou“ 

• „dělají nesmysly“ • „vytahujou se“ 

• „provokujou“ (3 odpovědi) • „mlátí slabší“ 

• „nadávají si a mluví sprostě“ (2 odpovědi) • „vyvolávaj satana“ 

• „nemají mě rádi, ubližují mě i ségře“ • „jsou drzí“ 

V odpovědích se již částečně promítají křesťanské hodnoty, které děti postupně 

přebírají za své. Na chování ostatních dětí se jim nelíbí agresivní chování, zlé chování 

vůči ostatním, ani chování ubližující jim samotným. Děti, které s nimi mají špatnou 

zkušenost, se jim vyhýbají. Na rozdíl od těch, které mají dobré lidi ve třídě a kamarády i 

mezi těmi, kteří do CDM nechodí. Tyto děti naopak odpovídaly, že se s nimi baví a 

chodí s nimi ven.  
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19. Je něco, co bych chtěl ještě říci? O sobě? O své rodině? O škole? 

Ne všechny děti o sobě chtěly něco říci, některé si spěchaly zase hrát, jiným se 

prostě nechtělo na tuto otázku nic říkat. Tyto děti byly ve výsledku čtyři. Ostatní 

(čtrnáct dětí) se vyjádřily o své rodině, o škole, zájmech a plánech, či lépe řečeno snech 

do budoucna, mezi tím také padla zmínka o zážitku s Bohem. 

� RODINA: 

•   „Jsme čtyři děti.“ 

•   „Jsme dva bráchové, dvojčata.“ 

•   „Mám dvě nevlastní sestry, čtyři vlastní sestry a tři bráchy.“ 

•   „Jsme sedmičlenná rodina, jedna ségra je už vdaná. Táta je bílej. Rodiče jsou 

nepraktikující katolíci.“ 

•  „Mám dva sourozence, já jsem nejstarší.“ 

•  „Jsme normální rodina, nikdo mě doma nebije, mám dva starší bráchy.“ 

•  „Mám dva starší sourozence.“ 

•  „Je nás pět dětí.“ 

•  „Mám pět sourozenců.“ 

•  „Doma nás je osm, já, máma, pět sester a přítel nejstarší. Pak mám ještě 

nevlastního bráchu, ale ten s náma nebydlí.“ 

•  „Máma nechce, abych věřil v Boha a nadává mi. Babička si myslí, že jsou to 

jehovisti. Strejda říká, že to přináší smůlu.“    

� ŠKOLA: 

•   „Ve škole mě baví matika a běhat.“, „Ve škole mi to docela jde, až na češtinu.“ 

•   „Mám lehčí školu.“ 

•   „Ve škole mi to jde a baví mě to.“ (3 odpovědi) 

•   „Jsem ve třídě se ségrou, jsme nejhodnější třída, všichni spolu kamarádí, jako 

jediná třída máme dva jazyky.“ 

•   „Do školy musím, máma mě tam posílá, i když se mi nechce.“  

� ZÁJMY: 

• „Rád hraju na počítači.“ • „Ráda si hraju na školu.“ 

• „Jsme velký hudebníci.“ • „Chodim na tanečky ve škole.“ 

• „Baví mě počítače a bonga.“  
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� PLÁNY ČI SNY DO BUDOUCNA: 

• „Chci být cukrářkou.“ 

• „Chci mít kluka, ale až budu starší. Chtěla bych, aby byl hodnej, milej, krásnej, 

bohatej, aby nebyl zlej, nepil a nefetoval.“ 

• „Chtěla bych bejt doktorka, nebo aspoň zdravotní sestra.“ 

• „Budu kuchařka.“ 

• „Chci bejt kadeřnicí.“ 

� ZÁŽITEK S BOHEM: 

• „Bůh vyslyšel mojí modlitbu.“ 

Jestliže mám zhodnotit dané výpovědi, musím konstatovat, že úplná rodina je 

v okruhu těchto lidí vzácností. Většina dětí žije pouze s matkou, která střídá partnery, 

což je zřejmé nejen z jejich odpovědí, ale i z mých rozhovorů s dětmi.  Velké počty dětí 

v rodině a počty nevlastních sourozenců ukazují na nerozvážné, nezodpovědné, sobecké 

a dětinské jednání matek. Jak jsem již napsala výše, tyto ženy si většinou děti nechají a 

porodí je, ale když je pak přestane bavit se o ně starat, či nejsou finance, nechají je na 

pospas světu, nebo je rovnou odešlou do dětského domova. Někdy žije s rodinou 

babička, ta má většinou snahu se alespoň minimálně o vnuky starat.   

Děti, které na tuto otázku odpověděly, mají celkem školu rády, chodí na lehčí 

školu a celkem se jim tedy i prospěchově daří. V době mé návštěvy jedna dívka řešila 

nechtěný, ale nutný přechod na jinou školu a dost se obávala, že to nebude zvládat. 

Zájmy těchto dětí jsou jednoznačně hudebního rázu nebo pro současnost typické 

počítače. Sny o budoucí práci má každé dítě, ale ideály o budoucím klukovi takto 

vyřčené každý nemá. Promítají se do toho nepříjemné zkušenosti dotyčné dívky a 

zároveň už zdravé hodnoty předávané skrze pracovníky Centra. Jestliže tato dívka má 

jasno v tom, že nechce násilníka, alkoholika či uživatele drog, je to velká pozitivní 

změna a to především, když v jejich okolí je toto chování na denním pořádku. 

 

Shrnutí: 

Výpovědi dětí potvrzují, že CDM nabízí dětem všechno, co doopravdy potřebují. 

O děti je postaráno komplexně – CDM dbá na hygienu a oblékání dětí, zajišťuje jim 

stravu, dohání s nimi to, co jejich rodiče zanedbali, učí se s nimi do školy, nechává jim 
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prostor pro hru, pomáhá jim řešit jejich problémy, pracuje na prevenci sociopatogenních 

jevů, umožňuje jim okusit pocit přijetí a dává jim možnost seberealizace, klade důraz na 

jejich výchovu a na předávání křesťanských hodnot a pohledu na život. I když se 

puberta u těchto dětí nezapře, k proměně v pozitivním směru u nich dochází. Děti si tuto 

proměnu uvědomují, jsou za ni vděčné, dokáží přemýšlet nad svým životem. Jsem si 

jista, že předávané hodnoty v nich zůstávají a výchova touto formou má pro jejich 

budoucí život velký smysl.  

 

3.3.5 Vyhodnocení dotazník ů od pracovník ů CDM  

1. + 2. otázka - pohlaví + věk (Tabulka č.2) 

 Dotazník se mi vrátil od všech 

pracovníků CDM (tři osoby) a od čtyř 

dobrovolníků, celkem tedy od sedmi lidí 

(dále jen „pracovníků“). Ve výsledku je lidí, 

co se u dětí střídají, ještě více, spolu s nimi 

se dětem věnuje řada dalších dobrovolníků. 

Z uvedené tabulky vyplývá, že muž je v kolektivu pouze jeden. Je pravda, že ani 

mezi dobrovolníky jsem dalšího muže nepoznala, leč tuto úlohu zastávají velmi dobře u 

mladších dětí starší kluci ze skupiny teenagerů, kteří chodí do klubu již déle.  

3. Jak dlouho v této organizaci pracujete? 

Doba služby a práce 

v CDM se dle uvedeného grafu 

pohybuje od několika měsíců 

k řadě let. Hlavní pracovníci jsou 

s Centrem spjati již od jeho 

počátků, od dob, kdy se s mládeží 

scházívali venku v parku a hráli hry 

na trávníku. Později se jim 

společnými silami podařilo získat pro klub místnosti a od té doby zvou ke spolupráci i 

další lidi. Ti, kteří docházejí do CDM již delší dobu, odpověděli, že zde začínali jako 

věk/pohlaví Žena muž celkem 

22  let 2 - 2 

25 let 1 - 1 

26 let 1 - 1 

27 let 1 - 1 

30 let 1 - 1 

40 let - 1 1 

celkem 6 1 7 

Graf č. 8 - Jak dlouho pracují  pracovníci v CDM?
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dobrovolníci, a poté, co zde strávili dva, či čtyři roky a našli v práci smysl, sem 

nastoupili jako pracovníci. Nejkratší dobu práce (v řádu několika měsíců) uvedli tři 

pracovníci, z nichž dva jsou zde jako dobrovolníci na výpomoc. 

4. Co Vás k Teen Challenge přivedlo, jak jste se Vy o organizaci dozvěděl/a? 

V odpovědích na otázku, jak se kdo k Teen Challenge dostal, se vyskytly 

následující výpovědi. 

Graf č.9 - Způsob seznámení se s CDM
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� Většina z nich odkazovala na KAMARÁDY, kteří již Teen Challenge a CDM znali 

a měli s ním zkušenost (4 odpovědi): 

• „kamarádka z církve“ 

• „Pres kamarad (American missionar)“173 

• „Moje kamarádka tam začala dělat dobrovolníka a později tam byla i 

zaměstnaná...často mi o organizaci vyprávěla...“ 

• „a od kamarádky, která byla v přímo v centru pro děti na praxi.“ 

� Seznámení s CDM SKRZE CÍRKEV (3 odpovědi): 

• „Začala jsem chodit do sboru Apoštolské církve, kde jsem se dozvěděla o 

práci dětského centra.“ 

• „Teen Challenge mužské středisko měli výjezd v mém předešlém sboru, tak 

po přestěhování do Prahy jsem začala navštěvovat shromáždění sboru 

Otevřených dveří a byla nadšená z uvádění křesťanských teorií do praxe skrz 

pomoc potřebným.“ 

                                                 
173 Češtinářsky chybné odpovědi jsou odpovědi mladé dobrovolnice z ciziny, která je v ČR pouze krátkou 
dobu. 
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• „Znala jsem organizaci z prezentací jejich práce, které proběhly u nás 

v církvi“ 

� VLASTNÍ MOTIVACE, touha pracovat s těmito dětmi (2 odpovědi): 

• „Od chvíle svého obrácení jsem velmi chtěla někomu sloužit. Proto jsem se 

rozhodla jít jako dobrovolník k dětem.“  

• „M ěla jsem touhu pracovat s romskými dětmi, tak jsem přišla a už zůstala.“ 

� VLASTNÍ PŘÍBĚH (2 odpovědi): 

• „Byl jsem drogově závislý a lidé z Teen Challenge mi pomohli nastoupit do 

programu TC, poznat Boha a začlenit se do pracovního teamu T.C.“ 

• „Jednou jsem na ulici viděla ležet člověka na zemi, chtěla jsem mu pomoct, 

byl drogově závislý. Povídala jsem si s ním, on měl u sebe letáček na 

kontaktní centrum Teen Challenge. Když jsem s ním mluvila o Bohu, letáček 

mi dal a domluvili jsme se, že se tam potkáme. Říkal, že má kamaráda, se 

kterým bral drogy a který se z toho v TC dostal. Šla jsem do kontaktního 

centra, tam jsem plně uvěřila v Boha (přijala jsem Ježíše jako Pána). Začala 

jsem chodit do sboru Apoštolské církve, kde jsem se dozvěděla o práci 

dětského centra. Od chvíle svého obrácení jsem velmi chtěla někomu sloužit. 

Proto jsem se rozhodla jít jako dobrovolník k dětem.“  

Z výše uvedených konstatování se ukazuje, že člověk se k Teen Challenge může 

dostat různými způsoby a z různých důvodů. Buď ho k němu může dovést jeho vlastní 

život, či vnitřní touha, nebo ho motivuje jeho okolí, přátelé, společenství, do kterého 

patří.  

5. Náboženské vyznání: 

Všichni pracovníci se přihlásili ke křesťanství: 

• „k řesťan“, „znovuzrozená křesťanka“ (6 odpovědí) 

Následující informace doplňují a specifikují jejich vyznání: 

• „charismatické“ 

• „členka sboru Apoštolské církve“ 

• „následující Ježíše“ 

• „protestantské – církev Křesťanské společenství“  
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6. Na jakých aktivitách se v organizaci podílíte, co máte na starosti? 

� PŘÍMÁ PRÁCE S DĚTMI V KLUBU (7 odpovědí): 

• „Vedu program pro předškolní děti a teenagery.“ 

• „Pracovník u teenageru/ 1x tydne (pripravit hry, jidlo, slovo, budovat vztahy 

k teenagerum)“ 

• „dobrovolník dětského centra na Žižkově/sboru Otevřených dveří – středeční 

skupinka pro teenagery – jedna z vedoucích“ 

• „příprava programu pro velké děti a teenagery“ 

• „Pracuji v oddělení mladších dětí (3 – 6 let) a na starosti mám řečovou 

přípravu.“ 

• „v současnosti program u velkých dětí jednou za dva týdny, do srpna 2009 

program u velkých dvakrát týdně, program u teenagerů jednou týdně,“ 

• „zabývám se přímou prací s dětmi,“ 

� DALŠÍ AKTIVITY vykonávané mimo běžný program CDM (3 odpovědi): 

• „koordinací činností dětských center v Č.R.,“ 

• „pěstounskou péčí“ 

• „aktivit meziklubových setkání tj. výměna informací a společné aktivity 

s jinými nízkoprahovými kluby,“ 

� TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ chodu centra (6 odpovědí): 

• „Mám na starost pokladnu, fundraising, s tím spojené účetní záležitosti, 

kontaktování církví a dalších organizací atd.“ 

• „úklid, okrajově administrativa“ 

• „pomoc při administrativě, technický chod centra, nákupy apod.“ 

• „Momentálně pracuji jako vedoucí Centra dětí a mládeže,“ 

• „jednáními s úřady“ 

• „dále rekonstrukcí domu pro nové CDM“ 

Pracovníci Centra jsou všichni v přímém kontaktu s dětmi, mají rozdělené, kdo 

s jakou skupinou pracuje. Na dalších aktivitách se podílejí už jen někteří z pracovníků. 

Technické zajištění chodu Centra mají na starosti dva pracovníci, vypomáhají jim ale i 

ostatní, i dobrovolníci ve svém volném čase. Jak řekla jedna z pracovnic, Centrum by 

užilo právě na administraci, fundraising, atd. ještě jednoho člověka na plný úvazek. 
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V současné době hlavně na shánění peněz a sponzorů pro rekonstrukci domu pro nové a 

větší CDM. Překážkou však zůstává nedostatek financí na plat dalšího pracovníka. 

7. Máte nějaké speciální vzdělání pro tuto práci? 

Šest pracovníků uvedlo, že 

speciální vzdělání pro tuto práci má, nebo 

k němu směřuje. Pouze jedna pracovnice 

řekla, že speciální vzdělání nemá, ale 

dodala: „i když právnické vzdělání se 

v této sféře hodně často hodí.“ 

 

8. Pokud ano, tak jaké? 

�  KURZ PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (2 odpovědi): 

• „Pouze jsem absolvovala kurz pro pracovníka v sociálních službách, který 

vyžaduje zákon o soc. službách 108/2006 Sb.174 (Naše centrum je 

registrováno jako poskytovatel soc. služeb – nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež.)“ 

• „pouze kurz pracovníka v sociálních službách a nyní začínají pravidelné 

každoroční semináře s různou tematikou pro tento obor“ 

� PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁNÍ (4 odpovědi): 

• „studovala jsem vychovatelstvi“ 

• „studuji sociální pg na vš“ 

• „studuji 5. ročník SPPG – obor, logopedie“ 

• „Vystudovala jsem tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika, Pedf UK.“ 

� VZDĚLÁNÍ V RÁMCI CÍRKVE: 

• „Udelala jsem misijni skolu“ 

� BEZ SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ: 

• „Ne, i když právnické vzdělání se v této sféře hodně často hodí.“ 
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Jak vyžaduje výše zmíněný zákon, pracovníci nízkoprahového klubu musí mít 

alespoň minimální vzdělání pro práci v sociálních službách. Pedagogické vzdělání 

uvedené ve čtyřech odpovědích ukazuje na obecné zaměření na práci s dětmi a mládeží.  

Z odpovědí, ve kterých pracovníci říkají, že absolvovali „POUZE kurz pro pracovníka 

v sociálních službách“, a z odpovědí o jiném zaměření studií je vidět, že ne všichni 

práci s dětmi plánovali a chtěli se jí věnovat. Studovali na školách s jiným zaměřením, 

žili svůj život až do té doby, než se díky výše uvedeným skutečnostem (viz odpovědi na 

otázku č. 4) seznámili s Teen Challenge a našli ve službě druhým smysl života. Někteří 

se dali do služby úplně, začali v Centru pracovat, jiní zůstali pracovat ve svém oboru a 

do Centra docházejí ve svém volném čase a pomáhají jako dobrovolníci.  Ať však mají 

vzdělání jakékoli, všichni dělají svou práci upřímně a s opravdovou láskou pomáhají 

dětem a mladým lidem stavět život na pevných základech. 

9. Co je podle Vás hlavním cílem/cíli práce CDM TCI? 

� DUCHOVNÍ ROVINA: 

• Osobní poznání Boha (7 odpovědí): 

- „vést je k osobnímu poznání Ježíše Krista jako Pána a Spasitele.“ 

- „místo, kde muzou i poznat Boha, verici,“ 

- „pomoct dětem, aby si uvědomili, kdo je Bůh, co pro ně má“ 

- „dát dětem možnost poznat osobně Boha“ 

- „ukázat dětem na Žižkově Boží lásku“ 

- „a především najít místo, poznají Ježíše Krista.“ 

- „aby Bůh mohl být v jejich životech učitelem, průvodcem a 

ochráncem.“  

• Život s Bohem (7 odpovědí): 

- „Učit je žít v souladu s Biblí, jako Božím slovem.“ 

- „jiny zpusob zivotnim stylem“ 

- „a jak úžasné může být Jemu odevzdat svůj život a podrobit se 

Jeho plánům,“ 

- „dát dětem možnost poznat osobně Boha, protože jen on může 

změnit jejich život, dát jim smysl života.“ 

- „ukázat dětem na Žižkově Boží lásku a že lze žít i jinak, než vidí 

všude kolem“ 
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- „naučit děti zdravému životnímu stylu formou vštěpování 

biblických zásad pro život.“ 

- „Přivést děti ke kvalitnímu plnohodnotnému křesťanskému 

životu, tak aby Bůh mohl být v jejich životech učitelem, 

průvodcem a ochráncem.“ 

� SOCIÁLNÍ SLUŽBY A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ (3 odpovědi): 

- „Naplňovat jejich potřeby v co nejvíce oblastech – strava, 

hygiena,…“ 

- „kde je postaráno o jejich materiální potřeby,“ 

- „naplňovat některé sociální potřeby ( sprcha, jídlo , oblečení)“ 

� ZDRAVOTNÍ PÉČE: 

- „pomoci zprostředkovat kvalitní lékařskou péči“ 

� VŠESTRANNÝ ROZVOJ: 

• Příprava do školy: 

- „příprava do školy“ 

• Aktivity vedoucí k všestrannému rozvoji (3 odpovědi): 

- „tvůrčí aktivity“ 

- „aktivity vedoucí k rozvoji“ 

- „a všestrannému zlepšování dovedností“ 

� SEBEPOJETÍ (2 odpovědi): 

- „poznání vlastní hodnoty“ 

- „uvědomili si vlastní hodnotu“ 

� VZTAHOVÁ ROVINA (2 odpovědi): 

- „poskytnout jim přijetí“ 

- „kde mohou najít přijetí a lásku“ 

� BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ (3 odpovědi): 

- „Cílem je dětem částečně umožnit trávení volného času 

v bezpečném prostředí,“ 

- „Davat deti/teenageri bezpecni místo“ 

- „umožnit dětem, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném 

prostředí, najít místo, kde jsou bezpečné“ 
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� PŘÍSTUP K ŽIVOTU (3 odpovědi): 

- „pomoci jim tak, aby v dospělosti byli schopni vést zodpovědný 

život, mít práci, starat se o svou rodinu.“  

- „a to, že nemusí mít stejný život jako jejich rodiče a vrstevníci a 

navzdory společenským šablonám žili život, ve kterém budou 

štastné“ 

- „Nabídnout dětem jiný pohled na život, než vidí kolem sebe.“ 

� PREVENCE (4 odpovědi): 

- „Vyhledávat a sloužit ohroženým dětem a mládeži“ 

- „preventivni program (proti život s drogami atd.)“ 

- „chránit romské děti před špatným vlivem part (drogy, kouření 

apod.)“ 

- „kompenzovat tím pouliční kriminalitu“ 

� ŠIRŠÍ PŮSOBNOST (2 odpovědi): 

- „a navzdory společenským šablonám žili život, ve kterém budou 

štastné a který zároveň bude příkladem pro ostatní.“ 

- „působit pozitivně skrze děti i na celou Žižkovskou komunitu 

Romů“ 

 

Pracovníci vyjmenovali velikou škálu cílů a oblastí, ve kterých se CDM snaží 

působit. Všichni se shodli na tom, že je třeba dětem ukazovat Boha a skrze Něj měnit 

jejich pohled na život, na svět, měnit jejich hodnoty a životní styl a to proto, aby poznali 

opravdovou lásku a dokázali pak na ní postavit svůj život, aby ho mohli prožít 

doopravdy šťastně. Pracovníci jsou však realisti, takže nevypouští ani materiální 

zajištění dětí, sociální péči, preventivní programy, zajištění lékařské péče. Pokud je to 

potřeba, napravují pokřivený pohled dětí sama na sebe a na mezilidské vztahy, 

nezapomínají ani na školní a vůbec všestranný rozvoj dětí (pozn. autorky: zejména 

proto, že děti žijící v malých bytech nemají hračky, dětské knížky, nemají třeba ani, kde 

si napsat úkol, nemají svůj psací stůl, nebo pokud se místo najde, není, kdo by s úkolem 

dětem pomohl, kdo by se jim věnoval).   

Centrum je bezpečným místem a útočištěm, kde dostanou  malí, větší i největší 

veškerou pomoc, kterou  ve svém rozvoji zrovna potřebují.  
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10. Co zvláštního nabízí Vaše centrum? V čem se případně liší od ostatních 

nízkoprahových klubů? 

Za specifika CDM označili pracovníci následující kategorie/body: 

� KŘESŤANSKÁ VÝCHOVA (8 odpovědí): 

• „pravidelné seznamování s křesťanskými principy života“ 

• „Nabize alternativu jiny zivotni styl. Hodnoty z viry a zivy vztah s Bohem 

muzou mit velmi positivni vliv na život deti!“ 

• „Děti mohou poznat, že jsou si všichni rovní, nikdo k nim nepřistupuje 

s předsudky, ale s vírou, že právě život daného jedince může být změněn.....“ 

• „duchovní program“ 

• „a vedeme děti k Bohu“ 

• „seznamujeme děti s Boží láskou a odpuštěním a záchranou“ 

• „pracujeme na základě křesťanských hodnot a víry v Boha“ 

• „K řesťanskou výchovu , pravidelnou a jasnou“ 

� PROGRAM (4 odpovědi): 

• „strukturovaný program“ 

• „každý den je pro děti připraven program,“ 

• „oproti ostatním klubům je u nás pravidelný režim“ 

• „jasný program“ 

� PRAVIDLA (4 odpovědi): 

• „jasně daná pravidla“ 

• „máme jasná pravidla,“ 

• „děti ví, co se může a co ne“ 

• „pravidla bez kompromisů , razantní vedení“ 

� PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ (5 odpovědí): 

• „Pracovníci nevěří pouze svým ideálům a to není to, co je žene a táhne do 

této práce. Věří, že jsou povolaní Bohem a tím pádem, i když by mohli 

přestat svým ideálům věřit, pak vědí, že tu zůstává Boží povolání.“ 

• „známe děti osobně, máme je rádi a snažíme se jim pomoct i mimo oblast 

našeho působení“ 

• „naše práce je dlouhodobá a založená na vztazích“ 
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• „pracujeme na základě křesťanských hodnot a víry v Boha“ 

• „razantní vedení a velmi osobní vztahy s klienty a některými rodinami.“ 

� NABÍDKA SLUŽEB (5 odpovědí): 

• „komplexní  nabídka služeb, tzv. holistický program“  

• „Centrum nabízí praktickou pomoc, učí děti „rybařit“ a nedává jim pouze 

rybu, když mají hlad.“ 

• „..každý den je pro děti připraven program, který zahrnuje svačinu, 

vyučování, duchovní program, hry, děti se zde mohou připravovat do školy,“ 

• „Nabízíme systematickou práci se třemi věkovými skupinami, včetně 

předškolní, naše práce je dlouhodobá.“ 

• „děti mohou dostat oblečení, mohou se umýt a najíst,“ 

Důležitým bodem odlišujícím CDM od ostatních nízkoprahových zařízení je dle 

všech pracovníků křesťanská výchova a její působení na změnu životního stylu dětí. 

Jako další bod označili čtyři pracovníci jasně daný, pravidelný a strukturovaný program. 

Ze čtyř odpovědí vyplynula důležitá odlišnost - jasně daná pravidla, jejichžto 

dodržování pracovníci velmi bedlivě hlídají. Faktorem, na který poukázalo pět 

pracovníků, je jejich přístup k dětem, navázání osobních vztahů a projevení zájmu o 

každého. Oni sami se také snaží žít podle křesťanských zásad a opírat se o Boží pomoc. 

Jejich snaha předávat křesťanské hodnoty tedy není jen ve slovech, ale i ve skutcích a 

v osobním příkladu. Posledním bodem je komplexní nabídka služeb, tzv. holistický 

program, zahrnující veškerou péči a pomoc, kterou děti potřebují. 

11. Kdo to podle Vás Bůh je? 

V této otázce jsem nevytvořila jednotlivé kategorie, protože odpovědi 

pracovníků jsou jejich vyjádřením o tom, kdo to je Bůh, a tato vyjádření mají smysl 

pouze, pokud zazní vcelku. 

• „Rozhodující je pro mě poznání Boha, které mi přináší Bible a modlitba. Bůh je  

svrchovaný tvůrce a dárce života. Osobně jsem ho začala poznávat po vyznání  a 

přijetí Ježíše Krista.“ 

• „Buh je osobní, zivy. Zjevil sam sebe zkrze Jezise. Je nas Stvoritel a touzi po osobní 

vztah s kazdym clovekem.“ 
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• „přítel, rádce, Pán, zachránce, někdo, kdo se skutečně zajímá, odpovídá na modlitby 

a kdo je blízko“ 

• „stvořitel světa, kterému záleží na každém člověku, díky Ježíši k němu můžeme 

přicházet a mít s Ním osobní vztah“ 

• „stvořitel světa, někdo, kdo je obrovský a mocný a přitom s ním lze mít osobní 

vztah“ 

• „Pro mě osobně je Bůh osobní přítel, někdo, kdo mi již nesčíslněkrát pomohl, dal mi 

nový život skrze svého syna Ježíše Krista, vede mě životem a vím, že mě nikdy 

neopustí.“ 

• „Stvořitel vesmíru a světa, milosti plný osvoboditel od hříchu, můj učitel a 

zachránce mého zhrouceného života.“ 

Pracovníci popsali, že Bůh je obrovský a veliký, Stvořitel, Dárce života, Spasitel 

a Vykupitel z hříchu, a zároveň velmi blízký Přítel toužící po osobním vztahu s každým 

člověkem, má zájem o všechny lidi na světě, může být Zachráncem zhroucených životů 

a Učitelem, pokud ho člověk vyzná a přijme do svého života. 

12. Proč je důležitý pro člověka, pro jeho život? 

Ani u této otázky není dobré odpovědi více rozebírat a rozdělovat, protože samy 

o sobě nejlépe vysvětlují význam Boha pro život člověka. 

• „Dal člověku život a byl to jeho záměr, abychom přišli na tento svět. Proto v setkání 

s Bohem a život s Ním je naplnění života a nalezení smyslu života.“ 

• „Dava nasem život smysl, nadeji a cil po smrti. Buh je velmi laskavy, trpelivy a 

odpousti nam naší chybi skrze Jezise!“ 

• „On může dát poznat věci, o kterých se lidem bez něj ani nesní, kdo ví, co má pro 

nás budoucnost a hlavně je vždy připraven pomoct a potěšit a říct NE, když je to tak 

pro nás nejlepší.“ 

• „má odpovědi na všechny zásadní lidské otázky, dává člověku smysl života, pomáhá 

i v neřešitelných situacích“ 

• „život bez Boha nedává žádný smysl, Bůh je moje opora, můj životní směr, dává 

mému počínání smysl, zachránil mě před peklem“ 
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• „Myslím, že teprve v Bohu získává náš život smysl, i kdybych před lidmi nebyla 

ničím, v Bohu jsem vším a i kdybych před lidmi byla velmi významná a důležitá a 

neměla Boha, nemá můj život smysl.“ 

• „Vede, učí, posiluje, kárá, dává moudrost“ 

Podle pracovníků je Bůh Dárcem života, dává člověku smysl života, ví, co je pro 

něj dobré a co ne, vede ho jeho životem a chrání ho před zlem, je mu oporou, posilou a 

poradcem.  

13. Jaký smysl podle Vás má zapojení Boha do činnosti Vašeho klubu? Co může 

Bůh a Jeho učení dát dětem, které Váš klub navštěvují? 

• „Vznik našeho centra byl Bohem inspirovaný a vedený, proto je výstižnější říci, že 

nezapojujeme my Boha, ale On nás. Vedení dětí k Bohu a naše hledání Jeho vůle 

v práci s dětmi dává naší práci smysl. Poznání Boha dává dětem šanci vymanit se z 

„bludného kruhu“ závislostí, trestné činnosti a sociální nesoběstačnosti, ve které žijí 

jejich rodiny.“ 

• „Buh ukazuje nam skrze svého slova jiny zpusob zivota. On dava kazdym, kdo ho 

hleda, novy život! Pomuze nam, skrze Duch svaty, delat dobře skutky a ne zle!“ 

• „V ědomí vlastní hodnoty, víru ve změnu zaběhlých společenských stereotypů, 

odvahu jít proti proudu, Bůh může být tím rodičem, který má zájem a dítě podporuje 

a věří v něj.“ 

• „Sama si nedovedu představit, jak bych dokázala tuto práci dělat bez Boha – 

z hlediska pedagogiky a sociologie není šance na změnu nějak extra velká, ale věřím 

tomu, že Bůh má moc proměňovat lidské životy. Víra v Něj, živý vztah s Ním může 

dětem pomoci, aby se chovaly lépe, než jejich okolí, aby se rozhodovaly jinak, než 

jim velí jejich vrstevnická skupina. Z teoretického hlediska bych zmínila, že 

křesťanství stojí na bezpodmínečné lásce a odpuštění, což je něco, co děti ve svém 

okolí nezakusí a ani se tomu nenaučí.“ 

• „Bůh může cokoliv ...tudíž se domnívám, že zapojení Boha do našich aktivit je 

nanejvýš výhodné  - mění situace, které nám se zdají neřešitelné; setkání dětí 

s Bohem může do jejich života přinášet radikální a pozitivní změny – v chování, 

myšlení, jednání...do budoucna“ 
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• „My nemůžeme změnit životy dětí, pouze jim můžeme dát naději do budoucna. Tou 

nadějí je Bůh, který jediný má moc změnit jejich životy. Mnohé děti se rozhodly pro 

Ježíše a na jejich životě opravdu vidíme změnu.“ 

• „Bůh nám pomáhá děti chránit  a vyučovat tak jednotně, že by v důsledku mohlo 

znamenat jejich snadnější zapojení do praktického života, správně nastavit hodnoty 

a mít dobré přátele.“ 

Zapojení Boha do činnosti CDM, nebo Boží zapojení pracovníků CDM do Jeho 

díla bylo charakterizováno jako veliká věc, protože jedině Bůh může pozitivně měnit 

životy dětí. Může působit i v lidsky neřešitelných situacích a lidsky nemožnými 

způsoby, nabízí dětem otcovskou ochranu plnou opravdové lásky, kterou doma mnohé 

vůbec nezažily, chce jim pomoci vymanit se z životního stylu plného zla, poničených 

vztahů, drog, alkoholu a násilí, chce jim dát poznat vlastní hodnotu a pomoci žít život 

tak, aby mohly být doopravdy šťastné a našly, co hledají – smysl života a život v lásce. 

14. Vidíte nějakou změnu, posun, zlepšení v chování a v přemýšlení na dětech, 

které k Vám chodí již delší dobu? 

• „Ano. Jsou schopné podřídit se pravidlům, poslechnout, ovládat se, přiznat chybu, 

omluvit se. Stávají se aktivními – jsou schopné věnovat se a pomoci druhým, kteří 

jsou slabší, mladší. Dokážou samostatně pracovat – teenageři si připravují např. 

sami hry pro mladší děti. Zlepšují se jejich vyjadřovací schopnosti, dovednosti, dále 

schopnost soustředit se, rádi se učí nové věci, stanovují si reálné cíle, dokážou se 

rozhodovat – uvědomovat si důsledky svého jednání. Nepřijímají slepě vzorce 

chování druhých, uvažují o svém životě. To všechno je v práci s touto cílovou 

skupinou možné hodnotit jako skutečnou změnu.“ 

• „Ano! Vidim velmi silne, jak deti se zmenilo, které uz chodi dil! Jsou otevrenejsi za 

vztahy, nemluvi sprosty, prestanou lzet, zacinaji pomahat ostatnim, prinesou radost, 

davaji svoje problemy Bohu v modlitbe. Pochobji, co je spatne a co je dobře pro jeji 

život, pro jeji telo, pro jeji vztahy... hodnoty se zmeni velmi positivni!“ 

• „Za 7 měsíců fungování skupinky jsem se s dětmi seznámila, zjistila jak přemýšlí a 

uvažují. Na některých vidím, že skutečně chtějí, aby Bůh mluvil do jejich životů a 

chtějí mu být vykazatelní. Minimálně jsou klidnější, empatičtější a odvážnější, co se 

týče tlaku svých vrstevníků...“ 
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• „Vzhledem k tomu, že sama zde pracuji teprve půl roku, nemohu posoudit přímo 

změnu konkrétních dětí, ale vidím rozdíl v chování dětí, které k nám chodí již 

několik let a těch, které chodí nově.“ 

• „tak to zcela jistě ano – mnoho z nich se snaží žít podle toho, jak se to líbí Bohu 

(což je v Žižkovské komunitě jistě dost náročné), snaží se odlišit od svých 

vrstevníků“ 

• „Ano, jsou děti které k nám chodí již sedm a více let. Na jejich životě je jasně vidět, 

že pokud se člověk rozhodne pro Boha a rozhodne se mu patřit, Bůh ho opravdu 

povede. Jako příklad bych uvedla holčičku, která k nám chodila ještě jako 

předškolák a jediné, co uměla bylo, že se válela po zemi a dělala zvuky  a tím 

vyžadovala pozornost. Dnes je jí jedenáct let, normálně mluví, chodí do školy, 

prospívá se samými jedničkami a mluví o tom, že se rozhodla pro Ježíše a on udělal, 

že se ona sama mohla stát lepší. Tento případ není výjimkou.“ 

• „Ano, ti, kteří navštěvují klub několik let, se většinou viditelně zlepšují v chování 

v přístupu k povinnostem. Celkově jsou otevřenější pro přijímání praktických 

návodů na to, jak žít život správně.“ 

Pracovníci se snaží dětem pomoci, jak jen to jde, a s radostí oznamují, že 

výsledky jejich snah jsou opravdu viditelné. Děti se v klubu rozvíjejí po všech 

stránkách. Rozvíjejí se zde jejich schopnosti a dovednosti, zlepšují se jejich řečové 

dovednosti, vyjadřovací schopnosti, zvětšuje se jejich doma zanedbaná slovní zásoba. 

Děti přebírají zodpovědnost za svůj život a za své jednání, přijímají sama sebe jako 

plnohodnotného člověka. Budují také vztahy s lidmi kolem sebe, všímají si jich, učí se 

s nimi vycházet a dokáží pomoct i udělat někomu radost. Umí rozlišovat, co je dobré a 

co špatné pro jejich život. Dávají si pozor na své jednání i myšlení – aby nešly proti 

Bohu (snaží se nemluvit sprostě, nelhat,…). Dokáží uznat svou chybu a omluvit se. 

V Bohu našly smysl, proč se ve svém životě snažit. 

 

Shrnutí: 

Pracovníci sami žijí s Bohem a pro Boha, přinášejí dětem naději pro jejich 

zpočátku někdy pokažený život. A dnes již zraje ovoce jejich práce v podobě nově 

smýšlejících dětí, dětí jistých si svou hodnotou, dětí nemyslících jen na sebe, 

zodpovědnějších dětí a hlavně doopravdy radostných. 
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3.3.6 Zhodnocení výsledk ů šetření v Centru pro d ěti a mládež TC Praha 

V CDM jsem oslovila osmnáct dětí a sedm pracovníků.  Po tři týdny jsem 

s dětmi byla, mluvila a pozorovala je. Nakonec jsem s nimi udělala rozhovory a od 

pracovníků získala vyplněné dotazníky. Co toto šetření přináší za výsledky? 

Pracovníci pečují o děti s opravdovou a upřímnou láskou, oni sami zakusili Boží 

lásku a předávají ji tak těm, kterým se jí většinou vůbec nedostává. Seznamují děti 

s Otcem, který je s nimi všude, stále je chrání, navzdory všem chybám je miluje a 

hlavně je nikdy nepodvede a neopustí. Děti tak nacházejí rodiče, kterého tady na světě 

nemají. Najednou je tu pro ně někdo, kdo o ně stojí, říká jim, co mají a co nemají dělat, 

varuje je před špatnostmi, věcmi, co kazí život, a vede je k míru a pokoji. To je přesně 

to, co dětem dává pocit bezpečí. Děti si nově uvědomují svou hodnotu a nacházejí 

motivaci pro to snažit se žít lepší život. Učí se rozlišovat dobro a zlo, učí se odmítat 

pokušení ke zlému, ošklivému a nebezpečnému jednání. Děti se více ovládají, dokáží 

uznat svou chybu a omluvit se. Učí se přijímat lidi kolem sebe a pomáhat jim. Bůh 

motivuje i sebevíc zanedbané děti, aby se snažily a bojovaly za svůj život. Děti se učí 

žít život k lásce, uvědomují si, co jsou důležité hodnoty pro život, učí se zodpovědnosti 

za svůj život. Zjišťují, že rodina nemá fungovat tak, jak jich funguje většina na Žižkově, 

ujasňují si, jak by jednou chtěly žít a starat se o své děti.  

Děti samy ve svých výpovědích oceňují zájem ze strany pracovníků, všímají si 

toho, že jsou plně přijímány a že se jich někdo ptá na jejich názor. Mladí si také 

uvědomují rozdíly, které jsou mezi nimi a dětmi, co do CDM nechodí, jsou na sebe 

hodnější a cítí se tu tak bezpečně a dobře,  jsou spolu rádi. Velmi citlivě vnímají a 

oceňují to, že pracovníci jim jdou příkladem, že sami žijí to, co říkají a co po nich 

chtějí. Ze šťastných a Bohem mnohdy zachráněných životů pracovníků děti cítí, že to 

vše je opravdové a má to smysl. Proto většina z nich pracovníkům naprosto věří a řídí se 

jejich radami.    

 

Ani já si nemyslím, že by děti mohly hned všechno zvládat a úplně se změnit. 

Zejména, když v tomto prostředí vyrůstají odmala, potřebují také dostatek času na to, 

aby si křesťanské hodnoty zvnitřnily, přijaly je za své a poté se podle nich začaly chovat 

a řídit. I pro každého křesťana je toto těžkým úkolem, protože všichni jsou jen lidé a to 

lidé slabí a chybující, a proto se učí žít v opravdové lásce a podle křesťanských hodnot 
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celý život. Velikým pokrokem mi přijde fakt, že se děti postupně seznamují 

s křesťanskými hodnotami, učí se přijímat samy sebe i jeden druhého, poznávají smysl 

života, vlastní hodnotu a hledají společně cestu a cíl života. To všechno jsou podle 

mého mínění velice důležité věci a základ pro to, aby každý z nich mohl prožít 

plnohodnotný, krásný, šťastný a bezbolestný život, se kterým by byl spokojen a který by 

naplnil jeho přirozenou touhu po láskyplném životě.  

 

Našla jsem tedy v Centru odpovědi na své otázky?   

Odpovědi na otázky ´Co dává člověku víra v Boha?´,  ´Jakým způsobem člověka 

poznání Boha a uvěření v Něj může proměnit?´ a ´K jakému stylu života ho 

nasměruje?´ tato část šetření přinesla. Pokusila jsem se je shrnout v předešlých 

odstavcích.  

A odpověď na otázku ´Jaký smysl má přivádět lidi k Bohu?´?  

„Poznání Boha dává dětem šanci vymanit se z „bludného kruhu“ závislostí, 

nenávisti, násilí, trestné činnosti a sociální nesoběstačnosti, ve které žijí jejich 

rodiny.“175 

Je přirozené, že změna u dětí nenastává okamžitě, že děti potřebují čas, aby se 

naučily ovládat a chovat se jako křesťan. Také je přirozené, že tento způsob života se 

někomu nelíbí, že jsou mladí, kteří se nechtějí nikomu podřizovat a měnit svůj život, a 

proto zase odcházejí. Je to volba. Bůh dal lidem svobodnou vůli a je na nich, zda se pro 

Něj a život s Ním rozhodnou, nebo radši zůstanou se všemi problémy, které je 

obklopují. Všechny změny, ke kterým v dětech navštěvujících CDM s poznáním Boha 

dochází, jsou důkazem, že toto počínání má smysl. Jsem si jista, že kvůli těm dětem a 

pro ty děti, kterým Bůh pomůže začít žít lepší život, než by žily jinak, to všechno má 

ohromný smysl. 

A navíc, „Bůh mění situace, které nám lidem se zdají neřešitelné.“176. 

                                                 
175 Citace z dotazníku vyplněného pracovníkem CDM 
176 Citace z dotazníku vyplněného pracovníkem CDM 
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3.4 Střediska v Poštovicích 

 

3.4.1 Metodika šet ření ve St řediscích TCI 

Druhou část - kvalitativní šetření jsem realizovala ve Středisku pro muže 

Poštovice a ve Středisku pro ženy Poštovice. Původní záměr pracovat pouze se 

Střediskem pro ženy, strávit tam s nimi nějakou dobu a uskutečnit se studentkami 

rozhovory, nakonec nebylo možné zrealizovat. Nejprve to nebylo možné kvůli jiným 

stážistům, poté kvůli stěhování střediska. Dalším postupem bylo mé sepsání dopisu 

s osnovou otevřených otázek pro volné vyprávění jak pro studenty, tak pro pracovníky. 

Při vytváření této osnovy jsem vycházela z klíčových otázek z dotazníků pro děti 

navštěvující CDM a jejich pracovníky, které měly za úkol přinést odpovědi na hlavní 

otázky celého výzkumného šetření. Za klíčové jsem určila otázky uvedené v kapitole 

3.3.1. 

Z těchto otázek vzešly okruhy týkající se programu ve středisku, víry v Boha, 

proměny člověka, komunity a jejích odlišností od ostatních zařízení tohoto typu a 

nechyběly plány do budoucna. Při formulování jsem musela dát pozor na to, abych se 

neptala studentů na nic z jejich minulosti, neboť vracet se k ní jim řád střediska 

zakazuje. Pracovníkům jsem navíc položila otázky o smyslu jejich práce. Přesné znění 

osnovy pro studenty je uvedeno v Příloze XIII a pro pracovníky v Příloze XIV. Osnovy 

jsem zaslala pracovnici Střediska a ta je předala k sepsání.  Většinu vyprávění  jsem 

nakonec dostala od studentů z mužského střediska, kteří byli ochotni se také zapojit do 

díla. Studentky, zvláště ty, které byly v programu nově, neměly odvahu něco sepisovat. 

Celkem jsem obdržela jedno vyprávění od studentky, osm od studentů a tři od 

pracovníků Střediska.  

 V červnu 2010 mi bylo umožněno zúčastnit se ve Středisku v Poštovicích 

tříhodinového programu – modlitební bohoslužby, během které úspěšně dokončili 

program ve středisku dva muži. Měla jsem tak možnost poznat prostředí a seznámit se 

s některými ze studentů, kteří mi sepsali svá vyprávění. V neděli jsem se pak zúčastnila 

shromáždění ve Sboru Otevřených dveří Apoštolské církve v Praze, kam studenti 

z Poštovic dojíždí.  
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3.4.2 Základní informace 177 o Středisku pro ženy Poštovice 

Od začátku května 2010 probíhá program pro ženy v Poštovicích v areálu 

mužského střediska. Do té doby probíhal ve vedlejší vesnici Černuc. Stěhování se 

uskutečnilo kvůli potřebě navýšení kapacity. K 3.6.2010 bylo ve středisku šest 

studentek, další čekají na nástup. V roce 2009 prošlo programem sedmnáct studentek, 

tři ženy dokončily program úspěšně.  

Chod střediska zajišťuje osm pracovnic, z čehož polovina pracovnic sama 

prošla programem.  

Cílem střediska je pomoci ženám s problémy, které ovládly jejich život 

(závislosti na drogách, i např. na sexu, poruchy příjmu potravy, bezdomovectví,…)  a 

pomoci jim vést duchovně, duševně i fyzicky vyrovnaný život. Během programu 

procházejí tematická vyučování a osobní studium. Pravidelně pracují a mají své 

zodpovědnosti – slouží v kontaktních centrech v Praze a Teplicích, chodí na sbírky, 

pracují ve střediscích. Také pomáhají CDM při jednorázových akcích s dětmi, účastní 

se preventivních programů na školách a jiných setkáních mládeže, kde se sdílí se svými 

zkušenostmi. 

V Příloze XIX je uveden Řád střediska, v Příloze XX Rozvrh střediska a 

v Příloze XXI Příručka pro studenty, podle níž se studentky v programu řídí.  

Finančně je středisko zajištěno hlavně z veřejných sbírek, či brigád. Platy 

zaměstnanci dostávají od Apoštolské církve. Středisko hledá nové způsoby financování, 

aby mohlo zvyšovat kapacitu dle potřeby. Nechce se ale spoléhat na granty a dotace, 

protože jejich přidělení není vždy jisté a tudíž je nespolehlivé.  

 

3.4.3 Základní informace 178 o Středisku pro muže Poštovice 

Středisko pro muže v Poštovicích má kapacitu 30 lůžek. K 8.6. 2010 bylo ve 

středisku 26 studentů. Výsadou programů TC je příjem klientů všech věkových 

kategorií, což je náročným rozhodnutím, přesto však sklízejícím úspěch. Jedná se 

převážně o muže závislé na alkoholu, na drogách, i s problémem bezdomovectví. Jako 

                                                 
177 Informace pro tuto kapitolu jsem čerpala z http://www.teenchallenge.cz/  ze dne 23.6.2010, z Výroční 
zprávy za rok 2009 a z Výroční zprávy za rok 2008. 
178 Tamtéž 
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všude jinde, i sem studenti přicházejí a zase odcházejí. V roce 2009 bylo v programu 

šedesát pět studentů, úspěšně dokončilo program šest studentů.   

Ve středisku v roce 2009 pracovalo jedenáct pracovníků a jeden dobrovolník, 

z nichž více než polovina prošla programem. 

Cílem střediska je přinášet evangelium lidem a na základě biblických principů, 

víry v Boha jim pomoci naučit se řešit jejich problémy a žít plnohodnotný a 

zodpovědný život. Teen Challenge se snaží pomoci lidem stát se psychicky a fyzicky 

zdravými, svobodnými od závislosti, citově vyváženými, sociálně zabezpečenými, aby 

mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, rodině i zaměstnání jako zralé 

osobnosti. 

V Příloze XIX je uveden Řád střediska, v Příloze XX Rozvrh střediska a 

v Příloze XXI Příručka pro studenty, podle níž se studenti v programu řídí. Studenti 

vyrábí dřevěné palety, rekonstruují středisko a pomáhají s jeho chodem, zapojují se do 

pomoci v kontaktních centrech. Studenti pravidelně navštěvují místní sbor v Praze, 

účastní se výjezdů do církví po celé republice. 

Financováno je středisko z veřejných sbírek, ze sbírek v církvích a z práce- 

výroby a expedice dřevěných palet.  

Pod toto středisko spadá i Škola TCIMI, která vzdělává pracovníky TC. 

Obě střediska spolupracují na mezinárodní úrovni. Přijímají návštěvy a 

dobrovolníky ze světa a podílejí se na zakládání středisek TCI v zemích, kde ještě není, 

konkrétně v Izraeli a Moldávii. 

 

3.4.4 Záznamy a post řehy z návšt ěvy ve St ředisku a z ned ělní bohoslužby  

Po několikerém zrušení jsem byla na začátku června 2010 přeci jen do střediska 

pozvána a měla jsem tak možnost nahlédnout a seznámit se s prostředím i atmosférou. 

Byla jsem pozvána na čtvrteční modlitební bohoslužbu, která byla toho dne slavnostní, 

protože během ní úspěšně ukončili program dva studenti.  

První, čeho jsem si po příchodu do modlitebny všimla, bylo, že ženy sedí 

odděleně od mužů - dle Řádu střediska (viz Příloha XIX). 
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Na začátku bohoslužby všichni společně chválili Boha pomocí písní. Poté 

následovala modlitba a kázání, během kterého dostali slovo i mladí z Ameriky, kteří 

přijeli do České republiky na misijní výjezd. Následovala prezentace připomínající život 

dvou studentů v Poštovicích a rozloučení se s nimi. Po bohoslužbě se jejich ukončení 

oslavilo velkým „agapé“ – grilováním. 

Na studentech i jejich pracovnících bylo vidět, že drží pospolu, že žijí jako jedna 

rodina, že jim na sobě záleží. Jejich upřímná radost a vděčnost za dva studenty, co 

ukončili program, byla opravdu veliká. Bylo cítit, že lidé jsou zde spokojení a cítí se 

přijati. Od žen, se kterými jsem měla možnost mluvit, jsem se dozvěděla, že veškeré 

jejich studium se dotýká Boha a opírá se o čtení Bible. Bod obratu je vyučování o 

závislostech – o závislosti, o spoluzávislosti, o zneužívání. Hodnocení týdne slouží ke 

shrnutí toho, co se studentkám během týdne líbilo, co je oslovilo ve slovu, jaké měly 

vztahy s pracovníky a ostatními studenty, jak se jim líbí program.  

Od pracovnice jsem zjistila, že co se týče zastoupení odborníků v týmu 

pracovníků, mají vlastní pouze sociální pracovnici. Jinak spolupracují s nemocnicí v 

Kladně, a pokud je potřeba, studenty předávají do péče lékaře, psychologa či psychiatra 

tam.  

Na nedělní bohoslužbu se všichni schází v Divadle Metro v Praze 1. Bohoslužba 

probíhá podobně jako v Poštovicích, akorát místo loučení se se studenty je večeře Páně. 

Sál s kapacitou přes dvě stě míst byl téměř zaplněn a to, kromě návštěvy mladých 

Američanů, lidmi, kteří prošli, nebo procházejí programem. Z odevzdanosti se modlitbě 

bylo cítit, že tito lidé zažívají Boží blízkost. V očích těch, co již program ukončili, 

jiskřila radost a úžas nad sílou Boží moci. Zároveň z nich čišilo otevření se druhým, což 

se projevilo i tím, že si mě všimli, představili se mi  a zajímali se, co tam dělám. Také 

mě vzali na bohoslužbu mezi sebe.   

 

3.4.5 Vypráv ění student ů 

Pro šetření jsem získala celkem devět vyprávění studentů. Uvádím zde celé 

jejich výpovědi. Z každé zvlášť vybírám nejpodstatnější věci a sepisuji je v odstavcích 

nazvaných Shrnutí.  Tato shrnutí jsou současně odpovědi na základní otázky celého 

šetření, tedy otázce o smyslu přivádění lidí k Bohu, o významu víry v Boha pro člověka, 
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o proměnách, ke kterým po konverzi dochází, a o stylu života, ke kterému poznání Boha 

vede. Mohlo by se zdát, že uvedením celých vyprávění práci zbytečně prodlužuji; jsem 

si však jista, že sem patří, protože právě ony jsou svědectvím o pomoci a proměně 

života skrze TCI.  

Veškerá jména zde uvedená jsou kvůli zachování anonymity smyšlená.  

 
STUDENTKA MARKÉTA:  

- žena, 20 roků 

- v programu v tomto středisku je 1 rok 

Budíček máme v 6 hodin, snídani v půl sedmé, od sedmi hodin ztišení, které trvá 

tak 15-20 minut. Během ztišení nám pracovnice něco přečte z Bible, chvilku to 

rozebíráme a pak se modlíme za své potřeby a za den. Asi o půl osmé se přesouváme do 

modlitebny, kde studujeme do (asi) 9:45. První hodinu máme osobní studium, ve které 

pracujeme na svých smlouvách. (Je jich 10, každá je na minimálně na měsíc) Druhou 

hodinu máme skupinové studium. V 10 hodin vyrážíme na sbírky. Jezdíme různě po 

nejbližších městech (v hodně městech nás už znají ☺) Vracíme se kolem 18 hodiny a 

večeříme. Po večeři umyju nádobí (moje zodpovědnost ☺) a máme do 20:05 volno, pak 

začíná samostudium-povinná aktivita, trvá do 20:55, (příprava na skupinové studium; 

vypracovávání projektů) Po samostudiu máme do 21:25 volno a ve 21:30 začíná ztišení 

do 22:00. To je čas kdy se ztiším před Bohem, čtu Bibli, rozjímám. Ve 22:00 se zhasne 

a jde se spát ☺ 

Na otázky ´Které z bodů programu jsou pro Vás důležité? Na co se nejvíc 

těšíte?´ studentka odpověděla v bodech179: sbírky, chvilka volna ☺ večerní ztišení a 

někdy i studium ☺ 

´Povězte mi, kolik času věnujete duchovním aktivitám, jak probíhají a jak jsou 

pro Vás důležité?´ Noo…ranní ztišení,studium…modlitby v průběhu celého dne, 

večerní studium, večerní ztišení. Ve čtvrtek večer chvály a bohoslužby, v neděli také. 

Moc důležité, abych mohla žít, fyzicky bych mohla žít i bez toho ☺ 

Věřím v Boha. Zachránil mě před smrtí, odpustil mi, přivedl mě sem a dal novou 

naději. Uvěřila jsem před rokem v dubnu, drsným způsobem. Bůh věděl co na mně 

                                                 
179 Kurzívou jsou psané poznámky autorky. 
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platí☺ Prožila jsem hrozný strach ze smrti, v tu chvíli jakokdybych se probudila ze 

spaní, došlo mi že Bůh je, dovedl mě k pokání, otevřel mi oči, (v té době jsem ani 

nevěděla, že je to normální postup, kterém jsem se tady učila) Vždy když si na to 

vzpomenu jsem sama povzbuzena a plná radosti, vím, že jsem tehdy Bohu slíbila, že 

když mě nechá žít že mu budu sloužit a budu o Něm hlásat, ze srdce jsem to chtěla, ale 

reálně jsem ani nevěděla jak to udělám. (narkomanka, na ulici…) Však Bůh má svoje 

cesty ☺  

Bůh je mojim otcem, přítelem, zachráncem, jistotou, radostí, naplněním v mém 

životě, mojí láskou a mojím soudcem. Bůh je náš stvořitel, náš Otec (jiný, než jsme tady 

na světě poznali) je dokonalý, milující, všemohoucí. Je dobré pro člověka držet se Boha. 

Bez Boha je člověk ztracený ve světě, vedený klamem, kráčející rovnou do pekla a ani o 

tom neví. Bůh má pro každého člověka plán. Člověk, který je s Bohem prožívá pokoj, 

jaký svět nemůže dát člověku. 

Dotazy: ´Byl/a jste i v jiné terapeutické komunitě s pobytovým programem? 

Případně kde a v kolika komunitách? Můžete vystihnout, v čem se tato zařízení liší od 

Střediska TCI? Co zvláštního podle Vás nabízí Středisko TCI? Proč jste nastoupil/a 

právě sem?Jakým způsobem se změnil Váš život zde ve Středisku? Co jste se zde 

naučil/a?´ obsáhla studentka výpovědí: Jenom v jedné léčebně na 2 měsíce, ale fakt to 

nejde srovnat. Nebyla jsem s Bohem, kdybych sem přišla a neznala bych Boha 

z vlastních sil, no, vydržela bych max 3 týdny. Jinak co vím o komunitách, pro člověka, 

který nezná Boha se ani TC možná moc neliší od jiných, až na to že v TC se člověk 

může setkat s Bohem, čte Bibli atd… Tady se opravdu může změnit. Protože takto 

změnit může jenom Bůh.  

Dověděla jsem se, že tady jsou lidi, kteří věří v Boha. (odpověď na otázku ´Proč 

jste nastoupil/a právě sem?´) 

Tady jsem poprvé začala číst Bibli, která, ke mne hned začala promlouvat, učím 

se poslušnosti, pokoře, mírnosti, trpělivosti, lásce k druhým, né protože musím, ale já 

tak moc chci! Díky tomu, že jsem tady na bezpečném místě měl Bůh dost času ukázat 

mi svoji krásu (aspoň část ☺ o kterou už nechci přijít. Naučila jsem se žít s Bohem, 

okusila jsem radost z poslušnosti – to jsou ty krásný věci, které si nechci nechat vzít ☺ 

A plány do budoucna? Chci jít s vůlí Boží. Jinak cíle o kterých vím: chci si 

udělat maturitu, (chci být dobrou manželkou a pomocnicí muži, který miluje Boha 
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stejně i víc jako já. – spíš sen ☺) chci lidem říkat o Bohu, chci jim svědčit svým 

životem. 

 

Shrnutí: Dvacetiletá studentka je v programu jeden rok. Popisuje, že každý den začínají 

s Bohem – mají ztišení, modlitby, čtení z Bible, i studium zaměřené na vlastní potřeby. 

Pak se rozchází do práce a většinou se sejdou až na večeři. Potom mají samostudium a 

den zakončují ztišením před Bohem. Jejími oblíbenými body jsou sbírky, chvilka volna, 

večerní ztišení a někdy i studium. Kromě chvil zabudovaných v programu Bohu věnuje 

modlitby v průběhu celého dne. Důležité jsou pro ni také bohoslužby. O duchovních 

aktivitách říká: „Moc důležité, abych mohla žít, fyzicky bych mohla žít i bez toho.“ 

Markéta věří v Boha. Když byla ještě narkomankou na ulici, prožila hrozný strach ze 

smrti a tehdy si uvědomila, že Bůh je. Rozhodla se mu odevzdat svůj život, pokud ji 

zachrání. Bůh ji zachránil a je pro ni dokonalým milujícím Otcem, bez kterého by 

kráčela rovnou do pekla. Bůh je jejím přítelem, zachráncem, jistotou, radostí, naplněním 

v životě, její láskou a jejím soudcem.  

Před nástupem do TC byla na dva měsíce v léčebně, ale nic jí to nedávalo. 

Potřebovala hledat Boha, protože věděla, že sama tu velkou změnu nezvládne, proto si 

zvolila nástup do programu TC. Učí se zde poslušnosti, pokoře, mírnosti, trpělivosti, 

lásce k druhým, a to protože to ona sama chce. Říká, že okusila radost z poslušnosti, 

kterou si už nechce nechat vzít. Je rozhodnuta jít dále s vůlí Boží, chce si dodělat 

maturitu, chce být dobrou manželkou, chce lidem říkat o Bohu a svědčit svým životem. 

S touto studentkou jsem měla možnost se v Poštovicích seznámit, dnes je to 

krásná, milá, usměvavá a doopravdy šťastná slečna. 

 
STUDENT MARIÁN:  

- muž, 44 let 

- v programu v tomto středisku je 2 měsíce 

Budíček je od 6:00. Po té do 6:20 probíhá hygiena a ustlání postele. V 6:20-6:40 

je snídaně. Od 6:45 je ranní ztišení pro všechny studenty v modlitebně, kde si všichni 

povinně čtou Bibli a napíšou záznam, co četli, datum a jak je to oslovilo. Na této 

aktivitě je nejdůležitější ranní obecenství s Bohem a hledání, co mi dnes Duch svatý 
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chce říct. Pokud mne něco oslovilo, mohu se o tom sdílet180. Pak následuje 5 min. 

modlitba. V 7:15-9:00 začíná studium, které je rozdělené do dvou skupin a dvou částí. 

První polovina je na učebně na samostudiu ve kterém má každý student svou vl.stud. 

smlouvu. Týká se 1. Četby bible, 2. Stůdium charakterových rysů, 3. různé studijní 

projekty, 4. Stůdium veršů, 5. Osobní četba vybrané knihy a ještě nějaké specifické 

projekty. Každý student píše každý den záznamy a skládá zkoušky. Druhá skupina je 

v kulturní místnosti a tam mají skup. stůdium, které vede učitel. Musí vždy včas plnit 

různé projekty, číst studijní manuál a učit se verše zpaměti. Na závěr se píše test. Test 

by měl každý zvládnout. V 9:00-9:15 jsou sociální žádosti a jde se do práce. Paletárna, 

Úklidy, Stavba. 

Já jsem úklidář a do 16:00 musím uklidit celé středisko. Na každý den mám 

naplánováno, co mám uklidit. Do 21:00 mám volno a od 21:00-21:30 musím vytřít 

záchody a koupelnu, chodby a jídelnu se stoly. 21:30-22:00 můžu jít spát. 22:00 je 

večerka.  

Své os. volno od 16:00 do 21:00 trávím hrou na kytaru, hraji šachu a dámu, 

pracují na zahrádce a někdy se chodím se studentem modlit, nebo se sdílíme. Oběd je 

12:30-13:05 a večeře v 18:45. Svačiny jsou v 9:05 a v 17:05. 

Duchovním aktivitám věnuji denně 3-4 hodiny a jsou tou nejdůležitější stránkou 

programu společně se skutky. 

Samozřejmě se nejvíce těšíme na sobotu, kdy pracujeme do 13.30 a pak je 

volno, a neděle, kdy jedeme do Prahy na Shromáždění a zbytek dne je volno. Já se 

ovšem nejvíc těším na studium, kdy můžu růst v poznání a víře. Tato aktivita mne 

nejvíce naplňuje. 

V Boha věřím. Poznal jsem ho v roce 1999 v mém prvním programu Teen 

Challenge. Osobně jsem se s ním setkal velice intenzivně a naplnil můj život pokojem. 

Byl jsem po 1,5 roce, kdy jsem po roce dokončil program, povolán do služby Teen 

Challenge do Ostravy, kde jsem se stal vedoucím Dětského centra, oženil jsem se a 

mám dvě děti a nakonec jsem se stal vedoucím celého střediska – Kontaktní centrum, 

Streetwork a dětské centrum. V roce 2006 jsem začal mít vážné problémy v jisté oblasti, 

službě se přestalo dařit a byli jsme s rodinou převeleni do Prahy a poté jsem začal 

                                                 
180 Při sdílení si studenti navzájem mohou říci, co je oslovilo, obohatilo, co prožili. 
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duchovně sloužit v T.C. Poštovice jako učitel, poradce, preventista, sloužil jsem v P.L. 

Opava a byl zapojen do různých aktivit. Můj problém jsem neřešil a dopadlo to mým 

propuštěním. Nastoupil jsem jako finanční poradce a vydělával mnoho peněz. Díky 

tomu, že jsem neřešil své potíže a nikdo o tom nevěděl, opět jsem selhal a žena s dětmi 

musely ode mne utéct. Mám dnes veliké dluhy a budu mít problémy s exekutory. Ve 

středisku jsem proto, abych si dal svůj život do pořádku a abych mohl dát vše do 

pořádku. 

Jak jsem poznal Boha? Osobně mi ukázal, že když nezůstanu v T.C. (v r.1999) 

v Tyře (Třinec) tak zemřu. Řekl mi, že mě má rád. Od té doby ke mně intenzivně mluvil 

a ukazoval mi tvrdost mého srdce a svou lásku. Přijal jsem ho a velikým způsobem mi 

požehnal. Bůh je pro mě jediná naděje i v tak těžkých chvílích, které čekají mě a mou 

ženu s dětmi. 

Bůh dal člověku život. Každý ho potřebuje poznat a hledat. Kdo jej nepříjme, 

čeká ho smrt. Lidé se ženou za pomíjivými věcmi, neznají skutečnou lásku, myslí si, že 

všemu rozumí a víc nepotřebují a přitom jsou slepí. Jedině Bůh může naplnit jejich 

život. Jsou lidé, kteří mají veškeré materiální zabezpečení a peníze skoro na vše., ale 

posléze zjišťují, že jim stále něco chybí. Je to Bůh. Skutečné životní – Duchovní 

hodnoty, které jsou pouze v Bohu. Bůh chce každého člověka pozvat k sobě, aby 

skutečně viděl a slyšel  a aby miloval, tak, jak miluje ON.  

Od roku 1997 do roku 1999 jsem procházel Komunitou v PL Opava a Kroměříž. 

Celkem 5x. Rozdíl v těchto komunitách byl v tom, že jsem tam nenašel Boha. Pouze 

pravidla a to, co mi ubližuje. I když to mysleli dobře, těm, kteří byli celý život 

zneužívaní, týraní, bez lásky, soucitu, přijetí a pochopení, nemůžou bez Boha pomoci.  

Mě pomohli až v T.C., protože mě nasměrovali na Boha. Udělal jsem ovšem 

velikou chybu, že jsem ještě nevyřešil svůj strach, že mě nikdo nepříjme, když řeknu, co 

prožívám. T.C. je komunita, která má okolo 70 % úspěšnosti, protože je program 

nastavený na skutečnou proměnu a presentací Boha a stůdiem, jaký Bůh je a co mi 

nabízí. V prvním programu mě Bůh proměnil tak silně, že jsem se stal úplně novým 

člověkem. Vše, co mi dal, jsem nestratil, ale teť to budu mít o mnoho těžší. Dnes 

zapracuji na tom, co jsem nepochopil a znovu začnu žít s nadějí upřenou na Ježíše. 
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Chtěl bych zpět získat svou ženu a děti, dožít se toho, že spolu zvládnem zaplatit 

1 200 000 dluhů, aby naše dluhy nemusely splácet naše děti. Chci sloužit Bohu a abych 

už Boha nikdy neopustil. Chci, abych neustále rostl v moudrosti, lásce, poznání, rozvoji 

charakterových vlastností. 

Přeji mnoho úspěchů ve vašem životě. Bůh Vám požehnej. 

 

Shrnutí: Čtyřiačtyřicetiletý muž účastnící se programu dva měsíce sepsal podrobné 

vyprávění. S uvedením přesných časů popisuje harmonogram dne. O ranních aktivitách 

sděluje, že nejdůležitější je ranní obecenství s Bohem a hledání, co mi dnes Duch svatý 

chce říct. První část dopoledne věnuje každý student vlastní studijní smlouvě a účastní 

se skupinového studia. Na závěr se vždy píše test. Pak přichází práce, Marián má na 

starosti úklid střediska. Duchovním aktivitám věnuje denně tři až čtyři hodiny, protože 

podle něj jsou tou nejdůležitější stránkou programu společně se skutky. Všichni se 

přirozeně těší na volno, ale tento student považuje za nejpřínosnější studium, kdy může 

růst v poznání a ve víře.  

V Boha věří, ale jeho cesta k němu nebyla zrovna jednoduchá. Osobně se s ním 

setkal ve svém prvním programu TC a Bůh ho naplnil pokojem a začal žehnat jeho 

životu. Marián se oženil, stal se vedoucím Střediska TC v Ostravě. Pak začal mít 

problémy, které s nikým neřešil, a tak se časem opět zhroutil a z lidského pohledu 

selhal. Byl propuštěn z práce, odešla od něj žena i s dětmi, má velké dluhy. Ve středisku 

je dnes proto, aby napravil svůj život a to vše mohl dát do pořádku. Bůh mu ukázal, že 

jestli nezůstane s ním, zemře, a řekl mu, že ho má rád. Student pochopil, že Bůh je 

dárcem života a jedině on může naplnit jeho život.  

   Před TC prošel celkem pětkrát jinými léčebnami, ovšem nikdy mu plně 

nepomohly.  Našel v nich jenom pravidla a to, co mu ubližuje. Vysvětluje: „I když to 

mysleli dobře, těm, kteří byli celý život zneužívaní, týraní, bez lásky, soucitu, přijetí a 

pochopení, nemůžou bez Boha pomoci.“ V prvním programu ho Bůh proměnil tak silně, 

že se stal úplně novým člověkem. Nevyřešil však svůj strach, což ho dovedlo 

k opětovnému selhání. Dnes je odhodlán postavit se ke všem problémům čelem, 

vynasnažit se získat zpět svou ženu a splatit dluhy, už nikdy Boha neopustit a sloužit 

mu a chce růst v moudrosti, lásce, poznání, rozvoji charakterových vlastností. 
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STUDENT ŠTĚPÁN: 

- muž, 39 let 

- v programu v tomto středisku je 7 měsíců 

No časový rozvrh dne je docela náročný  a je postavený tak aby se člověk 

vlastně nenudil, aby jeho mysl, ale i ruce byli zaměstnané. 

Tak že, každý pracovní den začíná v 6-00 hod. Pak následuje os. hygiena a 

snídaně. Posléze v 6-45 hod.ranní stišení, kde si čteme Bibli, sdílímese a modlíme aby 

sme byli duchovně připraveni na to zvládat situace a problémy, které nás ten daný den 

čekají. Po tomto stišení následuje studium a to osobní a skupinové. Každé trvá hodinu. 

Po studiu následuje pracovní terapie. Já sám pracuji na paletárně, kde pracuji na 

paletomatu a vyrábýme palety. Prac.doba je od 9-30 až 12-30. Od 12-30 do 13-00 je čas 

oběda. Po obědě teda od 13-00 až 17-00hod. pokračujem v práci. Od 17-00až18-00 je 

osobní volno. Od 18-00až18-45 je samostudium kde si děláme každý své domácí úkoly. 

V 18-50 až 19-15hod. je večeře a až do 21-00hod je osobní volno. Každý ho trávý dle 

dostupných možností. V čase od21-00 až do 21-30 je večerní stišení, kdy si každý 

čteme Bibli. Od 21-30hod. si můžeme jít lehnout a v 22-00 hod. je večerka.  

Tak to je zhruba každodenní náplň prac. dne. Oco vlastně de? Aby se každý 

svým spůsobem podílel na své změně. Tato změna spočívá v budování osobního vztahu 

z Ježíšem Kristem, jakožto Pánem a Spasitelem. Jak se tento vztah buduje? Člověk na 

základě svého vlastního rozhodnutí se, vlastně odevzdá svůj vlastní život do jeho rukou 

a pak se stává novým stvořením a stále se bavíme na základě duchovní sféry. Člověk je 

zbaven a očištěn od všeho špatného co za celý život napáchal a tak se stává novým a 

zcela čistým stvořením v Božích očích a je naplněn Boží láskou která spůsobuje tuto 

proměnu v samotném nitru člověka, a to vše díky krvy Ježíše Krista.  

On se mě dotkl a poznal sem na vlastním těle co toje prožít Boží dotek, dotek 

čisté lásky, lásky Agape což znamená Boží lásky která je tak čistá a nádherná a hlavně 

bezpodmínečná, to znamená že je zadarmo. Tu zásadní proměnu v mém životě právě 

spůsobyl Ježíš Kristus a jak se vlastně dál vyvíjí, to je už na mě samotném. Jeto velmi 

tvrdý a těžký boj a je na mě samotném komu a čemu budu dávat prostor a to od chvíle 

kdy jsem svůj život odevzdal Kristu. Proto studium kde se učím jak žít jako křesťan a 

kde se učím křesťanským základum. Ktomu právě slouží skupinové studium. Osobní 
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studium je zaměřeno na svou osobní proměnu, díky předmětům které se tam studují. 

Uvedu několik příkladů např.Charakter.rysi, studium Bible, zvláštní projekty zaměř.na 

různé oblasti života v Kristu atd. 

Člověk vlastně vymění svou závislost za lásku Kristovu která jej učiní bláznem 

pro něj a udělá cokoli, jen aby mu mohl být co nejblíže a toje to co působý radikální 

změnu v mém životě a v životě mnoha dalších lidí kteří pozvali Krista do svého života a 

reagovali na jeho volání, protože On mě našel né já Jej. A jsem zato vděčnej že můžu žít 

zcela svobodný a to opravdu svobodný život.  

Proto je pro mě velmi důležité být každý den s Pánem a věnovat mu svůj čas. Co 

to znamená v praxi? Číst boží slovo a tím poznávat jaký je vlastně bůh, vést sním 

rozhovor jako se svým Otcem ptát se na cokoli čemu nerozumím, co prožívám atd. Je to 

mít sním svůj osobní a intimní čas tak jako když je kluk zamilovanej do krásné holky, 

tak je to i s Bohem Otcem. Toto je pro mě nejdůležitější a na tyto okamžiky se nejvíce 

těším. 

Není to tak lehké jak to možná zde na papíře vypadá ale to každodenní boj. A 

program je nastaven tak, že to člověk zvlastních sil nezvládne. Proto je důležité trávit 

čas na modlitbách a nad Biblí. Chodit pravidelně na shromko a to ve čtvrtek na 

modlitební a v neděli na pravidelné shromko a kázání.  

Já věřím a uvěřil jsem zde v T.C. 

Já jsem žil život rebela a to mě dovedlo až k drogám které potřily k mému stylu 

života a stal sem se jejich výrobcem. Vzalo mi to deset let života a skončil sem jako 

totální troska. Až mě jeden den oslovily služebníci T.C., a od toho dne mě nějak Bůh 

směřoval ktomu abych došel jednoho dne do T.C. Zde nejsem po prvé ale vím že jsem 

na místě kde mi Bůh dal jasně najevo svou lásku a dal mi zaslíbení která mi zaslibují 

opravdu plnohodnotný a smysluplný život. A já jsem udělal radikální rozhodnutí stratit 

svůj život pro život v Kristu. Já jsem žádal po Bohu důkazy, na základě kterých jsem 

odevzdal život Kristu. Du po cestě která není v žádném případě vůbec lehká ale vím že 

vím že vím! 

Prožívám každý den boje protože satanu se nelíbý mé rozhodnutí se pro Krista, a 

on ví na jaké struny správně zabrnkat aby mě ztéhle cesty odvedl a tím dostal tam kam 

už nechci. Tam to totiž už znám a vím, že mě nic vábného nečeká. A já chci někam 
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patřit a díky Kristu patřím do boží rodiny a jednou taky toužím mít to co jsem nikdy 

neměl a to je mít svou vlastní rodinu a žít život který mi dal Kristus. 

Jedno už je jisté že mé místo až skončím program je zde v T.C. a že Bůh má 

semnou velký plán který už teť se naplňuje a to je úžasné. Díký Kristu že mě našel, 

vyvolil a povolal do služby kterou mi On sám připravil. 

Věřím že dílo které začal dovede až do konce. Amen.  

 

Shrnutí: Dalším studentem je třiceti devítiletý muž, v programu je sedm měsíců. Věří 

v Boha a uvěřil v něj zde v TC. Program je podle něj postaven tak, aby ruce i mysl byly 

stále zaměstnané. Duchovní začátek dne je přípravou na to, aby zvládli situace a 

problémy, které je ten daný den čekají. Dále vypisuje přesný denní řád. Každodenní 

náplň programu vede k tomu, aby člověk budoval vztah s Ježíšem Kristem, jakožto 

Pánem a Spasitelem, a odevzdal mu svůj život, protože jedině on ho může očistit od 

všeho špatného, co za celý život napáchal, a udělat z něj nové stvoření.  

Štěpán vypráví, že sám na vlastním těle zažil dotek Boží bezpodmínečné lásky, 

že ho Bůh proměnil, ale že teď už je na něm, jak s tím dále naloží. Protože je to těžký 

boj, k tomu, aby to zvládl, potřebuje studium učící, jak žít jako křesťan. Vystihuje, že 

„člověk vlastně vymění svou závislost za lásku Kristovu“ a díky tomu může žít 

doopravdy svobodný život. Říká, že se stal bláznem pro Boha, může mu říct o všem, co 

prožívá, zeptat se ho na cokoli, čemu nerozumí. Program je nastaven tak, že to člověk 

z vlastních sil nezvládne, proto je důležité modlit se, číst Bibli a účastnit se 

shromáždění.  

Popisuje, že žil život rebela, užíval a vyráběl drogy, což mu vzalo deset let 

života a skončil jako totální troska. Bůh ho ale nezatratil a poslal mu do cesty lidi, kteří 

ho nasměrovali do TC a přivedli ho k Bohu. Ten se mu dal poznat a přislíbil mu 

plnohodnotný a smysluplný život. Štěpán prožívá těžké boje, protože satanu se nelíbí 

jeho rozhodnutí pro Krista, ale on je rozhodnutý pro Krista a už odevzdal svůj život do 

Božích rukou a nechce se vrátit zpět. Touží mít jednou to, co nikdy neměl, tedy vlastní 

rodinu, a žít život, který mu dal Kristus. Věří, že Bůh s ním má velký plán a že to, co 

začal, dovede až do konce. 
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STUDENT DUŠAN: 

- muž, 29 let 

- v programu v tomto středisku je 6 měsíců 

Budíček 6:00 ranní hygiena 6:20 snídaně  

6:45 ranní ztišení (čtení bible, zapisky co nás zaujalo, modlitba) 

7:20 Skupinové studium – např. Poslušnost Bohu, Poslušnost člověku, Hněv a 

osobní práva, atd 

8:15 Osobní studium (smlouva) 

9:30 Práce ( paletomat skladaní palet do formy pak to stroj zklepe) 

12:30 Oběd (jednou za 2 dny káva až po 3 mesících pobytu pro Narkomany a 

pro alkáče po 1 mesíci) 

13:05 Paletárna 

17:00 Konec práce 

18:00 Samostudium vypracováváme dotazník k Skupinovému studiu 

19:00 Večeře (TV zprávy ČT 1) 

21:00 Stisení (cetba bible) 

22:00 Večerka 

Boha veřim a zachranil mě byl jsem z časti veříci když jsem nastoupil. 

Poznavám ho v tom že čtu bibli. Modlím se. Vidím že jedná v mém životě, 

vidím věci jinak dokážu se radovat z věci. 

Bůh promě znamená zachrance, naděje smysl;  

Chce aby lidi byli jeden druhému povzbuzení aby byla láska na tom to světě aby 

vědeli lidé že nekomu opravdu zaleží na tom jak žijí 

Nastoupil jsem sem protože je to kresťanská komunita a že my dokaže pomoc 

Ježíš 

Můj život se změnil rapidně v mých postojích, nazorech, myslení 
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Další plany jsou dát dopořádku sám sebe a vztah z Bohem založit rodinu najít si 

praci která mě bude bavit sloužit Bohu pomahat lidem. 

 

Shrnutí: Šest měsíců je v programu Dušan, kterému je dvacet devět let. Ten sepsal své 

vyprávění velmi stručně. Vysvětlil časový plán každého dne a jako jediný zde zmínil 

odpolední kávu: „jednou za 2 dny káva až po 3 mesících pobytu pro Narkomany a pro 

alkáče po 1 mesíci“. V Boha věří. Bůh je pro něj zachráncem, nadějí a smyslem jeho 

života. Poznává ho skrze čtení Bible, vidí, že on jedná v jeho životě, dokáže nahlížet na 

věci z jiného úhlu pohledu a radovat se z maličkostí. O Bohu říká, že chce, aby si lidé 

byli navzájem povzbuzením, přeje si, aby na světě byla láska. 

 Před nástupem do TC již částečně věřil, proto si vybral právě tuto komunitu a 

protože věřil, že mu Ježíš pomůže. Student zažil rapidní změnu svého života, 

v postojích, názorech i myšlení. Nyní pracuje na tom, aby dal do pořádku sám sebe a 

vztah s Bohem. Plánuje založit rodinu, najít si práci, která ho bude bavit, sloužit Bohu a 

pomáhat lidem. 

 

STUDENT PATRIK:  

- muž, 56 let 

- v programu v tomto středisku je 13 měsíců 

Běžný den – budíček 6:00, snídaně, os. hygiena 6:45, stišení s Bohem 6:45-7:10, 

vyučování o Bohu, víře, bývalém, budoucím životě 7:15 -9:00, prac.aktivita 9:20-17:00, 

oběd 13-13:30, os.volno 17-18, samostudium 18-19, večeře 19-19:20, osobní volno 

19:20-21:00, stišení s Bohem 21:00-21:30. 

Důležité je vyučování, kdy se člověk mění z alkoholika narkomana či jinak 

závislého člověka na člověka čistého, který chce žít s Bohem a nenechá na sebe působit 

tuhle současnou špatnou společnost. 

Duchovní aktivitě věnuji zhruba 2 hod. denně, někdy je vliv Boha intenzivní 

jindy méně. Záleží jen na mě jak jsem připraven naslouchat.  

Věřím v Boha. Poznával jsem ho od malička vyrůstal jsem v křesťanské rodině. 

Osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale cítím v srdci jak na mě působí, vyhledávám ho 
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v modlitbě a on mě odpovídá. To člověk musí prožít a jde to jedině tehdy, kdy v Boha 

bezmezně věří. Jediná záchrana v mém špatném životě , věřit Bohu znamená žít, žít 

správný zdraví život. Bůh je láska a kdo miluje bližního svého jako sama sebe nemůže 

ubližovat koná jen dobro. 

Byl jsem třikrát v protialkoholické léčebně bez úspěchu.  

Středisko TCI nás učí jak žít správně s Bohem. Budu li věřit v Boha, řídit se jeho 

přikázání všechny problémy určitě vyřeším kladně 

Plány do budoucna? Žít jako slušný křesťan, tím odolám všem neřestem a 

nástrahám této zhýrané společnosti. Bez Boha změna života k lepšímu není možná.  

 

Shrnutí: Muž, 56 let, v tomto středisku je třináct měsíců. Podává informace o průběhu 

dne a podotýká, že nejdůležitější je vyučování týkající se Boha, víry, bývalého i 

budoucího života, protože právě při něm se mění závislý člověk na člověka čistého a 

blízkého Bohu. V Boha bezmezně věří. Vyrůstal v křesťanské rodině. (To ale není 

záruka, že člověk s Bohem vždy žije a že nemůže propadnout zlu, jako je například i 

závislost.) Osobně se s Bohem nesetkal, ale cítí, jak působí v jeho životě a odpovídá mu. 

Bůh je pro něj jedinou záchranou v jeho špatném životě a vede ho ke zdravému životu. 

Říká: „Bůh je láska a kdo miluje bližního svého jako sama sebe nemůže ubližovat koná 

jen dobro.“ 

Patrik byl třikrát v protialkoholické léčebně, ale bez úspěchu. Ten vidí jedině 

v životě podle Božích přikázání. Je přesvědčen o tom, že bude-li Bohu věřit, povede se 

mu všechny jeho problémy kladně vyřešit. Podle něj: „Bez Boha změna života 

k lepšímu není možná.“. Nadále chce žít jako správný křesťan a tím odolat všem 

nástrahám a neřestem, co jsou všude kolem.   

 

STUDENT LEOŠ:  

- muž, 36 let 

- v programu v tomto středisku je 5 měsíců 
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Ráno vstanu, snídaně, pak se jde na stišení do modlitebny na to se těším, Boží 

slovo a zdílení mě baví – pro mě je důležité nedělní schromáždění těšim se na chvály a 

na kázání. 

Duchovním aktivitám se věnujeme každý den. Modlitba, čtení z Bible, dost 

přemýšlím o Bohu a o tom co pro mě udělal. 

Věřím v Boha? Ano. Boha jsem poznal tady a poznávám ho dál. Setkávám se 

s ním každý den osobně, mluví ke mně dělá pro mě samé dobré věci. Pro mě Bůh 

znamená moc, nejvíc, zachránil my život, jde o to ho opravdu poznat. Je to láska, 

milosrdenství je to nádhera. Je to náš svořitel. Je pro lidi duležitý protože on je pravda a 

be Boha lidé nežijou opravdový život v pravdě a lásce. 

Byl jsem v Červeném dvoře. Mě to nic nedalo učí vás tam  spoléhat se sám na 

sebe. V TC nás učí spoléhat se na Boha a řídit se jeho vůlí. Nastoupil jsem sem hledat 

Boha dát si skrze něj život do pořádku. Našel jsem Boha a jeho milost, on my ukázal 

pravou čistotu života. A pomalu se učím žít normální život. 

Bůh je na prvním místě. Chci žít plnohodnotný život, mít rodinu, práci a vše co 

patří k normálnímu životu. 

 

Shrnutí: Leoš se třiceti šesti lety je v programu pět měsíců. Během  líčení rozvrhu dne 

se zmiňuje o tom, že je pro něj velmi důležité Boží slovo a sdílení, taktéž v neděli 

shromáždění, kde společně chválí Boha (písněmi) a dozvídají se o Bohu z kázání. 

Duchovním aktivitám s věnují každý den, pro něj to kromě modlitby a čtení Písma 

znamená přemýšlet o Bohu a o tom, co v jeho životě udělal. Na otázku víry v Boha 

odpovídá ano, Boha poznal tady a poznává ho dál.  Bůh je zachráncem života, láska, 

pravda, milosrdenství a nádhera. Lidé bez něj nežijí opravdový život v lásce a pravdě. 

V jiné komunitě Leoš byl, ovšem nic mu to nedalo, protože „učí vás tam  spoléhat se 

sám na sebe“. Na rozdíl od TC, kde „učí spoléhat se na Boha a řídit se jeho vůlí“. Bůh 

je pro něj na prvním místě. Díky jeho milosti chce žít plnohodnotný život, mít rodinu, 

práci a vše, co patří k normálnímu životu.   
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STUDENT ALEŠ: 

- muž, 42 let 

- v programu v tomto středisku je 16 měsíců (3.6.10 dokončen) 

6:00 budíček 6:45-7:10 ztišení (modlitba, sdílení, četba z Bible) 2 hodiny studia 

1h. osobní studium, 1h skupinové; v pátek 2 h bod obratu. Pak práce, u mě hlavně 

služba sbírek, údržba vozového parku + řidič. Odpoledne volno 1 hod. samostudium. 

Ve volnu rozhovory se studenty, TV zprávy, četba pak ztišení, 22:00 večerka. 

Hodně času i na úkor volna mi zabíra služba sbírek, mám je moc rád protože 

mohu mluvit o Bohu a mém obnoveném vztahu s ním (před programem alkohol, 

deprese, proto jsem nemohl). Dále také kavárny T.C. v Č. Budějovicích a Praze, také 

pro mě úžasná služba která mě moc naplňuje a učí a přibližuje ke Kristu. 

Duchovním aktivitám věnuji čas povinný dle programu. Nepřímo často sám, při 

kontaktu se studenty, lidmi na ulicích, sbírkách. 1 týdně když je čas mámě modlitební 

skupinku. Snazím se duchovní aktivitu zapojit do všeho co dělám, je to pro mě velmi 

důležité. 

Věřím v Boha. Poznal jsem ho postupně. 2003 Boží dotek, 2006 Křest vodou. 

Nejvíc jsem ho poznal zde v T.C. Stále od r. 2003 jsem Boha hledat, poznávat Krista ale 

nedokázal mu odevzdat život (dluhy, rodina, pýcha, marihuana ->exekuce, ztráta 

majetku, rozvod -> zmatek). Zde v T.C. cítím Krista mezi nami, díky bratrům (hlavně 

pracovníkům, to jací jsou co se děje v jejich životech, apod.). Také jak zázračně jedná 

v mém životě (udobření se s otcem, to jak jedná s mým synem). Děkuji Bohu za to, 

nikdy předtím jsem Boha necítil tak jasně a blízko. Dnes mohu říci že Bůh se se mnou 

setkává osobně (vnímám to jako jeho milost) 

Bůh pro mě znamená vše. (spíše toužím aby znamenal, vnímám moc svou 

nedostatečnost a hříšnost) Neumím si bez Boha už představit svou existenci. Chce lidi 

naučit milovat a taky je vede k Sobě.  

Nebyl jsem nikdy v jiné komunitě. T.C. vede, a učí lidi o Bohu. Já právě proto 

nastoupil sem, abych mohl žít plně s Bohem, jiná komunita (světská) pro mě neměla 

smysl. Díky pobytu v T.C. se můj život radikálně změnil, práve proto že jsem zde 

poznal živého Krista. Přes všechny těžkosti a nedostatky vnímám že se díky T.C. stali 

v mém životě úžasné věci. 
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Chtěl by jsem v životě co nejvíce pochopit a vnímat Kristovu lásku ke mně a 

světu (sblížit se, nebo chceteli, spojit se s ním jak nejvíce to jde) a díky tomuto poznání 

dokázat dávat a šířit evangelium všem. Protože chci pracovat v T.C. tak hlavně lidem 

s různými závislostmi. Toužím stát se co nejlepším služebníkem Pána Ježíše.  

Vím že budu-li mu věrný, bude úžasně jednat v mém životě, s mími dětmi, 

blízkými. Věřím také že Bůh mi dá ženu která miluje Krista, a bude mě učit abych byl 

takového vztahu hoden.  

Chci aby mou budoucnost měl v rukou už jen Bůh a ne já. 

Cítím že nejsem dostatečně schopen popsat to co pro mě Bůh znamená, ani 

důležitost pobytu v T.C. pro můj život na papíře. Přesto věřím že Vám to bude 

prospěšné pro Vaši diplomovou práci.  

Bůh ať Vám žehná ve studiu i v životě. 

 

Shrnutí: Muž se čtyřicet dva lety na začátku června po šestnácti měsících úspěšně 

dokončil program. I on udává aktivity, které jsou v rozvrhu. Velmi rád má sbírky, 

během kterých může svědčit o Bohu, a čas strávený na kavárnách TC, kde se dává 

Kristu do služby. Bohu věnuje nejen čas určený rozvrhem, ale snaží se ho zapojit do 

všeho, co dělá. To je pro něj nesmírně důležité, protože dnes v Boha plně věří. Poznával 

ho postupně, v době, kdy kvůli dluhům, problémům v rodině vedoucím k rozvodu, 

exekuci, marihuaně, i vlastní pýše upadl do depresí a utíkal se k  alkoholu. Komunitu 

TC si vybral právě proto, aby se mohl setkat s Ježíšem, ostatní by pro něj neměly smysl. 

S Bohem se setkává skrze bratry a pracovníky v TC a hlavně cítí, jak zázračně jedná 

v jeho životě.  Bůh pro něj znamená všechno. Aleš silně vnímá svou nedostatečnost a 

hříšnost a ví, že potřebuje, aby ho Bůh vedl a učil ho milovat. Touží sloužit Ježíši, 

pracovat v TC a šířit evangelium všem. Věří, že když se bude Boha držet, bude i nadále 

úžasně jednat v jeho životě. Věří, že mu Bůh dá milující ženu a bude ho učit, jak být 

takového vztahu hoden. Svou budoucnost odevzdává do Božích rukou. 

    

STUDENT DAVID:  

- muž, 33 let 

- v programu v tomto středisku je 10 měsíců 
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Mé dny ve středisku probíhají tak, že ráno se zaměřuji na vyučování, dopoledne 

a část odpoledne na práci a zbytek dne volno spojené s vyučováním. Nejvíce důležité je 

pro mě osobní učení kde člověk odhaluje své nedostatky v charakteru a pokouší se je 

s Boží pomocí změnit. Duchovní aktivity jsou důležité v uvědomění si člověka kde ještě 

má ve svém chování nedostatky a může si vzít ponaučení z Božího slova nebo prosit 

Boha o pomoc. 

´Věříte v Boha?´ Ano. S Bohem sem se setkal už před příchodem do střediska, 

ale až tady jsem s ním začal budovat vztah. Bůh je důležitý pro člověka pro to, aby 

člověk někomu věřil, měl nějakou naději že ho někdo poslouchá a chce mu pomoct. Pro 

lidský život je Bůh a Boží slovo to nejlepší vedení.  

´Byl/a jste i v jiné terapeutické komunitě s pobytovým programem? Případně kde 

a v kolika komunitách? Můžete vystihnout, v čem se tato zařízení liší od Střediska TCI? 

Co zvláštního podle Vás nabízí Středisko TCI? Proč jste nastoupil/a právě sem? Jakým 

způsobem se změnil Váš život zde ve Středisku? Co jste se zde naučil/a?´ Ne. Středisko 

TCI nabízí to aby si lidé sami uvědomili kde dělají osudové chyby a pokusili se je měnit 

s Boží pomocí. Můj život ve středisku se změnil tak, že jsem byl správně naveden na 

život který jsem před tím neznal. Na život ve kterém se problémy musí řešit a ne pořád 

utíkat. 

Ve svém životě bych se chtěl jednou zapojit jako hlava rodiny a žít úplně 

normální standartní život jako ostatní lidé a hlavně řešit situace a ne bejt flegmatický a 

své problémy utápět v alkoholu. Doufám, že Bůh bude do budoucna se mnou a pomůže 

mi realizovat mé plány.  

 

Shrnutí:  Třiceti tříletý David nastoupil do programu před deseti měsíci. Předtím v jiné 

komunitě nebyl. Dny ve středisku TC jsou naplněny jak duchovními aktivitami, tak 

prací, jídlem i volnem. Nejpřínosnější je pro něj osobní učení, během čehož „člověk 

odhaluje své nedostatky v charakteru a pokouší se je s Boží pomocí změnit.“ I on se 

s Bohem setkal už před příchodem do střediska, ale až tady plně uvěřil a začal s ním 

budovat vztah. Naznačuje, že Bůh je někým, komu může člověk věřit, v kom má naději, 

že ho někdo poslouchá a chce mu pomoct, proto je tak významný. „Pro lidský život je 

Bůh a Boží slovo to nejlepší vedení.“ Původně alkoholik pociťuje změnu v tom, že byl 
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naveden na život, který předtím neznal. Do budoucna chce řešit situace, zapojit se jako 

hlava rodiny a žít normální život.  

 

STUDENT ZDENĚK:  

- muž, 50 let 

- v programu v tomto středisku je 40 dnů 

Běžný den 

Po – Pá 6:00 budíček, hygiena, úklid 

  6:20 snídaně 

  6:40 ztišení (modlitby, verše z Bible, poděkování) 

7:20 – 8:45 vyučování skupinové  (témata podle plánu, na závěr 

témata test, vypracování projektů podle vlastní smlouvy: - 

kapitoly z Bible, – charakterové rysy, - verše nazpaměť, - osobní 

četba duchovní literatury, - bod obratu 

9:00 – 16:30 pracovní terapie podle zařazení (já pracuji na pile) – 

příprava polotovarů pro výrobu palet 

Po hygieně samostudium – příprava na další den vypracovávání 

projektu podle manualu pro studenty – témata Poslušnost Bohu, 

člověku, Hněv a osobní práva atd. 

Večeře  

Možnost sledovat zprávy 

Osobní volno 

21:00 – 21:30  večerní ztišení – studium Bible 

22:00 večerka 

So  Práce do 13:30 

  Po obědě sportovní aktivity, vychazka atd. 

Ne  Shromáždění (také ve čtvrtek večer) 
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  Osobní volno 

Co je pro mě důležité: - studium (kupodivu mne baví), - práce 

Nejvíc se těším na studium a po práci na spánek. 

´Povězte mi, kolik času věnujete duchovním aktivitám, jak probíhají a jak jsou 

pro Vás důležité?´ Denně cca 3 hodiny. Probíhají buď individuálně (ztišení, 

samostudium, osobní volno, příprava na další den), skupinové studium, shromáždění, 

skupinové ranní ztišení. Vzhledem k mé minulosti – bezdomovec, alkoholik, který chce 

zmařit svůj život jsou tyto i jiné aktivity TC velmi důležité, a věnuji jim i čas osobního 

volna. 

Věřím v Boha. Dlouho jsem v Boha nevěřil. Asi před 20 lety jsem se začal 

modlit a obracel se na něho když mne očekávalo něco důležitého, nepříjemného, apod. 

Asi před 7 lety se můj život začal hroutit. A poslední 2 roky jsem už čím dál častěji 

strávil jako bezdomovec. Začal jsem se modlit denně a děkovat mu za prožitý den a 

přežitou noc. On mi vždy, když už jsem byl zoufalý hladový apod. poslal pomoc. A 

naposledy mi poslal člověka, který mne nasměroval do TC (těch lidí bylo více) a tak jim 

a jemu děkuji. Myslím že jsem pocítil jeho moc – jako trest i jako smilování. Trest za 

mé hříchy a nevíru v něho, smilování když jsem vyznal své hříchy a on mi pomohl (již 

jsem ztratil náděj a chtěl jsem život ukončit! 

Bůh – absolutní autorita, otec milující i trestající, ten, který má moc a může mi 

pomoci. Chci být jeho synem a mít jeho lásku.  

Bůh stvořil vše co nás obklopuje, co je v nás. Je našim otcem, stvořitelem, 

učitelem. Pro každého má svůj plán. Přitom nás nechává volné a svobodné se 

rozhodovat jestli ho přijmeme, nebo zvolíme vlastní cestu. 

Bůh nás miluje, to dokázal že pro naše vykoupení z hříchu přinesl sám největší 

oběť – svého syna. Bůh nám ukazuje cestu plnou zaslíbení. Kdo v něj věří a žije podle 

jeho slova, kdo mu odevzdá svůj život dosáhne radosti, pokoje, života tady na zemi i 

života věčného. 

Co chce lidi naučit? Být lidmi. Člověk byl zrozen k obrazu Božímu. Bůh chce 

člověka dostat z područí hříchu (satana). Smrtí Ježíše porazil satana a opět navrátil 

člověka do svého království. Co Adam a Eva ztratili to Ježíš vykoupil. Bůh člověka 

vede k lásce, pravdě, milosrdenství – k lidskosti. 
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K tématu ´Komunita´ (zda byl v jiné komunitě, než TC, její odlišnost od TC a 

výjimečnosti TC) dotyčný říká: Ano – asi tři roky jsem působil v Institutu Krista 

Velekněze se sídlem v Žákovcích (SR). Jedná se o zařízení které v roce 1990? založil 

katolický kněz otec Maria Kuffa pro lidi bez domova, propuštěnce z vězení apod.  

IKV se liší od TC v tom, že duchovní život je zaměřený na modlitby, mše, 

růženec, poutě a jiné aktivity katolické církve. To má maximální přednost. Práce je tam 

důležitá, ale až na druhém místě. Není dovolen alkohol a drogy, smí se kouřit tabák a pít 

káva181. Je tam více volna a denně vybraný program v televizi nebo kino. Delší doba 

aklimatizace – ½ roku, omezená práva po tu dobu.  

Pobočky IKV – Choryně u Val. Meziříčí (ČR) 

  - Bílá Voda Jeseník (ČR) 

Tam všude jsem byl. 

TCI – Hodně mne oslovilo vyučování, Bibli jsem četl již mnohokrát, tady jí 

začínám rozumět. Nastoupil jsem zde jako bezdomovec s nadějí že budu mít střechu 

nad hlavou, co jíst, že se po dlouhé době osprchuji a budu mít čisté věci. To vše mám. 

Nad tím však je pro mne Bůh a to je hlavní. 

Rovněž lidé tady jsou v porovnání s IKV jiní – více blízcí, bratrštější. V IKV to 

byl spíš „vězeňský“ styl, vztahy těch kdo tam byli delší dobu k nováčkům byli spíš 

mazácké. 

TCI – Na změně pracuji. TCI mi dala náděj. 

Bůh je na prvním místě. Co chci od života? Žít jako člověk. Být závislý jen na 

Bohu. Získat zpět svoji ženu. Po dlouhé době vidět rodiče. Napravit co jsem pokazil. 

Pokud je to Boží plán pomůže mi. Jsem v jeho rukou.    

 

Shrnutí: Padesátiletý muž je v programu v tomto středisku čtyřicet dní. Na začátku 

svého vyprávění popisuje běžný den. Za nejdůležitější pokládá studium a práci a těší se 

i na spánek po práci. Duchovním aktivitám věnuje kromě tří hodin zabudovaných do 

řádu dne i část svého volna. Vysvětluje to tím, že „vzhledem k mé minulosti – 

bezdomovec, alkoholik, který chce zmařit svůj život jsou tyto i jiné aktivity TC velmi 

                                                 
181 Pozn. autorky: TC vede lidi k úplnému osvobození, tedy i od kouření a kávy. 
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důležité“. Modlit se začal před dvaceti lety, před sedmi lety se mu začal hroutit život, až 

skončil jako bezdomovec, který po čase ztratil veškerou naději a chtěl si vzít život. 

K Bohu se však modlit nepřestal a on mu vždy poslal pomoc, nakonec člověka, co ho 

odkázal na TC. Bůh je pro něj absolutní autoritou, milujícím i trestajícím otcem, tím, 

který má moc a může mu pomoci. Je stvořitelem všeho, učitelem, má pro každého plán, 

ale nechává člověku svobodu v rozhodování. Má pro nás cestu plnou zaslíbení. „Kdo 

v něj věří a žije podle jeho slova, kdo mu odevzdá svůj život dosáhne radosti, pokoje, 

života tady na zemi i života věčného.“ Bůh člověka vyvádí z područí satana a vede ho 

k lásce, pravdě, milosrdenství – k lidskosti.  

Tento muž před TCI prošel třemi komunitami Institutu Krista Velekněze a podává 

podrobné srovnání. Shrnuje, že tam to byl spíše „vězeňský styl“, že až v TC začal 

osobně poznávat Boha, rozumět Bibli, našel opravdové bratry, získal novou naději. Na 

změně pracuje.  

Bůh je pro něj na prvním místě, odevzdal se mu do rukou a věří, že s jeho pomocí se mu 

podaří napravit vše, co pokazil, hlavně ve vztahové rovině, a bude moci žít jako člověk.  

 

3.4.6 Vypráv ění pracovník ů 

Své vyprávění mi sepsali pouze tři pracovníci. Důvodem je zřejmě to, že pečují 

o své studenty s velkým nasazením, takže při práci na takové věci nemají čas a po práci 

jsou nejspíš rádi, že mají volno. Toť moje domněnka. Neměla jsem možnost s nimi 

osobně mluvit, pouze s pár pracovnicemi, s pracovníky od mužů vůbec.  

 

PRACOVNICE TEREZA:  

Pracovnice Tereza sepsala vyprávění čistě v bodech odpovídajících na otázky 

z osnovy. 

Žena, 36 let, křesťanka, členka apoštolské církve. 

Jak dlouho pracujete v tomto středisku? 6 

Máte nějaké speciální vzdělání pro tuto práci? Jaké? Ne, ale prošla jsem 

programem. 
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Můžete mi vyprávět, co Vás k Teen Challenge a k práci ve středisku přivedlo? 

Chtěla jsem sloužit na plný úvazek Bohu, zraněným lidem. 

Pracuji v ženském středisku, mám na starost vyučování a chod střediska.  

Vedeme lidi k tomu, aby poznali Boha. 

Vysvětlete mi, prosím, co zvláštního nabízí Vaše středisko. Křesťanské 

vyučování, modlíme se za lidi v programu (aby zvládli úspěšně projít programem, aby 

jim Bůh dal své požehnání a milosti), nabízíme modlitbu.  

V čem se odlišuje od ostatních středisek a komunit pro léčbu závislostí? Ženy a 

muži jsou v programu zvlášť, nesmí spolu komunikovat, nesmí zde ani kouřit a hlavně 

je vedeme k Bohu. (Pracovníci zastávají názor, že nejprve je potřeba vybudovat vztah 

s Bohem, ujasnit si, co v životě chci a co chce Bůh, napravit, co jsem svým jednáním 

pokazil, a pak teprve až bude vše očištěno, mohu s Boží pomocí začít budovat nové 

vztahy pevně založené na zvnitřněných křesťanských hodnotách.) 

Kdo to podle Vás Bůh je? Stvořitel všeho 

Popište, prosím, proč je podle Vašeho názoru důležitý pro člověka, pro jeho 

život? Co chce lidi naučit a k čemu je vede? Tím, že ho člověk poslouchá se může 

vyvarovat spousty špatných rozhodnutí.Chce je naučit poslušnosti, důvěře a vede je ke 

vztahu k sobě a k dalším lidem.  

Jsme křesťanské středisko a Boha máme na 1.místě.  

Co může Bůh a Jeho učení dát lidem, kteří nastoupí do Vašeho programu? 

odpuštění, novou naději, uzdravení, nový začátek 

Na otázky o konkrétních změnách  viditelných na studentech odpovídá: ano, 

zájem o druhé, vyjadřování, lepší vztahy s rodinou, větší zodpovědnost, důvěra 

Můžete, prosím, charakterizovat, jací lidé odchází z Vaší komunity po ukončení 

programu? S novým plánem nebo plány pro svůj život, práce, škola a většinou 

s rozhodnutím nevracet se vůbec k původnímu životu závislého člověka. 

Jakým způsobem se projevuje to, co u Vás načerpali, v jejich dalším životě, 

zpátky ve světě, v realitě? Většinou se zapojí do služby v církvi, pracují, mají nové 

vztahy; ne už s problémovými lidmi. 
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Jaké místo pak u nich zaujímá Bůh, jakou roli hraje v jejich dalším životě? velmi 

důležitou  

 

Shrnutí: Body sepsané třiceti šestiletou pracovnicí Terezou je možné shrnout v jeden 

důležitý bod a tím je víra v Boha. Kdo postaví svůj život na Bohu, dochází k odpuštění, 

nové naději, uzdravení nejen osobnímu, ale i ve vztazích k druhým lidem. Takový 

člověk pak může znovu začít žít, neboť znovu nabyl ztracenou důvěru a stal se 

zodpovědným člověkem. Je proměněn jeho vztah k druhým, zlepší se vztahy s rodinou, 

jeho vyjadřování. Ona sama ví, o čem mluví a proč je to ta důležité, protože ona sama 

programem prošla. Od té doby se Boha nepouští, je křesťankou pracující již šestým 

rokem ve středisku.  

 

PRACOVNICE DANA:  

I ona se držela pomocných otázek. 

1)    Úvodní informace - žena, 21 let, Křesťanka Apoštolské církve 

Jak dlouho pracujete v tomto středisku? Oficiálně jeden týden 

Máte nějaké speciální vzdělání pro tuto práci? Sociální vzdělání zatím nemám, 

od září mě čeká škola TCIM, škola pro pracovníky Teen challenge. (také ona prošla 

programem – viz níže) 

2)    Teen Challenge 

Když mi bylo 16 let, tak jsem si začala zahrávat s drogami a alkoholem, 

po krátkém čase jsem spadla do závislosti a hroutil se mi celý život. Rozhodla jsem se 

pro léčbu. Vzhledem k tomu, že jsem uvěřila, že Bůh existuje a Ježíš byl ukřižován za 

moje hříchy, rozhodla jsem se pro křesťanskou organizaci. Druhý důvod byl, když jsem 

se rozhodovala, jestli nejít do Bílé Vody v Jeseníků (světská léčebna), bavila jsem se 

s jednou známou, říkala: „Jo, tam běž, tam je to dobré, už jsem tam byla třikrát“. Já 

jsem usilovala dát si život do pořádku, ne si procházet léčebnami stále dokola a zase se 

vracet k drogám. Rozhodla jsem se tedy pro Teen Challenge. V programu jsem byla 15 

měsíců a Ježíš mi pomohl dát si život dohromady, nalézt hodnoty. V průběhu programu 

jsem sloužila na sbírkách pro Teen Challenge, na streetworku a kavárnách, pomáhala 
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jsem pracovnicím při hlavních službách. Uvědomila jsem si, že mě naplňuje sloužit 

lidem a dělat, co se Bohu líbí. Měla jsem však přerušenou školu, takže jsem se po 

programu musela vrátit zpátky na Moravu a dodělat si maturitu. Všechno jsem to s Boží 

pomocí zvládla a nyní se chci Bohu celá vydat k dispozici. 

3)    Středisko 

V čem spočívá Vaše práce? Co máte ve středisku na starosti? Služby se 

studentkami, sbírky (bude toho více, jsem tady krátce) 

Hlavním cílem je jednoznačně zachránit lidi od závislosti na drogách, alkoholu a 

jiných problémech (bulimie, anorexie, apod.) prostřednictvím poznání Boha. 

Naše středisko se odlišuje od jiných v tom, že hlavní náplní je Bůh. Je to On, 

který nás sem všechny přivedl a sjednotil. Nebýt Jeho, tak tahle organizace neexistuje 

nikde po světě. Je to Bůh, který může pomoci zbavit se závislostí na droze na dobro 

s žádnou snahou nahradit to něčím jiným. Bůh, který nás zbavuje veškerých závislostí a 

přivádí nás do svobody. Člověk, který nastoupí do programu se modlí a čte Bibli, hledá 

moudra do svého života a negativní vlastnosti nahrazuje za pozitivní, Boží. 

4)    Víra 

Bůh je osoba, která stvořila tento svět a všechny lidi na něm. Bůh je svatý a nic 

nečistého k Němu nesmí, jenomže my lidi jsme zhřešili a byli bychom daleko od Něm, 

kdyby se nad námi neslitoval a svojí nejhoroucnější láskou neposlal svého syna Ježíše 

na smrt, i přes Jeho nevinnost. Díky Ježíši můžeme mít s Bohem Otcem blízký vztah. 

Bůh je nám tím nejdokonalejším vzorem, miluje všechny lidi. I ty, kteří se 

chovají nemravně. Přál by si, aby Ho všichni lidé také milovali. Skrze svoji lásku se nás 

snaží ochránit před následky našeho jednání. My lidé jednáme podle naší momentální 

potřeby, protože si myslíme, že je to pro nás nejlepší. Bůh ale vidí dál než my a ví 

daleko lépe, co je pro nás dobré a co špatné. Je za potřebí Mu v tom důvěřovat a 

podřizovat se Jeho vůli, beztak je Jeho plán pro náš život daleko promyšlenější, než 

bychom si vůbec pomysleli. A žádný člověk by jej nemohl vymyslet lépe. 

Bůh má v našem středisku velký význam, protože  je to On, který zachraňuje 

všechny problémové lidi dostat se ze závislostí. Kdybychom v tom byli pouze my 

neměli bychom takovou úspěšnost, že se k tomu lidi nevrátí. 
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5)    Výsledky práce  

Absolutně ano. Studentky rostou, mění se, učí se, jak reagovat na těžké situace 

správným způsobem. Učí se neutíkat od problému, ale čelit jim. Učí se, aby nebyli 

sebestřední, ale aby se zajímali o druhé lidi. Učí se povzbuzovat navzájem, napomínat, 

respektovat, odpouštět si navzájem. Vycházet i s lidmi, kteří jim zrovna nesedí. Dávají 

pryč ze svého života trvalejší zlobu a hněv. Stanovují si hodnoty, které v životě ztratili 

skrze způsob žití – drogy, nebo které nikdy neměli skrze nedostatek dobrého vzoru ze 

strany rodičů. 

Lidé, kteří úspěšně dokončí program, jsou připraveni na úspěšný život bez 

všeho, co svazuje.  V programu se naučí jak řešit problémy a jak se jim vyvarovat, jestli 

se tak bude dít, to už záleží pouze na nich. Jsou příklady bývalých studentů, kteří odešli 

po programu do světa a nějakou dobu žili správně, ale po nějaké době udělali první 

malý kompromis, potom druhý, třetí a větší až zase zapomněli, co je pro ně nejlepší a 

nechají se vézt momentální touhou. Bůh stanovil přikázání ne, aby dokázal sobě a 

lidem, jak je velký borec, že ho musí všichni poslouchat. Stanovil je, protože vidí dál, ví 

co je pro nás bezpečné a co špatné. Chce nás ochránit.  Jenomže abychom tomuhle 

mohli neustále věřit, je potřeba s Ním stále budovat vztah. Na osobních modlitbách, 

čtení z Písma, hledání Boží vůle. To kolikrát není tak jednoduché. Lidé v programu se 

tohle učí. Díky programu si studenti můžou tyhle fakty uvědomit. Že je Bůh miluje a má 

pro ně připravený daleko lepší plán, lepší budoucnost, než kterou by si vymysleli sami. 

Když se tomu poddají, zaručeně budou mít úspěšný život. 

Důležitými věcmi, aby se nevrátili ke své minulosti je, nestýkat se se známými, 

nevyhledávat společnost, kde jsou drogy, alkohol. Nechodit pařit za účelem opít se a 

udělat srandu ve formě neplech. Ale naopak stýkat se s lidmi, kteří na něj budou mít 

dobrý vliv a budou ho podporovat v jeho cílech, ne je shazovat. Odmítat špatný vliv. 

Z vlastní zkušenosti znám, jak mě ovlivňovalo, jak spolužáci sprostě mluví. Musela 

jsem si jejich věty v duchu překládat do jazyka, který neobsahoval ani jedno sprosté 

slovo. Když mě napadlo vyjádřit se nevhodně, hned jsem to odmítla ve své mysli. 

Nedávala jsem prostor kompromisům. Když mě zvali kamarádi na pivo, řekla jsem 

že už nechodím jen tak na pivo, jako dřív. Věděla jsem, že kdybych šla, ďábel by mi to 

ukázal opět jenom z té hezké stránky a zakryl všechny negativní následky. A já bych 

chtěla jít zase a zase. Ne! V programu mě naučili říkat: „Ne!“ A to je důležité umět. 
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Naučili mě také rozeznat pokušení. A když tohle umíte, je pro vás daleko jednoduší jej 

odmítat. Samozřejmě člověk dělá chyby, je však důležité vždycky se vracet k Pánu, 

prosit o odpuštění a být s ním. Hledat Ho ve všem.  

 

Shrnutí: Dana je jednadvacetiletá křesťanka Apoštolské církve a ve středisku pracuje 

teprve týden. Také ona prošla programem. S ní jsem měla možnost se v Poštovicích 

setkat, a když jsem s ní rozmlouvala, silně jsem z ní cítila, že prožila něco velmi 

hlubokého a ohromujícího, zázračného. Sama říkala, že pro ni poznání Boha znamenalo 

obrat o 180°, naprosté odvrácení od jejího zničujícího stylu života. Bůh jí dal 

opravdovou záchranu a ona cítí velikou vděčnost a touhu se mu cele odevzdat. Svědčí 

svým životem a říká, že jedině Bůh může zbavit člověka závislostí na drogách na dobro  

s žádnou snahou nahradit to něčím jiným. Bůh je stvořitel světa a všech lidí na něm. 

Bůh má pro každého plán a to daleko promyšlenější, než bychom si vůbec mohli 

pomyslet. Lidé však jednají podle svých momentálních potřeb a pak se topí 

v problémech. Bůh však ani tyto lidi nezavrhuje, miluje je a zachraňuje je ze závislostí.    

Přestože je Dana  ve Středisku oficiálně zaměstnaná teprve týden, je schopna 

odpovědět na otázku, k jakým proměnám u studentek dochází a jaké viditelné změny u 

nich nastávají. To díky tomu, že sama programem prošla a sama tento zázrak prožila. 

Studentky se podle ní učí řešit problémy, reagovat na těžké situace správným 

způsobem, zajímat se o druhé, vycházet i s těmi, kteří jim zrovna nesedí. Získávají nové 

hodnoty pro život. Říká, že je třeba, aby člověk po odchodu střediska plně poslouchal 

Boha a rozhodně nedělal kompromisy se zlem. Ten, kdo kompromis, třeba zpočátku i 

malý, udělal, upadl opět do problémů. Je přesvědčena,  že člověk, aby ustál návrat do 

reality, nesmí dávat prostor kompromisům, musí se stýkat s lidmi, kteří na něj mají 

dobrý vliv a podporují ho, a samozřejmě zůstávat s Pánem a hledat ho ve všem.    

 

PRACOVNÍK MARTIN:  

Pracovník Martin sepsal své vyprávění podle osnovy: 

1. Úvodní informace : 

- Jsem muž, je mi 31 let. 

- jsem znovuzrozený křesťan a jsem členem Apoštolské církve 
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- v Teen Challenge pracuji od roku 2006 

- speciální vzdělání žádné nemám, akorát jsem musel projít školou, která se 

nazývá TCIMI a každý kdo chce pracovat v TC s lidmi, musí projít touto školou 

( výuka je zde o poradenství, principy TC, angličtina, manželství, biblické 

vyučování atd….) 

2. Teen Challenge : 

- Do TC mě přivedla má minulost. Než jsem se stal pracovníkem  tak jsem byl 

závislí na heroinu a pervitinu dohromady jsem to tak užíval  8 let. Byl jsem 

zoufalí ze svého života, byl jsem nemocný, byl jsem kriminálník a tak jsem se 

pomodlil „Bože já takhle nechci žít“ a přišli za mnou lidé, kteří mi řekli, že Bůh 

o mě ví a má pro můj život plán a ti lidé byli z TC a tímto způsobem jsem se 

dostal do TC prošel jsem programem, poznal jsem Ježíše, dozvěděl jsem se co 

znamená pro můj osobní život a pak  mi ředitel TC nabídnul práci, že by byl rád 

kdybych se zapojil do týmu (já se za to také modlil). 

3. Středisko : 

- Má práce spočívá v tom, že dělám pohovory s klienty ( poradenství), také 

vyučuji biblické hodiny  a bod obratu, mám také nastarost Kontaktní centrum 

TC  v Praze pro drogově závislí a pro lidi v beznaději. 

- Hlavním cílem TC je, aby lidé poznali Krista a pomáháme jim, aby se stali 

psychicky a fyzicky zdravími, svobodnými od závislosti, aby jejich pocity byli 

vyvážené a aby se uměli o sebe postarat ( sociální zabezpečení). 

- Středisko nabízí vztah s Kristem s lidmi a neříkáme lidem, že jsou alkoholici 

abstinenti nebo narkomani abstinenti, ale říkáme lidem to co Ježíš ( jsi nový 

člověk vše staré pominulo hle je tu nové ) a snažíme se jim dodat odvahu, a 

dáváme jim najevo, že mají hodnotu. 

4. Víra : 

- Bůh je tvůrce života, nebes a země, je naším otcem a přítelem, ale také ten, který 

napomene, Bůh chcete-li jsou také tři osoby Hospodin, Ježíš syn boží a Duch 

svatý. 

- Proč je pro člověka Bůh důležitý? Protože člověk je oklamán a zaslepen 

hříchem, člověk neví kam se žene, člověk je pyšný, je mu zatěžko uznat svou 

vlastní chybu, nevidí jaká velká propast  se pod ním nachází. Bůh vidí mnohem 

dál on chce s námi mluvit pravdu, Bůh nám může dodat síly do všedních bojů, 
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může očistit naše prohnilé srdce, které běží do záhuby, Bůh nás zná, on nás 

stvořil, on ví co nám schází a co potřebujeme, má pro nás plán a když plán tak i 

cíl.Bůh chce lidi naučit, že hřích zabíjí a že jediná svoboda je v Kristu. 

- Zapojení Boha ve středisku má velký smysl, to je ten základ, mi potřebujeme 

cítit jeho přítomnost vidět jeho skutky, mi potřebujeme prožít odpuštění cítit, jak 

ten balvan z našeho srdce spadl, to nedokáže nikdo z lidí, ani žádná příručka, to 

je Boží otisk. Bez Boha se můžeme trošku změnit navenek, ale uvnitř budeme 

stále stejní. My potřebujeme zapřít samy sebe, potřebujeme se zmenšovat, aby 

Bůh mohl v nás růst,ale k tomu potřebujeme od Boha pomoc. Bohem jsem 

zaplnil prázdné místo po drogách a věřte mi, bylo skutečně velké. 

- Co může Bůh dát lidem ? - odpuštění, lásku, svobodu, naději, domov, přátelé, 

cíl, význam, vrátit hodnotu,  ale také nezapomenout na to, že dal svého jediného 

Syna 

5. Výsledky práce : 

- Na lidech déle v programu vidím, že už neřeší, jestli dostali míň na oběd nebo 

ne, práci odvádějí dobře, nekoukají na hodinky jestli už je konec, rádi pomůžou 

i když nemusejí, budují vztahy se svými rodinami a jezdí domu na dovolený, 

také jejich tvář vypadá jinak více usměvavá, také mají už nějaké zodpovědnosti, 

tam jde vidět jak to zvládají,  

- Na studentech vidím změny takové, že přestávají mluvit sprostě, že se začínají 

více otevírat, lepší se u nich důvěra, více na sebe začnou dbát, myslí i na druhé, 

zajímají se o Boží principy, modlí se, vyznávají své přestoupení, myslí na 

budoucnost, ovšem nejsme najivní a víme, že jsou zde i tací, kteří to tu nemyslí 

vážně, ale to se pozná po ovoci, ale snažíme se s nimi pracovat. 

- Lidé, kteří úspěšně dokončili program, buď se zařadí v TC jako pracovníci nebo 

se rozjedou do svých domovů a zapojí se ve své místní církvi, ale stalo se nám, 

že neunesli tíhu světa a vrátili se. Také máme re-enter to je dům následné péče 

kde lidi po programu bydlí rok až dva a hledají si práci a bydlení, v tom domě 

jsou též pravidla. 

- Jaké místo Bůh zaujímá v jejich životě? Doufám, že prvenství, ale to prověří čas. 

                                                                Pracovník  Teen Challenge 
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Shrnutí: Pracovník Martin je jednatřicetiletý znovuzrozený křesťan, člen Apoštolské 

církve, a v TC pracuje již pátým rokem. I on prošel po osmileté závislosti na drogách a 

kriminální kariéře programem TC. Poznání Krista je podle něj nejdůležitějším cílem 

TC, protože vede k psychickému i fyzickému zdraví, ke svobodě a umění se o sebe 

postarat. Bůh je Otec a Přítel, který i napomene, když je potřeba. Člověk je zaslepen a 

oklamán hříchem, Bůh však člověka před záhubou, ke které hřích vede, chrání a vede 

ho ke svobodě v Kristu. Bůh člověku dává lásku, odpouští mu a dělá z něj nového 

člověka, který má svou hodnotu. Pomáhá mu zaplnit prázdné místo po drogách. Martin 

po dobu svého působení v TC sleduje, že studenti, kteří navázali vztah s Bohem, jsou 

svědomití a zodpovědní, ohleduplní k ostatním a ochotní pomoci, nemluví sprostě. Také 

budují znovu vztahy se svou rodinou a blízkými, myslí na svou budoucnost. Nabývají 

ztracenou důvěru k lidem a učí se uznávat svou chybu.  

 

3.4.7 Výsledky šet ření ve st řediscích TCI 

Pro šetření se mi podařilo získat devět vyprávění od studentů a tři od pracovníků 

středisek. Dotyční mi sepsali svá vyprávění podle osnovy, kterou jsem jim poskytla. 

V Poštovicích jsem měla možnost strávit jeden večer, takže jsem mohla alespoň 

malinko nahlédnout do středisek a zažít tak jejich atmosféru. Setkala jsem se s lidmi, 

které Bůh obdaroval nesmírně hodnotným darem, dal jim možnost začít nově žít. 

Tohoto daru si všichni ohromně cení a tato vděčnost a radost z nich vysloveně čiší. 

Pracovníci, kteří povyprávěli o svých zkušenostech, mají jasně Boha na prvním 

místě a vedou k němu studenty. Jak jsem měla možnost zjistit, velká část pracovníků ve 

střediscích sama prošla programem a svědčí tedy vlastním životem a zkušenostmi. 

Vedou lidi k poznání Boha, protože jsou si vědomi toho, že oni sami nikoho nezmění, 

není v jejich moci napravit všechny škody, co člověk svým nerozvážným chováním 

způsobil. Oni cítí, že Bůh vede lidi k lásce, pravdě a dává opravdový pokoj do srdce, 

zároveň je pomocníkem, aby to vše člověk zvládl. A hlavně, přináší člověku odpuštění, 

ať udělal, co udělal. Díky tomu člověk, který ho přijme do svého srdce a do svého 

života, může začít žít nový život. A tento život je postavený na pevných základech, 

takže pokud se člověk nepřestane držet Boha, Bůh mu žehná a vede ho životem.   
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Studenti se jen letmo zmínili, s jakými problémy se před příchodem do TC 

potýkali. Jedná se o bývalé uživatele i výrobce drog, o alkoholiky, bezdomovce, jeden 

člověk byl celý život týraný a zneužívaný, jiný měl problémy s dluhy, exekucí a trpěl 

depresemi. Ti, co již měli rodiny, o ně přišli, manželky i s dětmi od mužů utekly. 

Průměrný věk studentů je třicet devět let, nejmladšímu je dvacet let, nejstaršímu 

padesát šest let. V programu jsou od několika dnů po řadu měsíců. Muž, který ukončil 

program začátkem června, měl za sebou šestnáct měsíců. 

Před nástupem do TC se čtyři studenti pokoušeli zbavit svých problémů v jiných 

léčebnách, či komunitách, jeden student byl opětovně v programu TC a zbylí čtyři si 

cíleně zvolili TC.  

Šesti studentů se Bůh dotkl ještě před příchodem do střediska, třeba i léta tušili, 

že je, ale k budování vztahu s ním potřebovali pomoc pracovníků TC. Tři studenti Boha 

poznali až ve středisku. Dnes všichni bezmezně věří v Boha a odevzdávají do jeho 

rukou své životy, protože si uvědomují své slabosti a nedokonalosti a moc dobře ví, že 

bez Boží pomoci a Božího vedení by si život opět pokazili. Protože je Bůh zázračně 

vytáhl z jejich velkých problémů, všichni ho nazývají Zachráncem, Láskou, Otcem, 

Pomocníkem a Nadějí. Dále je to Přítel, Autorita, Milosrdenství, Jistota, Radost, 

Soudce, Dárce života, Naplnění života a Smysl života, Ochránce před satanem, Pán a 

Spasitel, Vykupitel z hříchu, Pravda, Nádhera, Učitel, někdo, komu člověk může věřit a 

o kom ví, že ho poslouchá.  

Pro všechny v programu jsou nejdůležitějšími body právě duchovní aktivity, pro 

všechny je to studium, během kterého rostou ve víře a poznání, odhalují své chyby a 

s pomocí Boží se proměňují ze závislého člověka na člověka nového a čistého. Ke 

studiu patří také četba Bible, ztišení, modlitby – i v průběhu celého dne. Obohacující je 

také bohoslužba s kázáním, chvály, sdílení, ale i skutky, služba, chození na sbírky, 

během kterých mohou studenti svědčit o Bohu a jeho nesmírné lásce. Duchovní aktivity 

jim pomáhají budovat vztah s Ježíšem a jsou zdrojem, ze kterého čerpají sílu pro 

zvládání situací a problémů, které je ten den čekají. 

Ve svém životě cítí Boží zásah a Boží působení, vždyť jen díky němu se stali 

novými lidmi, kteří si uvědomují své nedostatky a hříšnost, spoléhají se na Boha a snaží 

se řídit jeho vůlí. Jsou dovedeni ke zdravému životu, ke konání dobra, k mírnosti, 

poslušnosti, trpělivosti, pokoře, změně v postojích, názorech a myšlení.  
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Mohou prožívat lidskost, žít doopravdy svobodný život, dávají do pořádku sami sebe, 

vztahy s blízkými lidmi, s těmi, kterým ublížili, a budují vztah s Bohem. To vše jim 

přináší do srdcí takovou radost a pokoj, který svět nemůže dát. 

O plánech do budoucna mají jasno. Všichni chtějí mít dobrou rodinu a být 

milujícím manželem, či manželkou, zodpovědnou hlavou rodiny. Jsou připraveni 

dodělat školu, pracovat, někdo je rozhodnut pro práci v Teen Challenge. Přejí si prožít 

normální život, žít jako člověk, žít smysluplný a plnohodnotný život. Zároveň jsou 

rozhodnuti postavit se čelem ke všem problémům, které se s nimi vlečou – splatit dluhy, 

získat zpět manželku a děti, napravit vztahy s rodinou. Věří, že s Boží pomocí se jim 

povede vše vyřešit kladně. A vzhledem k jejich hlubokému vztahu s Bohem jsou 

připraveni svědčit svým životem, šířit evangelium a říkat lidem o Bohu, chtějí žít život 

správného křesťana. Jsou odhodláni sloužit Bohu a dát se mu cele k dispozici. Věří, že 

Bůh má pro každého plán, který se už teď naplňuje a který Bůh jistě dovede až do 

konce. Modlí se za to, aby nadále rostli v moudrosti, lásce, poznání, rozvoji 

charakterových vlastností. Okusili radost z poslušnosti, o kterou už nikdy nechtějí přijít, 

jejich největším přáním je už nikdy Boha neopustit. 

 

3.4.8 Zhodnocení výsledk ů šetření v poštovických st řediscích 

Na otázku o smyslu přivádění lidí k Bohu by se dalo odpovědět, že jedině Bůh je 

ten, kdo dokáže proměnit člověka, vytáhnout ho z „totálního bahna“, zachránit toho, 

kdo už podle lidí nemá žádnou naději.  

Co dává víra v Boha? Novou naději, odpuštění, lásku, pokoj do srdce, někoho, 

kdo má opravdový zájem o každého člověka, naplňuje člověka radostí a motivuje ho žít 

v lásce k sobě i ke všem lidem. Bůh člověku dokázal, že ho miluje mnohem více, proto 

člověk, který toto pocítil, o Boží lásce touží mluvit, žít ji a šířit ji kolem sebe.  

Zázračná proměna je patrná ze svědectví každého studenta, ale i pracovníka. 

Tito lidé se potýkali s problémy, se kterými jim ani největší odborníci a lékaři 

nedokázali pomoci. Nedokázali jim pomoci tak, aby našli opravdový pokoj a radost. 

Doopravdy jim pomohl až Bůh, který je učí pracovat na svých špatných vlastnostech a 

na rozvoji vlastností kladných. Skrze lásku Kristovu si každý uvědomuje svou hodnotu, 

váží si sám sebe i svého života a je odhodlán ho smysluplně prožít a naplnit.  
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Studenti pochopili, co to je opravdu milovat a žijí už nejen pro sebe, ale 

především pro bratry a sestry, se kterými se setkávají. Studenti přijali zodpovědnost za 

svůj život a za své jednání, což je veliký a vzácný dar, který jim pomůže vyvarovat se 

možných problémů. 

A styl života, k němuž poznání Boha vede? Jak jsem již zmínila výše, všichni 

jsou rozhodnuti založit rodinu. Jejich nově nabytá zodpovědnost se projevuje tím, že se 

nebojí jít do manželského svazku, který dnes pro hodně Čechů, zejména mladých, nic 

neznamená, nebo je to pouhá společenská událost. Studenti jsou však odhodláni slíbit 

lásku, úctu a věrnost na celý život jednomu člověku, kterého jim pošle Bůh. A s tímto 

člověkem pak založit rodinu a zodpovědně vychovat a postarat se o své děti. Kéž by 

takových lidí bylo v dnešní době více.     

Dále jsou připraveni zodpovědně vyřešit všechny životní problémy, napravit, co 

pokazili, omluvit se a uznat svou chybu (to také dnes umí málokdo), dodělat si maturitu, 

najít si práci a zajistit se tak, aby mohli prožít normální život.  

A to vše odevzdávají do Božích rukou, nechají se jím vést a řídí se jím jako 

nejvyšší autoritou. Mají motivaci, která je nad všemi lidskými motivacemi, a to je Bůh. 

 

Šetření ve střediscích přineslo jasné výsledky a odpovědi na stanovené otázky, 

které není možné popřít - vypovídají o tom, co se v životech studentů doopravdy stalo. 

Šetření ukazuje, že křesťanské hodnoty jsou přirozenými lidskými hodnotami, po 

kterých lidé nejhlouběji v srdci touží a skrze jejichž dosažení naleznou pokoj a radost. 

Proměněno bylo mnoho lidí (na nedělní bohoslužbě skoro plný sál lidí), se kterými jsem 

měla možnost osobně se setkat, s některými i mluvit. Tito lidé jsou dnes velmi radostní 

a laskaví. Byli obdarováni poznáním Boha, křesťanských hodnot a křesťanského 

způsobu života. Nyní žijí opravdu šťastný život. A to je v naší současné společnosti 

téměř vzácnost… 
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3.5 Diskuze – Přineslo šetření odpovědi na mé otázky? 

 

Po zhodnocení výsledků, které přineslo šetření ve střediscích, jsem se vrátila ke 

zhodnocení výsledků šetření v CDM a zjistila jsem, že tyto výsledky jsou naprosto 

totožné.  

Ti, co žijí, nebo žili v prostředí, kde vládne zlo, nenávist, násilí, bolest, beznaděj, 

kde se lidé utíkají k užívání návykových látek, dostali šanci poznat lásku, poznat Boha. 

Zjistili tak, že není jen jediný způsob života, který vidí kolem sebe, že se dá žít i jinak, 

beze strachu a že i pro ně je tato naděje. Jak napsala ve svém dotazníku pracovnice 

CDM: „Poznání Boha dává dětem šanci vymanit se z „bludného kruhu“ závislostí, 

nenávisti, násilí, trestné činnosti a sociální nesoběstačnosti, ve které žijí jejich rodiny.“ 

Totéž podle výsledků šetření platí i o dospělých přicházejících do středisek Teen 

Challenge.  

Jak děti, tak dospělí našli Otce, který je nadevše miluje a přijímá takové, jací 

jsou, odpouští jim jejich chyby. Dotyční poznávají vlastní hodnotu a zjišťují, že chtějí 

prožít jiný život, než ostatní, že se chtějí ze všech problémů probojovat až k životu 

plnému lásky a radosti. Bůh je pro ně Otcem, který dává hranice, kterému záleží na 

člověku. Není tím rodičem, který by dítěti vše povoloval, protože ví, že by ho to zničilo. 

Na rozvolněnou morálku, která ve společnosti v dnešní době vládne, odpovídá jasnými 

pravidly vedoucími k životu, ne ke smrti. Učí své děti, jak mají žít, jak mají pracovat na 

svém chování, na svém životě. Učí lidi hledat dobro a vyhýbat se zlému, dává jasné 

hodnoty pro život. Vede k zodpovědnosti a k životu v lásce k sobě, k druhým i k Němu. 

Jak vystihuje pracovnice střediska: „Bůh stanovil přikázání ne, aby dokázal sobě a 

lidem, jak je velký borec, že ho musí všichni poslouchat. Stanovil je, protože vidí dál, ví 

co je pro nás bezpečné a co špatné. Chce nás ochránit.“ 

Jaký smysl má přivádět lidi k Bohu? „Bůh mění situace, které nám lidem se 

zdají neřešitelné.“182 Bůh je pomocníkem, a to tam, kde už lidská ruka ani mozek 

nestačí. Bezmezně miluje každého člověka a dává mu šanci na změnu jeho života.  

Co dává člověku víra v Boha? Láskyplný vztah s někým, komu na něm 

doopravdy záleží. 

                                                 
182 Citace z dotazníku vyplněného pracovníkem CDM 
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Jakým způsobem člověka poznání Boha a uvěření v Něj může proměnit? 

Poznání Boha a uvěření v Něj vede k proměně člověka plného zla nebo poznamenaného 

zlem na člověka nového, čistého, plného lásky a naděje. 

K jakému stylu života ho nasměruje? Bohem naplněný člověk touží konat jen 

dobro, zodpovědně přistupovat ke všemu, co dělá, pracovat na sobě a napravit vše, co  

pokazil. Chce žít život s Bohem, život v lásce, navazovat vztahy, ve kterých důvěra a 

upřímná láska mají své místo. Přeje si být zde pro druhé, sloužit lidem a Bohu. Přeje si 

zvládnout školu, založit rodinu, najít si práci, naplnit a smysluplně prožít život, o 

kterém zjistil, že je to velký dar. Věří, že Bůh ho bude nadále provázet na jeho cestě 

životem, bude mu Ochráncem a věrným Pomocníkem.    

Je rozdíl ve vnímání Boha a Jeho projevů u dětí a dospělých? Neboli uděluje 

všem stejné milosti bez ohledu na věk? Jak děti, tak dospělí měli možnost poznat Boha, 

který je pro ně Otcem, Zachráncem a Přítelem. Bůh se podle výsledků šetření projevuje 

stejně u maličkých i u dospělých lidí, uděluje v jejich životech stejné milosti a 

způsobuje jejich radikální proměnu. Bůh každému nabízí život v lásce, neboť k tomu 

člověka stvořil.  

Samozřejmě, jsou i tací, kterým se v klubu nebo ve střediscích nelíbí, nechtějí se 

nikomu a ničemu podřizovat, a tak zase odcházejí. Také se může stát, že z těch, kteří 

dnes chodí do CDM, nebo jsou v programu, někteří od víry odpadnou a vrátí se ke 

starému životnímu stylu. Takhle to však chodí všude. Bůh se dává poznat, ale nechává 

člověku svobodu - je už na něm, jestli tuto nabídnutou šanci využije a přimkne se 

k Němu, nebo jestli se rozhodne pro život postavený na sobě samém a se všemi 

problémy, které ho obklopují.  

Soupis proměn, ke kterým v malých i velkých lidech s poznáním Boha dochází, 

je, myslím, dostatečnou odpovědí na otázku o smyslu všeho tohoto počínání. Jsem si 

jista, že kvůli těm a pro ty, kterým Bůh pomůže začít žít lepší život, než by žili jinak, to 

všechno má ohromný smysl. 
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4 Závěr 

Výzkumným záměrem diplomové práce bylo porozumět závažnosti 

problematiky závislostí a pochopit, co zvláštního nabízí lidem ohroženým závislostí či 

už se závislostí potýkajícím se organizace Teen Challenge International. Cílem bylo 

proniknout do jejích aktivit a pochopit její smysl a přínos pro lidi, se kterými pracuje. 

V teoretické části jsem nastínila vážnost problematiky závislostí a popsala 

aktuální a stále se zhoršující situaci v České republice. Vysvětlila jsem přístupy, podle 

kterých je možné k závislostem přistupovat. Podrobným způsobem jsem rozebrala 

význam spirituální úrovně bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislostí. Podala 

jsem přehled o religiozitě v ČR a představila jsem organizace, které jsou nábožensky 

založené a pomáhají lidem zbavit se závislostí.  

Pro šetření jsem zvolila organizaci Teen Challenge International, konkrétně 

Centrum pro děti a mládež v Praze na Žižkově, Středisko pro muže Poštovice a 

Středisko pro ženy Poštovice. Jako zúčastněný pozorovatel jsem strávila tři týdny 

v CDM, realizovala rozhovory s dětmi podle původně připravených dotazníků a nechala 

si vyplnit dotazníky od pracovníků. Od studentů a pracovníků jsem získala volná 

vyprávění podle osnovy otevřených otázek. I do Poštovic se mi nakonec podařilo se 

podívat.  

Výsledky šetření přináší tyto závěry: 

- Bůh a Boží působení pomáhají člověku stabilizovat svůj život, naplnit přirozené 

lidské potřeby, kterými je touha po bezpodmínečné lásce, po přijetí, po pochopení, 

po odpuštění, po pokoji a po prožití šťastného života.  

- Bůh, Dárce života pomáhá člověku poznat vlastní hodnotu a přijmout sám sebe. 

- Bůh pomáhá člověku odhalovat a posilovat v sobě vše dobré a odmítat zlo a vše, co 

kazí život. 

- Bůh klade na jedno z prvních míst v lidském životě rodinu a strach z tohoto závazku 

mění v radost z jejího založení a fungování. Ví, že pro lidi je jednodušší k ničemu se 

nevázat, ale On dává odvahu a chuť k jejímu zakládání, protože ví, že každý člověk 

rodinu nanejvýš potřebuje a skrze ni tak naplňuje své lidství. Bůh je připraven 

pomoci a nad každou rodinou držet ochranou ruku.   
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- Bůh vede člověka k lásce k lidem kolem sebe, chce, aby se lidi navzájem milovali, 

byli si oporou a povzbuzením. Ani toto nechce kvůli sobě, ale kvůli tomu, že ví, že 

jedině v láskyplných vztazích lidé budou doopravdy šťastni a spokojeni. 

- Bůh pomáhá člověku řešit problémy, působí v jeho životě a uskutečňuje na něm 

plán, který pro něj připravil. Pokud ovšem člověk chce, má Ho rád a odevzdá svůj 

život do Jeho rukou. 

- Bůh vede člověka k zodpovědnosti. 

- Bůh je Nadějí i v lidsky beznadějných situacích. 

- Bůh je Láska, bez které člověk není skutečně šťastný. 

 

Šetření přineslo zcela konkrétní odpovědi na základní otázky mnou položené. 

Tyto odpovědi si nikdo nevymyslel, jsou podložené zázračnými proměnami v životech 

respondentů. Určitě by i teď spoustu lidí namítalo, že Bůh není a že náboženství je 

nesmysl. Pokud by ovšem Bůh nebyl, těmto lidem by se nikdy změny v takovém 

rozsahu nepodařilo dosáhnout. 

Výsledky tohoto šetření nás vybízí, abychom se přestali považovat za pány 

světa, kteří všemu rozumí, nikoho nepotřebují, mohou si dělat, co chtějí, protože na to 

mají právo. Samozřejmě, toto nám nikdo nemůže zakázat, i Bůh nám tuto svobodu 

nechává.  Ale není právě toto příčina zvyšující se poptávky po drogách? Zvyšujícího se 

počtu závislých lidí? Narůstající dětské kriminality? Naplněných dětských domovů a 

ústavů vůbec? Řady lidí bez domova? A dalších podobných jevů? 

Ani největší odborníci a politici nemají jasno v tom, jakým způsobem by bylo 

možné efektivně proti těmto fenoménům zakročit. Narůstající čísla ve statistikách a 

výročních zprávách jsou noční můrou všech a vyvolávají pocity marnosti a beznaděje. 

Není právě toto z lidského hlediska beznadějná situace, kde jedinou naději může dát 

Bůh? Kde jedině Bůh může způsobit radikální změnu, protože ví, odkud tyto problémy 

pramení a jakým způsobem je možné nad nimi vyhrát?  

Z výsledků šetření vyplývá, že právě šíření Boží lásky mezi lidmi by mohlo být 

receptem k potlačování těchto problémů. Lidé žijící v Boží lásce by už nebyli nešťastní 

a neměli by potřebu zalepovat svou nenaplněnou touhu po lásce nebezpečnými a 
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škodlivými způsoby. Pokusme se zbourat své předsudky vůči křesťanství, uvědomme si, 

co člověku nabízí, a nebojme se vzít si z toho vše, co můžeme.  

 

Přínos pro speciální pedagogiku: 

Tato práce může být inspirací pro všechny pedagogy, ať už ve školách, či 

jakýchkoli výchovných zařízeních. Vždyť i my máme podíl na tom, jaké  jsou děti nám 

svěřené a zda jednou prožijí šťastný, či nešťastný život. Nebojme se zapojovat 

křesťanské hodnoty do naší práce, i když je tak třeba ne každý chce nazývat. Nebojme 

se k nim vést děti. A hlavně, žijme sami tyto hodnoty a buďme pro děti příkladem. 

Třeba pak objevíme, že ti, co byli původně nezvladatelní a nenapravitelní, ti, které jsme 

už zavrhli a odepsali, jsou díky Bohu a Jeho lásce proměněni v perfektní lidi. A navíc, 

ušetříme si tím spoustu sil. To vše potvrzuje provedené šetření.  

Konkrétně je možné využít výsledky práce v ústavní výchově. Přiváděním dětí 

v ústavní výchově k Bohu bychom jim dali poznat lásku, kterou zde na zemi nepoznaly, 

a pomohli bychom jim tak poznat vlastní hodnotu. Tato poznání by jim umožnila 

postavit život na kvalitních základech, ujasnit si hodnoty důležité pro život a stanovit si 

za cíl smysluplný a plnohodnotný život. Současně s tím by u nich pak došlo ke snížení 

sociálně-patologických jevů a k jejich lepšímu zařazení do společnosti po odchodu 

z ústavu a k lepšímu samostatnému životu. Přes všechny špatné zkušenosti z dětství by 

nemuselo tolik z nich skončit na ulici, mohlo by se jim podařit založit rodinu, najít si 

práci a vydržet v ní, mít dobré vztahy a oporu v nich… 

 

Nezapomínejme, že „Bůh mění situace, které nám lidem se zdají neřešitelné.“183 

                                                 
183 Citace z dotazníku vyplněného pracovníkem CDM 
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Příloha I – Citovaní odborníci aneb Kdo je kdo  

Bayer David – primář Psychiatrického oddělení (Odborný léčebný ústav Vamberk) 
Csémy Ladislav – psychiatr. Pracuje jako výzkumník v Psychiatrickém centru Praha. 
Je členem výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.  
Douda Ivan - psycholog a zakladatel centra Drop In. Je členem Protidrogové komise 
Rady HMP.  
Dvořáček Jiří – ředitel a primář Psychiatrické léčebny Červený Dvůr, 1. 
místopředseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP 
Göhlert Fr.-Christoph – neurolog, psychiatr a psychoterapeut. Do r. 1979 pracoval na 
psychiatrické klinice Univerzitní nemocnice v Lipsku, od té doby primář II. 
Psychiatrické kliniky nemocnic v Ruppinu. 
Grofová Christina – Od té doby, co začala bojovat se svou závislostí na alkoholu, je 
členkou Sdružení anonymních alkoholiků.  
Hampl Karel  – pracuje v ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislosti (Mělník) 
Hrdina Petr - pracovník oddělení protidrogové prevence Rady Hlavního města Prahy 
Illes Tom – Žil v USA, kde po ukončení studia pracoval jako agent protidrogového 
oddělení a zároveň jako záchranář u Zdravotnické záchranné služby státu Texas. Po 
návratu do ČR se aktivně věnoval této problematice, pracoval v sekretariátu 
Mezirezortní protidrogové komise jako rada. Nyní působí u Zdravotnické záchranné 
služby.  
Kalina Kamil - V letech 1970-1990 se jako psychiatr a psychoterapeut zabýval 
především komplexní léčbou psychóz a poruch osobnosti a zaváděl v této oblasti nové 
metody i formy péče (denní stacionář, terapeutická komunita). V r. 1991 
spoluzakladatel nadace Filia pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým. V r. 
1993 se stal  prvním národním protidrogovým koordinátorem (ve funkci výkonného 
místopředsedy Meziresortní protidrogové komise, nyní RVKPP) a vedoucím týmu, 
který vypracoval první vládní koncepci a program protidrogové politiky. 
            Od r. 1994 externě spolupracoval s o.s. SANANIM, kde po ukončení svého 
působení v politických a politicko-exekutivních funkcích pracoval na plný úvazek. Od 
 února 2007 opět zastává pozici národního protidrogového koordinátora v Úřadu vlády 
ČR a výkonného místopředsedy  RVKPP. Z titulu této funkce v době předsednictví 
České republiky v Radě Evropské unie předsedá Horizontální skupině pro drogy při 
Radě EU.  
            Od r. 2003 byl členem jádrového týmu pro přípravu bakalářského studia 
adiktologie na 1.lékařské fakultě UK. Od r. 2005 zde působí jako odborný asistent 
(jako docent od r. 2008) a zástupce vedoucího Centra adiktologie pro výuku.  
Komorous Jiří - V letech 1993 a 1994 byl vedoucím odboru drog Ústředny kriminální 
policie. Od r. 1995 do r. 1998 byl plukovník ředitelem Národní protidrogové centrály. 
Poté se vrátil k policii a stal se prvním náměstkem ministra vnitra.  
Kor čišová Blanka – vedla Terénní programy o.s. SANANIM, později pracovala pro 
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti   
Ksir Charles  - profesor, psycholog 
Kuda Aleš – psychoterapeut. Jeho pracoviště jsou Alternativa, Prev-Centru a 
SANANIM.  
Kudrle Stanislav – psychiatr a psychoterapeut. Provádí psychiatrickou léčbu pomocí 
individuálních a skupinových psychoterapií, holotropního dýchání, integrujících 
masáží, či akupunkturní terapie. Zaměření jeho terapeutické práce je i směrem 
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k závislostním problémům a k partnerskému poradenství. 
Kühn Frank – psychiatr. Od r. 1994 pracuje na II. Psychiatrické klinice nemocnic 
v Ruppinu. Od r. 1997 přední odborník v oblasti odvykání ilegálních drog v nových 
spolkových zemích. 
Minařík Jakub - Od promoce (1994) pracuje v občanském sdružení SANANIM. V 
roce 1994 nastoupil jako lékař v Kontaktním centru, od roku 1997 v Doléčovacím 
centru jako lékař a zástupce vedoucího, od roku 1999 v Denním stacionáři jako 
psychiatr Denního stacionáře a zástupce vedoucího. Od roku 2003 vede 
specializovanou psychiatrickou ambulanci CADAS SANANIM.  
Miovský Michal - psycholog a psychoterapeut. Začínal jako preventivní a poradenský 
pracovník ve Sdružení Podané ruce, kde později pracoval jako vedoucí Denního 
psychoterapeutického stacionáře Elysium a ředitel sekce léčebných zařízení. Paralelně 
s tím se profiloval v oboru klinická psychologie na Psychiatrické klinice Brno-
Bohunice. Od roku 2001 do roku 2005 pracoval jako vědecký pracovník 
Psychologického ústavu Akademie věd ČR a působil jako odborný asistent na Katedře 
psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se nadále věnuje především 
metodologii výzkumu, léčbě a prevenci problémů způsobených užíváním návykových 
látek a narativní psychologii aplikované na práci s filmem. V roce 2005 byl jmenován 
vedoucím nově vzniklého Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze. 
Je externím spolupracovníkem Národního monitorovacího střediska pro drogy a 
drogové závislosti a předsedou občanského sdružení SCAN vydávajícího odborný 
časopis Adiktologie. 
Mrav čík Viktor - vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti. 
Nešpor Karel – psychiatr. Od roku 1991 vede primariát mužského oddělení závislostí 
Psychiatrické léčebny Bohnice a přednáší na Subkatedře návykových nemocí Institutu 
pro další vzdělávání zdravotníků. Do roku 2006 působil ve funkci vědeckého sekretáře 
Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti, stejně jako byl 
koordinátorem Evropského akčního plánu o alkoholu SZO pro Českou republiku. 
Popov Petr – Je primářem Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze. Zastává také funkci předsedy Společnosti pro návykové nemoci 
ČLS JEP a je členem Protidrogové komise Rady HMP.  
Provazníková Hana - V Centru preventivního lékařství iniciovala založení nevládní 
organizace Česká společnost na ochranu dětí, s cílem přispět k vytváření podmínek pro 
zdravý vývoj dětí a mládeže. Dětem slouží Růžová linka, kam se mohou obrátit ty, 
které jsou v krizi, mají problémy, cítí se smutné nebo opuštěné. Je členkou odborného 
týmu Katedry veřejného a sociálního zdravotnictví na Zdravotně sociální fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  
Ray Oakley – profesor, psycholog a psychiatr 
Remeš Prokop - Jako lékař se věnuje gynekologii a psychoterapii v Psychiatrické 
léčebně Bohnice. Před rokem 1989 se účastnil studia teologie ve strukturách tzv. 
podzemní církve, je zakládajícím členem Společnosti pro studium sekt a nových 
náboženských směrů. Propojením psychiatrie a náboženství dal v léčebně vzniknout 
terapii se závislými tzv. hagioterapii, tu provozuje již osmnáctým rokem.  
Richter Jiří  - výkonný ředitel Občanského sdružení SANANIM. 
Robson Philips – Než dostudoval psychiatrii, pracoval v oboru farmakologie. Od té 
doby pracuje v zařízeních pro závislé v Melbournu a v Londýně a rozšiřuje služby pro 
uživatele drog v Oxfordu. 
Wistreich Georgie A. – mikrobiolog 
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Příloha II – Vztah mezi pitím alkoholu, kouřením, zkušeností s 

marihuanou a zkušeností s jinou drogou 

Zkušenost s alkoholem, tabákem a marihuanou výrazně zvyšují riziko 

experimentování s heroinem a pervitinem184  

(Zpráva sdělovacím prostředkům a odborníkům, duben 2002, autoři PhDr. L. Csémy a 

prim. MUDr. K. Nešpor, CSc.) 

  Zkušenost s 
marihuanou 

Relativní 
riziko 

Zkušenost s opiáty 
nebo amfetaminy 

Relativní 
riziko 

Pití alkoholu v posledním 
měsíci 

ANO 41% 3,4 8,9% 3,4 

 NE 12%  2,6%  

Opakovaná opilost v posledním 
roce (3x a častěji) 

ANO 65,2% 3,6 14,7% 4,2 

 NE 17,9%  3,5%  

Pravidelné kouření  ANO 69% 4,3 17,7% 9,7 

 NE 16%  1,8%  

Zkušenost s marihuanou ANO   20,1% 28 

 NE   0,7%  

„V tabulce uvádíme, jaký jsme zjistili vztah mezi pitím alkoholu a kouřením, případně 

zkušeností s marihuanou ve vztahu ke zkušenosti s jinou drogou. Z tabulky je zřejmé, že 

mezi kuřáky a konzumenty alkoholu je vyšší výskyt zkušenosti s marihuanou a tzv. 

tvrdými drogami. Výrazně vyšší výskyt zkušenosti s tvrdými drogami je mezi těmi, kdo 

již měli také zkušenost s marihuanou. V tabulce uvádíme také hodnoty relativního 

rizika, v epidemiologii běžně užívaného ukazatele, který udává kolikrát je vyšší riziko 

výskytu nějaké nemoci nebo určitého stavu za expozice nějaké podmínce. Relativní 

riziko 28 z poslední buňky naší tabulky je velmi vysoká hodnota. Lze ji interpretovat tak, 

že pravděpodobnost zkušenosti s tvrdou drogou je u osob, které měly zkušenost 

s marihuanou 28x vyšší než je tomu u osob, které marihuanu nikdy neužívaly.“  

                                                 
184 Nešpor, Csémy (2002) 
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Příloha III – Tvrdé a měkké drogy185 

 
V tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek: 

 

 
Míra rizika „Tvrdost“ Zástupci 

Vysoká Tvrdé Toluen 
Heroin 
Morfin 
Durman 
Crack 
LSD 

Vysoká až střední Tvrdé Lysohlávky 
Kokain 
Pervitin 

Střední Tvrdé Alkohol 
Ecstasy 
Efedrin 
Kodein 

Relativně malá Měkké Marihuana 
Hašiš 

Kokový čaj 
Prakticky bez rizika Měkké Káva 

Čaj 
 

                                                 
185 Minařík (2003) 
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Příloha IV - Okolnosti zvyšující riziko zneužívání alkoholu a drog u 

dětí a okolnosti toto riziko snižující186 

 

 

                                                 
186 Nešpor, Csémy (1992) s. 14-20 
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Příloha V – Peer programy 

 

Peer programy jsou založeny na výběru a výcviku uznávaných studentů. Ti by se 

měli stát poradci ostatním studentům v diskuzích o problémech, které by je mohly 

potkat. Peer programy obsahují  škálu činností – předávání specifických informací o 

drogách, všeobecné diskuze, emocionální cvičení, výcvik sociálních a komunikačních 

dovedností, budování pozitivní skupinové soudržnosti, atd. a to jak v rámci školního 

prostředí, tak v rámci prostředí volnočasových aktivit mladých lidí. Zkušenosti ukazují, 

že vrstevnický vliv mocně působí na chování dospívajících.187 

V ČR jsou peer programy založeny na dobrovolné bázi – mladý člověk, který 

chce přispívat svými zkušenosti svému okolí absolvuje pomocí PPP výcvik a poté může 

vypomáhat a angažovat se v preventivních aktivitách jak ve škole, tak v rámci volného 

času.188  

 

                                                 
187 Ray, Ksir (1996) s. 452-457 
188 http://www.poradenskecentrum.cz/peer.html  ze dne 31.5.2010 
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Příloha VI – Výňatky ze zákonů 

 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

 

Zákon poprvé za existence ČR definuje typy služeb určené uživatelům drog v § 20: 

 

§ 20 

Typy odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, 

alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým 

(1) Osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a 

osobám závislým na těchto látkách se poskytuje odborná péče, jejímž cílem je mírnění 

škod na zdraví působených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami. Tato odborná péče je poskytována ve zdravotnických zařízeních13), zařízeních 

sociální péče, popřípadě v jiných zařízeních zřízených za tímto účelem. 

(2) Typy odborné péče o osoby závislé na tabákových výrobcích, alkoholu nebo jiných 

návykových látkách jsou: 

 

a)   akutní lůžková péče, kterou je diagnostická a léčebná péče poskytovaná pacientům, 
kteří se požitím alkoholu nebo jiných návykových látek uvedli do stavu, v němž jsou 
bezprostředně ohroženi na zdraví, případně ohrožují sebe nebo své okolí, 
b) detoxifikace, kterou je léčebná péče poskytovaná ambulantními a ústavními 
zdravotnickými zařízeními při předcházení abstinenčnímu syndromu, 
c) terénní programy, kterými jsou programy sociálních služeb a zdravotní osvěty pro 
problémové uživatele jiných návykových látek a osoby na nich závislé, 
d)  kontaktní a poradenské služby, 
e) ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových 
látkách, 
f)  stacionární programy, které poskytují nelůžkovou denní léčbu problémovým 
uživatelům a závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, jejichž stav vyžaduje 
pravidelnou péči bez nutnosti vyčlenit je z jejich prostředí, 
g) krátkodobá a střednědobá ústavní péče, kterou je léčba problémových uživatelů a 
závislých na alkoholu a jiných návykových látkách ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče v obvyklém rozsahu 5 až 14 týdnů, 
h)  rezidenční péče v terapeutických komunitách, kterou je program léčby a 
resocializace ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a v nezdravotnických 
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zařízeních v obvyklém rozsahu 6 až 15 měsíců, 
i) programy následné péče, které zajišťují zdravotnická zařízení a jiná zařízení; obsahují 
soubor služeb, které následují po ukončení základní léčby a pomáhají vytvářet 
podmínky pro udržení abstinence, 
j) substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na 
návykových látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících 
původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče 
pod vedením lékaře; zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou 
povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných 
substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu. 

 

(3) Technické, organizační a personální podmínky poskytování typů odborné péče 

uvedených v odstavci 2 písm. a), b), e), f), g), h), i) a j) stanoví Ministerstvo 

zdravotnictví vyhláškou a kontroluje jejich dodržování. 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Stanovuje typy sociálních služeb, jejich financování, zajištění jejich dostupnosti 

a kvality. Sociální služby jsou definovány jako služby pobytové, ambulantní nebo 

terénní (§ 33). Zákon definuje 31 typů sociálních služeb, které rozděluje na služby 

sociální péče, služby sociální prevence a sociální poradenství, které je základní činností 

při poskytování všech typů sociálních služeb (§ 32,§ 34-37). Uživatelé drog jsou 

v zákoně uvedeni jako cílová skupina některých služeb sociální prevence a pro oblast 

léčby a péče o uživatele drog jsou relevantní zejména následující typy sociálních služeb: 

 
terénní programy  § 69 (1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované 

osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro 
problémové skupiny osob, uživatele návykových látek 
nebo omamných psychotropních látek, osoby bez 
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem 
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika 
jejich způsobu života. Služba může být osobám 
poskytována anonymně. 

kontaktní centra § 59 (1) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení 
poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby 
osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. 
Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik 
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spojených se zneužíváním návykových látek. 
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

§ 62 (1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují 
ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 
6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 
předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních 
rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit 
jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a 
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace. Služba může být poskytována osobám 
anonymně. 

sociální poradenství § 37 (1) Sociální poradenství zahrnuje 
a)   základní sociální poradenství, 

b)   odborné sociální poradenství. 
(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám 
potřebné informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je 
základní činností při poskytování všech druhů 
sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou 
vždy povinni tuto činnost zajistit. 
(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se 
zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 
skupin osob v občanských poradnách, manželských a 
rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách 
pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro 
oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též 
sociální práci s osobami, jejichž způsob života může 
vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného 
poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 
(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní 
činnosti: 

a)   
zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, 

b)   sociálně terapeutické činnosti, 

c)   
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí.  

telefonická krizová 
pomoc 

§ 55 (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba 
poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se 
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v 
jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou 
řešit vlastními silami. 

sociální rehabilitace § 70 (1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností 
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 
soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností, posilováním návyků a 
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem 
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a 
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kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou 
terénních a ambulantních služeb, nebo formou 
pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně 
rehabilitačních služeb. 

terapeutické 
komunity 

§ 68 (1) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i 
na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových 
látkách nebo osoby s chronickým duševním 
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného 
života. 

služby následné péče § 64 (1) Služby následné péče jsou terénní služby 
poskytované osobám s chronickým duševním 
onemocněním a osobám závislým na návykových 
látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu 
nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. 

chráněné bydlení § 51 (1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 
skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

domovy se zvláštním 
režimem 

§ 50 (1) V domovech se zvláštním režimem se poskytují 
pobytové služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického duševního 
onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a 
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a 
ostatními typy demencí, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních 
služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto 
osob. 
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Příloha VII – „Dvanáct tradic“ Anonymních alkoholiků189 

 

„Dvanáct tradic“ AA jsou doporučené principy, které zajišťují přežití a růst tisíců 

skupin, tvořících společenství AA. Tyto tradice jsou založeny na zkušenostech 

samotných skupin během prvních kritických let AA. Tradice jsou důležité jak pro 

dlouholeté členy, tak i pro nově příchozí jako připomínka opravdových základů AA 

jako společnosti mužů a žen, jejichž hlavním zájmem je udržet si jejich vlastní 

střízlivost a pomoci ostatním při dosažení střízlivosti: 

1. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na 
jednotě AA 

2. Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita-milující Bůh, tak 
jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze 
spolehliví služebníci, kteří však nevládnou. 

3. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. 
4. Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují 

ostatní skupiny nebo AA jako celek. 
5. Každá skupina má pouze jediný primární účel – přinášet své poselství 

alkoholikovi, který stále trpí. 
6. Skupina AA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno 

AA jakémukoliv příbuznému zařízení nebo vnějšímu podnikání, aby nás 
problémy peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho primárního účelu. 

7. Každá skupina AA by měla být plně soběstačná, a odmítat vnější příspěvky. 
8. Anonymní alkoholici by se nikdy neměli stát profesionálními, i když naše 

servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky. 
9. AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale my můžeme vytvořit 

servisní výbory nebo komise, přímo zodpovědní těm, kterým slouží. 
10. Anonymní alkoholici nemají názory na vnější otázky; proto by jméno AA nemělo 

být nikdy zataženo do veřejné kontroverze. 
11. Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na 

propagaci; my vždy potřebujeme udržovat osobní anonymitu na úrovni tisku, 
rozhlasu a filmu. 

12. Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám 
připomínající, abychom kladli principy před osobnosti. 

                                                 
189 http://www.anonymnialkoholici.cz/odpovedi/004.html  ze dne 8.6.2010 
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Příloha VIII - „Dvanáct kroků“ Anonymních alkoholiků190 

 

„Dvanáct kroků“ je základem AA programu osobního uzdravení z alkoholismu. 

Nejsou to abstraktní teorie; jsou založený na zkušenostech na základě zkoušek a omylů 

dřívějších členů AA Popisují přístupy a činnosti, o kterých tito členové věří, že byly 

důležité při pomoci k dosažení střízlivosti. Přijetí „Dvanácti kroků“ není v žádném 

smyslu povinné. 

Zkušenosti však naznačují, že členové, kteří vynaloží upřímné úsilí dodržovat 

tyto kroky a aplikovat je v každodenním životě, většinou získají z AA daleko více než ti 

členové, kteří je berou jenom zběžně. Bylo řečeno, že je prakticky nemožné dodržovat 

všechny kroky doslova a každodenně. Zatímco to může být pravda v tom smyslu, že 

Dvanáct kroků představuje přístup k životu, který je pro většinu alkoholiků naprosto 

nový, mnoho členů má pocit, že kroky jsou praktickou nezbytností, pokud chtějí udržet 

svou střízlivost. 

Zde je text Dvanácti kroků, které se poprvé objevily v knize Anonymní 

alkoholici, v knize zkušeností AA: 

1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy začaly být 
neovladatelné. 

2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví. 
3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami 

chápeme. 
4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe. 
5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 
6. Byli jsme zcela povolní k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše 

charakterové vady. 
7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 
8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 
9. Rozhodli jsme se provést všechny tyto nápravy ve všech případech, kdy to 

situace dovolí, s výjimkou, kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo. 
10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově 

jsme se přiznali. 
11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak 

jsme ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho 
vůle a síly ji uskutečnit. 

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se spirituálně probudili a v důsledku toho 
jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat 
tyto principy ve všech našich záležitostech. 

                                                 
190 http://www.anonymnialkoholici.cz/odpovedi/004.html  ze dne 8.6.2010 
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Příloha IX – Církve a náboženské společnosti v ČR v r. 2001191 

 
Rok 2001 

Náboženské vyznání, církev Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo celkem 10 230 060 4 982 071 5 247 989 

v tom:       

Registrované církve a náboženské spole čnosti:       

   Církev římskokatolická 2 740 780 1 184 162 1 556 618 

   Starokatolická církev v ČR 1 605 687 918 

   Církev řeckokatolická 7 675 3 454 4 221 

   Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku 22 968 10 019 12 949 

   Církev československá husitská 99 103 37 717 61 386 

   Českobratrská církev evangelická 117 212 49 137 68 075 

   Slezská církev evangelická a. v. 14 020 6 343 7 677 

   Evangelická církev a. v. v ČR 14 885 6 176 8 709 

   Apoštolská církev 4 565 2 061 2 504 

   Novoapoštolská církev 449 186 263 

   Evangelická církev metodistická 2 694 1 130 1 564 

   Luterská evangelická cirkev a. v. v ČR 5 412 2 357 3 055 

   Bratrská jednota baptistů   3 622 1 584 2 038 

   Církev bratrská     9 931 4 403 5 528 

   Jednota bratrská          3 426 1 469 1 957 

   Církev adventistů sedmého dne   9 757 4 149 5 608 

   Náboženská společnost českých unitářů    302 155 147 

   Křesťanské sbory   6 927 3 082 3 845 

   Církev Ježíše Krista Sv. posledních dnů 1 366 653 713 

   Náboženská spol. Svědkové Jehovovi 23 162 9 367 13 795 

   Federace židovských obcí v ČR 1 515 799 716 

Ostatní církve, náboženské spole čnosti a vyznání:       

   Církev sjednocení 43 20 23 

   Scientologická církev 110 73 37 

   Křesťanská společenství 4 012 1 751 2 261 

   Hnutí Hare Kršna 294 201 93 

   Anglikánská církev 201 112 89 

   Islám 3 699 2 676 1 023 

   Buddhismus 6 817 4 350 2 467 

   Hinduismus 767 557 210 

   Ostatní církve a náboženské společnosti 180 769 85 590 95 179 

Nezjištěno 901 981 457 841 444 140 

Bez vyznání 6 039 991 3 099 810 2 940 181 

 

                                                 
191 Demografická příručka 2007. 
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Příloha X – Podíl věřících v ČR v r. 2001192 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
192 Demografická příručka 2007. 
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Příloha XI – Dotazník pro děti navštěvující CDM TCI 

 
Dotazník pro diplomovou práci zabývající se prevencí a léčbou ze závislostí 

v podání organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha   

(Centrum pro děti a mládež Teen Challenge International) 

 

Ahoj! 

Ráda bych se na Tebe obrátila s prosbou o pomoc - o vyplnění tohoto dotazníku. 

Dotazník je anonymní a bude využit pouze pro tuto diplomovou práci.  

Ráda bych zjistila, jak z Tvého pohledu funguje Centrum pro děti a mládež TCI, co 

všechno tam společně děláte, co podnikáte, co zvláštního toto centrum nabízí, čím se 

odlišuje od ostatních podobných zařízení.  

1. žena / muž 

2. věk:…………….. 

3. Jak dlouho do tohoto centra chodím?.......…………………………………………… 

4. Jak často sem přicházím?............................................................................................. 

5. Co dělám v klubu nejraději?......................................................................................... 

6. Co je náplní našich odpolední?.....................................................................................  

7. Jak společně mluvíme o Bohu?....……………………….…………………………… 

8. Věřím v Boha? A co pro mě osobně Bůh znamená?..................................................... 

9. Proč je podle mého názoru důležitý pro člověka, pro jeho život? K čemu nás vede 

Jeho učení?.................................................................................................................... 

10. Zúčastnil jsem se i jiných výjimečných akcí pořádaných CDM 

TCI?...............................................................................................................................   

11. Navštěvuji i jiné nízkoprahové kluby v okolí?..……………………………………… 

12. Pokud ano, v čem se tato zařízení liší od klubu Teen Challenge?................................ 

………………………………………………………………………………………... 

13. Co zvláštního nabízí CDM TCI? Proč sem chodím?................................................... 

....................................................................................................................................... 

14. Nacházím zde možnost otevřeně mluvit o svých problémech? Nebojím se říct, co 

mě trápí? Mám důvěru ve zdejší pracovníky?...............................................................  
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15. Co jsem se tady v centru naučil/a?(dovednosti, chování…)…………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

16. Vzpomenu si na Boha a Jeho učení i ve škole, doma,…? Snažím se využívat to, co 

jsme si řekli během „Slov“ ve svém životě?................................................................. 

17. Pokud ano, tak co například?......................................................................................... 

18. Proč nejdu ve svém volném čase raději s ostatními kamarády ven? Co se mi nelíbí 

na jejich trávení volného času a jejich způsobu života?................................................ 

………………………………………………………………………………………... 

19. Je něco, co bych chtěl ještě říci? O sobě? O své rodině? O škole?............................... 

………………………………………………………………………………………...  

 

 

Děkuji Ti mnohokrát za Tvůj čas a za vyplnění dotazníku.  

Velmi to pomůže jednak mě při psaní práce a ukončení školy a také to může být 

inspirací při zdokonalování nabízených služeb v této oblasti. 

Doopravdy moc děkuji a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do Tvého života!     

Veronika  
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Příloha XII – Dotazník pro pracovníky CDM TCI 

 
Dotazník pro diplomovou práci zabývající se prevencí a léčbou ze závislostí 

v podání organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha   

(Centrum pro děti a mládež Teen Challenge International) 

 

Dobrý den! 

Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o pomoc - o vyplnění tohoto dotazníku. 

Dotazník je anonymní a bude využit pouze pro tuto diplomovou práci. Ta si klade za cíl 

zjistit, jaký přínos při prevenci závislostí má Vaše organizace, co zvláštního nabízí, čím 

se odlišuje od ostatních podobných zařízení, jaký význam má zapojení Boha do této 

činnosti, čím jsou tyto přístupy obohacující.  

 

1. žena / muž 

2. věk:…………….. 

3. Jak dlouho v této organizaci pracujete?...……………………………………….. 

4. Co Vás k Teen Challenge přivedlo, jak jste se Vy o organizaci dozvěděl/a?........ 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

5. Vaše náboženské vyznání:...……………………………………………………… 

6. Na jakých aktivitách se v organizaci podílíte, co máte na starosti?..……… 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................. 

7. Máte nějaké speciální vzdělání pro tuto práci?....................................................... 

8.  Pokud ano, tak jaké?.............................................................................................. 

……………………………………………………………………………………. 

9. Co je podle Vás hlavním cílem/cíli práce CDM TCI?…………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………….. 
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10. Co zvláštního nabízí Vaše centrum? V čem se případně liší od ostatních 

nízkoprahových klubů?............................................................................................ 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

11. Kdo to podle Vás Bůh je?...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….

……......................................................................................................................... 

12.  Proč je důležitý pro člověka, pro jeho život?........................................................ 

………………………………………………………………………………….…

…….........................................................................................................................

................................................................................................................................. 

13. Jaký smysl podle Vás má zapojení Boha do činnosti Vašeho klubu? Co může 

Bůh a Jeho učení dát dětem, které Váš klub navštěvují? ……………………....... 

………………………………………………………………………….…………

…..……………………………………………………………………………...…

……………..………………………………………………………………........... 

14. Vidíte nějakou změnu, posun, zlepšení v chování a v přemýšlení na dětech, které 

k Vám chodí již delší dobu?................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….

..…...……………………………………………………………………………… 

 

 

Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas a za vyplnění dotazníku.  

Velmi to pomůže jednak mě při psaní práce a ukončení školy a také to může být 

inspirací při zdokonalování nabízených služeb v této oblasti. 

Doopravdy moc děkuji a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do Vašeho života!     

 

Veronika Rabiňáková 
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Příloha XIII – Osnova pro studenty Středisek v Poštovicích 

 
 

Dobrý den! 

 

Jakožto studentka 5. ročníku speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK stojím 

nyní před úkolem napsání diplomové práce. Rozhodla jsem se v ní zabývat prevencí a 

léčbou ze závislostí v „podání“ organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha. 

Zaměření se postupně profilovalo a nakonec se bude soustředit pouze na činnost v rámci 

Teen Challenge International.    

A proto se obracím na Vás s prosbou o pomoc. Ráda bych zjistila, jaký přínos při 

vymaňování se a léčbě ze závislostí má organizace Teen Challenge International, co 

zvláštního nabízí Vaše Středisko, čím se odlišuje od ostatních podobných zařízení, jaký 

význam má zapojení Boha do této činnosti, čím jsou tyto přístupy obohacující, atd.  

Prosím Vás o volné sepsání Vašich zkušeností s Teen Challenge I., Vašich prožitků a 

změn ve Vašem životě, které se s poznáním Boha staly, o sepsání toho, co se událo od 

Vašeho nástupu do programu. Jako opora pro toto vyprávění Vám mohou posloužit 

níže uvedené otázky. Budu Vám velmi vděčná za Vaše vyprávění, popis a vysvětlení 

toho, co prožíváte.  

 

Váš text bude použit pouze pro tuto diplomovou práci a bude anonymní (tzn. nepište 

žádná konkrétní jména, nebo je změňte).  

 

 

Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do 

Vašeho života!     

Veronika  
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Otázky: 

 

1) Úvodní informace:  

- žena/muž  

- věk  

- délka účasti v programu v tomto středisku 

2) Běžný den: 

- Můžete mi, prosím, popsat, jak probíhají Vaše dny ve Středisku? Co je jejich 

náplní? 

- Které z bodů programu jsou pro Vás důležité? Na co se nejvíc těšíte? 

- Povězte mi, kolik času věnujete duchovním aktivitám, jak probíhají a jak jsou 

pro Vás důležité? 

3) Víra: 

- Věříte v Boha?  

Pozn.: Pokud ne, můžete přejít k dalšímu tématu. Pokud ano:  

- Jak jste Ho poznal/a, nebo jak Ho poznáváte a hledáte? Setkal/a jste se s ním 

osobně? Můžete mi o tom povyprávět? (při jaké příležitosti to bylo, …) 

- Co pro Vás osobně Bůh znamená? 

- Popište, prosím, proč je podle Vašeho názoru důležitý pro člověka, pro jeho 

život? Co chce lidi naučit a k čemu je vede? 

4) Komunita: 

- Byl/a jste i v jiné terapeutické komunitě s pobytovým programem? Případně kde 

a v kolika komunitách? Můžete vystihnout, v čem se tato zařízení liší od 

Střediska TCI?  

- Co zvláštního podle Vás nabízí Středisko TCI? Proč jste nastoupil/a právě sem? 

- Jakým způsobem se změnil Váš život zde ve Středisku? Co jste se zde naučil/a? 

5) Plány: 

- Co byste chtěl/a ve svém životě dokázat, jaké jsou Vaše plány a cíle? Jakou roli 

ve Vašem rozhodování a dalším životě hraje a bude hrát Bůh? 
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Příloha XIV – Osnova pro pracovníky Středisek v Poštovicích 

 
Dobrý den! 

 

Jakožto studentka 5. ročníku speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK stojím 

nyní před úkolem napsání diplomové práce. Rozhodla jsem se v ní zabývat prevencí a 

léčbou ze  závislostí v „podání“ organizací, které do tohoto procesu zapojují Boha. 

Zaměření se postupně profilovalo a nakonec se bude soustředit pouze na činnost v rámci 

Teen Challenge International.    

A proto se obracím na Vás s prosbou o pomoc. Ráda bych zjistila, jaký přínos při 

vymaňování se a léčbě ze závislostí má organizace Teen Challenge International, co 

zvláštního nabízí Vaše středisko, čím se odlišuje od ostatních podobných zařízení, jaký 

význam má zapojení Boha do této činnosti, čím jsou tyto přístupy obohacující, atd.  

Prosím Vás o volné sepsání Vašich zkušeností s Teen Challenge I. a postřehů z práce 

ve Vašem středisku. Jako opora pro toto vyprávění Vám mohou posloužit níže 

uvedené otázky. Budu Vám velmi vděčná za Vaši pomoc.  

 

Váš text bude použit pouze pro tuto diplomovou práci a bude anonymní (tzn. nepište 

žádná konkrétní jména, nebo je změňte).  

 

 

Děkuji Vám mnohokrát za Váš čas a přeji hodně sil, úspěchů a Božího požehnání do 

Vašeho života a do Vaší práce!     

Veronika  
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Otázky: 

 

1) Úvodní informace:  

- žena/muž  

- věk  

- náboženské vyznání 

- Jak dlouho pracujete v tomto středisku? 

- Máte nějaké speciální vzdělání pro tuto práci? Jaké? 

2) Teen Challenge: 

- Můžete mi vyprávět, co Vás k Teen Challenge a k práci ve středisku přivedlo? 

3) Středisko: 

- V čem spočívá Vaše práce? Co máte ve středisku na starosti? 

- Můžete mi, prosím, popsat, co je podle Vás hlavním cílem/cíli práce střediska? 

- Vysvětlete mi, prosím, co zvláštního nabízí Vaše středisko. 

- V čem se odlišuje od ostatních středisek a komunit pro léčbu závislostí? 

4) Víra: 

- Kdo to podle Vás Bůh je? 

- Popište, prosím, proč je podle Vašeho názoru důležitý pro člověka, pro jeho 

život? Co chce lidi naučit a k čemu je vede? 

- Jaký smysl má podle Vás zapojení Boha do činnosti střediska?  

- Co může Bůh a Jeho učení dát lidem, kteří nastoupí do Vašeho programu? 

5) Výsledky práce: 

- Vidíte změny, posun, zlepšení v chování a v přemýšlení na studentech, kteří jsou 

v programu již delší dobu? 

- Můžete mi nastínit, jaké konkrétní změny na studentech spatřujete? 

- Můžete, prosím, charakterizovat, jací lidé odchází z Vaší komunity po ukončení 

programu? 

- Jakým způsobem se projevuje to, co u Vás načerpali, v jejich dalším životě, 

zpátky ve světě, v realitě?  

- Jaké místo pak u nich zaujímá Bůh, jakou roli hraje v jejich dalším životě? 
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Příloha XV – Informační leták o CDM TC Praha 
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Příloha XVI – Pravidla klubu TC Praha 
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Příloha XVII - Přihláška do CDM Teen Challenge Praha 
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Příloha XVIII – Kvalifikace pracovníků v sociálních službách 

 

„Podle nového zákona o sociálních službách a dodatečné vyhlášky 505/2006 Sb. 

jsou povinni všichni pracovníci v sociálních službách (sociální péče) mít příslušnou 

kvalifikaci, jejíž obsah je ve vyhlášce tematicky přesně vyjmenován. Témata jsou 

rozdělena do dvou bloků, jež se mají stát učivem, které je má kvalifikovat pro funkci 

pracovníka v sociálních službách.“193  

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

§ 110 

   (1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k   právním   

úkonům,  bezúhonnost,  zdravotní  způsobilost  a  odborná způsobilost podle tohoto 

zákona. 

   (2)  Bezúhonnost  se  posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až 

třetí. 

   (3)  Zdravotní  způsobilost  zjišťuje  a  lékařský  posudek o zdravotní způsobilosti  

vydává  praktický  lékař  a  u  zaměstnanců lékař závodní preventivní péče. 

   (4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je 

   a)  vyšší  odborné  vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného   podle   zvláštního  právního  předpisu^40)  v oborech vzdělání  

zaměřených  na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku,  sociální  a  

humanitární  práci,  sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 

   b)  vysokoškolské  vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo   

doktorském  studijním  programu  zaměřeném  na  sociální  práci, sociální   politiku,   

sociální  pedagogiku,  sociální  péči,  sociální patologii,   právo   nebo  speciální  

pedagogiku,  akreditovaném  podle zvláštního právního předpisu^41), 

   c)  absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v  

písmenech  a)  a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu  

povolání  sociálního  pracovníka  v  trvání  nejméně  5 let, za podmínky  ukončeného  

vysokoškolského  vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), 

                                                 
193 http://www.mpsv.cz/cs/5149  ze dne 11.6.2010 
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   d)  absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v  

písmenech  a)  a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu  

povolání  sociálního  pracovníka  v  trvání  nejméně 10 let, za podmínky  středního  

vzdělání  s  maturitní  zkouškou  v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. 

prosince 1998. 

   (5)  Odbornou  způsobilost  k výkonu povolání sociálního pracovníka při poskytování 

sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle  §  52  má též 

sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který   získal  způsobilost  k  výkonu  

zdravotnického  povolání  podle zvláštního právního předpisu^42). 

   (6)  Při  uznávání  odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu^31). 

 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách 

V části čtvrté nazvané Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se 

píše: 

§ 37 

(1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní 

části. 

(2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:  

a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních 
služeb, 

b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody 
alternativní komunikace, 

c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, 

d) základy ochrany zdraví, 

e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, 

f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, 

g) sociálně právní minimum, 

h) metody sociální práce. 
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(3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:  

a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních 
aspektů chronických infekčních onemocnění, 

b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času, 

c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 

d) základy výuky péče o domácnost, 

e) odborná praxe, 

f) krizová intervence, 

g) úvod do problematiky zdravotního postižení, 

h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání 
ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel 
šetrné sebeobrany. 

(4) Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část 

kurzu činí minimálně 80 výukových hodin. 

(5) Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu se 

stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu 

zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují. 
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Příloha XIX – Řád střediska Teen Challenge I. 

 

1. Zavazuji se, že po dobu pobytu ve středisku nebudu vlastnit ani užívat nebo dál 

podávat žádné drogy ani alkohol a cigarety. Nerespektovat tuto zásadu znamená být ze 

střediska okamžitě propuštěn/a. 

2. Ve chvíli, kdy jsem byl/a přijat/a do střediska, se vzdávám kouření. PAMATUJ SI, 

pokud se nezbavíš všech závislostí ve svém životě, nikdy nebudeš svobodný/á. 

3. Nebudu vést rozhovory, které by se týkaly mé feťácké minulosti. 

4. Po dobu pobytu ve středisku se zdržím každého mimomanželského sexuálního styku 

ani nebudu navazovat žádné citové vztahy s muži/ženami. Je zakázáno komunikovat s 

jinými muži/ženami než s pracovníky a povolenými návštěvami. Není přípustné ani 

jakékoliv lesbické či homosexuální chování. 

5. Z areálu střediska se vzdálím pouze v doprovodu pracovníka. 

6. Budu se účastnit všech prací a aktivit prováděných ve středisku. 

7. Lékařem předepsané léky budu užívat pouze za vědomí a souhlasu vedení. Léky, 

které vlastním, dávám pracovníkům do úschovy. Budou mi vydávány podle 

předepsaných dávek. 

8. Návštěvy jiných osob budou povoleny teprve po rozhovoru s pracovníkem, tedy s 

jeho souhlasem. Návštěvy jsou na místě k tomu určeném. Pracovníci si vyhrazují právo 

být u rozhovoru s návštěvou kdykoliv přítomni. Není dovolen kontakt s lidmi mimo 

návštěvní dobu a mimo prostory k tomu určené. Je nepřípustné, aby ses s někým bavil/a 

přes okno nebo přes plot. 

9. Veškeré nářadí, hudební nástroje, radiopřijímače, magnetofony, walkmany, 

magnetofonové kazety, CD, knihy, sportovní nářadí, elektrické vařiče, fotky z minulosti 

spojené s drogovou scénou, šperky, amulety, přívěsky, prsteny (snubní, případně 1 další 

je povolen po zvážení pracovníka), piercing předměty, naušnice (povoleny jsou pouze 

jedny, a to po zvážení pracovníka), časopisy, a vše co není v souladu s křesťanskými 

postoji a hodnotami nebo co vede k podpoře postojů životního stylu závislého. atd. 

odevzdám do depozitu ve chvíli, kdy jsem přijat/a do střediska. Mé vlastní peníze a 

doklady si uschovám také v depozitu. 

10. Nebudu ve středisku chovat žádná zvířata. 
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11. Veškeré balíky mě adresované budou kontrolované pracovníkem v mé přítomnosti. 

Pracovníci si vyhrazují právo namátkově otevřít mé dopisy. 

12. Pracovníci mohou kdykoliv nechat provést toxikologické vyšetření krvi a moči a 

dechovou zkoušku požití alkoholu. 

13. Pracovník má právo kdykoliv vejít do mého pokoje a provést prohlídku. 

14. Budu se snažit udržovat pořádek a čistotu v mém pokoji. Nebudu nic měnit na jeho 

vybavení bez souhlasu pracovníka. 

15. Budu se řídit pokyny pracovníků. 

16. Stravovat se budu přesně podle stanoveného řádu. 

17. Telefon budu používat dle stanovených pravidel. (viz Příručka pro studenty/ky) 

18. Při poslechu hudby se budu řídit pravidly, která platí ve středisku. (viz Příručka pro 

studenty/ky) 

19. Nebudu používat hrubá slova, výhružky, dvojsmyslné řeči a násilí. 
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Příloha XX – Rozvrh Střediska pro ženy TCI (ještě z Černuce) 
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Příloha XXI – Příručka pro studenty, kteří jsou v programu střediska 

TCI 

 
Příručka pro studenty - Poštovice 

 
 
- Úvod   3 
- Standardy   3   
- Práva studenta v programu   3 
- Program   3 
- Poradenství   4     
- Týdenní rozvrh   4  
- Vyučování    4 
- Ztišení    4 
- Navštěvy během programu   4   
- Kritéria hodnocení    4 
- Kázeňský řád    4 
- Změny programu   5   
- Drogy v programu    6  
- Vztahy    6 
- Stížnosti   6  
- Rodiny pracovníků ve středisku   7   
- Pokoje   7 
- Finance   8 
- Telefonování    8  
- Pošta   9 
- Návštěvy   9   
- Pravidla chování vůči osobám 
opačného pohlaví  9   
- Hygiena    9 
- Oblečení    9 
- Praní prádla   10   

- Jídelna a kuchyň   10  
- Stravování    10 
- Zdravotní péče   10 
- Léky   11 
- HIV, žloutenka  11    
- Soudy    11 
- Nákupy   11 
- Týdenní rozvrh   11  
- Práce   12 
- Poradenství   12   
- Ztišení    12 
- Vycházky    12 
- Volný pohyb studentů   12 
- Dovolenky    13 
- Volný čas    13 
- Užívaní věcí a prostorů náležících 
středisku    13   
- Poslech hudby    13 
- Student pozvaný na návštěvě k cizí 
rodině    14  
- V případě požárů  14 
- Ostatní  14 
- Časový rozvrh denního programu  
15  

 
 
 
Zdroj: http://teenchallenge.cz/cs/programy-teen-challenge/strediska-pro-
muze/postovice/ke-staeni  ze dne 30.6.2010
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Úvod 
Vítej ve středisku Teen Challenge, které bude tvým "domovem" během 

následujících měsíců. Po tuto dobu po tobě budeme vyžadovat, abys dodržoval 
následující pravidla. Pozorně si je pročti a informuj o nich svou rodinu a přátele, aby se 
podle nich mohli zařídit.  

Toto středisko je specifické tím, že kromě indukčního centra je zde také 
tréninkové centrum. Budeš se tedy setkávat se studenty, kteří mají jiné problémy, buď 
k nim tolerantní a snaž se je pochopit 

 
Program v TC centru je náročný, neboť jsi zbaven mnoha osobních práv  a to 

proto, abys se mohl soustředit na svou proměnu a naučil se zpět disciplíně, 
zodpovědnosti, a nevracel se tak ke své minulosti závislého, ale porozuměl filozofii a 
obsahu programu TC.   

Jsme křesťanský program, jehož cílem je ukázat Ti východisko ze Tvého 
problému a naději, kterou můžeš najít v Kristu. Jsme připraveni se za Tebe modlit, mít 
pro Tebe vždy čas a vyslechnout Tě.  Chceme Tě naučit aplikovat biblicky motivované 
postoje do Tvého osobního života, aby ses v nich utvrdil a nalezl své nové místo ve 
společnosti a církvi. Je důležité  abys mohl opustit nezdravé návyky, které Ti brání 
v rozvíjení dobrého charakteru, využij všechny možnosti, které ti program poskytne 
k osobnímu růstu. 
   

Program trvá 12-18 měsíců, během kterých budeš postupně získávat svá 
osobní práva zpět, jako například návštěvy, dovolenky, vycházky a bude Ti  předávána 
zodpovědnost až do úplného začlenění se do společnosti. Následující řádky Ti ještě 
více objasní oč vlastně půjde, Bůh ať požehná Tvoje rozhodnutí.  
 
Standardy 

Program Teen Challenge není založen na souboru pravidel, ale na 
křesťanských hodnotách a principech. Na nich by také měl být založen náš život. 
Následující standardy nám pomáhají žít spolu v dobrých vztazích. 
 
A. S každým jednáme v úctě. 
B. Nepomlouváme, nereptáme, nestěžujeme si. 
C. Problémy chceme řešit, ne vytvářet. 
D. Každý z nás má jiné postavení, jinou kompetenci a zodpovědnost, ale ve 

vztazích jsme si rovni.  
E. Chceme se navzájem podporovat v našich obdarováních. 
F. Snažíme se dělat všechno co nejlépe. 
 
Práva  studenta v programu 
• Dobrovolnost příchodu a odchodu  
• Právo na spolurozhodování o postupech své proměny 
• Právo na utajení všech informací týkajících se mé osoby  
• Pomoc a servis vyplývající z této příručky bude studentům poskytován bez činění 

rozdílů. 
• Student má právo vznášet stížnosti vůči jednání spolu-studentů, či pracovníkům 

střediska. 
• Student má právo, aby se podanou stížností personál zabýval a řešil předmět 

stížnosti (např. na poradě týmu), student má právo být srozumitelně informován o 
závěrech a opatřeních vzešlých z řešení stížnosti. 
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1.   Program 
 

A. Program  
Program je náročný, strukturovaný do minimálně dvanácti měsíců. V  I. a II. 

etapě programu je dočasně omezena tvá možnost sám se rozhodovat, přesto je 
zásadní, abys využil tento čas k učení se novým postojům a přístupu k sobě i druhým. 
Cílem programu je naučit se aplikovat biblicky motivované postoje do svého osobního 
života, utvrdit se v nich a nalézt své nové místo ve společnosti a církvi. Je důležité  
abys mohl opustit nezdravé návyky, které ti brání v  rozvíjení dobrého charakteru, 
využij všechny možnosti, které ti program poskytne k osobnímu r ůstu. 
 
B. Poradenství 
 Program klade větší důraz na tvé studium než na rozhovory s poradcem. Naší 
hlavní metodou je učednictví.  
 Bude ti přidělen poradce, se kterým se budeš pravidelně scházet. V krizové 
situaci, nebo budeš-li mít pocit, že krizová situace hrozí, požádej poradce o pohovor.  
 Zásadní význam pro Tvůj pozitivní pokrok má míra tvé vlastní iniciativy a 
otevřenosti. 
 
C. Týdenní rozvrh  
- Aktivity, které jsou součástí programu jsou povinné, je tvou povinností na ně 
přijít včas a připraven. Z aktivit se neodchází, k tomu jsou určeny přestávky mezi 
jednotlivými bloky 
 
Vyučování  
- Ve středisku začínáme především vyučování, tzv. Osobní studium (OS) a 
Skupinové studium (SSNK), tedy Lekce Davida Battyho pro nové křesťany. Během 
týdne jsou také hodiny biblického studia, Bod obratu a tématické vyučování, které je 
přizpůsobeno momentálním potřebám studentů. Je důležité, abys přišel na vyučování 
připraven, každá lekce obnáší i osobní přípravu. Na vyučování si musíš sebou přinést 
příslušné studijní pomůcky, zejména příslušnou učebnici, bibli, osobní sešit a psací 
potřeby. Ve studovně musíš být minimálně tři minuty před začátkem vyučování.  
 

Ztišení  
- Ztišení je důležitou součástí pro tvůj růst, je to čas pro soukromou modlitbu a 
čtení Bible, Je nutné, aby sis pravidelně vyhradil čas na setkání s Bohem. Až dokončíš 
program Teen Challenge, nikdo ti nebude připomínat, že se máš modlit. Ty sám 
potřebuješ učinit ztišení pravidelnou součástí svého života. 
 
1. Osobní ztišení - ty sám si čteš Bibli, modlíš se a přemýšlíš nad tím, co jsi četl.  
2. V době ztišení je možné číst pouze Bibli. 
3. Při osobním ztišení se v místnosti studenti musí chovat tak, aby druhé nerušili a 
sami mohli být nikým nerušeni.  
 
- Na společné modlitby se scházejí všichni. 
- práce  - každý student je povinen ji vykonávat dle časového rozvrhu  
- nedělní bohoslužby  a pravidelné výjezdy do církví jsou součástí programu, 
bez vědomí pracovníka se z místa konání nesmíš vzdálit 
- Volný čas má student vyplnit smysluplnou činností. Ve volném čase můžeš 
hrát hry, které jsou ve středisku, poslouchat křesťanskou hudbu po schválení 
pracovníkem. Také můžeš číst křesťanské knihy a časopisy. 
- Sportovní aktivity  v týdenním rozvrhu jsou povinné, součástí sportovních 
aktivit je sobotní turistika – výlet a různé druhy sportů.  
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- Denní rozvrh může být pozměněn 
 
D. Návštěvy během programu 
- Jsou zpravidla možné cca po třech měsících pouze po domluvě s poradcem, je 
potřeba je nahlásit minimáln ě 14 dní p ředem , mezi návštěvami musí být prodleva 
čtyř týdn ů  
 
E. Kritéria hodnocení 
 Od studenta v programu je očekávána motivace ke změně a osobní vývoj, který 
je hodnocen podle: 
- Postoje ke studiu a aktivitám střediska 
- Postoje k práci 
- Vztahy obecně, laskavost k druhým a ochota pomáhat 
- Komunikace s poradcem, rodinou … 
- Smysluplného vyplnění osobního volna a naplňování osobních cílů 
 
F.    Kázeňský řád 

Kázeňský řád pomáhá studentům jednat správně ve chvílích, kdy se sami těžko 
ovládají. Pravidla jim pomáhají vést křesťanský život v době, kdy to ještě sami 
nezvládnou. Všechna rozhodnutí týkající se kázně jsou konečná. Poradce zhodnotí 
závažnost přestupku a podle toho určí postih.  
 
Méně závažné přestupky 
K některým přestupkům může docházet každý den, a přestože nejde o nic vážného, 
musí být i zde v zájmu vývoje osobnosti studenta použito kázeňských prostředků. Patří 
sem např.: 
 1. osobní hygiena 
 2. úklid pokoje 
 3. rozsvícená světla v prázdném pokoji 
 4. jídlo na pokojích 
 5. porušení pravidel pro telefonování 
 6. snaha vyhýbat se práci 
 7. neplnění pokynů pracovníků 
 8. nevhodné oblečení nebo účes 
 9. jakýkoliv další přestupek, který pracovníci považují za méně závažný. 
 
Kázeňské postihy za méně závažné přestupky. 
Mohou to být např.: 
 1. práce navíc 

2. ztráta privilegií, které mají souvislost s daným přestupkem (např. student, 
který poruší pravidla pro telefonování, nebude smět vůbec telefonovat.) 
3. jakýkoliv jiný postih, který pracovník uzná za vhodný 

 
Závažné přestupky 
 1. užití drog nebo alkoholu v areálu střediska nebo přinesení drog/alkoholu do 
střediska 
 2. kouření 
 3. krádež 
 4. úmyslné poškození/zničení majetku TC nebo studentů 
 5. fyzický nebo verbální útok proti pracovníkům nebo studentům 
 6. pozdní návrat z dovolenky,vycházky (telefonická omluva nestačí) 
 7. stálé porušování pravidel střediska nebo projevování negativního postoje a 
nespolupráce 
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 8. vyměňování telefonních čísel a adres s lidmi, kteří nejsou v programu 
 9. navázání nového vztahu s kýmkoliv opačného pohlaví 

10. komunikace s osobami opačného pohlaví, kteří nejsou rodinnými příslušníky 
studenta ani pracovníky Teen Challenge 

 11. opakované neuposlechnutí pracovníků 
 12. nevhodné chování k návštěvám ostatních studentů 

13. jakékoliv sexuální chování vůči druhým včetně homosexuálních projevů  
14. kontakt s lidmi mimo návštěvní dobu a mimo prostory tomu určené (je 
nepřípustné, aby se student s někým bavil přes okno nebo přes plot!) 

 15. každý přestupek, který pracovníci označí za závažný 
 
Kázeňské postihy za závažné přestupky 
Kromě následujících postihů sem mohou patřit i ty, které jsou vypsány u méně 
závažných přestupků. 
 1. pracovní povinnosti navíc 
 2. veřejné vyznání a omluva 
 3. prodloužení pobytu ve středisku 
 4. podmínečné vyloučení-oranžová vesta viz pravidla v příloze 
 5. návrat do indukčního centra nejméně na dva měsíce 
 6. jakýkoliv závažný přestupek může být potrestán vyloučením 
 
Postihy za nedbalost při skupinovém a osobním studiu: 
 

1. studenti na závěr probraného bloku skupinového studia píší závěrečný test. 
V případě, že ho nesplní napoprvé (min. 55%) a ani na podruhé (min. 75%), 
nastupují do fáze intenzivního vyu čování. To znamená že na odpočinek je 
čas, až splníš zadaný úkol – tj. student nemá žádné osobní volno a nemůže 
se dívat na sobotní film.  

2. stejně takovým způsobem je postižen ten, kdo opakovaně nedodrží termín 
vyhotovení smlouvy osobního studia, jenž byl dohodnut mezi studentem a 
učitelem. 

3. jakýkoliv jiný postih, který pracovník uzná za vhodný 
 
Důvody k okamžitému vyloučení 
• fyzické napadení jiného studenta nebo pracovníka 
• úmyslné ničení majetku Teen Challenge 
• přechovávání nebo užívání drog, alkoholu, cigaret 
• vyhrožování 
• sexuální chování 
• opakované porušování pravidel Teen Challenge 
• komunikace s osobami opačného pohlaví, kteří nejsou rodinnými příslušníky 

studenta ani pracovníky Teen Challenge 
 
G. Změny programu 

O změnách v programu je student informován včas, sám má právo podávat 
připomínky k jeho průběhu 
 
 
2    Drogy v programu 
A.  Po dobu programu je přísně zakázáno přechovávat nebo užívat jakékoliv 

návykové látky, včetně alkoholu a cigaret. Porušení tohoto pravidla znamená 
okamžité vyloučení z programu. 
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B. Součástí programu je i doba, kterou student tráví mimo středisko, na 
vycházkách a dovolených.  

C. Studenti mezi sebou nesmí vést rozhovory týkající se drog, alkoholu a všeho, 
co má souvislost s užíváním návykových látek. To se týká i rozhovorů o 
minulosti. 

D. Návštěvy studentů nesmí v areálu střediska kouřit, pít alkohol nebo užívat 
drogy. 

E. Návštěvy osob s problémem závislosti nebudou povoleny, včetně rodinných 
příslušníků. 

 
 
3.   Vztahy 

Při oslovování pracovníků a druhých studentů není nutné užívat zvláštních titulů 
jako např. bratře, sestro, pastore, atd. Tituly slouží k označení pozic, které nám dal 
Bůh, abychom nesli zodpovědnost za konkrétní práci. Jestliže je někdo mým 
nadřízeným, mám se k němu podle toho chovat. V Bibli je psáno, že se máme s 
upřímným srdcem podřizovat pozemských autoritám. 
 

Nerozvíjej vztahy se studenty opačného pohlaví, ani s dalšími lidmi, kteří do 
tohoto střediska přicházejí na bohoslužby. Bůh tě sem povolal proto, abys budoval svůj 
vztah s Ním. Pokud budeš chtít naplnit své citové potřeby vztahem, zabrání to tvému 
růstu. Můžeš být vyloučen z programu. Hlídej si své srdce a hledej naplnění svých 
potřeb u Boha. Jsi tady, abys jednou mohl prožívat zdravý, zodpovědný a láskyplný  
vztah se svou ženou. 
 
Jsi pln ě zodpov ědný za své vztahy! 
Ve středisku Teen Challenge budujeme vztahy na základě křesťanských principů: 
• spory řešíme s cílem najít východisko, ne zvítězit za každou cenu 
• pokud není jiná možnost, jak spor řešit, může pracovník svolat mimořádné setkání 

zúčastněných a  konfrontovat je za přítomnosti jiných pracovníků 
• netolerujeme výhružky, násilí, verbální útoky 
• nepoužíváme hrubá slova, dvojsmyslné řeči 
• chováme se k sobě s úctou 
• ve společnosti druhých dodržujeme základní pravidla slušného chování 
• nepoužíváme nic, co nám nepatří, bez souhlasu majitele. Všechny nalezené věci 

se odevzdávají v provozní kanceláři 
• do kanceláře vstupujeme po zaklepání a vyzvání 
 

Student se nikde nesmí sám zdržovat se ženou, pokud není ženatý.  
Pokud je na dovolené, nesmí bydlet u své snoubenky, popř. přítelkyně. Ani na 

vycházkách se nesmí stýkat s žádnými ženami.  
Není dovoleno navazovat žádné nové vztahy včetně výměn telefonních čísel a 

adres. Program, do kterého jsi nastoupil, je velmi intenzivní a náročný. Soustřeď se na 
to, proč jsi tady. 

Během pobytu v programu se student zdrží jakéhokoli mimomanželského 
sexuálního styku a nenaváže žádný citový vztah za účelem partnerského nebo 
sexuálního vztahu. Jakákoli komunikace není možná ani v případě že má student 
partnerku s níž není oddán.  
  Pokračování nemanželského vztahu, který vznikl během závislosti, bude 
individuálně konzultováno s poradcem. 
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4 Stížnosti –  procedura podávání post řehů, podn ětů, připomínek, 
stížností klient ů 

 
• Každý student TC má právo vznést postřehy, podněty, připomínky či stížnosti 

týkající se programu, soužití s ostatními studenty či jednání některého 
z pracovníků. Podle charakteru a závažnosti stížnosti může využít následující 
možnosti: 
- obrátit se na pracovníka, který má danou oblast na starosti 
- obrátit se na pracovníka, vůči němuž má výhrady a bude s ním o tom mluvit, 
- zapsat svou stížnost do formuláře Týdenní hodnocení, pracovníci pak na 

týmové poradě tuto stížnost projednají a výsledek oznámí  studentovi - 
klientovi 

- obrátit se přímo na vedoucího zařízení Petra Ministra 
• napsat stížnost řediteli Teen Challenge (pracovníci nemají právo tento dopis 

kontrolovat),  
• Ústně podaná stížnost je vyřízena ústně 
• Podepsaná, písemně podaná stížnost je vyřízena písemně, vyjma připomínek 

zapsaných ve formuláři „týdenní hodnocení“ bude řešena co nejdříve. Písemné 
stížnosti a jejich řešení jsou uloženy v kanceláři ve středisku TC. 

• Obecné zásady podávání připomínek a stížností: 
• Jednáme s ostatními s úctou, připomínku nebo stížnost formulujeme věcně, 

navrhujeme konstruktivní řešení 
• Řídíme se biblickým postupem Matouš 18:15, kde každá připomínka, stížnost je 

podávána nejprve tam, kde dle stěžovatele problém vznikl, a pokud není situace 
uspokojivě řešena je podstoupena další úrovni 

• Informace o Proceduře podávání stížností studenta jsou uvedeny v písemné 
formě a  jsou vyvěšeny na viditelném místě ve společných prostorech zařízení 

 
Rodiny pracovník ů ve st ředisku 
• studenti nesmí klepat na dveře bytů pracovníků ani jinak rušit soukromí rodin, které 

bydlí v areálu střediska. Pokud něco potřebují, musí se obrátit na pracovníka, který 
má službu. V době osobního volna nesmí být pracovník rušen 

• studenti nesmí napomínat ani trestat děti pracovníků, dávat jim jídlo nebo sladkosti. 
Bez vědomí jejich rodičů si s nimi nesmí hrát, mazlit se s nimi, líbat je, brát do 
rukou. Nesmí je k ničemu navádět. V případě neodbytnosti dětí je potřeba upozornit 
rodiče nebo pracovníka 

• studenti nesmí užívat věci, které jsou soukromým majetkem rodin, krmit jejich 
domácí zvířata 

• je-li nutné mluvit s pracovníkem, který je ve svém bytě, je možné se s ním 
zkontaktovat  skrze pracovníka, který má službu. Je na něm, aby zvážil nutnost 
tohoto rozhovoru. 

 
Pokoje 
Každý student, který nastoupí do programu, bude ubytován v jednom z pokojů v areálu 
střediska. Pokud budeš mít nějaké problémy např. se svými spolubydlícími, snaž se je 
nejprve vyřešit. Pokud se problémy budou opakovat, informuj o tom vedoucího pokoje 
nebo svého poradce.  
 
• Na každém pokoji je vedoucí pokoje určen pracovníky, který dohlíží na pořádek - 

viz. povinnosti vedoucího pokoje. 
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• Studenti budou na pokojích a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu. 
Oblečení bude srovnáno ve skříních, boty budou na určeném místě. Oblečení 
nesmí být na postelích. 

• V pokojích je zakázáno konzumovat a přechovávat potraviny.  
• Pracovníci mají právo pokoje kontrolovat, kdykoli to uznají za vhodné. Navíc 

probíhají pravidelné kontroly úklidu pokojů. Pokud si zamykáš skříň nebo kufr, musí 
mít tvůj poradce duplikát klíče. 

• Během pracovní doby a aktivit studenti nesmí být na pokojích. 
• Přes den není možné ležet na postelích. 
• Je zakázáno mít v pokoji žehličku, varnou spirálu a vše, co není v souladu s 

požárními předpisy střediska. Ostatní spotřebiče (lampička, prodlužovačka, atd.) 
musí být prohlédnuta a schválena pracovníkem. 

• Na pokojích se ihned po budíčku vyvětrá. Studenti vstávají sami a to v 6:00, 
v sobotu v 8:00 (6:00) 

• Na pokojích se nesmí svítit, pokud v nich nikdo není.  
• Na zdi, nábytek a okna není možné nic věšet ani lepit. 
• Pokud je něco rozbité, nahlas to pracovníkovi. 
 
Úklid 
1. Koše na odpadky musí být pravidelně vynášeny a v případě potřeby vymyty. 
2. Každý den je třeba luxovat koberce nebo vytírat podlahy. 
3. Vše, co je uloženo pod postelí, musí být úhledně srovnáno. 
4. Pokud si student něco suší na topení, ráno to musí uklidit. 
5. Úklid provádí student k tomu určený. 
 
Nábytek 
1. Postel musí být každý den ustlána. 
2. Na stole musí být pořádek. 
3. Skříně s oblečením musí být zavřené. 
4. Poškození nábytku musí student uhradit. 
5. Z nábytku musí být setřen prach. 
6. Je zakázáno nábytek přemisťovat. 
7. Na nočních stolcích nesmí nic být, vyjma schválených výjimek. 
8. Všechny věci musí být uložené na určených místech. 
 
Spolubydlící 
1. Je nutné být ohleduplný ke svým spolubydlícím, zejména pokud jde o spaní, hlasité 
modlitby, studium, návštěvy, atd. 
2. Během osobního ztišení jsou vzájemné návštěvy studentů zakázány. 
 

Povinnosti vedoucího pokoje 
Vedoucí pokoje je určen pracovníky střediska Teen Challenge v souladu s řádem TC. 
Jeho zodpovědnost je platná od doby určení a podpisu pravidel, se kterými byl 
seznámen a je zodpovědný  
1. Vedoucí pokoje je povinen dohlížet na včasné vstávání studentů. 
2. Dohlíží na pořádek na pokoji. 
3. Dohlíží, aby studenti v době osobního volna neleželi na postelích ( kromě neděle ). 
4. Dohlíží, aby se na pokoji zhasínalo. 
5. Dohlíží. aby se na pokojích větralo.  
6. Dohlíží, aby se dodržovala večerka.   
 
Více viz  povinnosti vedoucího pokoje 
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Finance 
• Student nakládá s penězi účelně; prvořadou povinností je zaplatit všechny 

pohledávky vůči středisku, dluhy a závazky z minulosti. Student se má také snažit 
našetřit si něco pro budoucnost. Toto řeší finanční plán, který budeš vyplňovat se 
svým poradcem. 

• Student přispívá na svůj pobyt v programu měsíčně částkou a to vždy měsíc 
dopředu 

• Platí se příslušnému pracovníkovi - pokladníkovi. Pokud bude chtít student odejít 
ze střediska dřív, provede se vyúčtování dle finančního plánu. 

• Studenti musí všechny peníze ukládat do  finančního depozitu. Student u sebe 
nesmí mít finanční hotovost, vyjma cesty mimo centrum TC, či schválených nákupů 

• V případě rezignace může student požádat TC o peníze na cestu domů 
• V případě nedoplatku a neschopnosti studenta při odchodu nedoplatek zaplatit, 

podepíše „Uznání dluhu“sepsaného pracovníkem k tomu určeným a student je 
povinen doplatek zaplatit (zaslat poštovní složenkou.) 

• Studenti si mezi sebou nemohou p ůjčovat peníze. 
• Pokud si student chce vypůjčit peníze, musí nejprve mluvit s pracovníkem, který 

rozhodne. 
• Pokud student chce půjčit peníze spolu-studentovi, musí taktéž nejprve mluvit 

s poradcem, který rozhodne 
• Po celou dobu programu má student ve finančním depozitu uloženou částku na 

cestu domů, pro případ, že by předčasně ukončil program.  S touto částkou jinak 
nedisponuje. 

• Hygienické potřeby si student hradí sám. V případě, že nemá finanční prostředky, o 
tom informuje pracovníky. Středisko se snaží v těchto případech vyjít studentům 
vstříc a podle svých možností jim opatřit vše potřebné. 

• Pokud ti chce někdo poslat peníze, může je poslat složenkou na tvé jméno a 
adresu střediska. Peníze na úhradu programu nesmí být poslány na účet Teen 
Challenge.    

 
Telefonování 
• studenti nemohou během čtyř až pěti týdnů telefonovat, ani hovory přijímat. 

Výjimkou je potřeba ohlásit rodině, že jsi ve středisku. 
• telefonovat je možné pouze s rodinnými příslušníky, s ostatními lidmi pouze po 

dohodě s poradcem, čísla na která je možno volat musí být uvedena v kanceláři  
• veškeré hovory jsou monitorovány službou dne – může být použito hlasitého 

odposlechu 
• telefonovat a přijímat hovory je možné pouze v době osobního volna, ve třech 

určených dnech a to ve středu pátek a neděli  ,maximálně deset minut týdně. 
• telefonické hovory s úřady, které je nutné vyřizovat v pracovní době těchto úřadů, 

jsou povoleny pouze po dohodě s poradcem a pracovníkem 
• všechny hovory musí student ihned platit 
• telefonní poplatky jsou stanoveny podle ceníku O2, všechny hovory musí být 

zapsány do knihy 
• pokud máš svůj mobil, je uložen v depozitu provozní kanceláře   
• není možné telefonovat nebo přijímat hovory v době aktivit programu a v době 

nočního klidu (mezi večerkou a budíčkem) 
• během vycházek není možné telefonovat 
• během dovolené je možné telefonovat pouze lidem, kteří byli předem schváleni 

poradcem (je zakázáno telefonovat lidem, kteří mají cokoli společného s tvou 
minulostí, s návykovými látkami a nevhodným životním stylem). 
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Pošta 
Chceme tě povzbudit, abys zůstával v kontaktu se svou rodinou, křesťanskými přáteli a 
se všemi, kdo mají na tebe dobrý vliv. Obálky, známky a dopisní papíry si musíš 
kupovat sám. Dopisy k odeslání odevzdej nezalepené svému poradci nebo v provozní 
kanceláři. Pracovníci mají právo kontrolovat obsah příchozí i odesílané pošty.  
Objednávky na časopisy a noviny nejsou povoleny. Žádný student nesmí být v 
místnosti, kde je shromažďována pošta, pokud nemá písemné povolení pracovníka. 
• příchozí balíky jsou kontrolovány v přítomnosti pracovníka 
• balíky, které chtějí studenti odeslat, si musí sami po dohodě a pod dohledem 

pracovníka zabalit, a vyplnit průvodku či podací lístek. Musí také předem uhradit 
poštovné dle sazebníku pošty.  

Návštěvy 
• návštěvy jsou možné pouze po domluvě s poradcem a to zpravidla až po třech 

měsících v programu, výjimky(např. pro ženaté může zvážit a povolit vedení 
střediska.) 

• plánovaná návštěva musí být ohlášena dva týdny předem 
• návštěva je možná jednou za čtyři týdny 
• studenta mohou navštívit pouze rodinní příslušníci či snoubenka, v doprovodu 

rodičů studenta 
• návštěvní hodiny jsou dle časového rozvrhu střediska 
• v první etapě programu mohou návštěvy probíhat pouze v určené místnosti 
• Jsou vždy v neděli od 14 hodiny do max. 18 hodiny odpolední a z tohoto času je 

cca. 1hodina strávená s poradcem.  
• Studentovi může být dovoleno s návštěvou opustit středisko, i mimo středisko pro 

něj platí řád střediska 
• Po návratu se musí podrobit kontrole, pokud dostane peníze, musí je odevzdat 

v kanceláři. 
 
Pravidla chování v ůči osobám opa čného pohlaví 
• Studentovi není dovoleno vést jakýkoliv rozhovor se studentkami ani je oslovovat a 

zdravit. 
• Student může hovořit s pracovnicí pouze tehdy je-li spojeno s jemu danou 

zodpovědností nebo prací. 
• Také může student hovořit s pracovnicí pokud se to týká záležitostí jako například: 

soc. dávek, prac. Úřadů atd.. 
 
Hygiena 
• student musí dodržovat osobní hygienu a každý den se sprchovat. Koupelnu smí 

používat v době vyhrazené na osobní hygienu a ve svém volnu. Musí dbát na to, 
aby po jeho odchodu bylo v koupelně čisto a sucho. V koupelně není možné 
nechávat žádné věci včetně hygienických potřeb. Ve sprše pod tekoucí vodou je 
povoleno být max. 3min. pokud nemáš hygienické prostředky, požádej o ně 
v provozní kanceláři 

• před každým jídlem si myjeme ruce 
• studenti musí mít čisté, upravené vlasy, nesmí si stříhat vlasy sami bez dohledu 

pracovníka, je zakázáno nechat se ostříhat dohola nebo výstředně. (pracovník 
může povolit výjimku- zdraví atd. ) 

• z důvodů zvýšeného rizika nákazy žloutenkou a HIV,  je každý student zodpovědný 
za dodržování všech hygienických norem, které platí ve středisku (viz. Stravování) 
a musí se chovat tak, aby neohrozil ostatní 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky 
 

  
 

  195/200 

• k veškerým úklidovým pracím, k přípravě jídel a umývání nádobí se musí používat 
k tomu určené latexové rukavice, při jejich zničení požádej o nové 

• studenti si nesmí půjčovat prostředky osobní hygieny (např. nůžky na nehty), 
kosmetiku (holící potřeby, kartáčky na zuby atd.) ani oblečení a boty 

 
Oblečení 
• Pokud nemáš vlastní oblečení můžeš nafasovat vše potřebné ve skladu a to 

v pondělí či čtvrtek od 18:00-18:20 respektive17:30-17:50 
• student se musí přiměřeně oblékat na každou aktivitu. Do práce bude nosit 

pracovní oděv, který musí dávat pravidelně k vyprání (nejméně jednou za dva 
týdny). Oděv nesmí být roztrhaný 

• studenti jsou povinni si své oblečení i pracovní rukavice označit nesmazatelným 
fixem, pokud se mu  zničí, dostane nové za staré 

• na vyučování a ostatní aktivity v budově střediska musí mít kalhoty (ne tepláky) 
• na Bohoslužbu musí studenti mít čistou košili a kalhoty, či jiné přiměřené oblečení 
• student je povinen oblékat se vždy slušně a čistě, oděvy musí být vyžehlené. 

Nesmí nosit nic, co má spojitost s užíváním drog a životním stylem, který se k tomu 
váže (tričko s nápisem LSD, Radegast apod.) a nic, co působí pohoršení nebo 
provokuje 

• jestliže pracovník usoudí, že student není vhodně oblečen, má právo ho poslat 
převléct 

• v osobním volnu může student chodit v oblečení, ve kterém se cítí pohodlně 
• mimo pokoj nesmí chodit ve spodním prádle (to platí i pro cestu do koupelny) 
• v budově musí chodit v domácí obuvi  
• pokud student nemá dost oblečení, řekne o tom svému poradci a řídí se pravidly 

pro výdej a výměnu oblečení, vyvěšenými v kulturní místnosti 
• studenti nesmí nosit náušnice, piercing, náramky, řemínky nebo jiné ozdoby  
 
Praní prádla  
Praní prádla, jeho sběr a výměna se řídí pravidly, která jsou vyvěšena na nástěnce 
v kulturní místnosti  
• Věci na vyprání se vybírají 1x týdně a to v neděli mezi 13.00 – 14.30.hod. Tvou 

povinností je, aby prádlo bylo roztříděné, zvlášť pracovní - černé pytle, vycházkové 
- modré pytle.Také si napíšeš co sis do těchto pytlů dal, označíš tento seznam 
datem a svým jménem pro případ kontroly a tento seznam vložíš do pytle 
s vycházkovým oblečením. 

• každý student má přiděleno číslo, kterým musí označit své prádlo, které odevzdá 
v pytlích, civilní a pracovní zvlášť, u kalhot a oblečení musí obrátit kapsy, aby v nich 
nezůstaly předměty, které by mohli poškodit pračky( kov, žvýkačky atd.) 

• ložní prádlo se vyměňuje každých čtrnáct dní a to v sobotu po budíčku, ve 
výjimečných případech může být studentovi poskytnuto čisté ložní prádlo  

• prádlo nastupujících studentů, které páchne bude označeno přiděleným číslem a 
uloženo do pytle 

• student, který odjíždí ze střediska, si musí zajistit vyprání svého oblečení předem    
 

Jídelna a kuchy ň 
Student je povinen udržovat pořádek v jídelně tzn. uklidí po sobě tác a talíře, pokud 
něco rozlije, požádá službu úklidu o hadru či utěrku a uklidí, nebo úklid zajistí.  Do 
kuchyně má student zákaz vstupu, kromě případu, že v kuchyni uklízí a nebo jinak 
pracuje, pak se řídí pravidly pro službu v kuchyni a je podřízen kuchaři. V jídelně se řídí 
pravidly pro výdej jídla a jídelnu  
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Stravování 
• student se může stravovat pouze v určený čas, pozdní příchod k jídlu je posuzován 

jako přestupek proti řádu střediska 
• student se stravuje podle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně.  
• V době nemoci se řídí podle výdeje jídla pro nemocné, pokud nechce jíst, musí to 

předem nahlásit, výjimečně  je možné donést jídlo na pokoj 
• student se stravuje v souladu se svým zdravotním stavem 
• studenti si nesmí za žádných okolností vyměňovat právě použité příbory, dojídat 

jídlo po druhých, pít z jedné sklenice 
• je zakázáno přesunovat jídlo z jednoho talíře do druhého, i když se jedná o 

nenačaté jídlo 
• student si nemůže ve středisku uchovávat žádné potraviny. Může si pouze na 

vycházce koupit potraviny k okamžité spotřebě 
• studenti se smí postit pouze se souhlasem poradce a to tak, že smí vynechat 

pouze jedno jídlo 
• studenti nemohou samovolně jíst potraviny, které jsou vlastnictvím střediska 

(kompoty, ovoce a zeleninu z pozemků střediska). Mohou si vzít pouze po domluvě 
s pracovníkem. 

• v případě, že z vážných důvodů nebude student ve středisku v době hlavního jídla, 
musí to napsat na určený formulář v kuchyni nebo to nahlásit kuchaři. Služba v 
kuchyni dá snídani nebo oběd stranou a vydá mu ho později. 

• studenti si mohou dát uvařit čaj nebo kafe a to dle pravidel pro vaření těchto 
nápojů, káva se pije  jedna za dva dny vždy v obědové přestávce v 12:30 – 13:05 
studenti, kteří měli problém se závislostí na pervitinu si mohou zažádat o pití kávy 
po třech měsících a ostatní již po měsíci v programu. Student si hradí uvaření čaje 
nebo kávy. Studenti v  V. etapě mohou pít jednu kávu každý den.  

 
Zdravotní pé če 

Všechny návštěvy u lékaře a zubaře musí nejprve schválit tvůj poradce, k tomu 
je třeba vyplnit žádost o návštěvu lékaře, který tuto postoupí zdravotníkovi, který zařídí 
vše potřebné. Student sám musí pamatovat na to, kdy má jít k lékaři. V případě, že 
bude pryč i v době jídla, musí to napsat do formuláře v kuchyni a zajistit si stravu. 
Každý student si hradí zdravotní péči ze svých prostředků. Návštěvy lékařů jsou 
plánovány mimo dobu vyučování nebo osobního studia studentů, pokud je to možné. 
V akutním případě (bolest zubů, zranění atd.) hlásí toto službu konajícímu pracovníkovi 
nebo provoznímu. Po návratu od lékaře se musí ihned hlásit provoznímu nebo jinému 
pracovníkovi ke kontrole, vrácení dokladů a uložení léků do kanceláře. 

V případě nemoci se student bude řídit pokyny lékaře a pravidly pro nemocné, 
které jsou vyvěšeny na nástěnce v pokoji. Pokud lékař neshledá onemocnění za tak 
závažné, aby znemožnilo účast na programu, je  student povinen se ho zúčastnit. 
Pokud lékař neurčí jinak, je student povinen normálně pracovat. 
• student je povinen vykonávat veškerou práci, vyjma té, kde lékař shledá závažné 

důvody pro její nevykonávaní. student se musí řídit doporu čením léka ře 
• v případě, že nemoc dlouhodobě (více než měsíc) znemožní účast na programu, 

bude muset student  program opustit. 
 
Léky 

• léky budou užívány pouze s vědomím personálu 
• léky, které jsou vlastnictvím studenta budou ihned odevzdány do úschovy a vydávány 

dle předpisu kompetentní osobou 
• je zakázáno užívat léky s obsahem alkoholu včetně sirupů proti kašli. 
• je zakázáno užívat narkotické léky. 
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• je zakázáno užívat prášky na spaní a na hubnutí. 
• projímadla je možné užívat pouze se souhlasem pracovníka 
• žádné léky nesmí být užívány se záměrem „zklidnit se" nebo naopak „povzbudit".  
• všechny předpisy na psychofarmaka musí být prověřeny zdravotníkem programu 

Pokud nemáš peníze na léky, kontaktuj nejprve svou rodinu, pak pracovníky. 
Chceme tě povzbudit k tomu, abys nebral léky hned, jakmile se objeví příznaky. Bůh 
nás uzdravuje. Můžeš se k Němu modlit, aby se dotkl tvého těla. 
 
HIV, žloutenka 

Teen Challenge přijímá do střediska i HIV pozitivní studenty a to bez jakýchkoli 
omezení. Vzhledem k vysokému riziku přenosu viru HIV je možné, že ve středisku 
bude jeden i více infikovaných. Tito lidé nejsou povinni informovat o své nemoci ostatní 
studenty. Totéž platí i o žloutence typu B a C. 
 

Teen Challenge není zdravotní zařízení a nemůže nikomu poskytovat zdravotní 
péči 24 hodin denně. Pokud se zdravotní stav některého studenta zhorší natolik, že 
nebude schopen zůstat v programu, bude převezen do nemocnice. 
 
Soudy 

Tvůj poradce bude koordinovat tvou účast na soudních přelíčeních a setkáních 
s probačním pracovníkem. Nejméně týden předem vyplň žádost a uveď, kdy a kam se 
máš dostavit. Žádanku odevzdej poradci, aby včas zajistil dopravu. Náklady spojené s 
cestou musíš hradit ty. Pokud nemáš finance informuj o tom svého poradce. 
 
Nákupy 

Pokud student potřebuje nakoupit důležité potřeby jako je hygiena a pod. 
napíše seznam těchto potřeb do hodnocení týdne dle finančního plánu.  a nákup mu 
bude koupen. Studenti mají také možnost nákupů, pro osobní  potřebu, tyto budou 
v neděli, jednou týdně nebo jednou za dva týdny 
 
Týdenní rozvrh 

Aktivity, které jsou součástí programu, jsou povinné, student je povinen na ně 
přijít včas a připraven. Pozdní příchod je porušením pravidel. Na vyučování si student 
musí s sebou přinést příslušné studijní pomůcky, zejména učebnici-manuál studenta 
(který mu je zapůjčen ale může si jej koupit), osobní sešit, Bibli, psací pomůcky. V 
učebně musí být před zahájením vyučování. Student si tam může na určeném místě 
nechávat pouze studijní materiály, které se zrovna probírají, Bibli a pomůcky si sebou 
nosí vždy ke studiu. 

V učebně se nesmí měnit nic ve vybavení bez souhlasu pracovníka a zdržovat 
se v ní smí pouze v určený studijní čas. 

Z aktivit se neodchází, k tomu jsou určeny přestávky mezi jednotlivými bloky. 
 
Na společné modlitby se scházejí všichni. 
 
Student je povinen pracovat podle rozvrhu. 
 
Součástí programu jsou nedělní a čtvrteční bohoslužby a pravidelné výjezdy do církví a 
služba-pomoc v TC kavárnách. 
 
Denní rozvrh může být pozměněn. 
 
Práce 
• v práci jsou studenti vedeni pracovníky určenými k plánování a rozdělování práce 
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• náčiní a přístroje používají studenti po pověření pracovníkem, pracují s nimi pouze 
osoby určené, které za ně zodpovídají. Po ukončení práce je vrací v původním 
stavu, očištěné studentovi nebo pracovníkovi, který má za toto zodpovědnost.  

• pokud dojde ke zničení nebo poškození nářadí, nástrojů či přístrojů je student toto 
neprodleně oznámit zodpovědnému pracovníkovi a dle míry zavinění se podílet na 
náhradě či částečném uhrazení vzniklé škody 

• studenti dodržují pravidla bezpečnosti práce, používají ochranné pomůcky, pracují 
v pracovním oděvu a obuvi, nemáš-li vlastní pracovní oděv, oznam to pracovníkům 

• pokud student ukončí zadanou práci, je povinen se hlásit  u kompetentního 
pracovníka a přihlásit se o další práci 

• student musí dodržovat čas určený pro přestávky na oběd a svačinu a během 
těchto neopouštět místo k tomu určené 

• odchod k lékaři, návrat od něj, či návrat z úřadů je povinen hlásit vedoucímu 
pracoviště 

• pracoviště studenti opouští uklizené  
 
Poradenství 

Program klade větší důraz na tvé studium než na rozhovory s poradcem. Naší 
hlavní metodou je učednictví. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je naučit se aplikovat 
biblické principy ve všech oblastech života. To, co jsi prožil v minulosti, není tak 
důležité jako to, co děláš dnes a co budeš dělat každý další den svého křesťanského 
života. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je prakticky uplatňovat biblické principy ve 
všech oblastech života. Poradenství nemůže nikdy nahradit osobní modlitbu a studium 
Písma, při kterém hledáš odpovědi na své zápasy a potřeby.  

Bude ti přidělen poradce, se kterým se budeš pravidelně scházet. Krizové 
poradenství není součástí denního rozvrhu, ale můžeš o něj kdykoli požádat. 
 Zásadní význam pro pozitivní pokrok má míra tvé vlastní iniciativy, důvěry a 
otevřenosti. 
 
Ztišení 

Ztišení před Bohem - modlitby a čtení Božího slova - je velmi důležité pro tvůj 
růst a křesťanský život. Je nutné, aby sis pravidelně vyhradil čas na setkání s Bohem. 
Až dokončíš program Teen Challenge, nikdo ti nebude připomínat, že se máš modlit. 
Ty sám musíš učinit ze ztišení pravidelnou součást svého života. 
• Ztišení ve skupině – studenti se shromáždí a jeden z nich (popř. pracovník) má 

slovo z Bible. Všichni se modlí a chválí Boha. 
• Osobní ztišení - ty sám si čteš Bibli, modlíš se a přemýšlíš nad tím, co jsi četl.  
• V době ztišení je možné číst pouze Bibli. 
• Večerní ztišení – probíhá ve společenské místnosti a učebně. 
 
Vycházky 

• Nárok na vycházku je po ukončení II. Etapy programu jednou měsíčně a po 
konzultaci s poradcem.  

O vycházku je nutné požádat na vyplněném formuláři nejpozději do středy v týdnu 
ve kterém na ni půjdeš. Vycházku schvaluje Tvůj poradce. 

• na první vycházku smí student nejdříve ve III. etapě programu a to pod dohledem 
staršího studenta, nebo pracovníka - více viz. pravidla vycházky 

• pro vycházku platí pravidla, která jsou v programu, porušení kteréhokoliv pravidla 
se hodnotí jako vážné porušení řádu 

• během vycházky se studenti nesmí zdržovat v místech kde se kouří a podává 
alkohol, bary restaurace, herny apod. 

 



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky 
 

  
 

  199/200 

Volný pohyb student ů 
• Během osobního volna je možné se pohybovat pouze v areálu střediska, který 

zahrnuje budovy střediska a pozemky, které má středisko pronajaté.  
• Chce-li student opustit ubytovací prostory střediska, musí student o místě na 

kterém se bude zdržovat informovat, pracovníka, který má v ten den službu. 
• V době tzv.aklimatizačního období, tedy prvních 4 týdnů je student stále v kolektivu 

s ostatními studenty, není mu dovoleno být o samotě. Vně střediska se smí 
v aklimatizačním období pohybovat pouze v doprovodu pracovníka nebo studenta, 
který je v programu déle než měsíc . 

• Na společných bohoslužbách v církvi sedí studenti vždy pohromadě, před ani po 
shromáždění se nevzdalují z prostor bohoslužeb bez doprovodu pracovníka a to 
ani na toalety. Řídí se pravidly pro bohoslužbu, která student dostane při nástupu a 
také jsou vyvěšena na nástěnce v kulturní místnosti. 

 
Dovolenky 
• První dovolenka je povolena po vypracování projektu dovolenka, který si musí 

student vyžádat u  svého poradce - nejdříve však po šestém měsíci v programu, 
respektive ve III. etapě   

• dovolenou je třeba plánovat a to vyplněnou žádankou, 3 týdny předem, která bude 
schválena na poradě pracovníky 

• dovolená trvá 8 hodin až 5 dní (dle etapy ve které se student nachází) plus čas na 
dopravu tam a zpět 

• odjíždí se na sobotu a neděli, je možno výjimečně po poradě s pracovníkem udělit 
výjimku 

• během dovolenky platí pravidla pro program, nesmí navštěvovat staré přátelé, 
pouze rodinné příslušníky a pokud nemá, tak příbuzné, nebo církev   

• navštíví-li církev, přinese potvrzení od pastora 
• po ukončení dovolené, si student vyzvedne formulář a napíše její hodnocení 
• student se řídí pravidly pro dovolenky  
 
Volný čas 
• Ve volném čase můžeš hrát hry, které jsou ve středisku, hrát ping-pong, cvičit,  

poslouchat křesťanskou hudbu po schválení pracovníkem. Také můžeš číst 
křesťanské knihy a časopisy. 

• V sobotu a v neděli můžeš se souhlasem pracovníka sledovat televizi. Povoleny 
jsou zprávy, sport, křesťanské filmy a pořady schválené pracovníkem. 

• Studenti mají zakázáno mít televizi a rádia na pokoji. 
• V neděli je po obědě vyhlášena 2 hod. siesta, v tomto čase můžeš jít spát (pouze 

v úboru na spaní), pokud budeš tento čas využívat jinak, neruš svou aktivitou 
ostatní. 

 
Užívání věcí a prostor ů náležejících st ředisku 
• Sportovní náčiní, nářadí, hudební nástroje, CD, kazety, knihy, atd., je možné užívat 

jen po          domluvě s pracovníkem a s jeho souhlasem 
• Student za zapůjčené věci nese plnou zodpovědnost, musí je vrátit v původním 

stavu, zničené věci uhradí 
• K činnostem studenti používají pouze místností a věcí k tomu určených, např. sport 

se provozuje pouze na místech určených ke sportu atp. 
• v prostorách udržuje pořádek, musí za sebou zhasínat 
• Ve společných prostorách bude udržovat pořádek a zhasínat za sebou světla 
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• Užívání hudebních nástrojů je možné pouze se souhlasem pracovníka v osobním 
volnu, nikoli o přestávkách mezi vyučováním, či pauzách na jídlo, a to s ohledem na 
ostatní spolubydlící, tak aby nikdo nebyl obtěžován, či rušen jejich užíváním. 

• Vlastní hudební nástroje, sportovní náčiní, fotoaparát atp. je možné užívat pouze se 
souhlasem vedení střediska a na vlastní riziko 

• Ve středisku není možné číst ani vlastnit časopisy či knihy,  které svým obsahem 
vedou k vracení se k životnímu stylu závislého, nebo nabádá k negativním 
postojům. Pracovník střediska má právo toto ověřit 

• Taktéž není možné vlastnit knihy a časopisy s násilnou a erotickou povahou, které 
odporují křesťanským hodnotám 

• O časopisech a knihách, které chce student vnést do st řediska musí 
informovat pracovníky 

• Ve středisku není možné chovat vlastní zvířata 
• Není dovoleno mít zbraně 
• Ve středisku není možné mít vlastní motorové dopravní prostředky, pouze jízdní 

kola, za které ale středisko neponese zodpovědnost a vyhrazuje si právo zákazu je 
studentem do střediska přivézt. 

 
Poslech hudby 
• hudba se poslouchá pouze ve společenské místnosti 
• každý poslech hudby je konzultován s pracovníky 
• neposlouchá se hudba v přímém protikladu s křesťanskou vírou 
• neposlouchá se hudba, která vadí druhým 
• neposlouchá se hudba, která  svým obsahem vede k vracení se k životnímu stylu 

závislého, nebo nabádá k negativním postojům 
 
Student pozvaný na návšt ěvě k cizí rodin ě 
• Čas od času můžeš být pozván na návštěvu do křesťanské rodiny.  
• V tomto prostředí se chovej dle pravidel střediska.  
• Pamatuj, že svým chováním reprezentuješ všechny studenty Teen Challenge.  
• V rodinách nesmíš žádat o dary.  
• O veškerých darech, které ti byly dány nebo nabídnuty, musíš informovat 

pracovníka který má v té době službu. 
• Tento pracovník rozhodne, jak se k tomuto daru zachováš. 
 
V případě požáru  
• okamžitě informuj pracovníka a vzdal se z místa požáru únikovou cestou 
• pracovník přivolá hasiče 
• Je zakázáno používat na pokoji svíčky, zápalky a pyrotechniku. 
 
Ostatní 
• Ve středisku je ještě mnoho pravidel, které nejsou obsahem této příručky. 
• Budeš s nimi seznámen a je tvou povinností se jimi řídit. 
• Pravidla jako například: (chování v době shromáždění, nemoci atd..) 
 
 


