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Anotace 

Bakalářská práce „Význam drogově závislých na pomezí závislosti a abstinence pro 

terénní práci“ pojednává o konceptu indigenní terénní práce s problémovými uživateli 

drog ve skryté drogové scéně. Popisuje současný model zaměstnávání stabilizovaných 

uživatelů drog v Externích terénních programech o. s. SANANIM. V empirické části se 

zabývá počtem nízkoprahových zařízení pro drogově závislé klienty, která v praxi 

využívají indigenních terénních pracovníků. Dotazuje se na naplňování jednotlivých 

cílů terénní sociální práce s problémovými uživateli drog pomocí indigenních terénních 

pracovníků a zjišťuje důvody, proč není tento způsob práce na skryté drogové scéně 

příliš rozšířen. 

 

Annotation  

The bachelor essay „The significance of drug users between addiction and abstinence 

for field work“ deals with the concept of indigenous field work with problem drug users 

in a hidden drug scene. Describes the current model of employment stabilized drug 

users in external field programs of SANANIM co. In the empirical part deals with the 

number of low-threshold facilities for drug addicted clients, in practice, using 

indigenous field workers. Queries to the fulfillment of the objectives of social work with 

problem drug users using indigenous field workers and identify the reasons why it is not 

this way of working on a hidden drug scene too extended. 
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Úvod 
Terénní sociální práce s uživateli drog je dnes již zavedená služba sociální 

prevence. V Praze, kde tento typ práce začal fungovat v České republice nejdříve, své 

služby poskytuje již od roku 1994. Působím jako terénní pracovník v občanském 

sdružení SANANIM. Již na začátku pracovní kariéry v tomto sdružení mne zaujalo, že 

mými kolegy, které potkávám na ulici, jsou nejen profesionální terénní pracovníci, tedy 

lidé, kteří drogy neužívají, ale zároveň i lidé, kteří jsou aktuálně na drogách závislí. Tito 

lidé vykonávají stejnou práci, resp. tu část, týkající se výměny injekčních stříkaček a 

sběru pohozených stříkaček na veřejných prostranstvích. Tito pracovníci, v o. s. 

SANANIM nazývaní externí terénní pracovníci (v odborné literatuře jsem se setkal 

s pojmem indigenní terénní pracovníci; ten budu dále používat), se však od běžných 

problémových uživatelů drog liší. Tvrdé drogy, především stimulancia či opioidy, 

užívají nitrožilním způsobem již mnoho let, přesto jejich zdravotní a sociální poškození 

není natolik závažné, že by je vyřadilo z běžného fungování ve společnosti. Tito 

sociálně i zdravotně stabilizovaní uživatelé drog jsou na pomezí závislosti a abstinence. 

I když někteří z nich nejsou pro život bez drog úplně rozhodnuti, přesto se vymykají 

běžnému člověku závislému na drogách. 

 Budu se tedy opírat o zkušenosti pracovníků Terénních programů o. s. 

SANANIM v Praze, kteří s indigenními terénními pracovníky pracují již od samotného 

počátku fungování nízkoprahových služeb pro drogově závislé (tedy nejen terénních 

programů, ale i kontaktního centra). Práce je rozdělena na část teoretickou a na část 

praktickou. 

V teoretické části této bakalářské práce nejdříve popíšu cílovou skupinu 

uživatelů drog, jejich problémy, které vyplývají z injekční a/nebo dlouholeté aplikace 

drog; dotknu se i názorů společnosti na samotné uživatele drog. 

V další kapitole budu obecně popisovat terénní sociální práci s uživateli drog – 

na jakých principech stojí, jaké jsou její cíle, které prostředky a metody používá ke své 

práci. 

Ve třetí kapitole se konečně dostanu k samotným stabilizovaným aktuálním 

uživatelům drog jako indigenním terénním pracovníkům a k jejich významu pro terénní 

práci s uživateli drog, resp. k jejich významu pro celou společnost. Nastíním, proč je pro 

terénní programy žádoucí indigenní terénní pracovníky zaměstnávat, popíšu jakým 

způsobem lze pomoci problémovým uživatelům drog při jejich stabilizaci, budu se 

věnovat edukaci těchto lidí pro výkon jejich práce. Ve stručnosti zmíním způsob práce 
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s indigenními terénními pracovníky v Externích terénních programech, které spadají 

pod Terénní programy o. s. SANANIM. 

Praha však určitě není jediné místo, kde se sekundární výměnný program 

pomocí indigenních terénních pracovníků uskutečňuje. V praktické části jsem se proto 

rozhodl zjistit, kolik nízkoprahových zařízení pro uživatele drog pracujících na ulici 

používá stabilizované uživatele drog jako prostředek k intenzivnějšímu šíření osvěty a 

lepší ochraně zdraví celé populace. Dále jsem zjišťoval, jak se respondenti ztotožňují 

s využitím indigenních terénních pracovníků pro práci na skryté drogové scéně 

z hlediska cílů, které by terénní práce měla naplňovat. Zmíním i důvody, které některé 

z respondentů vedou k nevyužívání tohoto konceptu. 
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1. Uživatelé drog zblízka 

1.1 Uživatelé drog jako cílová skupina 
Nelze přesněji definovat cíle terénní sociální práce (dále jen TSP), aniž bychom 

specifikovali cílovou skupinu. Definice cílové skupiny je pro TSP klíčových tématem. 

Standardy služeb pro uživatele drog definují cílovou skupinu terénních 

programů jako ty uživatele drog, kteří nejsou v kontaktu se zdravotními ani sociálními 

zařízeními, kteří jsou v nebezpečí, že získají infekci HIV a hepatitidy, jako nezletilce či 

mladistvé, kteří prostituují, kteří jsou bez domova, kteří jsou příslušníky etnických 

menšin, příp. jako populaci se zvýšeným rizikem (Standardy odborné způsobilosti, 

2005). 

 Kdo jsou uživatelé drog se obecně ví. Neznamená to však, že by se daly všechny 

osoby, které užívají drogy, zahrnout do cílové skupiny TSP s uživateli drog. Staníček 

(2002) definuje cílovou skupinu TSP podle třech znaků: 

• typ užívané drogy, 

• způsob aplikace drogy, 

• fáze drogové kariéry. 

 

1.1.1 Typ užívané drogy 

Drogu je možné v širším smyslu charakterizovat jako látku, která svou 

chemickou strukturou způsobuje změny funkce lidského organismu. To zahrnuje 

všechny látky, se kterými člověk přichází do styku – léky, legální a ilegální drogy, 

syntetická barviva, některé potraviny atd. V užším smyslu mluvíme o omamných a 

psychoaktivních látkách1, které ovlivňují chování a vnímání jedince. Užití těchto látek 

v dávce, která vyvolá změny psychických a tělesných funkcí, se označuje jako 

intoxikace. Projevy intoxikace se liší v závislosti na druhu látky, velikosti dávky, váhy 

jedince, individuální tolerance a predispozice, emocionálního naladění a vlivu okolí. 
                                                 
1 V přílohách č. 1 až 7 zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách je vymezen okruh produktů 
patřících mezi omamné a psychotropní látky. Obecně to jsou takové látky, u kterých vzniká nebezpečí 
chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je 
opakovaně bez odborného dohledu používá. Přípravkem obsahujícím omamnou nebo psychotropní látku 
se pak rozumí roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více omamných 
nebo psychotropních látek. Konečně prekursory jsou výchozí látky nebo meziprodukty, z nichž při 
látkové přeměně vznikají omamné nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující (např. 
prekursorem pro výrobu pervitinu (resp. metamfetaminu) je efedrin, příp. častěji používaný 
pseudoefedrin). 
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Drogy jako takové nejsou nebezpečím pro společnost, není je nutné ihned 

odsuzovat. Hlavní příčina problémů nespočívá v existenci drogy samotné, ale ve vztahu, 

případně postoji jedince k droze. Droga sama může být provokujícím činitelem pouze 

v určitých situacích, za určitých podmínek.V mnoha případech je jejich užívání velmi 

žádoucí a bez jejich účinků se například oblast medicíny neobejde. Problémem je 

abúzus drog, tedy společensky neakceptovatelné užívání drogy. Jde o nadměrné užívání 

legálních drog (alkohol, tabák, čaj aj.) nebo jakékoli užívání ilegálních a nebezpečných 

drog (např. heroin, pervitin, kokain, LSD, ketamin, PCP aj.). Dalším nebezpečím 

spojeným s abúzem drog je vytvoření syndromu závislosti. 

 Pro upřesnění je třeba dodat, že terénní programy pro uživatele drog sice 

nepracují s legálními drogami užívanými standardním způsobem (pití alkoholu, kouření 

cigaret), ale v případě jejich zneužívání/nadužívání je do svého repertoáru zahrnují 

(čichání těkavých látek, léky obsahující buprenorfin zneužívané injekčním způsobem 

atd.; Staníček, 2002). 

 Ne všechny ilegální drogy jsou z hlediska TSP vnímány na stejné úrovni. To, 

čím se od sebe liší, je míra rizika spojená s psychotropním účinkem drogy na lidský 

organismus a možnosti, jakými lze danou drogu aplikovat. TSP s uživateli drog se 

primárně nezaměřuje na vznik drogové závislosti (tímto se spíše zabývá primární 

protidrogová prevence), ale spíše na zdravotní a sociální dopady zneužívání drog (tedy 

záležitost terciární protidrogové prevence). TSP s uživateli drog musí být schopna 

situaci ovlivnit a současně se tato aktivita musí společnosti vyplatit. Dle Staníčka (2002) 

má smysl realizovat terénní program tam, kde jsou daná rizika společností již 

neakceptovatelná a kde zároveň lze nastalou situaci ovlivnit. V této práci používám 

termín droga ve smyslu ilegální droga s nepřijatelným rizikem, tedy tzv. tvrdé drogy 

(pervitin, heroin, kokain aj.). Staníček vysvětluje nepřijatelné riziko jako schopnost 

drogy i po jednorázové aplikaci navodit smrt či zdravotní poškození (2002). 

 

1.1.2 Technika aplikace drogy 

Aplikovat drogu lze různými způsoby: 

• polykáním, 

• kouřením, 

• čicháním, šňupáním, 

• pícháním (do svalu, do podkoží, nitrožilně). 
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Pro TSP s uživateli drog je nejpodstatnější míra rizika způsobu užití drogy. 

Nejrizikovější je tedy injekční aplikace (nezáleží, zda jde o aplikaci do svalu, pod kůži 

či do žíly, jde o porušení integrity kůže jako takové). Podrobněji se budu problémům 

způsobeným užíváním drog věnovat dále v textu této práce. 

 

1.1.3 Fáze drogové kariéry 

Ne každý, kdo užívá drogy, na nich musí být a priori závislý. Míra závislosti na 

droze není z hlediska definice cílové skupiny pro terénní programy pracující s uživateli 

drog podstatná. Má pouze doplňkový význam, stejně jako např. věk klienta (Staníček, 

2002). 

 Kalina (2003) řadí konzumenty drog podle fáze jejich drogové kariéry do pěti 

kategorií: 

1. Experimentátoři jsou osoby beroucí drogy jen příležitostně/nárazově, 

experimentují s jejich psychoaktivními účinky na svůj organismus, většinou bez 

trvalejších následků. 

2. Příležitostní a rekreační uživatelé drog – tj. ti, kteří drogu užívají pravidelně, ne 

však častěji než jednou za týden. Následky užití drogy jsou patrné jen v době 

akutní intoxikace. Po vymizení příznaků intoxikace droga život jedince nadále 

neovlivňuje. Takový konzum drog je typický u některých subkultur, např. je 

součástí životního stylu tzv. taneční scény. 

3. Pravidelní uživatelé drog – tj. ti, kteří drogu užívají pravidelně a častěji než 

jednou týdně jako součást svého životního stylu a na něž má konzumovaná 

droga škodlivý účinek i po vymizení příznaků akutní intoxikace. Dle definice 

Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (dále jen MKN-10) hovoříme 

o škodlivém užívání (diagnóza F1x.1) 2. 

4. Problémoví uživatelé drog (dále jen PUD) – dle Evropského monitorovacího 

centra pro drogy a drogové závislosti jsou takoví jedinci definováni podle 

intravenózní aplikace drog a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů 

a/nebo amfetaminu a/nebo kokainu. Z pohledu České republiky jde především 

                                                 
2 MKN-10 definuje škodlivé užívání jednotlivých typů drog kódem F1x.1 (třetí znak určuje typ drogy, 
jehož se škodlivé užívání týká). Definuje ho jako takový způsob užívání, který poškozuje zdraví, a to jak 
somaticky (např. hepatitis, HIV), tak duševně (např. toxická psychóza; Duševní poruchy a poruchy 
chování, 2000). 
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o diacetylmorfin (heroin) a metamfetamin (pervitin). Výroční zpráva o stavu 

ve věcech drog v České republice odhaduje v roce 2008 počet PUD na 32 500 

osob (z toho přibližně 21 200 uživatelů pervitinu a asi 11 300 uživatelů opioidů). 

Injekčně užívá drogy přibližně 31 200 PUD, tedy většina uživatelů opioidů a 

pervitinu (Mravčík et al., 2009). 

5. Uživatelé závislí na droze – tj. ti, u nichž byl dle MKN-10 diagnostikován 

syndrom závislosti3 na droze či na drogách, často jde zároveň o PUD. 

 

TSP může podle Staníčka (2002) pracovat s uživateli drog ve všech fázích 

drogové kariéry. Ideálním stavem je kontakt s uživatelem drog před jeho první injekční 

aplikací. Ta se obecně považuje za nejrizikovější, protože s sebou nese největší riziko 

nakažení infekčním onemocněním. 

Müllerová, Matoušek a Vondrášková (2005) ke Kalinově typologii 

poznamenávají, že první dva typy konzumentů nemají potřebu vyhledávat odbornou 

pomoc; sociální pracovníci a další pomáhající profesionálové se věnují převážně 

klientům, kteří patří do zbývajících tří stupňů, tj. těm, kteří užívají drogy škodlivým 

způsobem, problémovým uživatelům drog a drogově závislým uživatelům. 

Pro účely této bakalářské práce se budu o všech těchto třech typech vyjadřovat 

zjednodušeně jako o PUD4. 

1.2 Příčiny zneužívání drog 
„Lidé se vždycky snažili najít možnost uniknout svým problémům, dosáhnout 

pocitů štěstí, pohody, síly a mimořádných schopností, fantastických zážitků a inspirace. 

Bylo pro ně lákavé získat něco takového ihned a bez vynaložení námahy. Tuto možnost, 

event. alespoň její iluzi jim mohly poskytnout psychoaktivní látky. Mohly vyvolat 

žádoucí pocity, po určitou dobu je zbavit nejistoty, starostí a strachů, zlepšit jejich 

sebehodnocení, dosáhnout rychlého a snadného uspokojení. Přestože je obecně známo, 

                                                 
3 Syndrom závislosti je v MKN-10 definován pod kódem F1x.2 (třetí znak určuje typ užívané drogy) jako 
takové chování, které je charakteristické silnou touhou užívat drogy, což se nejtypičtěji projevuje během 
pokusů o zastavení užívání. Takový jedinec po droze silně baží, nedokáže kontrolovat začátek a konec 
užívání (typické pro několikadenní pervitinové „jízdy“), množství drogy potřebné pro vyvolání zážitku se 
neustále zvyšuje (od 10 mg dávky drogy u „začátečníků“ po jednotky gramů u dlouholetých uživatelů 
s vyvinutou tolerancí), jedinec zanedbává své dosavadní zájmy a celý jeho život se točí kolem užití látky 
a zotavení se z jejích účinků, drogy jsou zneužívány i přes jasný důkaz jejich škodlivých následků, u 
jedinců závislých na opioidech se objevuje typický tělesný odvykací stav po vysazení drogy (Duševní, 
2000). 
4 V odborné literatuře se používá zkratka anglického termínu „intravenous drug user“ neboli intravenózní 
uživatel drog, tedy IDU. 
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že užívání psychoaktivních látek má nepříznivé důsledky, lidé se jich nikdy nedokázali 

zcela zříci.“  (Vágnerová, 2008, s. 547) 

Drogová závislost nevzniká okamžitě, je to většinou dlouhodobý a složitý 

proces, ve kterém se uplatňují biologické, psychologické, sociální i spirituální faktory. 

Mezi základní vlivy, které motivují člověka k užívání drog, patří vliv drogy samotné, 

vliv člověka, resp. jeho osobnostních vlastností, a vliv prostředí, ve kterém žije. 

 

1.2.1 Vliv drogy 

Schopnost drogy vyvolat nutkavou a opakovanou chuť užít drogu se dle 

Atkinsonové projevuje ve třech faktorech. Prvním faktorem je schopnost většiny drog 

nadměrně aktivovat odměňovací systémy v mozku. Euforie navozená drogou je pro 

mozek obrovskou odměnou, představuje takovou slast, že jakmile si organismus 

zapamatuje tyto intenzivní příjemné pocity, pravděpodobně bude usilovat i o další 

navozování těchto stavů. Druhým faktorem je schopnost drog vyvolávat nepříjemné 

abstinenční příznaky (somatické či psychické), které motivují jedince k dalšímu užití 

drogy. Třetím faktorem je možnost vzniku trvalých změn v mozkovém systému odměn, 

které nutí člověka drogu znovu užít i po vymizení abstinenčních příznaků. Odměňovací 

systémy v mozku mohou být vůči droze trvale přecitlivělé, což má za následek touhu po 

droze (tzv. craving). Tato přecitlivělost mozkových receptorů trvá mnohem déle než 

samotné abstinenční příznaky, což může vysvětlovat fakt, že jedinec může být ohrožen 

recidivou i po absolvování dlouhodobé léčebné péče (Atkinson, 2003). 

 

1.2.2 Vliv člověka 

Vliv osobnosti člověka na pravděpodobné zvýšení užití nějaké drogy se 

projevuje v tendenci k určitému způsobu prožívání, uvažování a reagování (Vágnerová, 

2008). Kudrle při hledání kořenů závislosti odkazuje na samou podstatu životních 

dilemat, „... tedy tím, že život žijeme ve světě vztahu protikladů - zrození a smrt, světlo a 

temnota, radost a žal, štěstí a utrpení, láska a nenávist apod. Vztah těchto dualit je 

antagonistický, vyvolává napětí, je zdrojem neklidu, tužeb a hledání, je zodpovědný za 

základní dynamiku vývoje vůbec“ (2008, s 18). Kudrle dále poznamenává, že každý 

člověk je hnán potřebou vyhnout se fyzické či duševní bolesti nebo si od ní alespoň 

odpočinout (např. bolest z prožívané nudy, z neuspokojení, z pocitů odlišnosti od 
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druhých, z nízkého sebehodnocení). Může mít potřebu cítit se výkonný, bezproblémový, 

energický, zbavit se vnitřních zábran, dosáhnout euforie a radosti, případně má 

transcendentní potřebu jednoty se sebou samým a s druhými, jednoty s Bohem a 

podobně (2008). Obecně však nelze o některých lidech říci, že mají fyzické či psychické 

vlastnosti, které je předurčují stát se drogově závislým nebo které je naopak před 

vznikem drogové závislosti chrání. Lze pouze hovořit o rizikových vlastnostech a 

osobnostních rysech, které pravděpodobnost rizika vzniku drogové závislosti zvyšují. 

Dle Vágnerové jde o lidi, kteří nemají silnou vůli, méně se sebeovládají, jsou impulzivní 

a nezdrženliví, často bez schopnosti odložit okamžitou potřebu uspokojení svých potřeb 

(2008). Trávníčková k tomuto výčtu přidává jedince, kteří trpí bolestivým chronickým 

onemocněním, lidi s nedostatečnou strategií ke zvládání stresu, kteří nemají dostatečné 

sociální dovednosti, lidi trpící malým sebevědomím. Dále však upozorňuje, že se vznik 

drogové závislosti netýká jen lidí s antisociálním či psychopatickým vývojem osobnosti, 

ale může postihnout i děti zvídavé, nadprůměrné, schopné (mají větší touhu poznávat 

vše nové a zajímavé; 1999). 

 

1.2.3 Vliv prost ředí 

Nezanedbatelným činitelem vzniku drogové závislosti je i vliv prostředí, tedy 

sociálního kontextu, ve kterém se vše děje – tedy vliv rodiny, vrstevníků, civilizace a 

životního prostředí. Jedná se o vliv vztahů jedince s okolím, které formují jeho zrání 

(v horším případě jej brzdí či deformují): společenský statut rodiny, úroveň sociální 

zajištěnosti a prostředí, ve kterém jedinec žije, konkrétní rodinné vztahy (či absence 

rodiny vůbec; Kurdle, 2003). Vágnerová popisuje patogenní faktory pro vznik drogové 

závislosti takto: 

• dostupnost drog ve společnosti, resp. jejich dosažitelnost, 

• anonymita městského prostředí, kde je menší možnost kontroly nežádoucího 

chování, 

• vliv nefunkční rodiny, v níž je dítě citově deprivováno, není vychováváno, chybí 

disciplína a model přijatelného způsobu řešení problémů, 

• vliv subkultury, v níž je užívání drog nebo alkoholu běžné, 

• nižší úroveň vzdělání a s tím související sociální znevýhodnění na trhu práce, 

• sociální deprivace, tj. nezaměstnanost, nedostatečné možnosti seberealizace 

apod. (2008). 
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Jistý vliv má i působení civilizace, především hromadně sdělovacích prostředků, 

jejichž prostřednictvím mládež získává informace a vzory pro své chování. 

Prostřednictvím médií, včetně internetu, se rozšiřují i módní trendy, které jsou častokrát 

spojeny s užíváním drog. 

 

1.3 Důsledky zneužívání drog 
Nejčastější důsledky zneužívání drog, se kterými se můžeme u uživatelů drog 

setkat, lze rozdělit do jednotlivých okruhů: 

• zdravotní problémy, 

• psychologické a psychiatrické problémy, 

• sociální problémy. 

 

 Z rozdělení je patrné, že řešení těchto problémů není záležitostí jen jednoho 

oboru, ale má multidisciplinární charakter - kombinuje zdravotní, sociální, výchovné, 

psychologické, psychoterapeutické strategie, které jsou uplatňovány prostřednictvím 

multidisciplinárního týmu (Richterová Těmínová, 2008). Pro větší objektivitu se proto 

v této bakalářské práci nesoustředím pouze na sociálně pracovní aspekt terénní práce 

s uživateli drog, ale budu se snažit o komplexnější pohled. Zastavím se tedy i 

u adiktologických, psychologických a psychiatrických témat, protože z vlastní profesní 

zkušenosti vím, že pro kvalitní práci terénního pracovníka s problémovými uživateli 

drog jsou potřeba znalosti i z těchto oborů. 

 

1.3.1 Zdravotní problémy 

Zdravotní rizika užívání drog jsou značná. Jsou spojená nejen s typem aplikace 

(např. intravenózní), ale i s životním stylem spojeným s užíváním drog (např. špatné 

hygienické návyky). Drogová subkultura je spojena s takovými nemocemi, jako je 

HIV/AIDS či hepatitis všech forem vyskytujících se na území České republiky (VHA, 

VHB a VHC). Jde především o flegmóny a abscesy, velké riziko s sebou nese injekční 

aplikace drogy s neznámými příměsmi či při užití drog původně určených pro jiné než 

injekční užití. Zde je především nutné zmínit rozšířený opioidový substituent 

s obchodním názvem Subutex, který obsahuje účinnou látku buprenorfin a při jehož 

intravenózní aplikaci značně trpí žilní systém a objevují se embolie a trombózy. 
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S užíváním drog je také spojeno častější promiskuitní chování a z něho vyplývající 

rizika přenosu pohlavně přenosných chorob (v současné době např. syfilidy). 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů stanovuje např. při výskytu akutní fáze virových hepatitid či 

syfilidy v prvním a druhém stadiu povinnost hospitalizace a izolace na infekčním 

oddělení místně příslušného zdravotnického zařízení5. Zmiňovaný zákon dále ukládá 

povinnost podrobit se léčení a dalším protiepidemiologickým opatřením HIV 

pozitivním osobám a osobám s VHB a VHC v chronické fázi6. Jestliže pacient tyto 

povinnosti nedodrží, a proto šíří nakažlivé choroby (nezáleží zdali úmyslně či 

z nedbalosti), je jeho rizikové chování ohrožující veřejné zdraví sankcionováno (formou 

trestu odnětí svobody) příslušnými trestněprávními předpisy7. 

 

1.3.2 Psychologické a psychiatrické problémy 

Problémy ovlivňující např. chování či kognitivní funkce provází užívání drog. 

Jsou totiž průvodním jevem akutní intoxikace. „… Jedná se o přechodný stav po 

aplikaci psychoaktivní látky, vedoucí k poruchám na úrovni vědomí, poznávání, 

vnímání, emotivity nebo chování, nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí.“ 

(Nešpor, 2003, s. 217). Dle Fischera a Škody (2009) tíhnou lidé ve většině případů 

k užívání drog proto, aby se uvolnili či rozveselili nebo proto, aby se vyhnuli bolesti. 

 Kromě samotné závislosti jako duševní poruchy může být u uživatele drog 

diagnostikována další duševní porucha (tzv. duální diagnóza). Nešpor (2003) 

vyjmenovává duševní poruchy, se kterými se lze v praxi u uživatelů drog setkat: 

• poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), 

• deprese, úzkostné stavy a jiné poruchy nálady, 

• dissociační porucha osobnosti (typické je, že násilné nebo jinak bezohledné 

chování vůči klientově okolí předcházelo návykové nemoci a neobjevovalo se až 

v jejím důsledku), 
                                                 
5 Viz § 45 odst. 3 a § 70 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, a vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a 
šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 
sociální péče, konkrétně její přílohy č. 2, která obsahuje seznam infekčních onemocnění, při nichž se 
nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů a u nemocí, jejichž léčení je 
povinné. 
6 Viz § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. 
7 Viz § 152, § 153 a § 155 zákona č. 40/2009, Sb., trestní zákoník. Také viz § 29 odst. 1 písm. a) a f) a 
odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
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• narcistická porucha osobnosti, 

• schizofrenie, 

• toxická psychóza. 

 

U toxické psychózy (tj. psychotická porucha vyvolaná užitím drogy) se na chvíli 

zastavím. Je totiž typická pro uživatele stimulancií, halucinogenů, příp. konopných 

drog. Je to porucha, která vzniká během nebo bezprostředně po požití drogy (většinou 

velkého množství drogy). Projevuje se smyslově živými halucinacemi nejčastěji 

sluchovými, záměnou osob, bludy (často paranoidními nebo perzekučními – to jsou 

pocity, že uživatele drog někdo sleduje a chce mu ublížit) anebo vztahovačností, 

psychomotorickými poruchami (vzrušení nebo naopak strnulost) a abnormálními 

emocemi (od intenzivního strachu až po extázi; Nešpor, 2003). Tento stav trvá nejméně 

čtyřicet osm hodin po požití drogy, při abstinenci vymizí částečně do jednoho měsíce a 

plně vymizí do půl roku. Pokud by se tak nestalo, jedná se nejspíše o jinou duševní 

poruchu (např. schizofrenii), k níž měl uživatel drog skryté predispozice a užití drogy ji 

pouze spustilo. Je však otázkou, do jaké míry je výskyt takové duševní poruchy 

zapříčiněn užitím drogy a do jaké míry by k propuknutí došlo i bez jakékoliv drogy. 

 Nešpor (2003) dále uvádí tzv. psychotické reminiscence (tj. flashbacky). Pro tuto 

poruchu je typické krátké trvání (řádově vteřiny, maximálně minuty). Postižený jedinec 

se dostává, i přes svou drogovou abstinenci, do stavu, jako by byl pod vlivem drogy. 

Nejčastěji vnímá prožitky zrakové a emoční. Flashback může, ale nemusí být 

vyprovokován nadměrným stresem či únavou. Flashbacky při úplné abstinenci vymizí 

do jednoho až dvou let. 

 

1.3.3 Sociální problémy 

Užívání drog je v naší společnosti, která je v naší kulturní tradici spíše 

orientována na alkohol, spojováno s následnou stigmatizací; uživatelé drog jsou 

ohroženi sociálním vyloučením (Fischer, Škoda, 2009). Uživatel drog tak má pocit, že 

pro něj není ve společnosti místo, přestože žije uvnitř společnosti. Mezi základní 

činnosti TSP s uživateli drog (ale i s jinými sociálně vyloučenými cílovými skupinami) 

patří snaha začlenit klienta do společnosti8. 

                                                 
8 Viz § 34 písm. a) a b) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách. 
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Dlouhodobé, především injekční užívání drog má negativní důsledky pro rodinu, 

zaměstnání a interakci s okolím. Dochází k nim poměrně rychle (na rozdíl od závislosti 

na alkoholu). „… Nálepka „feťáka“ je silnějším stigmatem než alkoholik, identifikace se 

subkulturou jedinců závislých na drogách je mnohem pravděpodobnější. Kromě přijetí 

vzorců chování typických pro tuto subkulturu je nebezpečím ztotožnění se s jejich 

hierarchií hodnot, jejich zvnitřnění jedincem ve skutečnosti znamená snížení šancí 

na změnu tohoto asociálního životního způsobu na minimum.“ (Fischer, Škoda, 2009, s. 

120). Uživatel drog tak zavrhuje společenské normy a identifikuje se s normami 

subkultury PUD, které jsou v mnohém abnormální. To s sebou přináší sociálně 

patologické jevy, jako např. kriminalitu (držení drog a jejich prodej, krádeže a jiná 

trestná činnost), prostituci, promiskuitu, závislost na sociálních dávkách, bezdomovectví 

aj. 

 

1.4 Pohled spole čnosti na užívání nelegálních drog 
Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky 

zaměřené na zneužívání drog, které proběhlo v roce 2004 ve všech krajích České 

republiky, zkoumalo na celostátním vzorku 3526 respondentů ve věku od 18 do 64 let 

postoje a názory oslovené populace na drogovou problematiku, resp. zneužívání jak 

legálních, tak nelegálních drog (Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu, 

2006). Jedna z otázek se týkala toho, jak respondenti vnímají závislého člověka. Svůj 

názor mohli prezentovat v jedné z pěti nabízených odpovědí: 

• spíše jako osobu, která je v konfliktu se zákonem, 

• spíše jako nemocného člověka, 

• ani jako nemocného, ani jako někoho, kdo přestupuje zákon, 

• jako nemocného člověka a zároveň jako narušitele zákona, 

• nevím, nemohu se rozhodnout. 

 

Postoje veřejnosti k užívání drog „(…) jsou poměrně různorodé. Více než třetina 

respondentů nemá zcela vyhraněný názor a vnímá drogově závislé jako osoby nemocné 

a zároveň překračující zákon. Necelá třetina osob se domnívá, že se jedná o pacienty, 

kteří by se měli léčit. Jako osoby jednající v rozporu se zákonem vidí narkomany 17 % 

respondentů. S věkem se zvyšuje podíl osob, které mají na problematiku návykových 

látek vyprofilovaný názor (snižuje se podíl odpovědi „nevím") a lidí, kteří abúzus 
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nelegálních drog dávají do spojitosti s právním řádem ať už samostatně, nebo 

v souvislosti s onemocněním" (Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu, 

2006, s. 71). 

Centrum pro výzkum veřejného mínění se v nedávné době také věnovalo 

názorům na užívání drog obyvatel České republiky starší patnácti let, vybraných 

do vzorku respondentů na základě kvótního výběru. První výzkum, který probíhal 

v březnu 2008, se vzorku 1028 respondentů ptali, koho by nechtěli mít za sousedy. 

Respondenti si mohli vybrat ze série čtrnácti možných skupin – drogově závislé, 

alkoholiky, lidi s kriminální minulostí, psychicky nemocné lidi, homosexuály, lidi jiné 

barvy pleti, kuřáky, bohaté lidi, lidi jiného náboženského přesvědčení, chudé lidi, lidi 

tělesně handicapované, mladé lidi, staré lidi anebo lidi jiného politického přesvědčení. 

Výsledky ukazují, že naprostá většina české veřejnosti by nechtěla mít ve svém 

sousedství drogově závislé (89 % respondentů, tedy skoro 9 z 10). Pro zajímavost, i 

když to není tématem této bakalářské práce, uvedu že stejně negativně byli hodnoceni 

alkoholici (83 %) a lidé s kriminální minulostí (78 %; Češi a tolerance, 2008). 

 Ve druhém výzkumu, opět realizovaném v květnu 2009, odpovídalo 1038 

respondentů mimo jiné na otázku, zda by mělo být trestně stíháno užívání tvrdých drog. 

Konzumenty opioidů a stimulancií by stíhalo 83 % veřejnosti (odpovědi rozhodně ano a 

spíše ano), k problémovým uživatelům bylo shovívavější jen 13 %; těch, kteří nemají na 

tuto otázku názor, jsou zanedbatelná 4 % veřejnosti (Postoj veřejnosti ke konzumaci 

vybraných návykových látek, 2009). 

 Z výsledků těchto výzkumů vyplývá nesmiřitelný postoj české veřejnosti 

k drogově závislým lidem – v lepším případě by je jen nechtěli mít za sousedy, v horším 

případě by je i zavírali do vězení jen za to, že užívají tvrdé drogy. Užívání tvrdých drog 

tedy ve společnosti není tolerováno. Kalina uvádí, že ideálem ve společnosti je 

"společnost bez drog", z čehož plyne i důraz na takové intervence, které učí "říkat 

drogám ne", a pokud jim již někdo propadl, je třeba jej okamžitě donutit k okamžitému 

léčení orientovanému výhradně na abstinenci (2003). Zde pramení i skeptický postoj 

k aktivitám terénní práce s PUD, které jsou vůči užívání drog shovívavější (podrobněji 

viz dále v textu). 
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2. Terénní práce s problémovými uživateli drog  

2.1 Východiska terénní práce s problémovými uživate li drog 
Stěžejním východiskem terénní práce s uživateli drog je pragmatický přístup, 

který umožňuje pracovat s klienty ve všech fázích jejich drogové kariéry, jak 

motivovanými pro léčbu a abstinenci, tak i s těmi uživateli drog, kteří nejsou ochotni 

s užíváním drog přestat. Předpokládá totiž, že celé řadě komplikací spojených 

s užíváním drog (jak pro samotného uživatele, tak pro společnost) se dá zabránit, pokud 

se podaří uživatele drog oslovit a hlavně ovlivnit jejich postoje i chování, mnohdy 

rizikové (Hrdina, Korčišová, 2003). 

 

2.1.1 Nízkoprahový p řístup 
Přestože existuje celá řada zdravotnických zařízení a sociálních služeb, které 

problematiku užívání drog, resp. drogových závislostí, řeší, narazila tato síť služeb 

na neochotu samotných uživatelů drog tyto služby využívat. Ne že by jim tyto instituce 

neměly co nabídnout, problém je jinde. Důvodem je existence bariér mezi 

poskytovatelem služby a osobami, pro které byla služba určena (Herzog, 2007). 

Bariérou, kterou není schopen klient akceptovat, může být např. neochota se předem 

objednávat pro využití služby či udávat svou vlastní totožnost (což při práci s uživateli 

drog, jejichž životní styl je spojen s kriminalitou, může být vysoce kontraproduktivní 

požadavek). Nízkoprahový přístup tedy razí myšlenku, aby pro snadný vstup klienta 

do programu byly na něj kladeny minimální požadavky. Tím by se zvýšila dostupnost 

služeb pro samotného klienta. Herzog upozorňuje, že pokud je pro majoritní společnost 

určitá část rizikového chování uživatelů drog (v kontextu naší cílové skupiny jde 

o užívání nelegálních drog) natolik zásadní, že je trestněprávně postihuje, vyvolává to 

u potencionálních klientů zdravotních a sociálních služeb napětí, strach z postihu a 

z toho plynoucí neochotu pomoc vyhledat (2007). 

Proto vznikla potřeba nejen snížit práh, tj. zvýšit dostupnost těchto služeb pro 

klienty, ale nabídnout (samozřejmě nevnucovat) tyto služby i těm, kteří z mnoha 

různých důvodů (neznalost a neinformovanost, rezignace, pasivita, neschopnost plnit 

podmínky spojené s čerpáním běžných služeb, neochota či neschopnost službu vyhledat, 

obava ze stigmatizace či postihu aj.) nemohou či nechtějí využít instituce, která 

potřebné služby nabízí. Libra (2003) upozorňuje, že pokud je kontakt s PUD neúspěšný, 
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nelze hledat chybu jen v samotném klientovi, ale zásadně i ve zdravotních a sociálních 

službách. 

 

2.1.2 Přístup minimalizace zdravotních a sociálních rizik 
Pro společnost je tento přístup, v odborné literatuře nazývaný přístup „harm 

reduction“, pomyslným trnem v oku. Bere totiž na vědomí, že užívání legálních i 

nelegálních drog je součástí našeho světa již od pradávna, a proto spíš volí přístup 

minimalizace škodlivých účinků drog než jejich pouhé ignorování nebo jejich zavržení. 

Přístup snižování rizik se tedy snaží nepracovat s emocemi a kontroverzemi, které 

samotné užívání drog vyvolává, ale spíš hledět na účinnost metod. Prosazuje 

neodsuzující, nenátlakový přístup a poskytování služeb uživatelům drog i komunitám, 

v nichž tito uživatelé žijí. Způsob minimalizace rizik je explicitně vysvětlen v definici 

cílů terénních programů. Jde o služby sociální prevence, které provádějí terénní práci 

s uživateli drog (viz § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

 „… Přístup minimalizace poškození si neklade za cíl abstinenci klienta od drog. 

Nevylučuje tuto perspektivu, ale nepokládá za nutné a účelné její okamžité, prvořadé a 

výlučné prosazování. Akceptuje, že klient v dané době užívá drogy a nechce či nemůže 

přestat (nemá třeba ani dostatečnou motivaci k tomu, aby o to usiloval a nastoupil 

léčbu), a snaží se zachovat klienta při životě a maximálně možném zdraví v bio-psycho-

sociálním smyslu. Podaří-li se to, bude se klient třeba později rozhodovat rozumněji“ 

(Kalina, 2003, s. 79-80). 

 Přístup minimalizace zdravotních a sociálních rizik se tedy zaměřuje na ty 

klienty, kteří drogy užívají a nejsou motivováni pro abstinenci. Vychází jim vstříc 

výměnou jehel a stříkaček, distribucí kondomů, poskytováním zdravotní a sociální 

pomoci a poradenství či poskytováním náhradní či původní drogy pod lékařským 

dohledem (Kalina, 2003). 

 Zdravotní a sociální rizika, která se tento přístup snaží minimalizovat, jsou 

následující: 

• infekční onemocnění šířící se sdílením injekčních stříkaček a jehel při 

intravenózní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem (jde zejména o 

AIDS a mezi PUD velice rozšířené VHB a VHC), 

• další somatické komplikace, jako např. abscesy, flegmóny, postižení vnitřních 

orgánů či zhroucení jejich funkcí, což souvisí s dlouhodobým intravenózním 
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užíváním drog, které kromě účinné látky obsahují často i různé nečistoty (pro 

tělo mnohem toxičtější a nebezpečnější než samotná droga), 

• předávkování, ne vždy musí takové chování mít sebevražedný charakter, častější 

je neznalost síly účinku drogy kupované od nového zdroje na černém trhu, 

• sociální propad a ztráta lidské důstojnosti. 

 
 Mezi kritiky tohoto přístupu se objevují názory, že svou činností vlastně 

podporuje užívání drog, že udržuje klienty ve "slepé uličce" (Janíková, 2008). Tento 

přístup však není silovým řešením, které jednou pro vždy zbaví svět drog (ideál 

"společnosti bez drog"), spíše citlivým poselstvím, "...že je sice lepší brát drogy 

bezpečně než nebezpečně, ale ještě lepší je nebrat vůbec - a že je to možné a lze s námi o 

tom hovořit"  (Kalina, 2003, s. 80). 

 

2.1.3 Přístup ochrany ve řejného zdraví 
„Ochrana veřejného zdraví si klade za cíl omezení zdravotně škodlivých jevů 

v populaci.“ (Kalina, 2003, s. 19). Nesleduje tedy zájem uživatelů drog, ale chrání 

společnost před přenosem nebezpečných smrtelných nemocí (AIDS, VHB, VHC, 

syfilidy aj.). Intravenózní aplikace drog v sobě obsahuje velký potenciál pro ohrožení 

veřejného zdraví. Proto také státy vynakládají velké finanční prostředky 

na protidrogovou politiku. Jde především o zabránění či omezení vzniku a šíření 

epidemií infekčních chorob. Léčba již vzniklých onemocnění je velmi nákladná, 

z tohoto pohledu jsou finanční prostředky vložené do programů výměny injekčního 

materiálu považovány za investici, která se vyplácí. K naplnění tohoto přístupu v praxi 

dochází i prostřednictvím metod a prostředků TSP s uživateli drog (ale i s jinými 

cílovými skupinami, např. s lidmi poskytujícími placené sexuální služby aj.). Základním 

cílem ochrany veřejného zdraví je, aby všichni uživatelé drog, kteří si drogu aplikují 

nitrožilně, měli k dispozici sterilní injekční materiál a dodržovali zásady bezpečnějšího 

užívání drog a bezpečného sexu. 

 Efektivitu výměnných programů potvrzují i vědecké studie. Světová 

zdravotnická organizace shrnula dosavadní vědecké poznatky ze čtyřiceti osmi studií 

s jednoznačným závěrem, že: „Existují přesvědčivé důkazy o tom, že zvýšení 

dostupnosti a využívání sterilního injekčního náčiní injekčními uživateli drog výrazně 

přispívá ke snížení rizika nákazy virem HIV.“ (Účinnost programů výměny sterilních 
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jehel a stříkaček při snižování nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog, 2004, 

s. 47). 

Důležitost ochrany zdraví populace je patrná také z dokumentu „Národní 

strategie protidrogové politiky na období 2005-2009“, který za hlavní princip české 

protidrogové politiky označuje ochranu veřejného zdraví: „Tento koncept, definovaný 

Světovou zdravotnickou organizací, staví na komplexu preventivních, vzdělávacích, 

léčebných, sociálních, regulačních a kontrolních opatření včetně opatření vymáhání 

práva a dalších, jež mají za cíl zlepšovat zdravotní, sociální, ekonomické, bezpečnostní 

a trestněprávní podmínky, které ovlivňují zdravý vývoj jednotlivce i společnosti.“ 

(Národní strategie protidrogové politiky, 2005, s. 16). 

 

2.2 Cíle terénní sociální práce s problémovými uživ ateli drog 
Můžeme zjednodušeně říci, že cílem TSP, resp. sociální práce obecně, je 

pomáhat jednotlivcům, skupinám či komunitám. Pomáhat jim řešit sociální problémy 

nebo jim předcházet. Člověk či skupina lidí, kteří mají problémy, nemohou ve 

společnosti uspokojivě fungovat. O koncept sociálního fungování se opírá i Navrátil ve 

své knize „Úvod do teorií a metod sociální práce“ z roku 2000, kde tvrdí, že: „…Cílem 

sociální práce je podpora sociálního fungování klienta v situaci, kde je taková potřeba 

buď skupinově, nebo individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální práce se profesionálně 

zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí.“ (Navrátil podle 

Navrátila, 2001, s. 184). 

 Sociální fungování je v sociální práci natolik stěžejní pojem, že se u něj ještě 

chvíli zastavím. Významnou propagátorkou tohoto konceptu byla Bartlettová, která ve 

své knize „The common base of social work practice“ z roku 1970 použila pojem 

sociálního fungování pro vzájemné působení mezi požadavky prostředí a lidmi: „… 1) 

Lidé a prostředí jsou trvale v interakci. 2) Prostředí klade na člověka určité požadavky 

(formuluje očekávání, definuje sociální role) a člověk je nucen na ně reagovat. 3) Mezi 

požadavky prostředí a člověkem je obvykle rovnováha. Pokud lidé požadavky prostředí 

dostatečně nezvládají, rovnováha je rozkolísána a vzniká problém. 4) Někteří lidé jsou 

schopni si s problémem poradit a nastolit znovu rovnováhu sami, jiní tuto schopnost 

nemají a svou problémovou situaci nezvládají. 5) Příčinou problémů nebo jejich 

nezvládání může být jak nedostatek dovedností na straně člověka, tak nepřiměřenost 

požadavků prostředí vůči němu. 6) Předmětem intervence sociálního pracovníka je 
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interakce mezi způsobilostí klienta zvládat problémy a tím, co od něj prostředí očekává. 

Jeho cílem je podporovat sociální fungování klienta tím, že mu pomáhá obnovit nebo 

udržovat rovnováhu mezi více či méně dostatečnou kapacitou zvládání problémů a této 

kapacitě více či méně přiměřenými požadavky prostředí.“ (Navrátil podle Bartlettové, 

2003, s. 70). 

 Koncept sociálního fungování tedy vyzdvihuje schopnost zvládat životní 

překážky. Ty vznikají jako důsledek nerovnovážné interakce jedince se společností, ve 

které žije. Společnost na něj klade požadavky, které nezvládá (Navrátil, 2003). 

Cílem terénní sociální práce je vyjít vstříc PUD. Ostatní způsoby intervence 

spoléhají na to, že jednotlivci budou mít snahu si adekvátní pomoc vyhledat sami. TSP 

však nečeká, až si konzument drog uvědomí, že má problém, který mu znemožňuje 

sociálně fungovat nebo ho výrazně omezuje, ale sama takové jedince či skupiny 

vyhledává, aby jim poskytla informace a služby vedoucí ke komfortnějšímu sociálnímu 

fungování. 

 

2.2.1 Základní cíle terénní práce s problémovými už ivateli drog 
Samotná terénní práce s uživateli drog sleduje v teoretické i praktické rovině cíle 

vycházející z výše uvedených východisek TSP s uživateli drog a kombinuje je v duchu 

multidisciplinárního charakteru této práce i se zdravotnickými a adiktologickými 

tématy: 

• udržet nízký výskyt viru HIV a snížit výskyt VHB a VHC, 

• snížit počet úmrtí v důsledku předávkování, 

• učit uživatele drog zásadám bezpečnějšího užívání drog a zásadám bezpečného 

sexu, 

• motivovat uživatele drog ke změně životního stylu směrem k abstinenci, 

• motivovat klienty k výměně použitého injekčního materiálu nebo jeho bezpečné 

likvidaci, 

• udržovat nejvíce exponovaná místa na otevřené drogové scéně v čistotě (sběr 

pohozených stříkaček a jejich bezpečná likvidace), 

• navazovat důvěru a motivovat klienty ke kontaktu se službami pro uživatele 

drog, 
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• monitoring drogové scény, depistáž a sběr dat (statistické údaje z tzv. skryté 

populace – věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání, užívaná/é droga/y, délka užívání 

apod.) (Hrdina, Korčišová, 2003). 

 

Terénní práce s uživateli drog si tak klade za cíl kontaktovat skrytou populaci 

uživatelů drog a působit na ni. V ideálním případě směrem k úplné abstinenci nebo 

alespoň k chování, které je pro uživatele drog „bezpečnější“ a vede k minimalizaci 

zdravotních a sociálních rizik. Cílem terénních programů je tedy minimalizace 

negativních důsledků užívání drog (např. poškozené zdraví, sociální propad, kriminalita 

apod.) nejen pro jejich uživatele, ale i pro celou společnost (Hrdina, Korčišová, 2003). 

 

2.3 Prost ředky terénní práce s problémovými uživateli drog 
Terénní programy používají při TSP s uživateli drog tyto prostředky (volně dle 

Richterové-Těmínové, 2009): 

• Výměna injekčního materiálu a distribuce zdravotnického materiálu – terénní 

programy se při své práci neomezují jen na výdej čistých a příjem použitých 

injekčních jehel a stříkaček, ale poskytují svým klientům i další zdravotnický 

materiál potřebný pro bezpečnou injekční aplikaci drog, jako je např. sterilní 

voda, kyselina askorbová, alkoholové tampony, filtry, náplasti, příp. jiný 

materiál užívaný při bezpečnějších technikách aplikace drogy, tj. aluminiové 

folie či želatinové kapsle. Důležitým prostředkem pro zabránění přenosu 

sexuálně přenosných onemocnění je distribuce kondomů. 

• Poradenství – během terénní práce s uživateli drog se používá celá řada 

poradenských intervencí, které se liší obsahem i formou: 

o Základní zdravotní poradenství – jedná se o pomoc při řešení zdravotních 

problémů, které klienty pohybující se na ulici nejčastěji sužují, jako např. 

virové hepatitidy, abscesy, poškozené žíly, těhotenství klientek aj. 

o Sociální poradenství – zaměřuje se na řešení aktuální sociální situace 

klientů, řešení problémů v mezilidských vztazích, hraje významnou roli 

při stabilizaci životního stylu uživatelů drog (častým jevem je ztráta 

občanského průkazu či kartičky zdravotní pojišťovny, nesplacené veřejné 

zdravotní pojištění, dluhy u různých subjektů, potřeba kontaktu na 

probační službu či pomoc v oblasti trestněprávní apod.). 
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o Krizová intervence – poradenství zaměřené na bezpečné zvládnutí 

akutních problémů. 

o Motivační trénink – technika, která rozvíjí motivaci klienta ke změně 

životního stylu. Zpočátku snaha změnit jeho rizikové chování při užívání 

drog na bezpečnější. Přivést ho k výhodám využívání veškerého 

zdravotnického materiálu distribuovaného terénními programy (tj. 

zásady bezpečné intravenózní aplikace), dále k navázání kontaktu 

s dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi, rozvíjet jeho motivaci 

k léčbě a abstinenci. V rámci této aktivity prokazuje terénní sociální 

pracovník své největší mistrovství, protože se musí strefovat do 

okamžiků, ve kterých klient na určité typy intervencí „slyší“. Popov a 

Nešpor uvádějí, že motivace k překonání závislosti se cyklicky mění - 

klient nechce, váhá, chce změnu, uskutečňuje změnu, udržuje se 

v dobrém stavu, zrecidivuje, znovu nechce atp. (2006). 

• Informace – poskytování ústních i písemných informací o účincích drog, o jejich 

působení, důsledcích, rizicích aplikace, užívání drog a vzniku závislosti, 

informace o relativně bezpečnějších způsobech užívání drog, bezpečném sexu, 

hygienických návycích, infekčních chorobách a o dalších navazujících 

zdravotních i sociálních službách. Důležité je tyto informace podávat ve formě, 

která je uživatelům drog srozumitelná. Výborně se v tomto smyslu osvědčil 

časopis „Dekontaminace“, určený aktivním uživatelům drog9. Časopis vydávají 

Terénní programy o. s. SANANIM čtyřikrát ročně, je zdarma distribuován 

nákladem 3 500 ks do nízkoprahových zařízení pracujících s uživateli drog po 

celé České republice (Výroční zpráva, 2009).  

• Monitoring drogové scény a sběr použitého injekčního materiálu – v rámci této 

činnosti terénní sociální pracovníci monitorují otevřenou i uzavřenou drogovou 

scénu, monitorují výskyt uživatelů drog v jednotlivých lokalitách, monitorují 

vývoj užívání jednotlivých typů drog a na základě těchto informací flexibilně 

obměňují poskytované služby. Dále se také podílejí na ochraně veřejného zdraví 

sběrem pohozeného injekčního materiálu. 

 

                                                 
9 Redakční tým časopisu Dekontaminace obdržel v roce 2009 čestné uznání v rámci Ceny Jaroslava Skály 
za nejlepší práce v oboru návykových nemocí za rok 2009, kterou vyhlašuje Společnost pro návykové 
nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a občanské sdružení SANANIM (Drogový 
informační server, 2009). 
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2.4 Metody terénní práce s problémovými uživateli d rog 
Terénní práce s uživateli drog, jak už z jejího názvu vyplývá, je prováděna 

v terénu, tedy na ulici, na veřejných prostranstvích, tj. v prostředí, kde se tito klienti 

vyskytují. Terénní pracovník vychází svým klientům doslova vstříc. Dle Hrdiny a 

Korčišové (2009) tak pracuje na „cizím území“, kde platí pravidla klientů. Ti tento 

prostor berou za „svoje výsostné území“ a terénního sociálního pracovníka tak mohou 

považovat za nežádoucího vetřelce (Müllerová, Matoušek, Vondrášková, 2005). Je tedy 

velice důležité nepodceňovat první kontakt s uživateli drog. Při něm totiž hrozí ztráta 

důvěry uživatele drog v terénního pracovníka, ztráta kreditu terénního pracovníka jako 

osoby, která poskytuje validní informace a které se dá věřit (Hrdina, Korčišová, 2009). 

Dle Hrdiny a Korčišové (2003) existují čtyři fáze terénní práce s uživateli drog – 

fáze seznamovací, fáze navazování osobních kontaktů, fáze vytváření vztahu 

doprovázeného vzájemnou důvěrou a fáze práce na změně klientova chování. 

 

2.4.1 Fáze seznamovací 
V této úvodní fázi se terénní sociální pracovník seznamuje s lokalitou, ve které 

chce působit (tj. s drogovou scénou), s jejími nepsanými pravidly. Vytipovává vhodné 

osoby a vhodná (rozuměj bezpečná z hlediska prozrazení identity uživatele drog a jejich 

následné stigmatizace) místa pro první navázání kontaktů. Dále se „nechává vidět“ – 

tím umožňuje, aby si na něj uživatelé drog zvykli. Tato prezence je pro terénního 

sociálního pracovníka nejméně atraktivní a nudná práce: „…Být vidět. V pravidelné 

časy na pravidelných místech, jak je avizováno na letácích. Chodit, být viděn, chodit, 

být viděn. Týdny, měsíce a třeba i půl roku bez kontaktu chodíte po ulici, sledujete, jak 

vás sledují, a čekáte, až se někdo odhodlá.“ (Němec, 2003, s. 48). 

 

2.4.2 Fáze navazování osobních kontakt ů 
Tato fáze je považována za klíčovou. Rozhoduje totiž o přijetí či nepřijetí 

terénního pracovníka cílovou skupinou. Při navazování kontaktu terénního pracovníka 

s uživatelem drog vyzdvihuje Hrdina a Korčišová (2003) otevřenost a upřímnost. 

Rhodes (1999) vyjmenovává tři hlavní metody navazování kontaktů v terénu: 

• Bezprostřední kontakty – terénní pracovník přichází k novým, neznámým lidem 

a snaží se s nimi zahájit konverzaci. Prostě přijít ke skupince uživatelů drog a 

představit se, což od terénního sociálního pracovníka vyžaduje určitou 
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sebedůvěru a znalost místních poměrů, má-li být navázání kontaktu pro 

pracovníka i pro klienta bezpečné. Tento způsob kontaktování potenciálních 

klientů je o to snadnější, pokud klientovi něco nabízíme, např. čistý injekční či 

jiný zdravotnický materiál nebo jen letáček či časopis. Na základě této nabídky 

klient bezpečně rozpozná, kdo terénní pracovník je, a že je pro něj partnerem, 

nikoli soupeřem. Ten pak může klienta celkem bezpečně kontaktovat. Je však 

velice důležité se obrnit trpělivostí: „…Terénní pracovníci osloví skupinku s tím, 

jestli je mohou na chvíli zdržet, oznámí jim, kdo jsou a co dělají, informují je o 

svých službách a neadresně své služby nabídnou spolu s předáním zmiňovaných 

letáků. Tím tento kontakt končí. Jen výjimečně se stane, že takto oslovení využijí 

naší služby ihned. Většinou, pokud šlo o trefu do černého, nás budoucí klienti 

dlouhý čas okukují a zkoumají, než přistoupí k přímému kontaktu.“ (Němec, 

2003, s. 48). Hrdina a Korčišová (2003) upozorňují, že při tomto způsobu 

kontaktu formou aktivního oslovení hrozí nebezpečí, že terénní pracovník špatně 

odhadne určitého člověka a označí ho za uživatele drog, což může být jak pro 

tohoto klienta, tak pro pracovníka nebezpečné. 

• Přirozené kontakty – tedy kontakty, které se vytvářejí přirozeně. V praxi takový 

typ kontaktu vypadá tak, že terénní pracovník tráví čas v místech, kde se 

uživatelé drog scházejí, a tak se stane mezi svými klienty známý. Tento typ 

kontaktu je časově náročnější než navazování bezprostředních kontaktů, na 

druhou stranu je snazší získat tímto způsobem u klientů důvěru, zvláště pokud 

začnou být tváře terénních sociálních pracovníků mezi uživateli drog známější. 

• Lavinovité kontakty – tento typ kontaktu je terénními pracovníky s uživateli 

drog prováděn zejména prostřednictvím indigenních terénních pracovníků (tj. 

aktivních, ale stabilizovaných uživatelů drog, jejichž využití pro terénní sociální 

práci, potažmo pro celou společnost, je tématem této bakalářské práce, viz dále v 

textu) jako vzdělavatelů vrstevníků. Tyto kontakty jsou založeny na tom, že 

terénní pracovník naváže kontakt s klíčovou postavou ve skupině (tzv. 

sociometrickou hvězdou). Kladným přijetím terénního pracovníka takovým 

vůdcem skupiny se pracovníkovi otevírá cesta k šíření principů snižování 

zdravotních a sociálních rizik při užívání drog u mnohem širší skupiny uživatelů 

drog, než je schopen sám oslovit, či uživatelů drog, kteří se vůbec nechají 

nabídkou služeb terénních pracovníků oslovit. Tento typ kontaktu tak připomíná 

obrazně lavinu, nebo ještě lépe nabalující se sněhovou kouli. 
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2.4.3 Fáze vytvá ření vztahu doprovázeného vzájemnou d ůvěrou 
V této fázi je důležitý pravidelný a častý kontakt. Vztah terénního pracovníka 

s klientem a z něho plynoucí důvěru totiž nelze vybudovat jednorázovým prvním 

kontaktem. Terénní pracovník se kladením otevřených otázek snaží klienta 

„rozpovídat“. Nabízí mu možnosti řešení jeho eventuálních problémů (a tím tak dává 

najevo, že je odborníkem na danou oblast a že má co nabídnout; Hrdina, Korčišová, 

2003). Je nutné, aby terénní pracovník klienta plně akceptoval a neodsuzoval jej za jeho 

často společensky nevhodné chování (např. kriminální činnost, často před očima 

samotného terénního pracovníka). Pokud se postupem času podaří navázat s klientem 

důvěrný vztah, vzniká prostor, ve kterém je možné ovlivňovat chování klienta a 

motivovat ho ke změně (Hrdina, Korčišová, 2003). 

 

2.4.4 Fáze práce na zm ěně klientova chování 
Tato fáze je už plně poradenská. Standardní postup začíná rozpoznáním 

problému, který klienta trápí, pokračuje zjišťováním příčin, které k němu vedly či ho 

ještě více motivují k užívání drog. Následuje navrhování možností při řešení problému 

(Hrdina, Korčišová, 2003). V této fázi se plně uplatňuje technika motivačního 

rozhovoru s klientem jako reakce na techniky konfrontace a přesvědčování, které jsou u 

cílové skupiny uživatelů drog neúčinné. Filozofie motivačního rozhovoru totiž odmítá 

bipolární přístup k motivaci klienta (buď je motivován, nebo není) a předpokládá u 

každého člověka určitou míru motivovanosti, ale okamžik připravenosti ke změně je 

nestálý a je ovlivněn mnoha vnitřními i vnějšími podmínkami (Dobiášová, Broža, 

Kalina, 2008). 

„…Málokdy se však streetworkerovi podaří s klientem projít a dokončit všechny 

uvedené fáze. Každý pracovník potřebuje cítit satisfakci z dobře odvedené práce, proto 

si musí streetworker uvědomovat, že pracuje s klienty, u nichž je pravděpodobnost 

ideálního dokončení práce malá. Měl by vnímat každý dílčí výsledek, každé skončení 

jednotlivých fází jako úspěch. Nakonec hlavním úkolem streetworku je kontaktování 

klienta na ulici, takže pokud se streetworkerovi podařilo předat klientovi informaci, že 

je o ně zájem a že se má v případě nouze na koho obrátit, je to důvodem k pocitu 

z dobře odvedené práce.“ (Hrdina, Korčišová, 2003, s. 163). 
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I přes tuto mírnou skepsi je potřeba zmínit dle mého názoru optimistické 

statistiky registru žádostí o léčbu uživatelů drog Hygienické stanice hl. m. Prahy jako 

centrálního pracoviště drogové epidemiologie v České republice. Nízkoprahové 

programy pro uživatele drog (registr žádostí o léčbu v tomto případě nerozlišuje mezi 

terénními programy a kontaktními centry) referovaly v roce 2009 prvožadatele o léčbu 

v 54,9 % případů (tj. 2372 prvožadatelé z celkových 4318 prvožadatelů o léčbu z řad 

uživatelů drog). Pokud se zaměříme pouze na PUD, tak tito lidé se začali léčit díky 

nízkoprahovým programům v 57,4 % případů (2069 z celkových 3607 prvožadatelů o 

léčbu z řad PUD). U uživatelů drog v minulosti opakovaně léčených se v roce 2009 

nízkoprahové programy podílely na 50,3 % žádostí o léčbu (4412 z celkových 8763 

žádostí o léčbu). Z pohledu PUD jde o 51,6 % odeslaných do léčby díky nízkoprahovým 

programům (tedy 4030 žadatelů o léčbu z řad PUD z celkových 7811 žádostí o léčbu 

PUD). Ze statistik je tedy patrné, že nízkoprahová zařízení pro uživatele drog se podílejí 

na žádostech o léčbu svých klientů v polovině případů. Zbývající žádosti o léčbu 

přicházejí z ambulantních a lůžkových (rezidenčních) zařízení (Studničková, Petrášová, 

2010). 
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3. Indigenní terénní práce 

3.1 Terénní sociální pracovník versus indigenní ter énní 
pracovník 
Terénní sociální pracovník, jehož kvalifikační předpoklady jsou uvedeny 

v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je sice fundovaný odborník, ale není 

bohužel v jeho silách a schopnostech kontaktovat všechny uživatele drog. I přes snahy 

TSP s uživateli drog maximálně zpřístupnit dostupnost poskytovaných služeb, bude 

vždy existovat skupina skrytých uživatelů drog. Tito lidé mohou potenciálně šířit krevně 

a pohlavně přenosná onemocnění v této rizikové skupině. Jsou vážnou hrozbou pro stav 

veřejného zdraví. Tyto skryté uživatele drog lze dle Hrdiny (2002) rozdělit do čtyř 

skupin: 

• Uživatelé drog, kteří téměř nevycházejí z bytů, v nichž se vyrábějí drogy 

(zejména pervitin, kdysi i braun). 

• Uživatelé drog pohybující se mimo působnost terénních programů, např. na 

velkých sídlištích či v menších obcích, na které regionální terénní programy 

nedosáhnou. 

• Tzv. víkendoví uživatelé drog, kteří přicházejí na drogovou scénu v době, 

kdy terénní programy nefungují, tedy v sobotu a neděli. To je typické pro 

skupinu příležitostných uživatelů drog, 

• Uzavřené minoritní skupiny užívající drogy; potenciální nebezpečí pro 

zdraví veřejnosti představuje např. skupina ruskojazyčných uživatelů drog 

(tj. mobilních uživatelů drog). 

 

Pro Hrdinu (2002) je pochopitelné, že pro terénního sociálního pracovníka jsou 

některá místa nedostupná, protože členové skupiny mezi sebe z bezpečnostních důvodů 

nepustí nikoho z vnějšku, kdo by je mohl ohrozit – např. obyvatelé tzv. vařičských bytů 

dovnitř nepustí nikoho, koho sami důvěrně neznají. Jinak se vystavují riziku odhalení a 

následného trestního stíhání, protože aktivity zde prováděné, tedy výroba a distribuce 

drog, jsou daleko za hranicí legality. 

Pro pracovníky terénních programů s uživateli drog není přípustné, aby 

rezignovali v situacích, kdy je pro ně nemožné se k cílové skupině dostat. Měli by 

využít možnosti vyškolit samotné uživatele drog, kteří mají přirozeně daleko větší 

možnosti vzhledem k tomu, že do této cílové skupiny patří. Mohou je zaměstnat jako 
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indigenní terénní pracovníky (v České republice je více používaný pojem „externí 

terénní pracovníci“). 

Indigenního terénního pracovníka (dále jen ITP) však nedefinuje jen pouhá 

příslušnost k jeho skupině, tedy to, že užívá drogy. Měl by být vůbec schopen sociálně 

fungovat, ne jen živořit. Měl by být sociálně stabilizovaný – což znamená, že sice drogy 

užívá, ale je v substitučním programu, anebo umí užívat drogy tzv. kontrolovaným 

způsobem, tedy užívá stabilní dávky drogy, které mu umožňují fungovat ve společnosti. 

Samozřejmostí je platný občanský průkaz. Zdravotní stabilizace je diskutabilní, aktuální 

užívání drog zdraví člověku rozhodně nepřidá. V tomto kontextu je tato podmínka spíše 

myšlena jako snaha nechovat se rizikově, nešířit infekční nemoci, pravidelně chodit na 

testy atd. Měl by mít ve své skupině určité postavení, nemluvíme tedy o začínajícím 

uživateli, ale o dlouholetém a ve své skupině respektovaném uživateli. Celkově by měl 

být ITP své referenční skupině vrstevníků vzorem. 

ITP tak pomáhá terénním sociálním pracovníkům šířit principy snižování 

zdravotních a sociálních rizik plynoucích z užívání drog přímo ve své referenční 

skupině. Tím pomáhá chránit zdraví jak většímu počtu uživatelů drog, tak i celé 

společnosti. Dalším přínosem může být dle Hrdiny (2002) fakt, že se pro samotného 

ITP se jeho činnost může stát i motivačním faktorem k léčbě či abstinenci. 

Činnost ITP je definována jako tzv. sekundární výměnný program: „Program je 

zaměřený na realizaci výměnného programu prostřednictvím osob užívajících drogy 

pohybujících se na drogové scéně mimo dosah služeb terénních programů a K-center. 

Výkon spočívá v činnosti pověřeného pracovníka, který vede strukturovaný program 

určený referenčním osobám (tzv. indigenní pracovník) z cílové skupiny. Za referenční 

osobu v tomto případě považujeme uživatele drog s přirozeným vlivem (respektem) ve 

své sociální skupině, který je schopný pravidelné spolupráce. Pravidelný kontakt 

s referenční osobou je zaměřený na poskytnutí materiálu a zároveň na získávání 

potřebného minima informací o skupině klientů využívající výměnný program. Nedílnou 

součástí je systematické vzdělávání indigenních terénních pracovníků.“  (Seznam a 

definice výkonů drogových služeb, 2006, s. 50). 

 

3.2 Edukace indigenních terénních pracovník ů 
Aby mohl ITP vykonávat svou práci, je potřeba ho proškolit v určitých tématech. 

Celá indigenní terénní práce by se totiž míjela účinkem, pokud by ITP pouze prováděl 



Bakalářská práce  Význam drogově závislých na pomezí 
závislosti a abstinence pro terénní práci 

 35 

výměnný program v populaci skrytých uživatelů drog, aniž by jim k čisté stříkačce 

podal adekvátní informaci. Rhodes (1999) připomíná, že ITP by měl působit také jako 

vzdělavatel vrstevníků, tj, ten, kdo mezi nimi šíří osvětu. Jeho úkolem je vést vrstevníky 

k tomu, aby vzdělávali i další. Cílem působení ITP na skryté drogové scéně je šířit 

osvětu geometrickým postupem co největšímu počtu PUD. Terénní sociální pracovník, 

jehož práce je založena na individuálním kontaktu s uživatelem drog, nemá na oslovení 

tolika lidí kapacitu. „Pokud by měli být osloveni všichni skrytí uživatelé drog, musel by 

být každý uživatel drog přímo kontaktován alespoň jedním terénním pracovníkem. 

Očekávat, že se terénním pracovníkům podaří navázat kontakt se všemi uživateli drog 

uvnitř konkrétní cílové populace, by samozřejmě bylo neefektivní a neproveditelné. 

V praxi obvykle dochází k tomu, že terénní pracovníci navazují kontakt s těmi uživateli 

drog, kteří jsou „nejsnáze dosažitelní“ a se kterými lze kontakt uskutečnit. Existuje 

mnoho uživatelů drog, kteří zůstávají utajeni i před těmi nejzkušenějšími terénními 

pracovníky. Mezi ně patří ti uživatelé, kteří se veřejně nijak neprojevují, jak tomu 

většinou bývá ve venkovských oblastech nebo ve městech a obcích, kde neexistuje 

pouliční drogová scéna.“ (Rhodes, 1999, s. 18-19).  

Osvěta se týká zejména oblasti snižování sociálních a zdravotních rizik 

plynoucích z užívání drog. Jde tedy zejména o zásady a nácvik "bezpečnější" aplikace 

drog (jak si co nejšetrněji injekčně drogu aplikovat), zásady bezpečného sexu, znalosti 

systému služeb pro drogově závislé, o laickou první pomoc, lokální infekce (absces, 

flegmóna, poškození krevního řečiště) a celkové infekce (HIV/AIDS, VHA, VHB, 

VHC, sexuálně přenosné nemoci; Hrdina, 2002). 

 

3.3 Externí terénní programy jako organiza ční sou část 
Terénních program ů o. s. SANANIM 
V této podkapitole bych rád nastínil konkrétní řešení stabilizace uživatelů drog 

a praktické řešení jejich přípravy pro výkon indigenní terénní práce i samotný 

sekundární výměnný program. Externí terénní programy (dále jen XTP centrum) se 

v současné době realizují v samostatném nebytovém prostoru, jehož plný provoz 

umožnila kolaudace na začátku roku 2009. Tento prostor usnadnil kontakt s ITP a dal 

práci s nimi nový rozměr. Výrazně ulehčil také Kontaktnímu centru o. s. SANANIM, 

kde se do té doby práce s ITP prováděla. 
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3.3.1 Historie práce s indigenními terénními pracov níky v o. s. 
SANANIM 
Princip práce ITP má v Praze dlouholetou tradici. Na samotném začátku 

fungování Terénních programů o. s. SANANIM v roce 1994 měli profesionální terénní 

pracovníci nevyšlapanou cestu. V České republice šlo v té době o pilotní projekt, který 

reagoval na potřebu kontaktu se skrytou drogovou scénou v Praze. Profesionální terénní 

pracovníci se však setkávali s nedůvěrou uživatelů drog k využívání služeb 

poskytovaných Terénními programy. Prolomit bariéru nedůvěry jim pomohli právě 

dlouholetí uživatelé drog, kteří byli na drogové scéně respektovaní (nejen že drogy 

vyráběli, drtivá většina z nich začínala užívat drogy před listopadem 1989). Ti se sami 

nabídli, že budou injekční stříkačky distribuovat mezi uživateli drog v bytech. Zpočátku 

tuto činnost prováděli bez jakékoli smlouvy a bez finančního ohodnocení. V roce 1995 

se dva pracovníci o. s. SANANIM zúčastnili odborné konference v Budapešti; zde se 

dozvěděli o metodě zapojení ITP do terénní práce s uživateli drog. V té době byli 

stabilizovaní uživatelé drog zapojeni do terénních programů pro PUD ve Velké Británii 

(přesněji v Anglii), USA a Holandsku. Terénní pracovníci o. s. SANANIM byli proto na 

stáži v Amsterdamu a zde vstřebávali poznatky z místních terénních programů, které 

zapojovaly do terénní práce nejen profesionály, ale i stabilizované uživatele drog. Tyto 

nově nabyté vědomosti iniciovaly vznik koncepce ITP, jejich přípravu, náplň práce, 

vstupní filtr pro výkon tohoto povolání a jiné detaily (Prombergerová, 2009). Zájemce z 

řad uživatelů je pečlivě vybírán a následně podroben vzdělávání a tzv. zkušebnímu 

měsíci. V případě úspěšnosti je s ITP sepsán kontrakt vymezující jeho práva a 

povinnosti. Za svou práci jsou ITP finančně odměňováni. 

Terénní programy o. s. SANANIM zaměstnávaly v letech 1996 a 1997 čtyři stálé 

ITP (Výroční zpráva, 1997; Výroční zpráva, 1998). Posléze se jejich počet v roce 1998 

zvýšil na šest (Výroční zpráva, 1999), na deset v roce 1999 (Výroční zpráva, 2000), na 

14 v roce 2000 (Výroční zpráva, 2001), na 16 v roce 2001 (Výroční zpráva, 2002). Poté 

se počet ITP podílejících se na realizaci projektu Terénních programů začal snižovat, 

konkrétně na třináct ITP v roce 2002 (Výroční zpráva, 2003) a v letech 2003 - 2005 se 

počet těchto pracovníků ustálil na deseti stabilizovaných uživatelích drog (Výroční 

zpráva, 2004; Výroční zpráva, 2005; Výroční zpráva, 2006). 

V roce 2004 prošla koncepce ITP výraznou změnou. Klade se důraz na 

poskytnutí dostatečného prostoru ITP pro vlastní změnu, na zvýšení kvality jimi 

poskytovaných služeb, na zvýšení jejich prestiže mezi ostatními uživateli drog. Také 



Bakalářská práce  Význam drogově závislých na pomezí 
závislosti a abstinence pro terénní práci 

 37 

došlo k omezení kontraktu s ITP, jehož maximální délka působení v programu byla 

jeden rok, což umožnilo zaměstnat více stabilizovaných uživatelů drog (Výroční zpráva, 

2005). Následující roky ukázaly, že nová koncepce zapojení stabilizovaných 

dlouhodobých uživatelů drog do terénní práce se osvědčila a vedla ke zkvalitnění 

poskytovaných služeb. Intenzivnější individuální práce s jednotlivými ITP jim dala 

příležitost pro změnu vlastního životního stylu - např. v roce 2004 nastoupili léčbu v 

terapeutické komunitě dva indigenní terénní pracovníci (Výroční zpráva, 2005). 

V roce 2005 pracovali ITP nejen na skryté drogové scéně, ale pomáhali 

profesionálním terénním pracovníkům i na otevřené drogové scéně, protože počet 

kontaktů s uživateli drog se pravidelně pohyboval nad hranicí 230 osob/den (Výroční 

zpráva, 2006). Spolupráce ITP s profesionálními terénními pracovníky vypadala v praxi 

tak, že ITP seděl na jedné lavičce a měnil injekční stříkačky; pokud klienti chtěli i jinou 

službu, odesílal je k vedlejší lavičce, kde seděli profesionální terénní pracovníci. A 

naopak ti klienti, jejichž zakázka u profesionálních terénních pracovníků byla jen 

výměna injekčních stříkaček, byli přesměrováni k ITP. Tak se profesionální terénní 

pracovníci mohli i přes obrovský nával věnovat poradenství a jiným službám 

(Prombergerová, 2009). 

V letech 2006 a 2007 byl realizován projekt "Pilotní program pracovního 

zařazení problematických uživatelů návykových látek", podpořený z prostředků 

Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) v rámci druhé výzvy Jednotného 

programového dokumentu pro Cíl 3. Ten navazoval na již fungující koncept práce s ITP 

a dále jej strukturoval. V souladu s celoevropským trendem aktivní politiky 

zaměstnanosti kladl důraz na integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Jeho cílem 

bylo pomoci sociálně vyloučeným k návratu do společnosti prostřednictvím chráněných 

pracovních míst (Výroční zpráva, 2007). V první fázi projektu šlo o vytvoření systému, 

který bude klienta dostatečně motivovat k pozitivní změně v oblasti sociální, zdravotní a 

trestněprávní, poučí ho o bezpečné míře a způsobu aplikace návykových látek a bude 

pro něj srozumitelný a smysluplný. Pracovní náplně vznikaly postupně podle 

individuálních možností klientů. Byl vytvořen systém stupňů náročnosti s jasně 

definovanými kritérii kvalitativního i kvantitativního hodnocení, jemuž pak odpovídala 

finanční odměna (Výroční zpráva, 2008). 

Nízkoprahová část projektu byla obdobná jako dosavadní koncept ITP - pro 

stabilizované dlouhodobé uživatele drog bylo k dispozici deset chráněných pracovních 

míst. Jako doposud poskytovali především výměnu injekčního materiálu, výdej 
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zdravotního materiálu a informace o bezpečnějším užívání drog. Jejich služby byly 

zacílenější, např. ve spolupráci s příslušnými protidrogovými koordinátory kontrolovali 

rizikové lokality (např. dětská hřiště) v Praze 9 a Praze 13. 

Vysokoprahová část projektu, financovaná nejen z prostředků ESF, ale i 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hl. m. Prahy, byla určena klientům, 

kteří jsou motivováni ke změně, ale do léčby směřující k abstinenci nastoupit nechtějí. 

Program nabídl na dobu maximálně dvanácti měsíců chráněné pracovní místo pro pět 

klientů - konkrétně šlo o pomocné a úklidové práce na území Prahy 7, tedy činnosti, 

které jsou pro klienty vysokoprahové části projektu tréninkem k nástupu do normálního 

zaměstnání. Zároveň jim nabízel možnost pravidelných konzultací zaměřených na 

stabilizaci v užívání drog, sociální stabilizaci, zlepšení zdravotního stavu a řešení 

trestněprávní situace. Výsledkem bylo, že někteří klienti nastoupili do abstinenční 

léčby, někteří do jiného zaměstnání, které nebylo svázáno s drogovou scénou. 

Za celou dobu se ITP scházeli se svými kolegy na skupinových poradách i na 

individuálních konzultacích s profesionálními terénními pracovníky v prostorách 

Kontaktního centra o. s. SANANIM. V roce 2008 již bylo pro kontaktní pracovníky 

dělení prostoru Kontaktního centra a rozlišování rolí u klientů neúnosné. V jednu chvíli 

totiž pro ITP platily stejné podmínky pobytu v kontaktní místnosti jako pro jiné běžné 

návštěvníky Kontaktního centra, zatímco v jinou chvíli měli tito klienti v roli ITP určitá 

privilegia oproti ostatním návštěvníkům. Jediným řešením se proto zdálo nutné 

osamostatnit program ITP od prostor Kontaktního centra, což se vzhledem k poskytnutí 

nebytových prostor Úřadem městské části Prahy 2 v roce 2008 podařilo. Během roku 

tak v tomto novém objektu došlo k rekonstrukci, a začátkem roku 2009 nastartoval jeho 

plný provoz, který kromě zázemí pro ITP nabídl i prostor pro individuální případovou 

práci s klienty (tzv. stabilizační program) a jiné služby, viz dále v textu. 

Význam ITP pro terénní práci s uživateli drog ilustruje fakt, že od počátku 

fungování Terénních programů o. s. SANANIM se ITP podílejí velkou mírou na 

výměně injekčních stříkaček na pražské drogové scéně (viz příloha č. 1). 

 

3.3.2 Stabiliza ční fáze 
Sociální stabilizace u dlouhodobých PUD je náročný proces. Klienti žijící na 

ulici či v nevyhovujících podmínkách v různých vybydlených domech (squatech) mají 

malou šanci získat zaměstnání či si alespoň vydělat např. na poplatek za vyřízení 

občanského průkazu. Pracovníci Terénních programů o. s. SANANIM proto rozhodli od 
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začátku roku 2009 nabídnout dva dny v týdnu pro stabilizační program PUD. Smyslem 

je nabídnout těmto klientům, kteří zdaleka ještě nedosahují na podmínky pro výkon 

indigenní terénní práce, možnost se trochu ve svém životě ukotvit, alespoň jeden den 

v týdnu jim dát řád. Klient je na doporučení terénních sociálních pracovníků působících 

na drogové scéně odeslán do stabilizačního programu s konkrétní zakázkou. To může 

být např. žádost o pomoc s vyřízením nového občanského průkazu (resp. rodného listu), 

což je nejčastější problém klientů na ulici. Komunikace s úřady jim dělá velký problém, 

mají pro klienty příliš vysoký práh. Nehledě na to, že pro vstup do všech 

psychiatrických léčeben či terapeutických komunit zaměřujících se na léčbu drogových 

závislostí je nutno vlastnit platný občanský průkaz i kartičku pojištěnce. Sociální 

pracovník tak funguje jako prostředník mezi jednotlivými institucemi, zprostředkovává 

tak klientovi kontakt se společenským prostředím. 

Klient, který chce využít stabilizační program, má povinnost podstoupit 

důkladný vstupní pohovor, jehož obsahem je klientova drogová kariéra, zkušenosti 

s léčbou a jinými institucemi, zdravotní a sociální stav, rodinná anamnéza, trestněprávní 

situace, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti, finanční příjmy aj. Sociální 

pracovník pak sepisuje s adeptem stabilizačního programu kontrakt upřesňující cíle a 

časový rámec setrvání klienta v tomto programu. Ve většině případů jde o žádost o 

krátkodobé zaměstnání ve formě brigády za účelem zaplacení nějakého správního 

poplatku, příp. pokuty z prodlení; sepíše se tedy s klientem dohoda o provedení práce. 

Dalo by se namítnout, že takovou možnost krátkodobého výdělku dávají klientům např. 

zprostředkovatelské agentury práce, kterých je v Praze dostatek. Vzhledem k životnímu 

stylu nestabilizovaného PUD jsou však podmínky, které tyto agentury vyžadují po 

klientovi, jemuž práci zprostředkovávají, téměř nesplnitelné. 

Po definování zakázky má klient povinnost docházet do XTP centra v jeden ze 

dvou určených dnů v týdnu (konkrétně středa či čtvrtek) mezi dvanáctou a třináctou 

hodinou. V tuto dobu je pro něj připraven tzv. potravinový servis (symbolické 

pohoštění; kdo přijde až ve třináct hodin, nemá na jídlo nárok). Má jen možnost využít 

hygienický servis, bohužel v prostorách centra nejsou sprchy, klient se musí spokojit 

s umyvadlem. Kromě toho má také možnost si v tuto vyhrazenou dobu vyměnit své 

použité injekční stříkačky za čisté, zároveň dostat zdravotnický materiál určený pro jeho 

bezpečnější nitrožilní aplikaci. Také si může se sociálním pracovníkem smluvit 

individuální konzultaci, o které se zmíním dále v textu. Zároveň může pracovník 

s klienty kontrolovat průběžné plnění kontraktu. 
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Poté se klient účastní povinného hodinového vzdělávacího bloku, který klientům 

přístupnou formou nastiňuje různá témata (viz kapitola „Edukace indigenních terénních 

pracovníků“). Školitelé jsou nejenom terénní sociální pracovníci Terénních programů 

o. s. SANANIM, ale i odborníci přímo z daných léčebných či sociálních zařízení (např. 

lékaři z Centra ambulantní detoxifikace a substituce o. s. SANANIM či Hepatologické 

poradny Remedis, s. r. o., advokátka z Právní poradny Asociace neziskových 

organizací, zdravotní sestra z Terénních programů o. s. SANANIM, sociální pracovnice 

z Pracovní a sociální agentury o. s. SANANIM, pracovníci Kontaktního centra o. s. 

SANANIM či Centra pro osoby v konfliktu se zákonem o. s. SANANIM). Klient má 

tedy možnost si poslechnout zajímavé názory, příp. debatovat o zajímavých tématech, 

ale také se touto cestou seznámit v přátelské a neformální atmosféře s aktéry služeb, 

jejichž využití se klienti z různých důvodů vyhýbají. 

Od čtrnácti do šestnácti hodin probíhá samotná pracovní část, za jejíž správné 

provedení je klientovi vyplacena mzda. Ta v současné době činí 50 Kč/hod po zdanění, 

tedy pokud splní všechny podmínky – přijde včas a ve stavu schopném práce - může si 

za celý den vydělat 100 Kč, měsíčně pak maximálně 400 Kč. Tato částka je stanovena 

tak, aby bylo pro klienta žádoucí pokoušet se shánět si lépe placené zaměstnání jinde, a 

tím se naučit vyhovět podmínkám běžně vyžadovaným na trhu práce – např. neužívat 

drogy při výkonu povolání. Klientům se zadává jednoduchá manuální práce, připravují 

např. pro terénní programy či kontaktní centrum zdravotní materiál určený pro 

minimalizaci zdravotního poškození při užívání drog (klienti např. stříhají náplasti, 

vkládají vatové filtry a čtverečky buničiny do pytlíků, trhají a balí proužky alobalu aj. - 

vše samozřejmě po důkladné hygieně rukou a s použitím gumových rukavic). 

Mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou mají klienti možnost individuální 

konzultace s terénním sociálním pracovníkem. Tématem je většinou pokrok klienta 

v plnění jeho kontraktu či poradenství. Práce ve stabilizačním programu pro problémové 

uživatele drog tak dává terénnímu sociálnímu pracovníkovi mnohem větší možnost 

věnovat se klientům, než je to ve skutečnosti možné přímo na ulici, protože vzhledem 

k vysokému počtu klientů terénních programů není na takovou rozsáhlou případovou 

práci venku prostor (zde mluvím o problému typickém zejména pro otevřenou drogovou 

scénu v centru Prahy, kde jsou terénní sociální pracovníci doslova klienty zavaleni). 

Po splnění kontraktu je klientovi stabilizačního programu, pokud byl u něj 

proces stabilizace úspěšný, nabídnuta možnost stát se ITP. Jeho pracovnímu výkonu 

však předchází ještě tzv. přípravná fáze. Existuje možnost, že pokud klient sám projeví 
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zájem, terénní sociální pracovník mu pomůže vyřídit nástup do rezidenčního či 

ambulantního léčebného zařízení (samozřejmě se zastávkou na detoxifikačním 

oddělení). 

 

3.3.3 Fáze přípravy pro výkon indigenní terénní práce 
Přípravná fáze přímo předchází samotnému výkonu ITP. Nelze však do ní 

vstoupit přímo z ulice (resp. na doporučení terénního sociálního pracovníka), i když 

zakázka mnohých klientů zní přímo – chci se stát „externím terénním pracovníkem“ (tj. 

ITP tak, jak jej popisuji v textu). Motivace je jednoduchá – pro většinu injekčních 

uživatelů drog totiž tato práce přináší prestiž v jeho skupině10. Takový požadavek 

většinou po důkladném a povinném vstupním pohovoru (stejném jako při vstupu do 

stabilizační fáze, prochází jím každý nový adept) ukáže, že zájemce buď nesplňuje 

podmínky pro výkon ITP; je očividně sociálně nestabilizovaný – v takovém případě je 

mu nabídnuta možnost využití stabilizačního programu – nebo naopak podmínky 

splňuje, zde je však velice důležité citlivě zvážit klientovu situaci, zdali pro něj není 

vhodnější odkázat jej do některého z ambulantních či rezidenčních léčebných zařízení, 

aby se pokusil abstinovat od drog natrvalo. Ve většině případů je samotná příprava pro 

výkon sekundárního výměnného programu nabídnuta jen těm klientům, kteří injekčně 

užívají drogy mnoho let a prošli mnoha neúspěšnými pokusy o léčbu v psychiatrických 

léčebnách či terapeutických komunitách, tedy těm, pro něž by samotný kontakt se 

skrytou populací PUD nebyl ohrožující. Pro lavinové šíření informací o minimalizaci 

zdravotních a sociálních rizik souvisejících s užíváním drog je důležité, aby adept na 

ITP měl dostatek vlastních kontaktů na skryté uživatele drog, aby k nim měl přístup. 

Adeptovi na ITP, který projde vstupním pohovorem, je formou písemného 

kontaktu stanovena povinnost účastnit se minimálně po dobu osmi týdnů (stanoveno dle 

osmi povinných vzdělávacích bloků) stejného programu jako klienti stabilizačního 

programu. Dochází do XTP centra jeden den v týdnu (tedy ve středu či ve čtvrtek), 

průběh setkání je pro něj stejný jako pro klienta stabilizačního programu (viz 

předcházející podkapitola). Rozdíl je ve výkonu práce mezi čtrnáctou až šestnáctou 

hodinou. Tomuto adeptovi je občas zadán kromě jednoduché manuální práce prováděné 

přímo v prostorách XTP centra také úkol společné práce s již etablovaným ITP přímo 

v terénu. Jeho úkolem je sbírat pohozené injekční stříkačky na předem stanovených 

                                                 
10 V očích uživatelů drog je profese terénního pracovníka s uživateli drog velice ceněná. 
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veřejných prostranstvích. Za tuto práci je finančně ohodnocen stejně jako klient 

stabilizačního programu. 

V závěru přípravné fáze prochází adept zkouškou ve formě písemného testu 

týkajícího se otázek ze všech vzdělávacích bloků. Po písemném testu ještě následuje 

ústní pohovor s terénním sociálním pracovníkem, který dále rozvíjí a prohlubuje otázky 

z písemného testu. Terénní sociální pracovník rozhodne o přijetí, či nepřijetí, poté je 

adept přizván do skupiny již etablovaných ITP, kteří hlasují pro, či proti vstupu adepta 

do skupiny. ITP mají právo veta. Jejich negativní názor může převážit kladný postoj 

terénního sociálního pracovníka. V případě, že terénní sociální pracovník s postupem 

adepta do sekundárního výměnného programu nesouhlasí, ITP jeho názor plně 

respektují. 

 

3.3.4 Sekundární vým ěnný program 
Tato část XTP centra již plnohodnotně pracuje s ITP tak, jak je popisuji v této 

bakalářské práci, tedy s pracovníky, kteří poskytují sekundární výměnný program na 

skryté drogové scéně. 

 Vstup do tohoto programu je podmíněn podstoupením přípravné fáze pro výkon 

indigenní terénní práce a závěrečným složením zkoušek ze vzdělávacích bloků v této 

přípravné fázi, dále je podmíněn souhlasným vyjádřením jak terénního sociálního 

pracovníka, tak skupiny již přijatých ITP. Samozřejmostí je sociální a částečně i 

zdravotní klientova stabilizace i jeho stabilizace v užívání drog, která klientovi 

umožňuje pravidelné docházení do XTP centra a kvalitní a zodpovědný výkon indigenní 

terénní práce. Klíčová je klientova ochota spolupracovat s XTP centrem a znalost 

drogové scény – bez kontaktů na skryté drogové scéně nemůže indigenní terénní 

pracovník provádět sekundární výměnný program. 

Pracovník XTP centra s novým ITP sepíše dohodu o provedení práce, klient se 

seznámí s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (poranění o injekční materiál, 

nepouštět se do větších akcí) a s etickým kodexem terénního pracovníka. Srozumění 

s těmito předpisy stvrdí podpisem. Dále podepíše prohlášení o mlčenlivosti (tedy že ITP 

nesmí mluvit o klientech na skryté drogové scéně s třetími osobami), souhlas se 

zpracováním osobních údajů (pro účely projektu) a souhlas se zpracováním fotografií 

v materiálech (např. pro účely prezentace práce indigenních terénních pracovníků na 

webu www.xtp.cz; Zkušenost ověřená praxí, 2010). Dohoda o provedení práce se 

s klientem sepisuje vždy na dobu jednoho měsíce, délka spolupráce s XTP centrem je 
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pro ITP neomezená, je pouze podmíněna odpovídajícím výkonem a ochotou plnit 

všechny stanovené podmínky. 

 ITP je hodnocen jak za přímou práci s klientem na skryté drogové scéně (za 

sekundární výměnný program, poskytnutí informací o bezpečnějším způsobu injekční 

aplikace a jiných informací týkajících se snižování zdravotních a sociálních rizik 

plynoucích z užívání drog, poskytnutí základního zdravotního ošetření, poskytnutí 

osobní asistence do zdravotních či sociálních institucí, např. do kontaktního centra či na 

místo, kde se stabilně vyskytují terénní sociální pracovníci při výkonu svého povolání 

aj.), tak za nepřímou práci (tedy bez kontaktu s klienty), tj. monitorování rizikových 

lokalit a příp. sběr zde nalezených injekčních stříkaček. Co se týče vyměněného 

injekčního materiálu, každý týden musí ITP vyměnit na skryté drogové scéně 

minimálně tři sta kusů injekčních stříkaček. 

Povinností ITP je zaznamenávat všechny výkony do týdenních výkazů práce, 

protože slouží jako prezentace odvedené práce. Tu pak prezentuje každé pondělí během 

hodinového individuálního setkání s pracovníkem XTP centra, který se dále doptává na 

odpracované výkony. Pondělní individuální setkání dává také ITP prostor řešit 

s pracovníkem XTP centra individuální problémy, tedy na případovou práci s ITP, který 

je na pomezí závislosti a abstinence – je zde prostor pro práci s motivací k abstinenci. 

Kontrolované užívání drog a schopnost zodpovědně pracovat je sice krátkodobé řešení, 

ale z dlouhodobého hlediska je úkolem terénního sociálního pracovníka nejen rozvíjet 

klientovy pracovní a komunikační schopnosti, ale i snažit se jej odkázat na léčebné 

zařízení - samozřejmě vše ve správný okamžik. Nátlak na vyhledání odborné pomoci 

klienta spíše odpudí. 

 Další povinností ITP je účastnit se skupinové porady ITP; ta probíhá každé úterý 

od dvanácti do čtrnácti hodin. Při poradě odevzdávají kontejnery11 s použitým 

injekčním materiálem, které se v XTP centru z hygienických důvodů skladují 

v chladicím zařízení. Dostanou čistý injekční materiál, zdravotnický a informační 

materiál, letáky, časopisy „Dekontaminace“. ITP dále na poradách referují o situaci na 

drogové scéně, vytvářejí mapovou dokumentaci nálezů pohozeného injekčního 

materiálu. Všechny provedené výkony evidují dle stanoveného číselníku lokalit a 

číselníku výkonu v podobě týdenních výkazů. Své výkony také prezentují 

                                                 
11 Kontejnery, které používají indigenní terénní pracovníci, se liší tvarem i barvou od kontejnerů, které 
používají profesionální terénní sociální pracovníci. Je třeba, aby se tito pracovníci navzájem na drogové 
scéně odlišili. 
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v elektronické podobě na internetových stránkách www.xtp.cz. Tento web je vybaven 

jednoduchým redakčním systémem na bázi blogu; práce ITP je tak naprosto 

transparentní. Nejen pracovníci XTP centra, ale i široká veřejnost se může podívat, jak 

efektivně probíhá sekundární výměnný program na skryté drogové scéně. ITP zde 

prezentují nejen své odpracované výkony, ale i články týkající se různých témat, a to 

maximálně efektivní cestou. ITP pomáhá práce s webem www.xtp.cz zvyšovat jeho 

počítačovou gramotnost jako základní pracovní dovednost. Kromě těchto aktivit je na 

úterním setkání připraveno pro ITP malé pohoštění. 

Kromě úterní skupinové porady se ITP účastní středečního či čtvrtečního 

programu v XTP centru, tedy vzdělávacího bloku a dalších pracovních aktivit – buď 

provádějí jednoduchou manuální práci s ostatními klienty přítomnými v XTP centru, 

nebo dostanou tzv. speciální úkol. Píší např. články pro web nebo jsou vysláni, aby 

zkontrolovali okolí Kontaktního centra o. s. SANANIM či jiných zařízení a posbírali 

nalezené injekční stříkačky atd. ITP nemá stanoveno, zda se má zúčastnit středečního 

nebo čtvrtečního programu, alespoň v jednom z těchto dvou dnů však přijít musí. 

Při práci na skryté drogové scéně i při sběru injekčních stříkaček je ITP povinen 

mít vždy s sebou platný občanský průkaz i průkaz indigenního pracovníka 

opravňujícího k výkonu této práce. Dále se musí chovat bezpečně k sobě i svému okolí, 

tedy dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci s injekčním materiálem, 

tj. přijímat použité injekční stříkačky striktně pouze do určených kontejnerů, sbírat 

pohozené injekční stříkačky s použitím pinzety a ochranných rukavic. Dále se musí při 

výkonu svého povolání chovat eticky, tj. být ostatním uživatelům drog na drogové scéně 

pozitivním a vyzrálým vzorem, nepáchat trestnou činnost, vždy vystupovat jako ITP a 

ne jako profesionální terénní pracovník. Samozřejmostí je dbát na dobré jméno 

Terénních programů o. s. SANANIM. 

I pobyt v XTP centru má svá pravidla. Pokud přijde ITP do XTP centra ve stavu 

akutní intoxikace, která mu očividně znemožňuje výkon jeho práce, příp. ohrožuje-li 

ostatní přítomné klienty nebo přímo pracovníky XTP centra nepřípustnou fyzickou či 

verbální agresí nebo ohrožuje-li manipulací s drogou v XTP centru chod celého 

zařízení, příp. si zde dokonce drogu aplikuje, je s ním ten den ukončen kontakt. Je 

vykázán z XTP centra, zároveň je mu stanoven termín, kdy se bude moci vyjádřit ke 

svému excesivnímu chování. Poté pracovníci XTP centra rozhodnou, a to i bez 

klientovy přítomnosti, zdali bude jeho další setrvání v programu zastaveno podmíněně 

či natrvalo, příp. zda mu bude dočasně snížena mzda. Pravidlo přísného zákazu 
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manipulace s drogou či její aplikace platí pro všechny klienty ve všech programech a 

jejich jednotlivých fázích provozovaných v XTP centru, tedy nejen pro ITP. 

ITP si může v XTP centru vydělat až 600 Kč týdně. Tato částka se skládá ze tří 

částí: 

• 200 Kč za kvalitně odvedenou práci na skryté drogové scéně (hodnotí se, zda 

splnil minimální limit tří set vyměněných injekčních stříkaček týdně, kolik 

zkontaktoval PUD, které další výkony kromě výměny injekčního materiálu na 

skryté drogové scéně dělá – např. poradenství o bezpečnějším braní drog aj.). 

• 200 Kč za včasné příchody do XTP centra (pondělí, úterý, středa/čtvrtek), za 

správně vyplněný a včas odevzdaný pracovní výkaz jak v papírové, tak 

v elektronické podobě, za zodpovědné splnění úkolu při úterním skupinovém 

setkání (výdej injekčního a zdravotního materiálu, zápis porady, nákup 

občerstvení, úklid), 

• 200 Kč za speciální úkol, tj. monitorování a sběr injekčních stříkaček, články na 

webu, jednoduchá manuální práce v XTP centru ve středu či ve čtvrtek. 

 
Při nesplnění či jen částečném splnění některého z výše uvedených úkolů se 

výsledná mzda snižuje. Výplatní termín je každé pondělí při individuálním setkání ITP 

s pracovníkem XTP centra, tedy po dokončení a odevzdání práce, tj. pracovního 

výkazu. Mzda je tedy vyplácena zpětně za každý odpracovaný týden. Za měsíc si může 

ITP vydělat mzdu 2400 Kč. Výše mzdy je nastavena tak, aby byl klient motivován 

hledat si lépe placenou práci u jiného zaměstnavatele, příp. mu jako nezaměstnanému 

umožňuje být evidován na úřadu práce, který za něj po dobu evidence platí zdravotní 

pojištění (nevzniká mu tedy dluh na zdravotním pojištění jako osobě bez zdanitelných 

příjmů). Při splnění podmínek pro získání nároku na podporu v nezaměstnanosti může 

od úřadu práce tuto „finanční injekci“ pobírat. 

S výplatou mezd ITP se pro Terénní programy o. s. SANANIM pojí dilema, jak 

vyhovět ročnímu limitu 150 hodin pro zaměstnance pracujícího u jednoho 

zaměstnavatele v případě dohody o provedení práce. Prakticky to znamená, že ITP není 

umožněno pracovat v XTP centru po celý kalendářní rok, přestože může být vzhledem 

ke svým výkonům na skryté drogové scéně opravdovým přínosem pro terénní programy 

a nejen pro ně. Další možnou variantou by bylo používat při zaměstnávání ITP dohodu 

o provedení činnosti. K ní se však váže pro zaměstnavatele povinnost odvádět za 

zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Samotnému zaměstnanci se pak ze mzdy 
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strhává zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu, na rozdíl od dohody o provedení 

práce, které se týká jen povinnost odvést daň z příjmu. Při čisté mzdě 2400 Kč jsou 

náklady pro zaměstnavatele u dohody o provedení práce vyčísleny na 2760 Kč, zatímco 

u dohody o pracovní činnosti se zvyšují na 3596 Kč. Terénní programy o. s. SANANIM 

však nedisponují dostatečnými finančními prostředky, které by umožnily zaměstnávat 

ITP na dohodu o pracovní činnosti a umožnily jim tak pracovat po celý kalendářní rok, 

a tím v nich de facto udržovat pracovní morálku. Zároveň se k dohodě o pracovní 

činnosti pojí vzhledem k větší finanční náročnosti pro Terénní programy o. s. 

SANANIM také nemožnost zaměstnat více ITP. Čím více ITP si totiž budou moci 

dovolit zaměstnat Terénní programy o. s. SANANIM, tím více lidí ze skryté drogové 

scény bude kontaktováno a do budoucna se může pracovat na jejich změně rizikového 

chování i životního stylu vůbec. Vhodným systémovým řešením tohoto dilematu by 

bylo zvýšit u dohody o provedení práce limit maximálního počtu odpracovaných hodin 

v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele, příp. osvobodit tyto pracovníky od 

povinnosti odvádět daň z příjmu. 

Za celou dobu provozu sekundárního výměnného programu pod Terénními 

programy o. s. SANANIM (oficiální název XTP centra se mnohokrát měnil, princip 

práce stabilizovaných uživatelů drog na skryté drogové scéně zůstává stejný) prošly 

tímto programem desítky klientů, pro některé z nich byla tato činnost faktorem pro 

odpoutání se od světa drog. Dobrovolně odešli do ambulantního či rezidenčního 

léčebného zařízení a nyní podle neověřených informací, které se donesly pracovníkům 

pražských nízkoprahových služeb, plně abstinují. Některé případy byly v minulosti 

popsány v časopise „Dekontaminace“ jako motivace pro ostatní klienty. Pro terénního 

sociálního pracovníka je velmi důležité, aby citlivě vnímal, v jakém stadiu se nachází 

klientova motivace ke změně chování ve smyslu abstinence od drog, a uměl ho ve 

správnou chvíli oddělit od drogové scény, tj. podporovat jeho cestu ke změně. Přes 

sebelepší výkony na skryté drogové scéně jej nenutit k takovéto práci. Role klienta – 

zaměstnance je pak u ITP potlačena a je vyzdvižena role klienta – uživatele drog, který 

přešel z fáze uvažování o změně do fáze rozhodnutí učinit změnu. Proto je nutné takto 

rozhodnutého klienta podpořit pro akci, tedy nástupu do léčebného zařízení. 
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3.3.5 Externí terénní programy jako pracovišt ě pro výkon trestu 
obecn ě prosp ěšných prací 
V této podkapitole popíšu možnost výkonu trestu obecně prospěšných prací12 

(dále jen OPP) v XTP centru, s vědomím toho, že tato část nesouvisí s výkonem práce 

ITP. Odsouzení totiž neprovádějí sekundární výměnný program na skryté drogové 

scéně. Bylo by to totiž silně kontraproduktivní, aby člověk, kterému byl příslušným 

soudem uložen trest, prováděl sekundární výměnný program a předával informace o 

snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucích z užívání drog na skryté drogové 

scéně. Tuto podkapitolu zde uvádím jako kompletní ilustraci všech činností 

prováděných v XTP centru. 

Výkon trestu OPP je realizován prostřednictvím spolupráce XTP centra 

s Probační a mediační službou (pobočka Praha 5 - Smíchov). XTP centrum se tak snaží 

nabídnout občanům hl. m. Prahy, resp. úřadům jednotlivých pražských městských částí, 

eliminaci rizika poranění o odhozený injekční materiál a z toho plynoucí potenciální 

riziko nákazy krví přenosných infekčních onemocnění. Pro společnost i samotného 

klienta je tato nabídka výhodná vzhledem k důrazu na resocializaci odsouzeného 

formou vytváření jeho pracovních návyků, výchovou k zodpovědnosti i důrazem na 

individuální případovou práci s odsouzeným, tedy nejen tradičně ve formě kontroly 

úředníkem Probační a mediační služby (dále jen probačním úředníkem), ale také 

dohledem nad tím, zda odsouzený dodržuje řádný způsob života a omezení, která mu 

byla rozsudkem soudu uložena, zda se povinně setkává se sociálním pracovníkem XTP 

centra. Zároveň tato práce dává terénním sociálním pracovníkům s PUD, jejichž 

povinností je i sběr takového materiálu, více času na smysluplnější a dle mého názoru 

důležitější případové práce s klientem, které mohou klienta posunovat směrem 

k abstinenci od drog. 

Možnost výkonu trestu OPP v XTP centru se týká pouze odsouzených, kteří mají 

soudem nařízený výkon trestu OPP mezi sto padesáti až třemi sty hodinami a kteří jsou 

zároveň injekčními uživateli drog. XTP centrum nechce pracovat s odsouzenými 

k výkonu trestu OPP s kratší výměrou trestu (tj. mezi padesáti až sto čtyřiceti devíti 

hodinami) proto, že je v takovém případě kratší možnost působení na injekčního 

uživatele drog nejen ve smyslu nápravy odsouzeného, ale i ve smyslu posunu 

                                                 
12 Trest obecně prospěšných prací je definován v § 62, § 63 a § 64 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 
zákoníku, výkon trestu obecně prospěšných prací je definován v § 65 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 
zákoníku, a v § 335, § 336, § 337, § 338, § 339, § 340a a § 304b novelizovaného zákona č. 141/1961 Sb., 
o trestním řízení soudním (trestním řádu). 
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odsouzeného směrem k abstinenci od drog prostřednictvím kontaktu odsouzeného se 

zkušenými terénními sociálními pracovníky s PUD. 

Náplní práce klienta vykonávajícího trest OPP v XTP centru je monitorování 

předem určených rizikových lokalit na území hl. m. Prahy s ohledem na odhozený 

injekční materiál, případně sběr a odevzdání tohoto nebezpečného materiálu v XTP 

centru k odborné likvidaci. Klient má zároveň povinnost zakreslovat svou činnost do 

předem stanovených map a zapisovat do týdenního výkazu práce. Svou práci pak 

prezentovat pracovníkovi XTP centra. 

 Po dohodě s probačním pracovníkem je odsouzený přijat do tohoto programu. Je 

mu vysvětlena náplň jeho práce, je s ním sepsána smlouva, zároveň je proškolen 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jeho pracovními pomůckami jsou nejen 

mapa lokality, kterou dostane za úkol sledovat, ale také plastový kontejner, pinzeta a 

ochranné gumové rukavice. Povinností odsouzeného je věnovat se výkonu této práce 

každý pracovní den v rozmezí dvou hodin. Je mu tedy z hodinové výměry jeho trestu 

OPP odečítáno deset hodin přímé práce v terénu týdně a dvě hodiny nepřímé práce 

týdně; z toho jedna hodina připadne na výkaznictví a jedna hodina na povinný pohovor 

s terénním sociálním pracovníkem. Tyto pohovory probíhají individuální formou každé 

pondělí v rozmezí od 13 do 18 hodin (výkon trestu OPP prostřednictvím XTP centra se 

tedy týká maximálně pěti odsouzených). Terénní sociální pracovník XTP centra při nich 

kontroluje, zda odsouzení zaznamenávají své nálezy injekčního materiálu do map a 

zároveň do týdenního výkazu. Dále se snaží zjišťovat pomocí podrobného doptávání se 

na určenou lokalitu i přesnou lokalizaci nalezených injekčních stříkaček, zda odsouzení 

vykonávají uloženou práci poctivě, zda nelžou o provedené práci. Pokud tedy 

odsouzený plní svůj úkol poctivě a spolehlivě, je mu každý týden za jeho práci 

odpočítáno dvanáct hodin z vyměřeného počtu hodin nařízených OPP. Při maximálním 

trestu OPP ve výši tří set hodin má tak odsouzený možnost tento trest vykonat 

v ideálním případě během necelých dvaceti pěti týdnů, tedy šesti měsíců. Pokud však 

odsouzený při výkonu trestu OPP projeví svou vlastní kreativitu a zodpovědnost, např. 

lokalitu a její nejrizikovější části nafotografuje, aniž by ho o to někdo žádal, je možné 

mu po dohodě s probačním pracovníkem odpočítat dvojnásobný počet hodin týdně, tedy 

dvacet pět hodin. 

Pokud však odsouzený neplní své pracovní povinnosti, je povinností sociálního 

pracovníka XTP centra pracujícího s těmito odsouzenými o takovém člověku 
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bezodkladně informovat příslušný soud, resp. probačního úředníka13, který věc dále 

prošetří a na jeho návrh pak příslušný soud rozhodne o přeměně trestu OPP či jeho 

zbytku v trest odnětí svobody14. 

                                                 
13 Viz § 337 novelizovaného zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestním řádu). 
14 Viz § 340b novelizovaného zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestním řádu). 
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4. Výzkum 

4.1 Předmět a cíl výzkumu 
V praktické části se budu ve shodě s názvem této bakalářské práce zabývat 

významem drogově závislých na pomezí závislosti a abstinence (tj. ITP) pro terénní 

práci, přesněji využitím ITP pro terénní práci s PUD. Konkrétně se zaměřím na otázku, 

zda ITP pomáhají naplňovat cíle terénní práce s PUD (viz podkapitola 2.2.1). 

 Hlavní cíl výzkumného šetření vidím v zobrazení stavu využití ITP v zařízeních 

terciární protidrogové prevence, která pracují formou terénní práce, tedy jak je tento 

fenomén v České republice rozšířen a jaké mají aktéři těchto služeb názory na práci 

samotných ITP. K těmto základním otázkám o práci drogových zařízení s ITP mne 

přivedl fakt, že samotná práce s ITP není v České republice doposud v odborné 

literatuře cíleně zmapována, ani neexistuje seznam zařízení, která měla či mají přímou 

pracovní zkušenost se zapojením ITP do terénní práce na drogové scéně. 

 U těch zařízení, která s ITP nepracují, jsem se snažil zjistit, jaké k tomu mají 

důvody. To je také vedlejším cílem mého výzkumného šetření. 

 

4.2 Metodika výzkumu 
Pro účely této bakalářské práce jsem se rozhodl pro kvantitativní výzkum, přestože 

počet respondentů je relativně malý. K empirickému šetření jsem využil metody 

dotazníku (viz příloha č. 2); v něm jsem zkoumal názor respondentů na úlohu ITP při: 

• udržování nízkého výskytu viru HIV a omezování šíření VHB a VHC v rizikové 

skupině PUD, 

• snižování počtu úmrtí z předávkování drogou v rizikové skupině PUD, 

• edukaci rizikové skupiny PUD v oblasti zásad bezpečnějšího užívání drog, 

• edukaci rizikové skupiny PUD v oblasti zásad bezpečného sexu, 

• motivování rizikové skupiny PUD ke změně životního stylu směrem 

k abstinenci, 

• motivování rizikové skupiny PUD k výměně injekčního materiálu či jeho 

bezpečné likvidaci, 

• eliminaci rizika poranění o injekční stříkačku pohozenou na veřejném 

prostranství, 

• monitorování drogové scény, 



Bakalářská práce  Význam drogově závislých na pomezí 
závislosti a abstinence pro terénní práci 

 51 

• získávání důvěry PUD a jejich motivace ke kontaktu se službami pro uživatele 

drog. 

 

Dále jsem se respondentů ptal, zda pro samotné ITP je práce ve skryté drogové 

scéně motivačním faktorem pro změnu životního stylu směrem k drogové abstinenci. 

Pro roztřídění respondentů na ty, jejichž názory jsou podloženy praktickou 

zkušeností s ITP, a ty, jejichž názory vycházejí pouze z několika teoretických příspěvků 

na odborných konferencích, jsem v dotazníku zjišťoval, zda respondenti pracovali s ITP 

v minulosti či v současnosti (tj. v roce 2009). 

Dotazem na počet ITP, s nimiž v současné době respondenti pracují, zjišťuji, 

kolik ITP je v České republice zapojeno do práce ve skryté drogové scéně. 

V závěru dotazníku jsem se pokusil u těch respondentů, kteří s ITP nepracují, 

definovat, jaké k tomu mají důvody. 

 

Data zjištěná v tomto výzkumném šetření jsem se rozhodl interpretovat pouze 

pomocí deskriptivní analýzy dat. Vedl mne k tomu fakt, že jsem u mnoha kategorií 

jednotlivých znaků nedocílil stanovenou podmínku pro korektnost statistických testů15 a 

nepomohl jsem si ani sloučením málo obsazené kategorie s jinou, resp. sousední 

kategorií16. Použití statistických testů by nepřineslo vzhledem k výše zmíněné četnosti 

některých kategorií spolehlivé závěry. 

 

4.3 Popis výb ěrového souboru 
 Snažil jsem se pojmout tento výzkum jako cenzus, tedy zahrnout do něj úplně 

všechna zařízení, která v současné době vykonávají TSP s rizikovou skupinou PUD. 

Výběrový soubor mého empirického výzkumu se tedy shoduje se základním souborem 

všech nízkoprahových zařízení pracujících s PUD přímo na ulici. 

 Vstupním filtrem pro tvorbu základního, resp. výběrového souboru bylo to, že 

zařízení jsou registrována u místně příslušných krajských úřadů jako sociální služby 

typu terénní programy (příp. typu kontaktní centra, ale pouze ta, která poskytují své 

služby i terénní formou), jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách. Ty jsem vyhledal v Registru sociálních služeb 

                                                 
15 Jen ve 20 % polí kontingenční tabulky může být hodnota nižší než 5 a v žádném poli nesmí být nula. 
16 „Rozhodně ano“ se „spíše ano“ a „rozhodně ne“ se „spíše ne“. 
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spravovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí (Registr poskytovatelů sociálních 

služeb, 2007). Dále jsem jako další vstupní kritérium použil kvalitu daných zařízení. Ta 

je definována splněním standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele. Jsou to ta 

zařízení, kterým byl udělen certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog 

Certifikační agenturou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády 

České republiky. Konkrétně jde o ta zařízení, která jsou certifikována k výkonu služby 

terénní programy (Seznam programů – držitelů certifikátů odborné způsobilosti služeb 

pro uživatele drog, 2009). Tímto způsobem jsem vytvořil seznam 59 zařízení (viz 

příloha č. 3) a ta jsem se rozhodl oslovit. 

 

4.4 Administrace dotazníku 
Respondenty jsem se rozhodl oslovit na oficiální emailové adresy. Ty jsem zjistil 

z webových stránek konkrétních zařízení. Za každé zařízení odpovídal pouze jejich 

vedoucí pracovník. Dotazníky v elektronické podobě jsem rozeslal začátkem prosince 

2009 s prosbou o odeslání vyplněného dotazníku zpět na moji emailovou adresu 

nejpozději do 14. prosince 2009. Do tohoto data se mi vrátil dvacet jeden dotazník 

z celkových padesáti devíti (tj. necelých 36 %). Těm respondentům, kteří neodpověděli, 

jsem elektronickou cestou znovu poslal dotazník s žádostí o vyplnění, tentokrát jsem 

stanovil nejzazší termín do 24. prosince 2009. Vrátilo se mi dalších dvacet z celkových 

padesáti devíti dotazníků (tzn. návratnost se zvýšila kumulativně na více než 69 %). Po 

vánočních svátcích jsem se rozhodl všechny zbývající respondenty telefonicky 

kontaktovat a osobně je poprosit o spolupráci na mém výzkumu. Tímto způsobem jsem 

docílil navrácení zbývajících osmnácti dotazníků a dosáhl jsem tak 100 % návratnosti. 

Tato vysoká respondence v prosinci, tedy měsíci spojeném s přípravou závěrečných 

zpráv a celkových revizí uplynulého roku, mne příjemně překvapila. 

 

4.5 Výsledky výzkumu 

4.5.1 Praktická zkušenost s indigenními terénními p racovníky 
v minulosti a sou časnosti 

 Nejdříve jsem při vyhodnocování dotazníků zjišťoval, která zařízení měla 

praktickou zkušenost se zapojením ITP do práce s PUD ve skryté drogové scéně 

v minulosti a která v současnosti (rozuměj v roce 2009). Toto rozdělení je důležité pro 
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rozlišení, jaký je rozdíl mezi názory těch zařízení, která znají koncept ITP jen 

z teoretického pohledu, a těch, kteří s nimi mají i praktickou zkušenost. 

 Tímto způsobem jsem rozdělil zkoumaný soubor padesáti devíti respondentů na 

ty, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a žádnou zkušenost s ITP nemají (38 

zařízení - 64,4 %), a na zbývajících 21 zařízení (35,6 %), která s nimi pracovní 

zkušenost mají (viz graf č. 1). 

Graf č. 1: Respondenti dle zkušenosti s ITP (N=59)

bez zkušenosti
38

se zkušeností
21

 

 Těchto 21 zařízení jsem rozdělil podle doby, kdy s ITP pracovali. První skupina 

pracovala s ITP jen v minulosti a v současnosti již od těchto aktivit upustila (10 

zařízení, tj. 16,9 %), druhá skupina pracovala s ITP v minulosti a pokračuje v této 

činnosti i v současnosti (7 zařízení, tj. 11,9 %) a třetí skupina respondentů začala s ITP 

pracovat až v současnosti (4 zařízení, tj. 6,8 %). Přehledně jsou tyto výsledky zobrazeny 

v grafu č. 2. 
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Graf č. 2: Respondenti dle období, ve kterém s ITP pracovali (N=21)

jen v současnosti
4

jen v minulosti
10

v minulosti i v současnosti
7

 

4.5.2 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají udržovat nízký výskyt viru HIV a omezovat šíření 
VHB a VHC mezi problémovými uživateli drog 
Skupina respondentů se zkušeností s ITP i skupina respondentů bez zkušenosti 

s ITP se téměř shodovala v míře souhlasu s výrokem „ITP pomáhají udržovat nízký 

výskyt viru HIV a omezovat šíření VHB a VHC mezi PUD“ – 95 % respondentů v obou 

skupinách zcela i částečně souhlasilo s výše uvedeným výrokem (viz graf č. 2 

znázorňující skupinu respondentů se zkušeností s ITP). 

Graf č. 3: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 1 (N=21)

spíše ano
57%

rozhodně ano
38%

nevím
5%
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Ani podrobnější pohled na respondenty se zkušeností s ITP rozdělené dle 

období, ve kterém s ITP pracovali, nepřináší žádné změny (viz tabulka v příloze č. 4). 

 

Z pohledu snižování infekčních onemocnění HIV, VHB a VHC je pro tém ěř 

všechny respondenty (95 %) práce ITP na drogové scéně významná. 

 

4.5.3 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají snižovat po čet úmrtí z p ředávkování drogou mezi 
problémovými uživateli drog 
Výsledky respondentů, kteří uváděli míru souhlasu s výrokem „ITP pomáhají 

snižovat počet úmrtí z předávkování drogou mezi PUD“, nejsou tak jednoznačné. 

U respondentů se zkušeností s ITP i bez zkušenosti s ITP sice souhlas s tímto výrokem 

převažuje (53 % u „zkušených“, resp. 42 % u „nezkušených“), je však třeba brát v potaz 

nezanedbatelný podíl nesouhlasících (viz graf č. 4). 

Graf č. 4: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 2 (N=21)

nevím
14%

spíše ne
33%

spíše ano
43%

rozhodně ano
10%

 

Tabulka v příloze č. 5 dodává zajímavý detail: ve skupině respondentů se 

zkušeností s ITP oproti skupině respondentů bez zkušenosti s ITP ubylo 

nerozhodnutých ve prospěch souhlasících. Dále je z tabulky viditelný převažující 

nesouhlas s výše uvedeným výrokem u té skupiny respondentů se zkušeností s ITP, 

která s nimi pracovala jak v minulosti, tak v současnosti – 43 % souhlasících, oproti 

57 % nesouhlasících. 
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Z výsledků je patrné, že názory respondentů na práci ITP v oblasti 

snižování počtu smrtelných předávkování mezi PUD jsou nejednoznačné – 

s výrokem se ztotožňuje pouze polovina respondentů se zkušeností s ITP. 

 

4.5.4 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají u čit problémové uživatele drog zásadám 
bezpečnějšího užívání drog 
S výrokem „ITP pomáhají učit PUD zásadám bezpečnějšího užívání drog“ se 

částečně či zcela ztotožňuje naprostá většina respondentů se zkušeností s ITP (viz graf 

č. 5). 

Graf č. 5: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 3 (N=21)

rozhodně ano
33%

spíše ano
67%

 

Z tabulky v příloze č. 6 je dále patrné, že ve skupině respondentů se zkušeností 

s ITP rozdělené dle období, ve kterém s ITP pracovali, nelze najít rozdíl. 

 

Všichni respondenti se zkušeností s ITP tedy považují práci ITP v oblasti 

edukace jiných uživatelů drog zásadám bezpečnějšího užívání drog za velice 

významnou. 
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4.5.5 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají u čit problémové uživatele drog zásadám bezpe čného 
sexu 
Skupina respondentů se zkušeností s ITP i skupina respondentů bez zkušenosti 

s ITP se téměř shodovala v míře souhlasu s výrokem „ITP pomáhají učit PUD zásadám 

bezpečného sexu“ – téměř 70 % respondentů v obou skupinách zcela i částečně 

souhlasilo s výše uvedeným výrokem (viz graf č. 2 znázorňující skupinu respondentů se 

zkušeností s ITP). 

Graf č. 6: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 4 (N=21)

nevím
5%

spíše ne
29%

spíše ano
52%

rozhodně ano
14%

 

Tabulka v příloze č. 7 ukazuje zajímavý fakt: Ve skupině respondentů se 

zkušeností s ITP se sice zmenšil počet nerozhodnutých, avšak ve prospěch 

nesouhlasících. 

 

Dvě třetiny respondentů se zkušeností s ITP považuje práci ITP v oblasti 

edukace jiných uživatelů drog zásadám bezpečného sexu za významnou, na rozdíl 

od zbývající třetiny, která se s prací ITP v této oblasti neztotožňuje. 

 

4.5.6 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají motivovat problémové uživatele drog ke zm ěně 
životního stylu sm ěrem k abstinenci 
Názor skupiny respondentů se zkušeností s ITP i skupiny respondentů bez 

zkušenosti s ITP na výrok „ITP pomáhají motivovat PUD ke změně životního stylu 
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směrem k abstinenci“ byl podobný – částečně nebo zcela s ním nesouhlasilo 67% 

respondentů ze skupiny se zkušeností s ITP a 61 % respondentů ze skupiny bez 

zkušenosi s ITP (viz graf č. 7 znázorňující skupinu respondentů se zkušeností s ITP). 

Podrobnější pohled na tabulku v příloze č. 8 reflektující období, ve kterém 

respondenti s ITP pracovali, přináší další významný detail – ve skupině respondentů se 

zkušeností s ITP z minulosti i ze současnosti částečně nesouhlasí až 86 % 

respondentů17. 

Graf č. 7: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 5 (N=21)

spíše ne
67%

nevím
4%

spíše ano
19%

rozhodně ano
10%

 

Z výsledků tedy vyplývá, že dvě třetiny respondentů se zkušeností s ITP si 

myslí, že ITP nemotivují ostatní uživatele drog k abstinenci. 

 

4.5.7 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají motivovat problémové uživatele drog k vým ěně 
injek čního materiálu či jeho bezpe čné likvidaci 
Úplně všichni respondenti částečně či zcela souhlasí s výrokem „ITP pomáhají 

motivovat problémové uživatele drog k výměně injekčního materiálu či jeho bezpečné 

likvidaci.“ (viz graf č. 8). 

Při podrobnějším pohledu na výsledky obsažené v tabulce v příloze č. 9 se 

dozvíme pouze jednotlivé poměry mezi variantou „rozhodně ano“ a „spíše ano“: např. u 

                                                 
17 Těžko by se dalo čekat, že sice stabilizovaný a pracující uživatel drog bude ostatním klientům obrazně 
„kázat vodu a pít víno“. 
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skupiny respondentů pracujících s ITP v minulosti i současnosti zcela souhlasí naprosto 

všichni respondenti. 

 

Všichni respondenti se zkušeností s ITP považují práci ITP v oblasti 

podporování jiných uživatelů drog k výměně použitých injekčních stříkaček za 

velice významnou. 

 

Graf č. 8: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 6 (N=21)

spíše ano
14%

rozhodně ano
86%

  

 

4.5.8 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají eliminovat riziko poran ění o injek ční st říkačku 
sběrem t ěchto pohozených injek čních st říkaček na ve řejném 
prostranství 
Zcela či částečně s výrokem „ITP pomáhají eliminovat riziko poranění 

o injekční stříkačku sběrem těchto pohozených injekčních stříkaček na veřejném 

prostranství“ souhlasí 86 % respondentů se zkušeností s ITP, obdobně jako 89 % 

respondentů bez zkušenosti s ITP (viz graf č. 9 znázorňující skupinu respondentů se 

zkušeností s ITP). 
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Graf č. 9: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 7 (N=21)

rozhodně ano
57%

spíše ano
29%

spíše ne
14%

 

 Podrobnější výsledky zohledňující období, ve kterém měli respondenti zkušenost 

s ITP, lze najít tabulce v příloze č. 10. 

 

Práce ITP z pohledu snižování rizika poranění o pohozenou injekční 

stříkačku je pro velkou část respondentů se zkušeností s ITP (86 %) významná. 

 

4.5.9 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají monitorovat drogovou scénu 
Míra souhlasu s výrokem „ITP pomáhají monitorovat drogovou scénu“ se 

u skupiny respondentů se zkušeností s ITP a bez zkušenosti s ITP nepatrně liší. Zatímco 

u těch, kteří přímou zkušenost s ITP nemají, zcela či částečně souhlasí úplně všichni 

respondenti; u těch, kteří s nimi zkušenost mají, souhlasí částečně či zcela 95 % 

respondentů (viz graf č. 10). 
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Graf č. 10: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 8 (N=21)

rozhodně ano
67%

spíše ano
28%

spíše ne
5%

 

Jeden respondent (5 %), který s výše uvedeným výrokem spíše nesouhlasil, se dá 

v tabulce v příloze č. 11 nalézt ve skupině respondentů, která měla zkušenosti s ITP 

z minulosti, v současnosti však již s ITP nepracují. 

 

Téměř všichni (95 %) respondenti se zkušeností s ITP považují práci ITP 

monitorovat drogovou scénu jako významnou. 

 

4.5.10 Postoj respondent ů k tvrzení: indigenní terénní pracovníci 
pomáhají problémovým uživatel ům drog na skryté drogové 
scén ě budit d ůvěru ke službám pro uživatele drog a 
motivovat je ke kontaktu s nimi 

Skupina respondentů se zkušeností s ITP i skupina respondentů bez zkušenosti 

s ITP se téměř shodovala v míře souhlasu s výrokem „ITP pomáhají PUD na skryté 

drogové scéně budit důvěru ke službám pro uživatele drog a motivovat je ke kontaktu 

s nimi“ – 90 % respondentů v obou skupinách zcela i částečně souhlasilo s výše 

uvedeným výrokem (viz graf č. 11 znázorňující skupinu respondentů se zkušeností 

s ITP). 
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Graf č. 11: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 9 (N=21)

rozhodně ano
38%

spíše ano
52%

nevím
5%

spíše ne
5%

 

Jak je patrné z tabulky v příloze č. 12, která podává podrobný přehled dat 

rozdělených podle minulé či současné zkušenosti s ITP, výsledky jsou stále homogenní. 

 

Významná část (90 %) respondentů se zkušeností s ITP považuje úlohu ITP 

vytvářet důvěru a motivovat skryté uživatele drog ke kontaktu se službami pro ně 

určené za důležitou. 

 

4.5.11 Postoj respondent ů k tvrzení: pro samotné indigenní terénní 

pracovníky je práce na drogové scén ě motiva čním faktorem 

pro zm ěnu životního stylu sm ěrem k drogové abstinenci 

Výsledky míry souhlasu respondentů na výrok „Pro samotné ITP je práce na 

drogové scéně motivačním faktorem pro změnu životního stylu směrem k drogové 

abstinenci“ se u obou skupin respondentů liší – zatímco ve skupině respondentů bez 

zkušenosti s ITP má největší podíl odpověď „nevím“ (39 %), u respondentů ze skupiny 

se zkušeností s ITP již převažuje úplný či částečný souhlas s výše uvedeným výrokem 

(57 %; viz graf č. 12). 
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Graf č. 12: Míra souhlasu respondentů se zkušeností s ITP s výrokem č. 10 (N=21)

rozhodně ano
5%

spíše ano
52%

nevím
14%

spíše ne
24%

rozhodně ne
5%

 

Při podrobném pohledu na tabulku v příloze č. 13 lze vidět, že u skupiny 

respondentů se zkušeností s ITP došlo ke snížení počtu nerozhodnutých odpovědí ve 

prospěch souhlasících. I tak je však u tohoto výroku podíl nerozhodnutých respondentů 

ze všech deseti otázek zkoumajících zapojení ITP do terénní práce s PUD největší. 

 

Více než polovina (57 %) respondentů se zkušeností s ITP souhlasí s tím, že 

práce na drogové scéně může samotné ITP podpořit v rozhodnutí nastoupit cestu 

drogové abstinence, téměř třetina (29 %) však s touto myšlenkou nesouhlasí. 

 

4.5.12 Důvody pro nevyužívání indigenních terénních pracovní ků 
při práci na drogové scén ě 

Jako vedlejší cíl výzkumného šetření jsem si stanovil úkol zjistit, z jakých 

důvodů respondenti v současnosti nevyužívají ITP pro práci s PUD na drogové scéně. 

Logicky jsem se dotazoval pouze třiceti osmi respondentů ze skupiny, která s ITP nikdy 

nepracovala, a deseti respondentů, kteří s ITP mají pracovní zkušenost jen z dřívějška. 

Jak je vidět z výsledků uvedených v tabulce v příloze č. 14, není mezi těmito dvěma 

skupinami markantní rozdíl, který by zohledňoval dřívější zkušenost a úplnou 

nezkušenost s ITP. Proto na tomto místě budu referovat o obou skupinách zároveň (tedy 

o skupině 48 respondentů). 
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Pro 18 respondentů je nedostatek financí tím nejčastějším důvodem, a to 

v kombinaci se všemi dalšími navrženými možnostmi odpovědí (nejčastěji se v této 

oblasti objevovala odpověď šesti respondentů uvádějících jako důvod finanční stránku 

věci; a dále kombinace finančních a personálních důvodů – takto odpovídali čtyři 

respondenti). Další výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 13. 

Graf č. 13: Důvody pro nevyužívání ITP při práci na drogové scéně (N=48)

8

9
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12

13

18

Nemáme dostatek informací o fenoménu ITP.

Jiný důvod.

Neztotožňujeme se se zapojením stabilizovaného uživatele drog do práce
na drogové scéně.

Uživatelé drog, které máme v kontaktu, nemají zájem vykonávat tuto
činnost.

Nemáme dostatek profesionálních terénních pracovníků, kteří by se
věnovali výběru a školení potenciálních zájemců o ITP.

Nemáme dostatek finančních prostředků na provoz programu ITP.

počet respondentů

 

Respondentům, kteří se nespokojili s navrženou škálou odpovědí, jsem dal 

možnost vyjádřit se svými slovy. To využilo celkem 9 respondentů. V grafu č. 13 jsou 

jejich odpovědi uvedeny jako „jiný důvod“: 

• Jeden z respondentů uvedl, že jim v práci s ITP brání jejich vlastní interní 

pravidla18. 

• Další respondent uvedl více důvodů: nemají zkušenost s ITP, zároveň přiznávají 

svou ambivalenci k přínosu této činnosti pro samotného ITP19. 

• Dva respondenti shodně uvedli, že důvodem pro nevyužívání ITP v jejich 

zařízení je specifický charakter práce s PUD na malém městě20, 21. 

                                                 
18 „Mezinárodní standardy nám neumožňují zapojit indigenní terénní pracovníky do práce na drogové 
scéně.“ 
19 „Je to soubor několika faktorů najednou: nemáme s nimi zkušenost a nemáme zcela jasný postoj k tomu 
jestli to není pro toho konkrétního člověka spíš negativní než pozitivní. Pokud bychom o něm uvažovali 
vždycky bychom to zvažovali individuálně a velice podrobně vůči tomu konkrétnímu člověku.“ 
20 „Specifika terénní práce na malém městě nám moc neumožňuje tento druh práce…“ 
21 „Na malém městě jako je (název města) za exterňáky v podstatě beru klienty, kteří chodí na sekundární 
výměnu a přes ně se dostávají informace do skryté populace uživatelů. Není tady tak rozsáhlá drogová 
scéna, abychom využili exterňáky. Uživatelé, kteří se s námi nesetkávají, jsou lidé většinou drogou ještě 
tak nezasaženi, snaží se svůj drogový problém skrývat, takže pouze navštěvují dealera a chtějí zůstat 



Bakalářská práce  Význam drogově závislých na pomezí 
závislosti a abstinence pro terénní práci 

 65 

• Jeden respondent odpověděl, že o zapojení ITP do práce s PUD nikdy 

neuvažoval22. 

• Další respondent by rád v budoucnosti začal v práci s PUD využívat ITP, 

doposud však nemá připravenou koncepci upravující tuto problematiku23. 

• Dva respondenti (shodou okolností již v minulosti s indigenními terénními 

pracovníky pracovali) uvedli, že mají jiný koncept práce na skryté drogové 

scéně24. 

• A nakonec respondent, který přímo uvedl jako důvod negativní zkušenost s ITP 

z minulosti – konkrétním problémem bylo, že ITP vytvářel bariéru mezi PUD a 

drogovými službami25. 

 

Respondenti na otázku, proč nepracují v současné době na drogové scéně 

s ITP, uváděli nedostatek financí (v osmnácti případech), nedostatek odborného 

personálu (ve třinácti případech), nezájem uživatelů drog vykonávat tuto práci (ve 

dvanácti případech). Deset respondentů se neztotožňuje s konceptem indigenní 

terénní práce a osm respondentů nemá o tomto fenoménu dostatek informací. 

                                                                                                                                               
v anonymitě. Další služby využívat nechtějí. Pro spoustu z nich jsou lidé, kteří jsou ve styku s káčkem, 
něco jako „odpad“, ti co už jsou feťáci. Myslím si taky, že na tak malé scéně, jako je zde, by měl exterňák 
taky určitě větší problémy s přijetím své role napůl pracovník/napůl uživatel a reakce na jeho roli od 
ostatních uživatelů by mohly být i negativní, což si uživatel na malém městě jako je (název města) 
nemůže podle mě dovolit.“ 
22 „Neuvažovali jsme o tom.“ 
23 „Nemáme připravenou koncepci, avšak do (blízkého) budoucna se zavedením institutu indigenního 
terénního pracovníka počítáme. 
24 „Pracujeme formou sekundárního výměnného programu – což má pro nás podobný přínos jako 
indigenní terénní pracovníci, ale nepřináší nám to organizační a provozní starosti jako indigenní terénní 
práce a naši klienti sekundární výměny vykonávají zdarma.“ 
25 „Po dvouleté praxi byly rozporuplné zkušenosti – klientům byla zprostředkována služba, která jim ale 
zamezila či zpomalila vstup do odborných služeb, možné poškození i indigenního pracovníka samotného 
– iluze, že pracuje, je lepší než druzí… Na malém městě jsme měli velký problém obhájit „odbornost“ 
pracovníků – dlouholeté úsilí vyvrátit názor veřejnosti, že feťákům pomáhají zase jen feťáci (nebo 
v lepším případě bývalí feťáci).“ 
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4.5.13 Počet indigenních terénních pracovník ů v roce 2009 
Z výzkumu vyplynulo, že v současné době pracují ITP v jedenácti zařízeních. 

Graficky je početní zastoupení více než padesáti čtyř ITP zobrazeno v grafu č. 14. 

Graf č. 14: Počet ITP pracujících s PUD v roce 2009 (N=11)

1 ITP

1 ITP

2 ITP

2 ITP
3 ITP3 ITP

5 ITP

6 ITP

9 ITP

>11 ITP

>11 ITP

 

Dohromady je v současné době (tj. v roce 2009) v České republice 

minimálně padesát čtyři ITP, kteří poskytují služby uživatelům drog. 

 

4.6 Shrnutí výzkumu 
Smyslem tohoto výzkumu bylo ilustrovat v České republice současnou situaci na 

poli indigenní terénní práce se skrytými uživateli drog. Z výsledků vyplynulo, že více 

než třetina zařízení poskytujících nízkoprahové služby pro drogově závislé klienty ve 

formě terénní práce má s konceptem indigenní terénní práce vlastní zkušenost. 

Zbývající část respondentů, kteří indigenní terénní práci ve svých zařízeních 

neprovozují ani neprovozovali, uváděla nejčastěji jako důvod nedostatek financí (což 

zřejmě souvisí s nedostatečným financováním drogových služeb), nedostatek 

pracovníků, kteří by se ITP věnovali (personální nedostatek souvisí s nedostatečným 

financováním drogových služeb). 

V deseti otázkách jsem se zabýval mírou souhlasu respondentů s naplňováním 

cílů TSP s PUD prostřednictvím ITP. Z výsledků je patrné, že respondenti vnímají 

zapojení ITP do terénní práce s PUD jako částečně či zcela významné zejména v těchto 

oblastech: 
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• udržení nízkého výskytu HIV a snížení výskytu VHB a VHC, 

• učení PUD zásadám bezpečnějšího užívání drog, 

• motivování PUD k výměně použitého injekčního materiálu či jeho bezpečné 

likvidaci, 

• sběr pohozených injekčních stříkaček na veřejných prostranstvích a z toho 

plynoucí snížení rizika poranění, 

• navazování důvěry a podněcování PUD ke kontaktu se službami pro uživatele 

drog, 

• monitorování drogové scény. 

 

Činnost ITP mezi PUD pomáhá snižovat zdravotní a sociální rizika při sdílení 

injekčních stříkaček a jehel a zneužívání drog obecně. Zároveň tato rizika snižuje i tím, 

že učí PUD pravidlům bezpečnějšího užívání drog. Zvyšováním důvěryhodnosti 

drogových služeb a podněcováním PUD ke kontaktu s těmito službami zvyšuje 

dostupnost služeb pro uživatele drog. Sběrem pohozených injekčních stříkaček a jehel 

ITP po nezodpovědných PUD a zároveň apelem na výměnu použitých stříkaček a jehel 

chrání zdraví nejen jednotlivců, ale i celé společnosti. Zároveň tím, že se ITP pohybují 

přímo mezi uživateli drog pomáhají drogovou scénu monitorovat. 

Nejednoznačně se však respondentům jeví přínos ITP v oblasti snižování 

smrtelných předávkování mezi PUD a edukace PUD zásadám bezpečného sexu. Velice 

skeptičtí jsou respondenti k motivování ITP ostatních PUD k abstinenci. O něco lépe si 

však u respondentů stojí přínos samotné indigenní terénní práce jako motivačního 

faktoru k abstinenci. 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se pokusil nastínit význam drogově závislých osob, 

které se vyskytují na pomyslném pomezí mezi závislostí a abstinencí (rozuměj ITP), pro 

terénní práci s problémovými uživateli drog. Nejdříve jsem se podrobně zabýval 

uživateli drog - kompiloval jsem dosavadní odborné poznatky o samotných uživatelích 

drog jako cílové skupině. Poté jsem se zabýval příčinami i důsledky zneužívání drog. 

Dále jsem nastínil koncept terénní sociální práce s problémovými uživateli drog, 

s jejími stěžejními východisky, kterými se řídí, cíli, ke kterým tato práce směřuje, a 

metodami, které používá. V další kapitole jsem popsal teoretický základ samotné 

indigenní terénní práce, který jsem doplnil konkrétním popisem z praxe, tedy Externích 

terénních programů, které fungují pod Terénními programy o. s. SANANIM. Ty mají 

v České republice nejdelší zkušenost v práci s uživateli drog, proto jsem jejich praxi 

bral jako stěžejní. 

V cenzovním kvantitativním výzkumu se všemi terénními programy pro drogově 

závislé a kontaktní centra pro drogově závislé v České republice, které poskytují své 

služby formou terénní práce, jsem se snažil definovat význam ITP pro terénní práci. Ten 

jsem opíral o cíle terénní práce s uživateli drog, jimž jsem se věnoval v teoretické části. 

Zajímavé bylo zjištění, že velká část respondentů spojuje význam indigenní terénní 

práce s principy nízkoprahovosti, minimalizací zdravotních a sociálních rizik 

plynoucích ze zneužívání drog a s ochranou veřejného zdraví. 

Otázkou zůstává, proč pouze třetina nízkoprahových zařízení pro uživatele drog 

pracující přímo na ulici pracuje formou indigenní terénní práce. Částečně jsem si ve 

výzkumném šetření odpověděl, že důvodem je nedostatek financí, personálu, informací 

i klientů, kteří by chtěli vykonávat indigenní terénní práci. Blíže si však tyto důvody 

netroufám hodnotit, není to ani smyslem této bakalářské práce. Budu však rád, když tato 

práce, resp. informace v ní obsažené, pomohou vyvolat v odborných kruzích diskuzi o 

tomto stále ještě ne tak zcela známém fenoménu. 
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Resumé 

Bakalářská práce „Význam drogově závislých na pomezí závislosti a abstinence 

pro terénní práci“ se zabývá zapojením stabilizovaných uživatelů drog do práce na 

drogové scéně pomocí indigenní terénní práce. V teoretické části obecně popisuje 

uživatele drog jako cílovou skupinu terénní sociální práce, věnuje se také východiskům, 

cílům, prostředkům i metodám samotné terénní sociální práce s problémovými uživateli 

drog. Dále ukazuje na praktickém příkladu Terénních programů o. s. SANANIM způsob 

zapojení indigenních terénních pracovníků do terénní práce s problémovými uživateli 

drog. V empirické části se práce zabývá kvantitativním výzkumem, v němž jsou 

zapojeny všechny terénní nízkoprahové služby pro problémové uživatele drog v České 

republice (terénní programy i kontaktní centra s terénní formou práce). Cílem výzkumu 

bylo zjistit, jaký význam má indigenní terénní práce pro naplňování cílů terénní sociální 

práce s problémovými uživateli drog, kolik je vlastně v České republice zařízení, která 

využívala či využívá koncept indigenní terénní práce, a jaké jsou důvody těch zařízení, 

která indigenní terénní práci neprovozují. 
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Summary 

The thesis "The significance of drug users between addiction and abstinence for 

field work" deals involving stabilized drug users to work on the drug scene with 

indigenous field work. The theoretical part describes drug users in general as a target 

group of the social work, deals with the background, objectives, means and methods of 

the actual field work with problem drug users. Further shows a practical example of 

Outreach Programs SANANIM method involving indigenous field workers in field 

work with problem drug users. 

The empirical part of the work deals with quantitative research, which involved all low-

threshold services for problem drug users in the Czech Republic (outreach programs and 

contact centers with the character of field work). The aim of the research was to 

determine the importance of indigenous field work for the objectives of social work 

with problem drug users, how many facilities, that use or used the concept of indigenous 

field work, exactly exist, and what are the reasons for those facilities that do not pursue 

the indigenous field work. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: 

Podíl indigenních terénních pracovníků a terénních sociálních pracovníků na 

celkovém počtu vydaných injekčních setů v Terénních programech o. s. SANANIM 

(1996 – 2009) 
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Terénní sociální pracovníci11 366 25 622 19 431 20 674 44 742 38 260 55 753 104 313 69 153 119 207 143 703 169 858 209 048 160 626

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 



Bakalářská práce  Význam drogově závislých na pomezí 
závislosti a abstinence pro terénní práci 

 82 

Příloha č. 2: 

Dotazník pro terénní programy a kontaktní centra s terénní formou práce 

Tento dotazník, týkající se indigenních terénních pracovníků (stabilizovaných uživatelů 

drog pracujících na drogové scéně), bude sloužit jako materiál k mé bakalářské práci 

na téma „Význam drogově závislých na pomezí závislosti a abstinence pro terénní 

práci“. Zvýrazněte prosím (ztučněním, změnou barvy písma aj.) odpovědi, se kterými se 

ztotožňujete. V případě, že s indigenními terénními pracovníky ve Vašem zařízení 

nepracujete, snažte se prosím odpovědět na všechny otázky, zajímá mne totiž Váš názor 

na plnění cílů terénní sociální práce s problémovými uživateli drog prostřednictvím 

těchto indigenních terénních pracovníků. Vyplněný dotazník poté zašlete co nejdřív na 

můj email skuta@sananim.cz. Děkuji. 

 

Filip Škuta 

student katedry Sociální práce FF UK Praha 

terénní pracovník o. s. SANANIM 

 

1. Indigenní terénní pracovníci pomáhají udržovat nízký výskyt viru HIV a omezovat 

šíření VHB a VHC mezi problémovými uživateli drog. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

2. Indigenní terénní pracovníci pomáhají snižovat počet úmrtí z předávkování drogou 

mezi problémovými uživateli drog. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

3. Indigenní terénní pracovníci pomáhají učit problémové uživatele drog zásadám 

bezpečnějšího užívání drog. 

a) rozhodně ano 
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b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

4. Indigenní terénní pracovníci pomáhají učit problémové uživatele drog zásadám 

bezpečného sexu. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

5. Indigenní terénní pracovníci pomáhají motivovat problémové uživatele drog ke 

změně životního stylu směrem k abstinenci. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

6. Indigenní terénní pracovníci pomáhají motivovat problémové uživatele drog 

k výměně injekčního materiálu či jeho bezpečné likvidaci. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 
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7. Indigenní terénní pracovníci pomáhají eliminovat riziko poranění o injekční stříkačku 

sběrem těchto pohozených injekčních stříkaček na veřejném prostranství. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

8. Indigenní terénní pracovníci pomáhají monitorovat drogovou scénu. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

9. Indigenní terénní pracovníci pomáhají problémovým uživatelům drog na skryté 

drogové scéně budit důvěru ke službám pro uživatele drog a motivovat je ke kontaktu 

s nimi. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

10. Pro samotné indigenní terénní pracovníky je práce na drogové scéně motivačním 

faktorem pro změnu životního stylu směrem k drogové abstinenci. 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 
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11. Pracovali jste ve vašem zařízení s indigenními terénními pracovníky v minulosti (tj. 

do roku 2008)? 

a) ano 

b) ne 

 

12. Pracujete ve vašem zařízení s indigenními terénními pracovníky nyní (tj. v roce 

2009)? 

a) ano 

b) ne 

 

13. Kolik indigenních terénních pracovníků pro vaše zařízení v současné době (tj. rok 

2009) pracuje? 

(pokud v současné době s indigenními terénními pracovníky nepracujete, přeskočte 

prosím tuto otázku) 

a) 1 osoba 

b) 2 osoby 

c) 3 osoby 

d) 4 osoby 

e) 5 osob 

f) 6 osob 

g) 7 osob 

h) 8 osob 

i) 9 osob 

j) 10 osob 

k) 11 osob a více 

 

14. Proč vaše zařízení nepracuje s indigenními terénními pracovníky? 

(Označte ty výroky, s nimiž se ztotožňujete – vynechte prosím tuto otázku, pokud v 

současné době s indigenními terénními pracovníky pracujete.) 

a) Nemáme dostatek informací o fenoménu indigenních terénních pracovníků. 

b) Nemáme dostatek finančních prostředků na provoz programu indigenních 

terénních pracovníků. 

c) Nemáme dostatek profesionálních terénních pracovníků, kteří by se věnovali 

výběru a školení potenciálních zájemců o indigenní terénní práci. 
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d) Neztotožňujeme se se zapojením stabilizovaného uživatele drog do práce na 

drogové scéně. 

e) Uživatelé drog, které máme v kontaktu, nemají zájem vykonávat tuto činnost. 

f) Jiný důvod, uveďte prosím jaký:  

 

 

Děkuji za váš čas strávený vyplněním dotazníku. 
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Příloha č. 3:  

Respondenti dotazníkového šetření 

1. Terénní program o. s. Agarta, Vsetín 

2. Terénní programy o. s. KAPPA-HELP, Přerov 

3. STREETWORK o. s. RES-SEF, Šumperk 

4. Terénní program při Kontaktním centru o. s. Arkáda – sociálně psychologické 

centrum, Písek 

5. Streetwork Zlín, o. s. ONYX, Zlín 

6. Terénní programy Brno, Sdružení Podané ruce, o. s., Brno 

7. Terénní programy Olomouc, Sdružení Podané ruce, o.s., Olomouc 

8. Víceúčelová drogová služba na Blanensku, Sdružení Podané ruce, o. s., Blansko 

9. Drogová služba Vyškov, Sdružení Podané ruce, o. s., Vyškov 

10. Regionální terénní program, Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., 

Plzeň 

11. Ulice – Agentura sociální práce, o. s., Plzeň 

12. Terénní programy o. s. Prostor, Kolín 

13. Centrum terénních programů o. s. Semiramis, Mladá Boleslav 

14. Terénní program při Kontaktním a poradenském centru WHITE LIGHT I., o. s., 

Rumburk 

15. Terénní program při Kontaktním centru WHITE LIGHT I., o. s., Teplice 

16. Terénní programy Teen Challenge, Plzeň 

17. Terénní program P.Centrum, Sdružení Meta, o. s., Jindřichův Hradec 

18. Terénní program při Kontaktním centru Schody, o. s., Žatec 

19. Terénní program Tachov, o. s. Kotec, Tachov 

20. Terénní program Sokolov, o. s. Kotec, Sokolov 

21. Terénní program Cheb, o. s. Kotec, Cheb 

22. Terénní programy Hradec Králové, o. s. Laxus, Hradec Králové 

23. Terénní programy Pardubice, o. s. Laxus, Pardubice 

24. Terénní programy Liberec, o. s. Most k naději, Liberec 

25. Asistent pro terénní kontakt Most, o. s. Most k naději, Most 

26. Terénní program NO BIOHAZARD, o. s. PROGRESSIVE, Praha 

27. Jihočeský streetwork, o. s. Prevent, České Budejovice 

28. Terénní program při Krizovém a kontaktním centru Strakonice, o. s. Prevent, 

Strakonice 
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29. Terénní program při Kontaktním centru Prachatice, o. s. Prevent, Prachatice 

30. Terénní program v Šumperku při Kontaktním centru Krédo, Pontis Šumperk o. 

p. s., Šumperk 

31. Terénní programy v prostějovském regionu při Kontaktním centru Prostějov, 

Sdružení Podané ruce, o. s., Prostějov 

32. Terénní program při Kontaktním centru Netopeer – Víceúčelová drogová služba, 

Sdružení Podané ruce, o. s., Znojmo 

33. Terénní program při Kontaktním centru Charáč, Sdružení Podané ruce, o. s., 

Uherské Hradiště 

34. Terénní program na Novojičínsku, Renarkon o. p. s., Nový Jičín 

35. Terénní program Ostrava, Renarkon o. p. s., Ostrava 

36. Terénní program v sociálně vyloučených lokalitách Frýdek – Místek při 

Kontaktním centru Frýdek – Místek, Renarkon o. p. s., Frýdek – Místek 

37. Terénní program RIAPS Trutnov, organizační jednotka Sdružení ozdravoven a 

léčeben okresu Trutnov, p. o., Trutnov 

38. Terénní program při Kontaktním centru Chomutov, o. s. Světlo, Chomutov 

39. Terénní program při Kontaktním centru Kadaň, o. s. Světlo, Kadaň 

40. Terénní program při Kontaktním centru Karlovy Vary, o. s. Světlo, Karlovy 

Vary 

41. Terénní program při Kontaktním centru Spektrum, Kolpingovo dílo ČR o. s., 

Žďár nad Sázavou 

42. Terénní programy při Kontaktním centru Noe, Diecézní charita Brno – Oblastní 

charita Třebíč 

43. Terénní program při Kontaktním centru pro drogové závislosti Hodonín, 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Hodonín 

44. Terénní programy při Kontaktním centru Chill Out Kyjov, Diecézní charita Brno 

– Oblastní charita Kyjov 

45. Terénní program při Kontaktním a poradenském centru PLUS, Arcidiecézní 

charita Olomouc – Oblastní charita Kroměříž 

46. Terénní program při Agentuře služeb Břeclav, Diecézní charita Brno - Oblastní 

charita Břeclav 

47. Terénní programy o. s. ESET-HELP, Praha 

48. Terénní program při Kontaktním centru pro drogově závislé, Drug Out Klub o. 

s., Ústí nad Labem 
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49. Terénní programy DROP IN o. p. s., Praha 

50. Terénní program při Kontaktním centru Litoměřice, oblastní spolek Českého 

červeného kříže Litoměřice 

51. Terénní program Babylon, o. s. Darmoděj, Jeseník 

52. Terénní program, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., Český Krumlov 

53. Terénní program Auritus, Farní charita Tábor 

54. Terénní program Benešovsko při Kontaktním centru Magdaléna Benešov, o. p. 

s., Benešov 

55. Terénní programy při Kontaktním centru Magdaléna Příbram, o. p. s., Příbram 

56. Terénní programy při Kontaktním a poradenském centru pro drogově závislé, 

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o., Děčín 

57. Terénní programy při Kontaktním centru U Větrníku, Diecézní charita Brno – 

Oblastní charita Jihlava 

58. Terénní programy, o. s. SANANIM, Praha 

59. Romský terénní program, o. s. SANANIM, Praha 
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Příloha č. 4: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají udržovat nízký výskyt viru 

HIV a omezovat šíření VHB a VHC mezi PUD“ 

 

5 2
71,4% 50,0%

2 2
28,6% 50,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

1 11
10,0% 28,9%

8 25
80,0% 65,8%

1 1
10,0% 2,6%

0 1
0,0% 2,6%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 5: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají snižovat počet úmrtí 

z předávkování drogou mezi PUD“ 

 

1 0
14,3% 0,0%

2 2
28,6% 50,0%

0 1
0,0% 25,0%

4 1
57,1% 25,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

1 2
10,0% 5,3%

4 14
40,0% 36,8%

2 9
20,0% 23,7%

3 13
30,0% 34,2%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 6: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají učit bezproblémové 

uživatele drog zásadám bezpečnějšího užívání drog“ 

 

3 1
42,9% 25,0%

4 3
57,1% 75,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

3 14
30,0% 36,8%

7 21
70,0% 55,3%

0 3
0,0% 7,9%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 7: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají učit PUD zásadám 

bezpečného sexu“ 

 

0 1
0,0% 25,0%

5 1
71,4% 25,0%

0 0
0,0% 0,0%

2 2
28,6% 50,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

2 8
20,0% 21,1%

5 18
50,0% 47,4%

1 6
10,0% 15,8%

2 6
20,0% 15,8%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 8: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají motivovat PUD ke změně 

životního stylu směrem k abstinenci“ 

 

0 1
0,0% 25,0%

1 0
14,3% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

6 3
85,7% 75,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

1 1
10,0% 2,6%

3 8
30,0% 21,1%

1 6
10,0% 15,8%

5 21
50,0% 55,3%

0 2
0,0% 5,3%

10 38
100,0% 100,0%

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 9: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají motivovat problémové 

uživatele drog k výměně injekčního materiálu či jeho bezpečné likvidaci“  

 

7 3
100,0% 75,0%

0 1
0,0% 25,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

8 27
80,0% 71,0%

2 11
20,0% 29,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 10: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají eliminovat riziko poranění o 

injekční stříkačku sběrem těchto pohozených injekčních stříkaček na veřejném 

prostranství“  

 

4 2
57,1% 50,0%

2 1
28,6% 25,0%

0 0
0,0% 0,0%

1 1
14,3% 25,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

6 20
60,0% 52,6%

3 14
30,0% 36,8%

0 1
0,0% 2,6%

1 3
10,0% 7,9%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 11: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají monitorovat drogovou 

scénu“ 

 

5 3
71,4% 75,0%

2 25
28,6% 50,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

6 26
60,0% 68,4%

3 12
30,0% 31,6%

0 0
0,0% 0,0%

1 0
10,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 12: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „ITP pomáhají PUD na skryté drogové 

scéně budit důvěru ke službám pro uživatele drog a motivovat je ke kontaktu 

s nimi“  

 

3 2
42,9% 50,0%

4 2
57,1% 50,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

3 20
30,0% 52,6%

5 14
50,0% 36,8%

1 2
10,0% 5,3%

1 2
10,0% 5,3%

0 0
0,0% 0,0%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 13: 

Míra souhlasu respondentů s výrokem „Pro samotné ITP je práce na drogové 

scéně motivačním faktorem pro změnu životního stylu směrem k drogové 

abstinenci“ 

 

1 0
14,3% 0,0%

2 2
28,6% 50,0%

1 0
14,3% 0,0%

2 2
28,6% 50,0%

1 0
14,3% 0,0%

7 4
100,0% 100,0%

0 0
0,0% 0,0%

7 13
70,0% 34,2%

1 15
10,0% 39,5%

2 9
20,0% 23,7%

0 1
0,0% 2,6%

10 38
100,0% 100,0%

ne, nemají

Zkušenost s ITP ze 
současnosti

Zkušenost s ITP z 
minulosti

ano, m
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem

ano, mají

ne, nem
ají

rozhodně ano

spíše ano

nevím

spíše ne

rozhodně ne

celkem
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Příloha č. 14: 

Důvody pro nevyužívání ITP pro práci na drogové scéně podle zkušenosti s ITP 

 

15 3
26,3% 30,0%

13
22,8% 0,0%

6 3
10,5% 30,0%

9 1
15,8% 10,0%

8 0
14,0% 0,0%

6 3
10,5% 30,0%

57 10
100,0% 100,0%

jiné důvody

Celkem

chybějící odborný 
personál pro ITP

nezájem uživatelů drog 
o práci ITP

neztotožnění se s 
konceptem ITP

nedostatek informací o 
ITP

Důvod
Bez praktické 

zkušenosti s ITP
Praktická zkušenost 
s ITP jen v minulosti

nedostatek financí na 
ITP

 


