
Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2012                                      Bc. Kateřina Hošková



Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

Následná péče pro drogově závislé matky 

a jejich děti

Bc. Kateřina Hošková

Katedra speciální pedagogiky

Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

Studijní program: Speciální pedagogika

2012



PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci „Následná péče pro drogově závislé matky a 

jejich děti“ vypracovala pod vedením Doc. PaedDr. Evy Šotolové, Ph.D. samostatně 

na základě vlastních zjištění a za použití pramenů uvedených v seznamu literatury. Dále 

prohlašuji, že tato diplomová práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Praha, 26. listopadu 2012

                                                                                                Bc. Kateřina Hošková



PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří významně přispěli ke zdárnému 

průběhu práce, jmenovitě Doc. PaedDr. Evě Šotolové, Ph.D., vedoucí práce, za užitečné 

rady, pomoc při realizaci práce a čas strávený konzultacemi, dále Mgr. Simoně 

Sedláčkové, vedoucí programu, dalším kolegům, zejména Mgr. Aleně Keblové a 

Mgr. Haně Bulvové a všem klientům projektů Centra pro rodinu DROP In, o.p.s.

Praha, 26. listopadu 2012

                                                                                                         Bc. Kateřina Hošková



NÁZEV: Následná péče pro drogově závislé matky a jejich děti

AUTOR: Bc. Kateřina Hošková

KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky

VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

ABSTRAKT:

Cílem diplomové práce je popsat specifickou klientelu programů pro drogově závislé -

skupinu žen, respektive matek, které mají v anamnéze užívání návykových látek.  

S touto skupinou se klientelou v jistém slova smyslu stávají i jejich děti, a to zejména 

děti předškolního věku. Jedním ze zařízení, které se léčbě těchto žen věnuje, je 

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s., konkrétně program 

Centrum pro rodinu. V práci budou představeny nejen možnosti a postupy práce 

s matkami uživatelkami v původním projektu „Integrace rodiny“, ale pozornost bude 

zaměřena především na nový projekt „Slunečnicová zahrada“, který je pojímán nejen 

jako forma následné péče pro matky, bývalé uživatelky návykových látek, ale rovněž 

s sebou přináší možnost více se zaměřit na vývoj těchto dětí, které byly v prenatálním 

období ohroženy užíváním návykových látek jejich matkami, a jejichž vývoj mohl být 

ovlivněn sociálním prostředím, do kterého se narodily. Budeme se tak zabývat cílovou 

skupinou žen uživatelek a bývalých uživatelek návykových látek a cílovou skupinou 

jejich dětí. Rovněž přiblížíme pojem následná péče v drogových službách, kapitola bude 

věnována vlivu návykových látek na plod a specifickým poruchám učení a chování, 

jejichž vymezení je pro nás při práci s dětmi důležité znát. 

Praktická část má dvě části, z nichž každá se týká příslušné cílové skupiny. Zejména 

jsme se zaměřily na soubor matek zapojených v programu následné péče a hodnotily

několik kritérií, např. počet dětí v péči, charakter bydlení, finanční příjem, délku 

abstinence aj. Popis práce s dětmi je doplněn případovou studií.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Centrum pro rodinu DROP In, o.p.s., Slunečnicová zahrada, ženy uživatelky, drogově 

závislé matky, následná péče, vývoj dítěte



TITLE: The Aftercare for drug addict mothers and their children

AUTHOR: Bc. Kateřina Hošková

DEPARTMENT: The Department of Special Education

SUPERVISOR: Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

ABSTRACT:

The target of this diploma paper is to describe the specific clients of the programmes 

for drug addicts – the group of women – mothers who have ever used drugs. To work 

with this target group, that means to work with the target group of their children too. 

These children are especially in the pre-school age. One of the institutions that provides 

care for these women is The Centre for Family, which is a part of The Centre 

for Prevention and Treatment of Drug Dependence DROP In. In this diploma paper we 

are going to introduce not only possibilities and methods in the former project 

„Integration of Family“, but we are going to focus on the new project „The 

Sunflowers´Garden“. This project is not only the aftercare for mothers, former drug 

addicts, but also brings possibility how to focus on the children´development. These 

children could be threaten by the drugs using during pregnancy and by the social 

surroundings too.  We are going to deal with different target groups, with the group of 

addict women and former addict women and with the group of thein children. We are 

going to describe the term Aftercare and the terms of Specific Learning Disabilities and 

Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. For us it is important to know abou these 

diagnosis. One chapter describes how do drugs influence the fetus.

The experience part has two parts, each is focused on each target group. Our main 

interest was to describe the target group of mothers in the aftercare, especially how 

many children do they have, how do they  live, what is their financial income, what is 

the length of their abstinence etc. The way how we work with children is added with 

the child´s case interpretaion.

KEYWORDS: 

The Centre for Family DROP In, o.p.s., The Sunfowers´ Garden, drug addict women, 

drug addict mothers, The Aftercare, child´s development 



OBSAH

Úvod .............................................................................................................................8

1 Cílová skupina žen – uživatelek návykových látek...............................................10

1.1 Systém péče v historii a dnes.........................................................................10

1.2 Specializovaná zařízení pro léčbu žen uživatelek v současnosti .....................12

1.3 Charakteristika cílové skupiny.......................................................................18

1.4 Centrum pro rodinu Drop in, o.p.s. – projekt Integrace rodiny .......................22

1.4.1 Vznik ambulantního léčebného programu...............................................22

1.4.2 Cíle a služby programu...........................................................................23

1.4.3 Poradenství v programu..........................................................................26

1.4.4 Struktura programu ................................................................................28

1.4.5 Role psychoterapie v programu ..............................................................31

1.4.6 Evaluace programu a navazující služby ..................................................33

1.5 Následná péče pro osoby užívající návykové látky ........................................34

1.5.1 Charakteristika následné péče.................................................................34

1.5.2 Zařízení v České republice, které poskytují služby následné péče drogově 

závislým ženám ...................................................................................................36

1.5.3 Projekt Slunečnicová zahrada.................................................................39

1.5.4 Charakteristika skupiny rodičů zapojených do programu  následné péče.42

1.5.4.1 Cíle praktické části..........................................................................42

1.5.4.2 Charakteristika sledovaného souboru ..............................................43

1.5.4.3 Metody šetření ................................................................................43

1.5.4.4 Interpretace výsledků šetření ...........................................................44

1.5.4.5 Závěr šetření ...................................................................................52

2 Cílová skupina dětí ohrožených působením návykových látek .............................54

2.1 Vliv návykových látek na plod, substituce v období gravidity........................54

2.2 Specifické poruchy učení a chování...............................................................57

2.3 Práce s dětmi v projektu Slunečnicová zahrada..............................................64

2.4 Případová studie dítěte ..................................................................................67

ZÁVĚR.......................................................................................................................70

POUŽITÁ LITERATURA ..........................................................................................72



8

ÚVOD

Již ve své bakalářské práci s názvem „Centrum pro rodinu DROP In, o.p.s.“ (2009) 

jsem se zabývala tematikou drogově závislých žen a matek, respektive gravidních 

uživatelek nealkoholových návykových látek. Popisovala jsem podrobně nejen specifika 

této klientely, včetně nástinu vlivu jednotlivých skupin návykových látek na plod, ale 

rovněž jsem se věnovala popisu projektu „Integrace rodiny“, který je realizován 

nestátním zdravotnickým zařízením Centrum pro rodinu DROP In, o,p.s. Ten nabízí 

možnost ambulantní léčby ženám z výše uvedené skupiny. Ve jmenovaném zařízení již 

šestým rokem pracuji jako terapeut a speciální pedagog.

Z výše uvedeného vyplývá, že zájem zejména odborné veřejnosti o fenomén matek, 

uživatelek návykových látek, v České republice již nějakou dobu trvá, otevřeně se 

však o něm začalo hovořit po roce 1989. V současné době již existuje poměrně široké 

spektrum specializovaných zařízení, poskytujících služby této cílové skupině, a to jak 

formou ambulantní, tak pobytovou. Pro zájemce jsou k dispozici odborné publikace,

jsou pořádány tematicky zaměřené konference. 

Na rozdíl od zahraničí je však velmi malá pozornost věnována zkoumání 

psychomotorického vývoje dětí těchto matek, které byly v prenatální období ovlivněny 

teratogenním působením návykové látky. Za tímto účelem je naším zařízením Centrum 

pro rodinu realizován projekt „Slunečnicová zahrada“, který se zaměřuje na zjišťování 

úrovně psychomotorického vývoje dítěte a následně na intervenci k posílení dětských 

kompetencí v souvislosti s věkem. Projekt „Slunečnicová zahrada“ poskytuje též 

následnou péči abstinujícím či substituovaným matkám, které jsou často doporučovány 

z ambulantního léčebného programu „Integrace rodiny“, kde se již vytvořil 

spolupracující a důvěryhodný vztah terapeut – klient. Do programu následné péče lze 

přijmout i muže, kteří v současné době rovněž abstinují či jsou v substituční léčbě, a 

kteří mají děti ve své péči. S rodičem se pracuje socioterapeuticky, zejména na rozvoji 

kompetencí nutných pro výchovu dítěte. Klientela projektu „Slunečnicová zahrada“ je 

tak dvojí, a sice cílová skupina bývalých uživatelek a cílová skupina jejich dětí.

Jednotlivé kapitoly se tak budou věnovat nejen popisu obou cílových skupin a 

možnostmi práce s nimi, ale kapitola bude věnována též pojmu následná péče obecně, 
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ve vztahu k vývoji dětí abstinujících nebo substituovaných matek zmíníme rovněž 

problematiku specifických poruch učení a chování. 

Vzhledem k tomu, že při své práci přicházím do styku jak s matkami, tak s jejich 

dětmi, přinášíme konkrétní informace o souboru žen zapojených do programu následné 

péče a vzorek dětí demonstrujeme na případové studii.
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1 CÍLOVÁ SKUPINA ŽEN – UŽIVATELEK NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK

1.1 Systém péče v historii a dnes

Námi sledovanou cílovou skupinou, které poskytujeme intervenci v rámci obou 

projektů Centra pro rodinu DROP In, o.p.s., jsou ženy – matky, které mají v anamnéze 

užívání návykové látky. Návykovost u žen není fenoménem několika málo posledních 

let, ale tento problém existoval i před rokem 1989. O přístupu k této klientele 

v minulosti referuje Sedláčková. Užívání nelegálních látek podle ní existovalo i 

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

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

něco nežádoucího, problém se řešil zásahem zvenčí, a to buď umělým přerušením 

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

Středisko drogových závislostí v Apolinářské ulici (dále jen Středisko), do kterého 

klienti přicházeli především kvůli nařízené ambulantní léčbě, klienti zde byli evidováni 

od roku 1971. V tomto středisku mj. pracovali i PhDr. Douda a MUDr. Presl 

(Sedláčková, 2008b).

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

jejímiž klienty se stali právě původní klienti Střediska. V roce 1999 se Nadace změnila 

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

mimo jiné v roce 2000 vzniká projekt „Resocializace matek užívajících psychotropní 

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

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

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

činnost a následně byl přejmenován jako „Integrace rodiny“ (DROP IN, 2012, dostupné

z: http:// www.dropin.cz/index.php/historie-drop-in).

Další organizace, která má četné zkušenosti s prací s touto cílovou skupinou, je

Sananim, o.s. V roce 1998 zahájila provoz terapeutická komunita Karlov, dosud se 

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

dětmi. Za pozitiva společného pobytu matky s dítětem lze vyzdvihnout fakt, že 
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nedochází ke ztrátám citové vazby, matky jsou naopak posilovány ve své mateřské roli 

a získávají celou řadu dovedností. 

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

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

dochází k rozvoji zájmu o toto téma a objevuje se snaha věnovat se této klientele 

alespoň okrajově v rámci jiných programů (např. v některých kontaktních centrech)

(Hošková, 2009).

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

V roce 1971 vznikla první specializovaná léčebna pro závislé ženy Lojovicích 

u Velkých Popovic. Do té doby se ženy léčily na uzavřených odděleních psychiatrie, či 

na protialkoholních odděleních určených pro muže (Heller, Pecinovská, 1996).

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

pro závislost. Přibližně od roku 1913 do 70. let 20. století byl poměr mužů a žen

evidovaných v některé formě léčby 1: 20, do roku 1985 se změnil na poměr 1: 12, 

v roce 1991 byl již poměr u alkoholu 1:5, u nealkoholových drog 1:2,5 (Heller, 

Pecinovská, 1996).

Poměrem mužů a žen zastoupených v léčbě se rovněž zabývá Vobořil. Podle něj 

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

využívání služeb, neodpovídá poměru na drogové scéně, který je ve skutečnosti spíš 2:1

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

o stavu ve věcech drog z let 2001- 2010 se poměr mužů a žen využívajících 

protidrogové služby pohybuje v poměrech 2:1 a 3:1, přičemž se spíš přibližuje první 

hodnotě. (Drogy info, 2012 dostupné z: http://www.drogyinfo.cz/index.php/publikace/v

yrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2010)

Na základě posledního monitoringu lze říci, že mezi žadateli o léčbu je zastoupení 

mužů a žen dlouhodobě stabilní a odpovídá poměru dva muži na jednu ženu. Poměrně

vysoký je podíl žen mezi uživateli stimulancií (34,2 %), mezi uživateli opiátů 

představují ženy 29,6 % (Studničková, Petrášová, 2011).

Za důležitý aspekt v rozmachu užívání návykových látek ženami ve 20. století a 

v době po 2. světové válce vidí Heller a Pecinovská změnu postavení ženy 

ve společnosti – ženy se stávají ekonomicky, společensky i právně nezávislými, jsou
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více vystaveny těžkostem a vnějším vlivům, mají větší společenský přístup 

k návykovým látkám (Heller, Pecinovská, 1996).

Mimo sbližování životního stylu mužů a žen je příčinou nárůstu drogové závislosti 

také reklama, která je hojně zaměřena i na skupinu žen (Nešpor, 2007).

Dá se předpokládat, že práce a zájem o práci s uvedenou klientelou má již mezi

odborníky pevné místo, neboť nejen díky rozvoji reklamy, ale i díky stále vyšším 

nárokům kladeným na výkon člověka, bude pravděpodobně rozvoj závislosti u žen 

pokračovat.

1.2 Specializovaná zařízení pro léčbu žen uživatelek v současnosti

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

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

zvláštní pozornost, neboť jak bude uvedeno dále, vykazují nejen některé specifické 

znaky, ale rovněž s sebou tyto ženy v reprodukčním věku přináší možnosti těhotenství a 

mateřství. Tato cílová skupina vyžaduje vzniku specializovaných pracovišť a programů, 

či úpravě pracovišť stávajících, nevyjímaje zařízení pobytová. Například systém

terapeutických komunit by měl být uzpůsoben péči o dítě, a to co se týče prostředí, tak 

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

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

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

zájem a o dítě se chce starat (Kalina, 2008).

Vzhledem k převažujícímu počtu mužů, jsou léčebné programy koncipovány stále 

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

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

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

méně často léčbu vyhledávají a dokončují ji. Rovněž mají stále menší možnost výběru. 

Z tohoto důvodu se na mezinárodní scéně začínají prosazovat tzv. „genderově-vstřícné“ 

programy, které svým obsahem, ale i volbou léčebných metod, personálu atd. reagují 

na specifické potřeby žen. Základy ošetřovatelského procesu pro ženy uživatelky jsou 
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popsány v publikaci UNODC z roku 2004 (UNODC, 2004, dostupné z: http://www.uno

dc.org/docs/treatment/04-58297_cu%20English%20short.pdf ).  

Pro českou odbornou veřejnost upravil materiál Kalina. Vyplývá z něj následující: 

Ženy mají rozdílné psychologické a sociální potřeby, uzpůsobeno musí být prostředí, 

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

(např. poradenství v oblasti mateřství), musí zde být možnost reagovat na problémy, 

které drogově závislou ženu obklopují např. stud, stigma, těhotenství atd., jiné 

používané metody (např. schopnost pracovat s fyzickým, emočním, sexuálním 

zneužíváním), přátelský přístup k dětem. Skupina těhotných žen vyžaduje 

multidisciplinární přístup, včetně prenatální péče. Důležité je, aby služby byly pro ženy 

snadno dostupné, tedy aby jim bylo umožněno dostát rodinným a mateřským 

povinnostem. Hojně jsou proto služby rozšířené v ambulantních zařízeních, 

v substitučních programech, v zařízeních před pobytem v terapeutické komunitě a po ní 

(Kalina, 2008).

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

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

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

např. pro těhotné HIV pozitivní ženy či těhotné ženy s hepatitis. V obsazení týmu je 

velmi potřebná úloha ženy – poradkyně (Vobořil, 2003).

Péče o cílovou skupinu žen uživatelek je v České republice zajišťována na různých 

úrovních. Podle Sedláčkové se v praxi za nejúčinnější považuje navázání kontaktu 

s klientkou přímo v terénu za spolupráce pracovníků streetwork. Následně je dobré

klientku motivovat k návštěvě ambulantního zařízení. Zde se osvědčuje model využít 

při kontaktu stejného pracovníka, který kontaktoval klientku na ulici. Zde se rodí 

počátek důvěryhodného vztahu. Gravidní klientku je okamžitě nutné navázat 

na gynekologicko-porodnické oddělení (Sedláčková, 2008a).

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

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

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

centrum v Českých Budějovicích, v Hradci Králové aj. (Hošková, 2009).
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Podobnou praxi, jak se klientky dostávají do institucí, uvádí Preslová: 

1. Klientka, která je evidovaná v kontaktním centru, otěhotní. Je s ní tedy možné 

nadále pracovat a doporučit nejvhodnější řešení.

2. Žena, která bere drogy, porodí dítě, u dítěte se rozvine novorozenecký 

abstinenční syndrom. Rovnou z porodnice je informován příslušný sociální 

odbor, který následně kontaktuje protidrogové zařízení.

3. Žena, které bere drogy delší dobu a již má děti, které má v péči. Na situaci 

upozorní většinou okolí (rodina, škola, sousedé) (Preslová, 2003).

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

Zařízení je držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služby 

ambulantní léčba vydaného RVKPP  a registrováno jako odborné sociální poradenství 

podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Popis systému práce a rozšiřujících 

se služeb centra uvedeme v následujících kapitolách.

V případě, že klientka abstinenci nezvládá a navíc žije v nevyhovujících 

podmínkách, např. z důvodu soužití s rizikovým partnerem, či nevyhovujícího či 

žádného bydlení, je indikována do ústavní léčby pobytem v terapeutické komunitě 

Karlov o.s. Sananim. Jedná se o jedinou komunitu v České republice, kde může být 

do léčby přijata matka spolu se svým dítětem.  Zařízení vzniklo v roce 1998, poskytuje 

dlouhodobou léčbu v rozsahu 7-12 měsíců s kapacitou 10 lůžek pro matky s dětmi.

Specifickými cíly v léčbě matek jsou:

 vytvoření pevného svazku mezi matkou a jejím dítětem 

 přijetí role matky; výchova k rodičovství a partnerství

 osvojení si základních dovedností v péči o dítě 

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

partnerském vztahu 

 získání dovedností potřebných k vytvoření bezpečného a zdravého prostředí 

pro sebe a své dítě po návratu z léčby
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Specifické cíle u skupiny dětí těchto matek jsou následující:

 zajištění láskyplné péče matky v období jejího léčení 

 diagnostika zdravotního stavu dítěte a v případě potřeby zajištění jeho 

adekvátního léčení 

 zajištění odpovídající výchovy a tím vývoje dítěte 

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

postižení)

(Sananim, 2012, dostupné z: http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-karlov-

(tkk)/lecba-matek-s-detmi/nase-cile.html)

K vymezení pojmu komunita se vyjadřuje Kratochvíl. Podle něj je komunita 

zvláštní formou skupinové psychoterapie, kde spolu žijí klienti různého, věku, pohlaví a 

vzdělání (existují i komunity specializované např. jako TK Karlov). Do tohoto malého 

modelu společnosti klienti promítají problémy ze svého života a své vztahy k lidem. 

Komunita poskytuje klientovi zpětné informace o jeho chování, podněcuje získání 

náhledu na jeho problémy a podporuje vhodnější způsoby chování (Kratochvíl, 1979). 

Konečným cílem léčby je abstinence od návykových látek a sociální rehabilitace.

Po úspěšném ukončení léčby (v případě TK Karlov léčba trvá 7-12 měsíců) je 

možné pokračovat v Doléčovacím centru s chráněným bydlením. Zde se jedná již 

o službu následné péče, které bude věnována samostatná kapitola. Další službu následné 

péče poskytuje námi realizovaný projekt Slunečnicová zahrada a rovněž např. 

Resocializační zařízení pro drogově závislé ženy a matky s dětmi v Koňákově (viz 

níže).

Skupina gravidních uživatelek vyžaduje zcela jistě zvláštní péči vzhledem 

k nenarozenému dítěti, které je často během těhotenství vystavováno vlivu drog. Velké 

zkušenosti s touto klientelou mají ve FN Motol. Dle MUDr. Vavřinkové rodí na jejich 

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

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo z celkového počtu 

115 984 rodiček 7118 rodiček uživatelek tabáku, 101 rodiček uživatelek alkoholu a 212 

uživatelek ostatních drog (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2011).
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Ambulantní a pobytová péče je matkám uživatelkám a hlavně jejich dětem 

poskytována rovněž v Dětském centru (dále jen Centrum), dřívější kojenecký ústav, 

při  FTN s poliklinikou v Praze. Matky sem bývají odeslány z kontaktního centra, nebo 

jsou podchyceny v porodnici. Matka zde může pobývat s dítětem, nebo 

za ním pravidelně docházet.  Pobyt dítěte může být dobrovolný nebo z rozhodnutí 

soudu. Pokud matka o dítě nejeví zájem, může být dítě dáno do náhradní rodinné péče. 

Z Centra matky většinou odchází do terapeutických komunit nebo doléčovacích center.

Centrum rovněž zpracovává studie dětí, které tímto zařízením prošly. Dle sdělení 

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

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

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

do školního procesu (Lukešová, 2008). Výsledky studie dosud nemáme k dispozici, ale 

jak bude uvedeno níže, na obdobnou tematiku se náš tým zaměřil v projektu 

„Slunečnicová zahrada“.

K právě uvedené praxi Preslová dodává: „Potvrzuje se, že pokud je matka 

po porodu hospitalizována společně s dítětem, je motivovanější k léčení a projevuje 

větší zájem o dítě. Tyto ženy často ve své původní rodině neměly možnost zažít kvalitní 

emoční vztah se svou matkou anebo byly rodinné vztahy nějakým způsobem narušeny. 

O to těžší to mají později se vztahem k vlastnímu narozenému dítěti. Pokud je tato vazba 

přerušena již na počátku, je velice obtížné ji později vytvářet. Drogově závislá matka je 

ve fázi po porodu psychicky labilní, zažívá pocit selhání a viny odloučení od dítěte, 

kojení bývá z důvodu drogové závislosti zastaveno, nachází se v obtížné sociální situaci 

a často se setkává s negativním společenským postojem okolí. Společný pobyt matky 

s dítětem bývá však v našich podmínkách kojeneckých ústavů často technicky či 

administrativně nemožný. Matka bývá od dítěte odloučena a zpětné vytváření vazby je 

obtížné. Ve fázi po porodu je nutné rozhodovat rychle a odborně. Je zapotřebí provést 

včasnou diferenciální diagnostiku, zda se jedná o matku, kdy je léčba možná a nadějná 

a kdy nejeví zájem ani o dítě ani o případnou léčbu“ (Preslová, 2008, s. 283).

Ženy – klientky užívající opioidy využívají často v období gravidity možnost 

převedení na substituci metadonem či subutexem, poměrně nový lék suboxone se nejeví 

jako vhodný pro těhotné. Substituční terapie přináší výhody po všech stránkách, 
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zajišťuje celkové zlepšení bio-psycho-sociálního zdraví matky a lepší prognózu 

pro vývoj jejího dítě (Verster, Bunning, 2007). 

Pro gravidní uživatelku je důležité stabilizovat hladinu drogy. Žena, která si denně 

dochází pro lék do substitučního centra (např. Centra metadonové substituce DROP In, 

o.p.s.), je tak personálem v průběhu celého těhotenství kontrolována, vede méně 

rizikový způsob života. Rovněž u novorozenců se vyskytuje vyšší porodní hmotnost a 

nižší incidence intrauterinní růstové retardace (Vavřinková, Binder, 2006).

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

pracují v metadonovém programu Apolinář. Podle šetření MUDr. Bečky, který 

program dříve vedl, vykazují ženy a muži určitá specifika. Ženy jsou v programu 

úspěšnější, pravidla vnímají jako méně náročná, častěji realizují odchod do abstinence a 

po vysazení substituce zůstávají se zařízením dále v kontaktu. Toto šetření nepotvrzuje 

výsledky studií, že ženy vyhledávají léčebná zařízení méně než muži a dosahují v nich 

horších výsledků. U žen dominují pocity viny vůči dítěti (pokud byly matky přítomny 

novorozeneckému abstinenčnímu syndromu svého dítěte), ty následně způsobují to, že 

matky se snaží uspokojovat všechny požadavky dítěte, objevuje se výchovná 

nedůslednost (Bečka, 2007).

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

z jiných oblastí, z oblasti gynekologie, specializovaných lékařských oborů (např. 

hepatologie, psychiatrie), sociální odbory (zejména orgány sociálně právní ochrany 

dítěte či odbory péče o dítě), soudy, kojenecké ústavy, dětské domovy, v případě práce 

se skupinou dětí klientek také neurolog, rehabilitační lékař, až budou děti ve školním 

věku, tak pravděpodobně také školní psycholog, výchovný poradce aj (Hošková, 2009).

Výše uvedená zařízení splňují požadavky na léčbu, jak je uvádí naši přední 

odborníci (např. Kalina, Vobořil). Programy jsou přizpůsobeny tematice, kterou s sebou 

otázky mateřství a těhotenství přináší, prostředí a personál by měl být přístupný dětem, 

tým, který s klientkou pracuje je složen převážně ze žen terapeutek, ale měl by zde být 

zastoupen i mužský element v podobě mužů terapeutů.
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1.3 Charakteristika cílové skupiny

V této kapitole se pokusíme vymezit cílovou skupinu z pohledu gender 

problematiky. Moderní genderová otázka v sobě nese i zájem o problematiku ženského 

užívání a zároveň její vymezení poukazuje na oblasti, které způsobují těhotné uživatelce

další komplikace.

Slova žena a muž v sobě nesou větší význam, než jen souhrn toho, jak člověk 

vypadá. Je to rovněž určitý soubor vlastností a vzorců chování daného pohlaví. Ostatní 

lidé tak od nich očekávají, jak se pravděpodobně budou chovat, vyjadřovat a čemu se 

věnovat, jak je to z hlediska gender určeno danou kulturou. Od ženy se tak bude 

pravděpodobně očekávat, že budete citově založená, bude mít pečovatelský přístup, 

budete se zajímat o vlastní zevnějšek, nebudete tolik technicky založená jako muž atd. 

(Renzetti, Curran, 2005).

Z hlediska gender problematiky EMCDDA (Evropské monitorovací centrum 

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

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

dívky jsou často k prvnímu užití drogy povzbuzeny staršími partnery.

Základní charakteristiky žen uživatelek podle Vobořila tedy jsou:

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

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

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

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

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

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

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

 Dalším rizikovým znakem je rizikovost spojená s prostitucí žen. EMCDDA 

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

finanční prostředky opatřuje tímto způsobem (z našich zkušeností 

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

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

opiáty představují významné riziko přenosu HIV/AIDS či hepatitid (Ettore,
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1992 in Vobořil, 2003) Je však známo, že např. HIV je mnohem častěji 

přeneseno na ženy provozující prostituci od mužské klientely.

 Dalším specifikem je závislost na lécích, na které se mohou podílet někdy 

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

benzodiazepiny. Tyto léky jsou často předepisovány na potíže ve spojení 

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

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

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

psychického prožívání nemoci než na objektivní příznaky nemoci 

(Janečková, 2002 in Vobořil, 2003).

 Rovněž se objevuje tzv. komorbidita. Velký počet uživatelů návykových 

látek trpí nějakou jinou duševní poruchou. Studie zaměřené na poruchy 

příjmu potravy ukazují na vyšší výskyt užívání alkoholu, kokainu a 

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

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

spojená se sexuálním zneužitím v dětství a dospívání. Typické jsou deprese 

a úzkostné stavy.

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

potravy, vysoké procento žen užívajících léky na uklidnění, rozdílnost diagnostiky u žen 

a mužů, rozdíly v komorbiditě (muži trpí častěji disociální poruchou, patologickým 

hráčstvím), specifika v psychosexuální traumatizaci. Je nutno dbát na prevenci v oblasti 

bezpečného sexu a tuto prevenci zaměřit na velmi mladé dívky. Žen v reprodukčním 

období se samozřejmě týkají problémy spojené s těhotenstvím a mateřstvím (Vobořil, 

2003).

Snadněji uchopitelná specifika přináší Heller a Pecinovská:

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

 Procento poruch a odchylek v psychickém zdraví předcházející onemocnění 

závislostí je u žen vyšší

 Ženy jsou více úzkostné a méně agresivní
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 Začátek abúzu je častěji reakcí na životní nezdary

 Ženy ztrácejí častěji dobré rodinné zázemí

 Častější je kombinace užívání alkoholu a léků

Významné rozdíly jsou i v procesu léčby:

 Ženy spolupracují zpočátku méně často než muži

 V průběhu léčby přijme nutnost abstinovat více žen než mužů

 Ženy více spolupracují při individuálních psychoterapiích, je však zapotřebí 

další léčebný program

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

poté stabilnější (Heller, Pecinovská, 1996).

Nám blízké postřehy rozšiřuje Nešpor:

 Specifickým problémem je riziko poškození plodu v těhotenství – známý je 

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

poruchy osobnosti, vyšší kriminalita, častější sexuální poruchy

 Ženy se dokáží relativně snadno odpoutat od rizikového a závadného prostředí 

závislých na návykových látkách

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

Oproti tomu Kalina (2008) uvádí, že většina žen byla do světa drog přivedena svými 

mužskými partnery a zároveň je jimi v abúzu udržována. Pokud žena žije

s psychopatickým partnerem, který ji má v moci, je navíc ochoten udělat téměř cokoli, 

aby ji odradil od případné léčby (Preslová, 2007).

U skupiny žen uživatelek se navíc předpokládá, že závislá žena s těhotenstvím 

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

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

o své dítě postarat (Preslová, 2003).

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

automaticky svůj životní styl a začne o dítě pečovat. Praxe je však taková, že 
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bez podpory a zařazení do léčebného programu se to zvládnout nedá. Těhotná žena se 

dostává do velice komplikované situace, a to nejen neplánovaným těhotenstvím, ale

právě i díky požadavkům okolí. Klientka často zjistí těhotenství vzhledem k užívání 

pozdě, drogový partner si chce dítě ponechat, avšak bez jakékoliv ochoty něco změnit. 

Taková žena je však stále běžným uživatelem. Tuto situaci navíc doprovází sociální 

problémy, nejistota, pocity viny a konfrontace s mateřstvím. Pokud situaci nezvládne, 

je vnímána jako špatná matka a je neustále vystavena kontrole. Rozporuplný je i přístup 

profesionálů, jedni odmítají, aby motivací k léčbě ze závislosti bylo dítě, druzí 

se naopak domnívají, že pokud dítě nepomůže klientce k abstinenci, bude pak obtížné 

hledat jiný motiv (Preslová 2007, 2008).

Z předcházejícího textu lze vyvodit závěr, že drogová závislost postihuje ženu 

po mnoha stránkách, a to po stránce zdravotní (infekce, zdravotní stav), psychické 

(deprese, stud, traumata), sociální (odsouzení a izolace), významným způsobem 

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

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

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

a vystoupit z vlivu mužských partnerů (Hošková, 2009).

Obecně se v našem programu setkáváme s dvojím typem klientky, a sice mladá 

uživatelka pervitinu, věk 18-22 let, látku užívá se známými, otec dítěte o dítě často 

zájem nemá. Své užívání, nadužívání či závislost si nepřipouští, nemá zatím dostatek 

zodpovědnosti vůči svému dítěti, i když je často sociální pracovnicí vybídnuta k nástupu 

do léčby, toto často neguje a dítě je svěřeno do péče prarodičů, v jejichž domácnosti se 

matka často vyskytuje, se svým dítětem je alespoň v občasném kontaktu, a nemá tak 

důvod svůj životní styl měnit. Zdravotní stránka je zatím více méně příznivá. 

Druhým typem klientky je žena starší, věkem okolo 30 let. Jedná se o uživatelku 

heroinu, která ho aplikuje po dobu mnoha let, nejčastěji nitrožilně. Některé ženy užívají 

Subutex, který si však opatřují nelegálně. Otec dítěte je často uživatel s obdobnou 

délkou užívání. Zdravotní stav u této klientky je již komplikován infekčními nemocemi, 

nejčastěji hepatitis B, C, vyskytují se další zdravotní komplikace. Žena má většinou 

nějaké sociální zázemí, které sdílí se svým partnerem, většinou žijí u jedněch z rodičů.

Situace je komplikována finanční tísní, ženy provází četné dluhy, exekuce, crimina.
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Tyto ženy pak dítě berou jako příležitost opustit dosavadní životní styl, což se jim daří i 

díky možnosti využít substituční léčbu.

1.4 Centrum pro rodinu Drop in, o.p.s. – projekt Integrace rodiny

Následující kapitolu věnujeme popisu projektu „Integrace rodiny“, který poskytuje 

ambulantní léčebný strukturovaný program. Získáme tak lepší představu, jakým 

programem prochází většina matek, které následně přechází do doléčovacího programu 

„Slunečnicová zahrada“. Vycházet budeme z vlastních pracovních zkušeností

v programu a z vnitřních materiálů jako je např. Manuál Centra pro rodinu, Koncepce 

realizace projektu a statistiky projektu. Pokusíme se tedy ukázat způsob práce s touto 

klientelou v praxi.

1.4.1 Vznik ambulantního léčebného programu

Projekt „Integrace rodiny“ (dříve „Resocializace matek užívajících psychotropní 

návykové látky a monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech“) 

zahájil svou činnost v roce 2000 při nízkoprahovém středisku Drop In, o.p.s. Klientky 

se z velké části rekrutovaly z klientek jiných programů Drop In. Brzy se však ukázalo, 

že realizovat takovýto program, jehož cílem je abstinence a stabilizace klientek 

po stránce zdravotní, psychické i sociální, může být v prostorách střediska pracujícího 

převážně s nemotivovanými klienty na základě služeb Harm-Reduction 

kontraproduktivní a nepříjemné. V roce 2002 tedy vzniklo samostatné zařízení 

pojmenované Centrum pro rodinu, které se zařadilo do služeb poskytujících sekundární 

prevenci. 

Centrum pro rodinu v tuto chvíli poskytuje poměrně komplexní služby 

pro klientelu matek s drogovou anamnézou a pro jejich děti. Realizuje původní 

strukturovaný léčebný program, nově vzniklý program následné péče a dle zákona 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách rovněž poskytuje odborné sociální poradenství. 

Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky bylo zařízení certifikováno jako 
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ambulantní léčba. Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s. je 

registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení a má pevné místo na poli poskytovatelů 

služeb pro uživatele nealkoholových návykových látek (Hošková, 2009).

1.4.2 Cíle a služby programu 

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

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

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

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

navržena řízená substituce v substitučních programech (primárně v Centru metadonové 

substituce Drop In). 

Dílčí cíle programu jsou následující:

 Gravidní ženy a matky směřovat k abstinenci či řízené substituci

 Stabilizovat jejich zdravotní stav

 Řešit a stabilizovat sociální situaci (pomoc při hledání bydlení, zajištění dávek)

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

schopny vytvořit bezpečné zázemí pro své děti

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

zařízení (Sedláčková, 2008a).

Cílovými skupinami programu tedy jsou:

 Gravidní ženy užívající návykové látky

 Matky, které mají děti v péči, užívající návykové látky

 Krátkodobě abstinující klientky, které si jsou nejisté ve svých postojích

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

 Partneři klientek, tatínkové

 Rodinní příslušníci klientek

 Jejich děti
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Klientka se do našeho zařízení dostává způsoby, jaké popisuje Preslová (2003), viz 

výše. Setkáváme se rovněž se situací, kdy novou potenciální klientku doporučí jiná 

klientka, která naším léčebným programem prochází či prošla. V současné době je velká 

část klientely v kontaktu skrze sociální pracovnice orgánů sociálně právní ochrany 

dítěte.

Spektrum nabízených služeb je velice rozmanité, po pracovníkovi vyžaduje 

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

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

intervenci, event. psychoterapeutický výcvik). Rovněž je nutná spolupráce s dalšími 

odborníky a zařízeními. Jedná se především o gynekologicko-porodnická oddělení, 

porodní asistentky, z lékařů je to hepatolog, psychiatr, neonatolog, pediatr, dále pak 

OSPOD, soudy, kojenecké ústavy, o.s. Střep, právní poradna A.N.O., Probační a 

mediační služba, substituční centra, o.s. Sananim – Denní stacionář, TK Karlov, 

Doléčovací centrum s chráněnými byty, Pracovní a sociální agentura, Český helsinský 

výbor aj.

Základní poskytované služby jsou: 

 Poradenství v oblasti sekundární prevence užívání NL

 Včasná intervence

 Individuální psychoterapie

 Skupinová psychoterapie

 Zprostředkování lékařské péče

 Zprostředkování gynekologicko-porodnické péče

 Sociální práce

 Prevence nechtěného těhotenství a chorob šířících se krevní cestou

 Vstupní filtr do substitučních programů

 Psychologické poradenství

 Krizová intervence telefonická i tváří v tvář

 Doporučení do ústavní léčby

 Příprava k porodu

 Fyzioterapie a pohybové aktivity
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 Ergoterapie

 Přednášková činnost v oblasti péče o dítě

 Vitaminový program

 Potravinový program

 Základní zdravotní ošetření

 Testy na přítomnost NL

 Gravitesty

 Monitoring hepatitid

 Podpora klientů při léčbě Interferonem

 Měření přítomnosti alkoholu v krvi

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

 Doporučení do následné péče

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

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

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

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

u drogově závislých žen. Zdá se, že sociálních problémů obecně přibývá.

Službou, kterou by mělo poskytnout každé zařízení pro drogově závislé klienty, ale i 

klienty v jiných krizových situacích, je krizová intervence. Vodáčková přináší definici 

krizové intervence: „Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, 

kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence 

pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné 

kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty 

prvky klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou 

situací. Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby 

dokázal aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu 

přirozených vztahů…“ (Vodáčková, 2002, s. 60)

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

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



26

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

ke krizi (Hajný, 2002).

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

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

(Hošková, 2009). Základní krizovou intervenci můžeme poskytnout i klientovi s akutní 

psychózou, ale spíše ho odesíláme i z důvodu zajištění bezpečnosti ostatních klientů 

do jiného zařízení. S takovouto matkou se samozřejmě můžeme setkat, v tomto případě 

je ale nutné zvážit, nakolik je tato žena schopna vychovávat své dítě.

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

poradenství. Trochu nadstavbovou metodou pak psychoterapie, která je však nedílnou 

součástí procesu změny životního stylu a stabilizace osobnosti závislého jedince. 

Setkáváme se však i s takovou klientelou, která není vůči psychoterapeutickému 

procesu nastavena. K psychoterapii rovněž přistupujeme spíše v pozdějších fázích 

léčby, které ne všechny klientky dosáhnou. Poradenskému procesu a vztahu mezi 

pracovníkem a klientem, jakožto otázce psychoterapie v léčbě závislostí budeme 

věnovat následující kapitoly.

1.4.3 Poradenství v programu

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

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

vyškolený odborník (poradce) a na straně druhé klient. Baštecká pak definuje odborné 

poradenství jako „ působení poradce na klienta, při němž poradce využívá vzhledem 

ke klientově zakázce soudobé poznatky dané odbornosti, seznamuje s nimi klienta a 

ve spolupráci s ním je uplatňuje tak, aby zvýšily klientovu poznávací i citovou schopnost 

orientovat se ve vlastní situaci a v souladu s klientovými silami a vnějšími podmínkami 

ji co nejlépe řešit“ (Baštecká a kol., 2003, s. 343).

V drogových službách se vykytuje nejčastěji poradenství zaměřené na sociální, 

zdravotní, psychologické a právní, praktické životní poradenství (bydlení, trávení 

volného času). Pro přesnější vymezení obsahu poskytovaných služeb je nutné vymezit 
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přesně cílovou skupinu. V případě matek uživatelek vstupují samozřejmě i aspekty 

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

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

dlouhodobé situace, k jeho autonomii a soběstačnosti, dodat klientovi kompetentnost, 

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

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

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

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

ke kterému mají sklony (Hošková, 2009).

Vzhledem k náročnosti práce s touto cílovou skupinou, jsou na odborníky 

v profesích pracujících s lidmi obecně kladeny určité nároky, a to nejen po stránce 

odborné, ale i lidské. Pracovník v poradenském procesu, ale i pracovník vykonávající 

psychoterapii, by měl znát především sám sebe, měl by mít schopnost sebereflexe, mít 

přirozené sociální a komunikační dovednosti, schopnost vcítit se do klienta, schopnost 

respektovat klienta takového jaký je, což ovšem neznamená souhlasit s klientovými 

činy, být autentický – pravdivý a upřímný, udržet svou profesionální roli, motivovat 

klienta k aktivní účasti. To vše vede k tomu, že poradce bude pro klienta důvěryhodný a 

užitečný. Účinnost poradenského procesu závisí tedy i na kvalitě vztahu mezi 

pracovníkem a klientem (Broža, 2008). 

Vstupem klienta do poradenského procesu a do služby bývá často diagnostický 

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

terapeutického vztahu (Nešpor, 2003). V našem zařízení je při úvodních setkáních 

klientovi založena dokumentace, a to jak v elektronické podobě (přístup je 

zaheslovaný), tak v papírové podobě. Z každého setkání je pořízen zápis, tzv. dekurz. 

Součástí dokumentace jsou zpracované individuální plány, kopie různých zdravotních 

vyšetření, rozsudků soudů, dotazů ze strany OSPOD (orgán sociálně právní ochrany 

dítěte). Rovněž vkládáme všechny zprávy o klientce, které opustily naše zařízení.

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

s sebou do poradenského procesu přináší stud, obavy a nedůvěru a často řadu intimních 

problémů, snažíme se „naplňovat standardy dobré praxe“, jednat s klientkami vhodným 

způsobem a vytvářet jim bezpečné prostředí. Zařízení má vypracovaný Etický kodex 



28

pro členy týmu, Práva klientů. Pracovníci jsou povinni se průběžně vzdělávat a pracovat 

pod pravidelnou supervizí (Hošková, 2009).

1.4.4 Struktura programu

Strukturovaný program pro cílovou skupinu probíhá v několika fázích, doba 

setrvání v programu je stanovena na dva roky. Není to však pravidlem. Některé klientky 

v průběhu léčby selžou, léčba jiných vyžaduje delší časový úsek.

První fází je fáze diagnosticko-diferencionální. Ta vyžaduje spolupráci 

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

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

služeb. Klientky dostávající specifické informace o možnostech porodu, zdravotní péče 

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

kontakt s klientkami a seznámit je tak s nabízenými službami.

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

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

Navázání kontaktu je realizováno vstupním rozhovorem. Dochází ke zhodnocení 

zdravotního, sociálního i psychického stavu, je odebrána anamnéza užívání návykových 

látek, jsou řešeny otázky těhotenství a prenatální péče dítěte. V následujících 

motivačních pohovorech se rozhodujeme o dalším postupu. Motivovaná klientka je 

přijata do programu, podepisuje Pravidla pro klienty, Dohodu o poskytování služeb, 

Souhlas s vedením zdravotnické dokumentace, je stanoven dlouhodobý a krátkodobý 

individuální plán. 

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

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

substituční léčba či pobyt v ústavní léčbě. Základním úkolem je stabilizace klientky a 

abstinence, případně substituce. Je-li klientka gravidní, nedoporučuje se vzhledem 

ke zdraví a donositelnosti plodu detoxifikace, a to vůbec ne v 1. a 3. trimestru. Klientky 

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

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

Do léčby je rovněž indikována, pokud se ukáže, že není schopna dále plnit pravidla 
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programu, tedy nedaří se jí abstinence, pohybuje se dále v rizikovém prostředí, 

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

dítě bude odebráno (Hošková, 2009).

Jak jsme již výše naznačily, pro těhotnou uživatelku opiátů je pro celkovou 

stabilizaci zdravotní, psychické i sociální stránky nejvýhodnější převedení na legální 

řízenou substituci, která je poskytována v některém ze substitučních center. Substituci

vymezuje Popov: „Substituce návykových látek je terapeutický postup, při kterém je 

původně užívaná návyková látka (ilegálního původu, účinkující krátkodobě, obsahující 

někdy toxické příměsi, často s neznámou koncentrací a aplikovaná velmi často 

rizikovým způsobem, tj. intravenózně, nesterilně) nahrazena látkou – lékem –

s výhodnějším bezpečnostním profilem (tj. se známou koncentrací, bez toxických 

příměsí, s delším účinkem v organismu, užívanou většinou perorálně a podávanou, resp.

předepisovanou lékařem podle příslušných předpisů o léčbě a v souladu se zákonem 

o zacházení s omamnými a psychotropními látkami“ (Popov, 2003, s. 221).

Pro nástup do substitučního programu musí žadatel splnit určitá pravidla, např. dva 

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

přednost. Klientka je v každodenním kontaktu s personálem Centra metadonové 

substituce, a je tedy nepřetržitě nějakým způsobem monitorována. V substitučních 

programech se klientka rovněž učí dodržovat pravidla, být v denním kontaktu. 

Na zvážení lékaře závisí, zda bude klientka substituována metadonem či subutexem, 

nověji suboxonem. V případě substituce subutexem by původní dávka opiátu neměla 

přesahovat 1,5 gramu, neboť pak by subutex svými účinky nedostačoval. 

Samozřejmě mapujeme dosavadní gynekologickou péči. Ta bývá ve většině 

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

poruchy menstruačního cyklu a často si ani možnost otěhotnění nepřipouštějí. 

V takových případech zprostředkováváme péči u specialistů ve FN Motol. 

Nezbytné je zjistit, zda si chce klientka dítě vůbec ponechat. V případě, že se 

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

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

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

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

ze strany orgánu sociálně právní ochrany dítěte a dítě může být svěřeno do péče 
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prarodičů, do péče kojeneckého ústavu, nebo je nad jeho výchovou stanoven dohled a 

matka má jako podmínku stanoveno absolvovat nějaký druh léčby.

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

směřujeme do terapeutické komunity či psychiatrické léčebny. Pokud abstinuje, 

můžeme se pokusit najít bydlení v některém z azylových domů.

V této fázi se hodnotí zejména schopnost dodržovat daná pravidla programu, plnit 

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

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

na zodpovědnost matky.

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

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

Pokud klientka úspěšně prošla fázi nízkoprahovou, daří se jí dodržovat pravidla 

programu, přechází do fáze tematické. Ta trvá 6-12 měsíců. Frekvence kontaktu může 

být snížena na 1x týdně. V této fázi by klientka měla být více méně stabilizovaná. 

V případě, že žije u rodičů, začíná si uvědomovat svou vlastní osobnost a touží po 

separaci, uvědomuje si také partnerské problémy (Sedláčková, 2008a).

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

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

kontinuální terapeutický vztah. Je dále monitorována abstinence či docházení 

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

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

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

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

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

navštěvují klientky i tematickou skupinu v délce trvání 3 měsíců, kde se pracuje 

na základě objednávek ze strany klientek. Do tematické skupiny přechází klientky 

ze skupiny motivační, která je novou metodou práce. Ta je určena pro zatím nepříliš 

stabilní klientky s neupevněnými sociálními dovednostmi.

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

spolu s klientkou individuální plán. Neopomenutelnou součástí tematické fáze je 

sociální práce, neboť klientky si začínají uvědomovat nutnost řešit problémy způsobené 

svým dřívějším životním stylem.
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Třetí, růstové fáze, trvá 8-12 měsíců. Klientky jsou v této fázi sociálně a zdravotně 

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

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

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

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

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

v této době často opouštějí substituci, zároveň často přestávají pobírat rodičovský 

příspěvek, takže si začínají hledat zaměstnání. Frekvence docházení je individuální, 

zpravidla 1x týdně až 1x za 14 dní. Mimo to se mohou účastnit růstové skupiny. Ta je 

na rozdíl od skupiny tematické uzavřená a musí být vedena terapeutem 

s psychoterapeutickým výcvikem.

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

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

Nejen aktivní klientky, ale i ty, které již program absolvovaly, jsou 1x-2x ročně 

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

1.4.5 Role psychoterapie v programu

Psychoterapie je jednou, ale v komplexním přístupu zdaleka ne jedinou, složkou 

v léčbě osob užívající návykové látky. Přední český odborník Jan Vymětal definuje 

psychoterapii takto: „Psychoterapie je především léčbou (sekundární prevencí), ale i 

profylaxí (primární prevencí) a rehabilitací (terciární prevencí) poruch zdraví, která se 

uskutečňuje výhradně psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační a 

vztahové povahy.“…“Vlastní psychoterapie probíhá jako vědomá, záměrná, 

strukturovaná a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a pacientem“ (Vymětal, 

2004, s. 20).

Psychologické působení ovlivňuje duševní život, chování člověka, jeho meziosobní 

vztahy a tělesné procesy. Usnadňuje navození žádoucích změn, a tak podporuje 

uzdravení či zabraňuje rozvoji nějaké zdravotní poruchy. Jedinec se učí žít jinak než 

doposud, a to tak, že zvyšujeme jeho pravdivé sebepoznání a zvyšujeme kvalitu jeho 

života (tamtéž).
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Psychoterapie je užívána jako metoda systematická (je hlavním postupem 

při prevenci, léčbě a rehabilitaci) či podpůrná (v rámci komplexního léčebného přístupu 

k nemocnému a jeho rodině) (Hanušová, 2004).

Z hlediska objektu dělíme psychoterapii na individuální, kdy se setkání účastní jen 

pacient (klient) a psychoterapeut a terapii skupinovou. Při terapii skupinové jde rovněž

o získání korektivní emoční zkušenosti a zpětné vazby.

Za jeden z účinných prvků psychoterapie je považován vztah mezi klientem a 

psychoterapeutem. Ten vyžaduje alespoň základní míru sympatie na obou stranách. 

Terapeutický vztah v sobě nese rysy vztahu přátelského, ale zároveň je časově 

vymezený a orientovaný pravidly. Klient je veden ke stále větší autonomii, klient je 

zodpovědný za svoje chování a terapeut za vytvoření podmínek ke zdárnému průběhu 

terapie. I v případě vzájemného přiblížení se, musí být terapeut schopen reflektovat, co 

se ve vztahu děje (Bartošíková a kol., 2003). Titíž autoři píší: „Dynamicky orientované 

psychoterapeutické přístupy a školy rozeznávají ve všech mezilidských vztazích 

fenomén, který nazývají přenosem“ (Bartošíková a kol. 2003, s. 31) Jedná se o naděje, 

obavy, touhy, očekávání, které pramení ze zkušenosti klienta, podle kterých jedná 

v situacích, které jsou něčím podobné situacím z minulosti. Jde o nevědomé 

znovuprožívání zážitků, zejména z dětství. Klient se chová, jako by byl terapeut nějakou 

osobou z jeho minulosti, ke které může chovat nejen lásku, ale i nenávist. Rovněž 

terapeut vnáší do vztahu své zážitky a zkušenosti, které se nazývají jako protipřenos. 

Terapeut by měl být schopen dobře odečítat pocity, které v něm klient vyvolává, neboť 

to může ukazovat na pocity, které klient vzbuzuje v ostatních lidech (Kalina, 2003b).

Tak se často stává, že si klientka projikuje do osoby terapeutky svou matku.

Dominantním přístupem v oblasti léčby závislostí je behaviorální a kognitivně-

behaviorální terapie (KBT). Tyto přístupy jsou zaměřené na změnu chování klienta, 

na změnu naučených vzorců chování. KBT pak v sobě kombinuje ovlivňování chování 

s ovlivňováním myšlení. Abychom mohli pacientům pomoci v žádoucí změně, musíme 

pečlivě analyzovat jeho prostředí. Konkrétní cíle si stanovuje klient společně 

s terapeutem a jejich dosahování je pak následně kontrolováno.

Využívají se metody zpevňování žádoucího a nezpevňování nežádoucího, pacient je 

vystavován jemu nepříjemným situacím, zároveň jsou hojně využívány relaxační 

techniky, techniky ke zvládání akutních stavů úzkosti či paniky, klient trénuje nácvik 
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sebekontroly, asertivity, zvládání zátěže, sociální dovednosti aj. (Kratochvíl in 

Bartošíková a kol. 2003).

Jak již bylo výše uvedeno, ač významná metoda práce, v ambulantním programu 

Centra pro rodinu se uplatňuje až v jeho vyšších fázích a ne každá klientka je ochotna 

na sobě touto cestou pracovat. V případě fungování a zajištění bezpečného, emočně 

stabilního a podnětného prostředí pro dítě, se domníváme, že pro nás není „čistá 

psychoterapie“ nezbytnou.

1.4.6 Evaluace programu a navazující služby

Ambulantní léčebný program úspěšně funguje již 12. rokem. Za tuto je evidováno 

498 klientů. Úspěšně strukturovaným programem prošlo cca 60% klientek (Statistiky 

CPR). Za kritérium úspěchu považujeme to, pokud klientka splnila pravidla programu a 

úspěšně se zařadila do společnosti.

Od roku 2010 je realizován rovněž projekt „Slunečnicová zahrada“, který byl 

podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím MŠMT. Doba realizace je

do května 2013, je však nutná udržitelnost projektu po dobu 5 let. Projekt je zaměřen 

na skupinu dětí, respektive prevenci specifických vývojových poruch dovedností 

(motorika, počítání, čtení, psaní, výslovnost, sociální dovednosti), popř. při zjištění 

poruchy na předcházení jejich důsledků a na posilování oblastí vývoje, které vedou 

k úspěšnému zvládání školní docházky. Směrem k jejich rodičům je zaměřen především 

na posilování jejich rodičovských kompetencí. Projekt navazuje na projekt „Sluníčko 

na cestě“, který jsme pilotně realizovaly od roku 2007. Sběrem anamnestických údajů, 

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

spoluprací s dalšími odborníky jsme se snažily monitorovat vrozené vývojové vady, 

předejít psychomotorickým obtížím, emocionálním poruchám a postupem času i 

možným poruchám učení a chování. Dle dostupných údajů lze nyní říci, že ve větší míře 

nebyly zjištěny poruchy závažného charakteru. U jednoho děvčátka ze souboru byla

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

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

(Hošková, 2009). U části dětí můžeme pozorovat zvýšený svalový tonus či opožděný 
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psychomotorický vývoj, a to na základě vyšetření neurologa a fyzioterapeuta. Matkám 

byla však jejich neurologem indikována již v raném věku rehabilitační metoda.

V současném projektu se více zaměřujeme na zhodnocení psychomotorického 

vývoje a na prevenci případné školní neúspěšnosti těchto dětí. Monitoring speciálních 

vzdělávacích potřeb u dětí z této cílové skupiny v České republice zatím chybí.

1.5 Následná péče pro osoby užívající návykové látky

V následující kapitole přejdeme k hlavní oblasti našeho zájmu, a sice k vymezení 

pojmu následná péče a doléčovacích služeb a budeme se podrobněji věnovat zařízením, 

která v současné době poskytují tyto služby ženám, matkám drogovou anamnézou.

1.5.1 Charakteristika následné péče

Pokud hovoříme o následné péči, tak se v procesu změny chování závislého jedince 

jedná o poslední fázi, tedy o intervence zaměřené na udržení léčbou navozených změn 

chování (Marlatt, Barrett 1994 in Kuda, 2003).

Akreditační standardy z roku 2001 definují klientelu následné péče následovně: 

„abstinující osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách s doporučenou 

minimální dobou abstinence 3 měsíce, preference osob, které absolvovaly  detoxifikaci a 

minimálně krátkodobou léčbu (ambulantní či residenční), s náhledem a motivací 

k dlouhodobé abstinenci“ (in Kuda, 2003, str. 208).  Zjednodušeně řečeno, posláním 

služeb následné péče je pomoci závislému vracejícímu se do „normálního světa“ 

vytvořit podmínky pro jeho abstinenci.

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí definuje následnou 

péči takto: „Smyslem následné péče je udržet u klienta změny, které nastaly v průběhu 

léčby, popř. spontánně nebo po předchozích intervencích…“. Pojem doléčování je zde 

definován takto: „doléčování se týká především podpory a udržení abstinence po léčbě. 

V širším pojetí, vycházejícím z bio-psycho-sociálního modelu, lze doléčování definovat

jako soubor všech služeb, které následují po ukončení základního léčebného programu 
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(psychiatrická léčebna, terapeutická komunita atd.), a které ve svém souhrnu pomáhají 

vytvářet podmínky pro abstinenci klienta v životě po léčbě…“(Kalina, 2001). Oba 

termíny tak působí víceméně jako synonyma.

Jak bude možno posoudit i na základě popisu realizace projektu „Slunečnicová 

zahrada“, v rámci následné péče existují různé typy programů, je nutná jejich flexibilita. 

Programy následné péče však musí mít jasně definovaná kritéria pro indikaci vstupu a 

mít vymezené místo v systému péče o drogově závislé (Kuda, 2003).

Hlavní složky programu následné péče pak podle Kudy jsou:

1. Psychoterapie - jde nám o stabilizaci abstinence a stabilizaci klientovy emotivity

2. Prevence relapsu - obava ze selhání je hlavním faktorem pro vstup do programu 

následné péče (relaps – jednorázové porušení abstinence, pozn. aut.)

3. Sociální práce - jedná se především o intervence zaměřené na stabilizaci 

životního stylu, sociálně právní problémy

4. Hledání práce, chráněná pracovní místa a rekvalifikace - zaměstnání je jeden 

ze základních ukazatelů integrace do normálního života (bývalí uživatelé často 

nemají zkušenosti ze zaměstnání, ani vzdělání a často mají záznam v trestním 

rejstříku)

5. Lékařská péče - fyzická stabilizace je rovněž velmi důležitá

6. Práce s rodinnými příslušníky - pokud se do léčby zainteresuje celá rodina, 

výsledná efektivita procesu je vyšší

7. Nabídka volnočasových aktivit -  naučit se „užívat si bez drog“

8. Služba chráněného bydlení - hodně klientů je bez jakéhokoli životního zázemí, 

jedná se přechodné ubytování na dobu zpravidla 6 měsíců (Kuda, 2003, 2008).

Součástí programu následné péče jsou tedy v dnešní době tolik moderní pojmy jako 

socioterapie a sociální rehabilitace. Podle Dvořáka je cílem sociální rehabilitace

„(re)integrace závislého do společnosti prostřednictvím (znovu)nabytých sociálních a 

profesních dovedností a podpůrného sociálního prostředí a vztahů“ (Dvořák, 2003, 

str. 64) Klíčové je zvládnutí sociálních rolí, které umožňují úspěšné začlenění 

do společnosti (tamtéž).
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Lipner definuje podobně cíl socioterapie jako dosažení integrity a kompetence 

uskutečnit své možnosti v daném sociálním prostředí, přiměřenou míru schopnosti se 

adaptovat na prostředí bez ztráty originality a bez ubližování druhým, zvýšení 

sebeuplatnění a vlastní kompetence. Jinými slovy cílem socioterapie je pomoci člověku, 

aby žil co nejvíce podle svého, a to vlastními silami a v souladu se způsoby přijatelnými 

v jeho společenství (Lipner, 2006).

Vztaženo na skupinu drogově závislých matek, může být cílem programů následné 

péče následující: být si jista sama sebou a zvládat mateřskou roli, vytvářet dítěti, které 

má ve své péči, emocionálně stabilní prostředí, zajistit přiměřeně ekonomicky 

saturované podmínky pro život svůj i dítěte a obklopit se hodnotnými společenskými 

vztahy.

1.5.2 Zařízení v České republice, které poskytují služby následné péče 

drogově závislým ženám

Tradiční institucí, která poskytuje doléčovací služby matkám s drogovou 

anamnézou je o.s. Sananim prostřednictvím svého Doléčovacího centra pro matky 

s dětmi.

Základním cílem doléčovacího programu je snižovat riziko relapsu drogové 

závislosti a udržet či rozvíjet pozitivní změny, ke kterým došlo před vstupem 

do doléčovacího centra. Děje se tak prostřednictvím podpůrných, poradenských, 

terapeutických a svépomocných aktivit. Kromě ambulantního doléčovacího programu je 

zde i program chráněného bydlení.

Dílčí cíle programu ambulantního doléčování jsou:

 pomoci klientce obstát v podmínkách běžného života

 orientovat proces doléčování na hledání nového vlastního místa 

ve společnosti - s tím souvisí především nalezení bydlení (vlastní 

byt/pokoj), práce/studium, koníčky (volný čas), přátelé, odpočinek (užívat si 

bez drog), partnerské vztahy

 podpořit samostatnost a sebedůvěru klientky

 podpořit osobnostní růst a dokončení celého léčebného procesu



37

 pomoci při zapojení do pracovního procesu

 pomoci při řešení sociálních a právních problémů

 vytvořit společenství, v němž je klientka akceptována a může uspokojovat 

potřebu sociálních kontaktů

 podpořit dosažení osobní spokojenosti a přijetí sebe samé - s tím souvisí 

především dosažení pocitu svobody (nejsem na ničem a na nikom závislý), 

učení se přijímat osobní výhry i prohry, dokázat myslet na budoucnost / 

plánování a hodnocení

 nabídnout pomoc v krizových situacích

 nabídnout pomoc rodinám a blízkým našich klientek

 pomoci zajistit a zdokonalit se v péči o dítě (Sananim, 2012, dostupné z: 

http://www.sananim.cz/dolecovaci-centrum-pro-matky-s-detmi-(dc-

mat)/nase-cile.html)

Dalším tradičním poskytovatelem služeb pro osoby s drogovou závislostí je 

Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP In, o.p.s., kde kromě 

doléčovacích služeb poskytovaných Centrem pro rodinu, které budou popsány v další 

kapitole, a kterým bude věnována i praktická část, existuje rovněž Centrum následné 

péče, které může matky (bez dítěte) do terapie přijmout, náplň programu pro ně ale není 

nijak specificky přizpůsobena.

Méně známým zařízením je Resocializační zařízení pro drogově závislé ženy a 

matky s dětmi v Koňákově, které funguje od roku 1997. Program je určen ženám 

ve věku 18 – 40 let s dětmi mladšími 11 let a je pobytového charakteru. Program slouží 

matkám, které se dobrovolně rozhodly zbavit své drogové závislosti a absolvovaly již 

léčbu v psychiatrických léčebnách nebo terapeutických komunitách. Ženám je 

umožněno pokračovat v pobytu ve formě chráněného bydlení.

Důraz ze strany terapeutů je kladen na rozvoj motivace ke změně chování matek 

k dětem uspořádání jejich režimu dne ve prospěch fyzického i duševního zdraví 

ve prospěch všech. Využívá se metoda videotréninku, ergoterapie a kognitivně 

behaviorální terapie.
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Léčba se skládá z několika fází a každá fáze je rozdílně dlouhá pro klientky, které 

absolvovaly již tříměsíční pobytovou léčbu v nějakém residenčním zařízení, a 

pro ty, které přichází po detoxu.

Nultá fáze je rozhodovací (trvá 1-3 týdny). Klientka vyřizuje své úřední záležitosti 

(např. sociální dávky, zaregistrování na úřadu práce aj.), nemá rozhodovací právo 

při přijímání nových změn v zařízení, je u ní sledována a podporována abstinence. 

V této fázi nejsou dovoleny návštěvy, dopisy ani telefony. 

Vlastní první fáze je motivační (4 – 10 týdnů). Terapeut společně s klientkou 

vypracovává léčebný plán. Klientka se stává právoplatným členem zařízení. Důraz je 

kladen na dodržování řádu zařízení. Je upevňována její motivace k abstinenci, postupně 

se učí hledat a řešit problémové vztahy. Je umožněn kontakt s rodinnými příslušníky. 

V případě postupu do další fáze obdrží osvědčení.

Druhá fáze se nazývá zodpovědnostní. Trvá 2 – 6 měsíců. Klientka se podílí 

na rozhodování o postupu do další fáze u ostatních klientek. Má plnou zodpovědnost 

za své chování a činy, učí se správně rozhodovat, je připravována na samostatný život.  

Průběžně informuje pracovníky zařízení o postupu při hledání zaměstnání a bydlení, 

v případě potřeby požádá o pomoc v pokračování v abstinenci. Má možnost dvoudenní 

dovolené.

Třetí fáze – osamostatnění (3 – 6 měsíců). Klientka aktivně hledá bydlení a 

zaměstnání v místě bydliště − důraz je kladen na samostatnost, zodpovědnost a 

upevnění v abstinenci. Snaží se pomáhat ostatním klientkám v 1. a 2. fázi. Jedenkrát 

za měsíc má možnost čtyřdenní dovolené, nebo o víkendu možnost třídenního volna. 

Společně s týmem je dohodnut kontakt se zařízením po ukončení doléčovacího 

programu. V závěru klientka písemně zhodnocuje svůj pobyt v zařízení, hodnotí jeho 

klady i zápory. Po ukončení této fáze obdrží písemné osvědčení o úspěšném 

absolvování programu. Součástí programu je vlastní písemné hodnocení klientek 

přestupujících do vyšší fáze (Žižková, 2009).

Poměrně novým zařízením, které se specializuje na doléčování žen, které mají 

problémy se zneužíváním alkoholu, je ALMA FEMINA, o.s. Poskytuje následnou péči 

ženám, které absolvovaly léčbu v Psychiatrické léčebně Bohnice. 
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Předmětem činnosti je: 

 poradenská, konzultační a informační činnost pro ženy, které mají problém se 

zneužíváním alkoholu,

 podpora zařazování žen závislých na návykových látkách zpět do společnosti,

 podpora vlastních aktivit závislých žen,

 pravdivé a ucelené informování laické i odborné veřejnosti (včetně osob 

blízkých závislým) o problematice zneužívání návykových látek u žen a o 

možnostech pomoci, mapování této problematiky.

Kromě ambulantního poradenství jsou k dispozici kreativní a vzdělávací dílny 

(rukodělné dovednosti, práce s tělem a relaxace, neverbální techniky, arteterapeutická 

dílna), sociálně právní a pracovní poradenství, terénní práce, adiktologické  a 

psychiatrické konzultace pro klientky a jejich rodinné příslušníky (ALMA FEMINA 

o.s., 2012, dostupné z: http://www.almafemina.cz/centrum/conabizime.html).

1.5.3 Projekt Slunečnicová zahrada

Projekt “Slunečnicová zahrada“ vznikl především za účelem práce s dětmi našich 

klientek. Z šetření pilotního projektu „Sluníčko na cestě“, bylo zjištěno, že ze 70 dětí, 

které se projektu účastnily, bylo u 70 % z nich zjištěno zvýšené nebo snížené svalové 

napětí, u 20% jiné změny v psychomotorickém vývoji a u 10 % nebyly zjištěny žádné 

významné změny ve vývoji (Sedláčková, 2009).

Na základě těchto výstupů je od roku 2010 realizován projekt „Slunečnicová 

zahrada“. Cílem tohoto projektu je včas odhalit případné vývojové poruchy či obtíže 

plynoucí z nedostatečně rozvinutých dovednosti, které jsou nutné pro úspěch těchto dětí 

ve škole, a vhodnou intervencí její projevy zmírňovat. Nedílnou součástí je posilování 

rodičovských kompetencí nejen vzhledem k jednání se školskými institucemi, ale 

zejména při domácí práci s dětmi (Sedláčková, 2009). Podobné zařízení, které by se 

systematicky věnovalo práci s dětmi této cílové skupiny v České republice zatím chybí.

Na základě zkušeností Centra pro rodinu je evidentní fakt, že matky, které užívaly 

v minulosti drogy, nemají dostatek informací a kompetencí, jak vychovávat svoje děti 

(Sedláčková, 2009). Část těchto dětí nenavštěvuje mateřskou školu, a to z důvodu, že je 
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matky nestihnou včas do zařízení přihlásit, nebo si je nechávají doma. Vzhledem 

k tomu, že však mohou rovněž ony pocházet z dysfunkčního prostředí, často vůbec 

nevědí, jaké znalosti, dovednosti a schopnosti by mělo mít dítě v předškolním věku a 

jak by mělo jít vybaveno do školy základní. Nevědí, jaké pomůcky a jaké hračky svým 

dětem pořizovat a jak s nimi konstruktivně trávit volný čas a rozvíjet jejich osobnost. 

Domníváme se, že z výše uvedeného vyplývá, že je nutné věnovat se nejen práci 

s dítětem, ale rovněž s rodičem (a to i mužského pohlaví). 

Vzhledem k tomu, že do péče jsou přijímány pouze klientky a klienti abstinující, 

zařazujeme tento program jako péči následnou. Tyto matky a otcové jsou častokrát 

úspěšnými absolventy ambulantního léčebného programu Centra pro rodinu, nebo 

přichází z jiného léčebného zařízení či po vyabstinování v domácím prostředí, doba 

abstinence musí být minimálně 3 měsíce (viz vymezení následné péče). Klienti přichází 

rovněž na doporučení orgánu sociálně právní ochrany dítěte.

Při práci s rodiči se nesnažíme vracet k jejich drogové kariéře, nevyčítáme jim 

jejich dřívější životní styl, ale naopak se snažíme o to, aby vedli se svými dětmi co 

nejkvalitnější život v současnosti. Naším cílem je to, aby dosáhly co největšího rozvoje 

svých dětí a aby ony samy byly nejkompetentnějšími osobami v jejich výchově a uměli

jim vytvořit bezpečné prostředí. Součástí programu je rovněž poradenství a 

psychologická podpora, aby zvládali abstinovat a zapojit se do běžného života. Z tohoto 

důvodu je součástí programu i sociální práce se sociální pracovnicí, která napomáhá 

vytvářet „život bez drog“. Součástí je monitoring a případná pomoc při zajištění dalšího 

bydlení, hledání zaměstnání, doplňování vzdělání. 

Při práci s rodiči dbáme rovněž na režimová opatření. V programu je nutné stanovit 

určitá pravidla, a ta je nutné dodržovat. Opakované omlouvání z programu není 

tolerováno, matka musí rovněž po práci s dítětem v zařízení v určitém časovém úseku 

uklidit pomůcky a vypravit se domů. 

Skupinu rodičů je ale nutné podpořit i jinak. Často hledáme příčiny toho, proč je 

dítě vůči rodiči vzdorovité a nezvladatelné, jednoduše ho neposlouchá. V tomto případě 

volíme metodu jakéhosi videotréninku.  Rodiči s dítětem zadáme společnou aktivitu a 

celý proces natáčíme na videokameru. Následně si záznam pouštíme a rodič má tak 

možnost vidět, jak se vůbec ke svému dítěti vztahuje, zda ho např. nepřiměřeně 
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nekritizuje, zda ho chválí atd. Často tak dojde ke změně postoje rodiče bez nějakého 

dalšího výrazného zásahu. Rodiče chválíme, neodsuzujeme a snažíme se ho všemožně 

podporovat, pokud má o to zájem.

To, nakolik je rodič emocionálně a psychicky stabilní osobností, a jaké je 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, se odráží i na psychice dítěte. Matějček, který se 

dlouhodobě zabýval pojmem psychická deprivace u dětí vyrůstajících v ústavní 

výchově, si všímal rovněž dětí, které vyrůstali ve vlastních rodinách, ale za méně 

příznivých emocionálních podmínek. Jednou skupinou byly děti, které se narodily 

z nechtěného těhotenství, dalšími skupinami byly děti, jejichž otec byl alkoholik, děti, 

které se narodily mimo manželství a děti, jejichž rodiče se rozvedli (Matějček, 1989). 

Děti matek s drogovou anamnézou spadají hned do několika těchto skupin.

Podle Matějčka tvoří toto citové ochuzení podklad pro budoucí socialitu a vážnou 

sociální patologii (agresivita, alkoholismus, užívání drog, kriminalita aj.) (Matějček, 

1989). Podle Preslové se u matek uživatelek vyskytuje jakási absence mateřského pudu, 

jakožto důsledek problémového dětství a narušeného vztahu s vlastními matkami). 

Klientky se pak musí v rámci specializovaných programů učit cítit a vnímat své dítě

(Preslová, 2008).

Pokud se ještě vrátíme k pojmu psychická deprivace, Matějček ji definuje takto: 

„Psychická deprivace je psychický stav, vzniklý následkem takových životních situací, 

kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby 

v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu“ (Matějček, 1989, s. 10).

Ony potřeby, které jsou tak důležité, a jejichž uspokojování by mohlo matkám 

s anamnézou užívání návykových látek, činit obtíže, jsou:

1. Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů. Její 

uspokojení umožňuje naladit organismus na určitou žádoucí úroveň aktivity. 

2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech, tj. „smysluplného světa“. 

Uspokojení této potřeby umožňuje, aby se z podnětů, které by jinak byly chaotické a 

nezpracovatelné, staly zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. Jde tedy 

o základní podmínky pro jakékoli učení. 
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3. Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů, tj. k osobě matky a 

k osobám dalších primárních vychovatelů. Její náležité uspokojování přináší dítěti 

pocit životní jistoty a je podmínkou pro žádoucí vnitřní integraci jeho osobnosti.

4. Potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty, z jejíhož uspokojení 

vychází zdravé uvědomění vlastního „já“, neboli vlastní identity. To pak je dále 

podmínkou pro osvojení užitečných společenských rolí a hodnotných cílů životního 

snažení. 

5. Potřeba „otevřené budoucnosti“. Její uspokojování dává lidskému životu časové 

rozpětí a podněcuje a udržuje jeho životní aktivitu. Naděje překonává stagnaci 

(Matějček, 1989).

Drogově závislá matka má po porodu dítěte dost starostí se svou vlastní osobou.

Je v situaci, kterou neplánovala, a díky které je nucena změnit svůj životní styl. Její 

život dosud neměl jiný řád než shánět drogu. Pro takovou matku je jistě obtížné 

zajišťovat ještě podnětné prostředí pro své dítě, ačkoli díky specializovaným 

programům a oproti minulé době vstřícnějšímu přístupu orgánů sociálně právní ochrany 

dítěte, je možné celou situaci po určité, ale ne právě krátké době zvládnout. 

Zajímalo nás, jaké jsou konkrétnější charakteristiky klientů, kteří jsou zapojeni

do programu následná péče Slunečnicová zahrada v rámci středočeského kraje. Tomuto 

šetření je věnována následující kapitola.

1.5.4 Charakteristika skupiny rodičů zapojených do programu 

následné péče

1.5.4.1 Cíle praktické části

Cílem praktické části je přinést charakteristiku konkrétního souboru rodičů, kteří 

jsou zapojeni do programu následné péče Centra pro rodinu DROP In, o.p.s., a to 

z hlediska socio-ekonomického statusu, životního stylu a péče o dítě. Zabývat se 

budeme rovněž oblastmi týkajícími se užívání návykové látky a otázkami léčby.
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V závěru šetření se pokusíme vymezit tuto skupinu oproti charakteristice klientely 

v ostatních programech následné péče.

1.5.4.2 Charakteristika sledovaného souboru

Do našeho šetření jsme zapojily všechny rodiče (tedy matky i otce), kteří byli 

k měsíci říjnu 2012 zapojeni do programu. Jednalo se o klienty středočeského kraje,

kteří jsou v kontaktu s pracovištěm Praha. Projekt je nadregionální, v Jižních Čechách 

na něm participuje zařízení Meta, o.s.  Jedná se o uživatele návykových látek, kteří 

v době vstupu do programu alespoň 3 měsíce abstinovali. Dvě respondentky nikdy 

návykové látky neužívaly, jedná se o babičky, které mají do péče svěřené děti svých 

dcer. Ty nemají potřebu dosud svůj životní styl změnit. Babičky byly do programu 

přijaty, neboť jejich děti splňovaly požadavky na zařazení do cílové skupiny dětí.

1.5.4.3 Metody šetření

Šetření jsme prováděly na základě studia dokumentace a na základě přímé práce 

s klienty během pracovního procesu. Každý klient má se svým souhlasem založenu 

osobní složku, jejíž součástí je mj. osobní anamnéza a záznamy ze sociálního šetření, 

z kterých jsme mj. vycházely. Získané výsledky jsme zaznamenávaly do příslušných 

tabulek. Zajímaly jsme se o věkové rozložení klientů, typ drogy, kterou dříve užívali, 

délku doby abstinence a typ absolvované léčby, počet dětí, které mají v péči, zda mají 

stálého partnera, jaká je úroveň jejich dosaženého vzdělání, jaký je charakter jejich

bydlení a to, zda mají stálý finanční příjem.
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1.5.4.4 Interpretace výsledků šetření

Věkové rozložení klientů

Prvním údajem, který nás zajímal, a který přináší následující tabulka, je věkové 

rozložení klientů.

Tabulka č. 1: Věkové rozložení klientů

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejčastěji je klientům programu následné péče 

mezi 30 – 39 lety. Další významnou skupinou jsou klienti ve věku mezi 20 – 29 lety. 

Žádný z klientů není mladšího věku, neboť při vstupu do programu se předpokládá, že 

klient již absolvoval nějaký typ léčby, má za sebou jisté životní zkušenosti a je již 

odhodlán ke změně a udržení si v léčbě získaného nového životního stylu. Věkovou 

skupinu 50 – 59 let zastupuje babička, která má v péči vlastního vnuka, jak již bylo 

popsáno v cílové skupině.

Podíl mužů a žen v programu následné péče

Jak již bylo výše uvedeno, do programu mohou být přijaty nejen matky, ale i 

otcové dětí, pokud o své dítě jeví zájem. Matky těchto dětí, o ně většinou zájem nejeví, 

ale otcové se snaží vytvořit pro své děti funkční rodinu.

Tabulka č. 2: Podíl mužů a žen v programu následné péče

Pohlaví Počet klientů

Muži 3

Ženy 33

Věkové rozmezí Počet klientů

20- 29 let 13

30-39 let 18

40-49 let 4

50-59 let 1
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Z předcházející tabulky však vyplývá, že převážná většina klientů jsou ženy. Také 

jsou to ony, kterým jsou programy Centra pro rodinu primárně určeny. Počet tří mužů 

však považujeme za úspěch.

Dříve užívaná návyková látka

Tuto tabulku uvádíme spíše pro zajímavost, abychom případně potvrdily rozložení 

užívané návykové látky v populaci. Pro zapojení do programu následné péče 

pro nás tato kategorie není příliš významná, podle typu návykové látky neurčujeme, zda 

klienta do programu zařadit či nikoli.

Tabulka č. 3: Preferovaná návyková látka před abstinencí či vstupem do legální řízené 

substituce

Droga Počet klientů

Pervitin 19

Heroin 13

Subutex 2

Žádná 2

Převládající návykovou látkou, kterou klienti užívali před vstupem do programu 

následné péče byl pervitin, a to v 19 případech ze 36. Potvrzuje se tak vyšší výskyt 

uživatelů pervitinu v České republice, což mj. dokládá Výroční zpráva o stavu ve 

věcech drog 2010 (Drogy info, 2012 dostupné z http://www.drogyinfo.cz/index.php/

publikace/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_v_r_2010).

Dvě z klientek žádnou návykovou látku nikdy neužívaly, jedná se o babičky dětí, které 

je mají v péči místo jejich biologických matek.
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Děti narozené matkám s drogovou anamnézou

Následující tabulka ukazuje, nakolik jsou rodiče s drogovou anamnézou schopni 

pečovat o své děti.

Tabulka č. 4: Počet dětí, které jsou v péči svých rodičů

Péče o děti Počet dětí

Narozené děti celkem 52

Děti ve vlastní péči 44

36 rodičům zapojeným do programu následné péče se narodilo celkem 52 dětí. 

Z těchto dětí je 44 dětí v péči svých biologických rodičů, což je 84, 6 %. Toto poměrně 

vysoké číslo dokladuje schopnost rodičů vytvořit stabilní rodinné zázemí a o své děti se 

starat.

Děti vyrůstající s otci, klienty programu

Následující tabulka souvisí s tabulkou předcházející. Soustředí se na děti, které 

vyrůstají s otci, kteří jsou klienty programu následná péče. Biologické matky dětí, 

dřívější partnerky či manželky mužů, o své děti nejeví zájem, tudíž ani nemohou být 

do programu zapojeny. To, zda funguje v rodině matka náhradní, nebereme v tomto 

šetření v potaz.

Tabulka č. 5: Počet dětí v péči otců

Počet dětí

Vlastní děti klientů mužů 3

  Z toho dětí v jejich péči 3

Z předcházející tabulky vyplývá, že muži, kteří participují v našem programu jsou 

100% úspěšní z toho pohledu, že všechny své děti vychovávají a navíc je mají výhradně 

ve své péči. Tuto skutečnost si můžeme vysvětlit tak, že už to, že jsou zapojeni 

do programu týkajícího se zdravého vývoje jejich dětí, dokladuje, že se jedná 

o vysoce socializované a schopné otce.
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Počet dětí narozených jedné matce/rodiči

Pro zajímavost uvádíme tabulku s přehledem, která uvádí, kolik dětí se narodí jedné 

klientce či klientovi, nebereme v tomto případě v potaz to, zda děti byly ponechány 

v péči či nikoli.

Tabulka č. 6 : Počet dětí narozených jedné klientce

Počet vlastních dětí jednoho 

klienta/klientky

Množství klientů

0 2

1 21

2 11

3 1

4 1

Tabulka ukazuje, že drogově závislým matkám se rodí ve většině případů jedno, 

maximálně dvě děti. Nedá se tak říci, že by v případě odebrání z péče rodičů, zatěžovaly 

tyto děti nějak významně sociální systém.

Děti zapojené v programu Slunečnicová zahrada

Program působí nejen jako následná péče, ale rovněž může v jistých směrech 

pozitivně ovlivňovat vývoj dětí, které byly v těhotenství působením návykové látky 

ovlivněny. Následující tabulka přináší přehled o tom, kolik dětí z celkového počtu, které 

jsou v péči svých rodičů, je zapojeno do našeho programu.

Tabulka č. 7: Počet dětí zapojených v programu Slunečnicová zahrada 

Počet dětí

Děti v péči celkem 44

Děti v péči zapojené do programu 37
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Do programu je zapojeno 37 dětí ze 44 dětí, jež mají rodiče v péči. Zbývajících 7 

dětí buď nedosáhlo věkové hranice vstupu do programu, která je 3 roky, nebo rodiče 

neměli zájem o zapojení těchto dětí do programu.

Partnerství klientů programu Slunečnicová zahrada

Významnou roli ve vývoji a utváření osobnosti dítěte hraje přítomnost další osoby, 

která se podílí na jeho výchově. Další tabulka proto přináší pohled na to, zda klienti 

(nerozlišeno dle pohlaví) mají či nemají stálého partnera.

Tabulka č. 8: Partnerství klientů zapojených do programu

Počet klientů

Klienti, kteří nemají stálého partnera 12

Klienti, kteří mají stálého partnera 24

Klienti, jejichž stálý partner je 

uživatelem návykových látek

7

Tabulka přinesla následující údaje: 24 klienti mají stálého partnera, 7 z nich je však 

uživatelem návykových látek, ať nealkoholového či alkoholového typu, nebo mají 

k užívání návykových látek blízko. Tento fakt vnímáme jako velmi rizikový pro udržení 

abstinence a pro udržení bezpečného prostředí pro výchovu dítěte. Nabízí se tak jedna 

oblast pro práci s klienty.

Charakter léčby, kterou klienti absolvovali před nástupem do programu

Jednou z podmínek vstupu do programu následné péče obecně je abstinence

od návykových látek v rozsahu alespoň 3 měsíce. Pro úspěšnou změnu životního stylu a 

plnou orientaci v „životě bez drog“ je vhodné absolvovat některý z typů léčby.
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Tabulka č. 9: Absolvovaná léčba

Počet klientů

Absolvovaná léčba 24

Z toho ústavního typu 12

Z toho ambulantního typu 12

Bez absolvované léčby 12

Z tabulky vyplývají následující fakta: Dvě třetiny, tj. 24 klientů programu 

absolvovaly před nástupem léčbu v odborném zařízení. Polovina z nich, tj. 12 

absolvovalo ambulantní léčbu ve strukturovaném programu Centra pro rodinu. Dalších 

12 se léčilo v ústavní léčbě, především v terapeutické komunitě Karlov, která je 

speciálně určená pro léčbu matek se svými dětmi.

Dodržování abstinence

Tato tabulka přináší informace o délce trvání abstinence či o době, po kterou jsou 

klienti převedeni na legální řízenou substituci. Jedná se tedy o dobu, po kterou klient 

neužil nelegální návykovou látku. Klienti přichází do programu v různé fázi abstinence, 

bezprostředně po léčebném programu, ale i v pozdějších fázích. Je-li klient 

v substitučním programu, znamená to, že si látku neobstarává nelegálním způsobem a 

užívá ji ze zdravotních důvodů či dočasně. Substituční látky nemají euforizační účinky. 

Z tohoto důvodu považujeme takového klienta za abstinujícího.

Tabulka č. 10: Trvání abstinence

Délka abstinence Počet klientů

0 – 1 rok
5

2 – 5 let 12

6 – 10 let 9

11 – 15 let 2

Zrelapsovali 3

Nikdy neužívali 2
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Nejvíce zastoupenou skupinou jsou klienti, kteří abstinují po dobu 2 – 5 let. Rovněž 

velkou skupinu tvoří klienti, kteří abstinují 6 – 10 let. Pět klientek abstinuje po dobu 

kratší než 1 rok. V průběhu zařazení do programu bohužel 3 klientky zrelapsovaly, tedy 

porušily abstinenci a nejsou s programem nadále v kontaktu. Dvě uvedené klientky, 

které nikdy návykovou látku neužívaly, jsou babičkami dětí.

Substituční léčba

Ačkoli uvádíme, že substituované klientky považujeme za klientky abstinující, 

přinášíme přehled užívaných substitučních látek.

Tabulka č. 11: Substituční léčba

Legální substituce Počet uživatelů

Substituované klientky celkem 7

Z toho metadonem 5

Z toho subutexem 2

Z celkového počtu 36 klientů zapojených v programu jich je 7 evidovaných 

v některém ze substitučních center. Z nich 5 užívá metadon a 2 subutex.

Vzdělání klientů

Následující tabulky charakterizují klientelu po stránce socio-ekonomické. Tato 

přináší rozložení dosaženého vzdělání. To se pohybuje od vzdělání základního až 

po dosažení vysokoškolského stupně.

Tabulka č. 12: Dosažené vzdělání

Maximální dosažené vzdělání Počet klientů

ZŠ 15

SOU bez maturity 3

SŠ s maturitou 15

VOŠ 2

VŠ 1
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Pouze 15 z 36 klientek má základní vzdělání, nepotvrzuje se tak fakt ohledně 

nízkého vzdělanostního statusu závislých žen a matek. Dokonce 3 klientky mají vyšší 

stupeň vzdělání, než je střední škola. U klientů našeho vzorku převládá zastoupení 

středních škol s maturitou.

Charakter bydlení

Další významnou charakteristikou, která je důležitá pro udržení abstinence a 

stabilní život, je charakter bydlení.

Tabulka č. 13: Charakter bydlení

Typ bydlení Počet klientů

Vlastní či pronajatý dům či byt  - stálé 

bydlení

30

Nestálé bydlení 3

Azylový dům 3

Většina matek z naší skupiny žije ve stabilním prostředí, a to ve vlastním či 

pronajatém bytě či domě. Tři klientky bydlí v azylových domech ve středočeském kraji, 

kde je však bydlení ošetřeno pouze krátkodobou smlouvou na jeden měsíc a je postupně 

prodlužováno.  Zbývající tři klientky neměly stálé bydlení. Nejedná se však o tytéž 

klientky, které zrelapsovaly.

Finanční příjem

Poslední tabulka řeší finanční příjem rodiny. Aby bylo prostředí pro výchovu dítěte 

bezpečné, stabilní a matka byla klidná, je velmi nezbytné finanční zajištění alespoň 

základních ekonomických potřeb.
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Tabulka č. 14: Zajištění finančního příjmu

Charakter finančního příjmu Počet klientů

Stálé zaměstnání 19

Rodičovský příspěvek 6

Ostatní dávky státní sociální podpory 5

Bez příjmu 6

Z 36 klientek má 30 zajištěno stálý finanční příjem, a to 19 z nich má  stálé 

zaměstnání ošetřené legální pracovní smlouvou, 6 je na rodičovské dovolené  a pobírá 

rodičovský příspěvek a 5 pobírá další dávky státní sociální podpory, jako je hmotná 

nouze, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení aj. 6 klientek je bez stálého příjmu, a to 

především z důvodu, že na dávky státní sociální podpory nemají nárok. Část klientek 

z této skupiny tvoří ony 3 klientky, které zrelapsovaly. V souhrnu však můžeme říci, že 

klientky vychovávají své děti v poměrně ekonomicky stabilním prostředí.

1.5.4.5 Závěr šetření

Z našeho šetření vyplývá, že i při vstupu do našeho specifického programu 

následné péče musel klient splnit určité podmínky a pracovat nejen na rozvoji svého 

dítěte, ale i na rozvoji své vlastní osobnosti a zajištění určitého zázemí. Klienti našeho 

vzorku jsou vyzrálejšího věku, jsou ve většině schopni abstinovat a svou abstinenci 

udržují již po dobu několika let. Mají většinu dětí ve své péči. Překvapivá je 

stoprocentní úspěšnost mužů, jakožto klientely, která si dokázala své děti udržet ve své 

péči i bez jejich biologické matky. Rodiče mají velký zájem na zdravém rozvoji svých 

dětí, což dokladují vysokým zastoupením dětí v našem preventivním programu. Matky 

jsou poměrně vzdělanou skupinou, oproti základnímu léčebnému programu Centra 

pro rodinu, kam dochází většina matek se základním vzděláním. Příčinou může být i to, 

že si jsou během svého nového života bez drog, schopny vzdělání, především 

středoškolské, dokončit. Více než polovina klientů a klientek je ekonomicky aktivních, 

a nejsou tak odkázáni na dávky státní sociální podpory. Ve většině případů je charakter 

bydlení, kde žijí se svými dětmi, stálý a vyhovující. Jako negativní vnímáme fakt 

poměrně velkého počtu žen, které žijí stále se svými původními rizikovými partnery, 
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kteří na rozdíl od nich, nejsou zatím rozhodnuti svůj životní styl změnit. Toto se může 

v budoucnu ukázat jako destabilizační činitel.

Ve srovnání s ostatními programy následné péče jde i v našem programu o to, 

pomoci závislému vrátit se do „normálního světa“. Dosahujeme tohoto však trochu 

jinými prostředky. Hlavními složkami je poradenská práce, sociální práce, otázky 

získání či udržení si bydlení, zaměstnání aj. Důležité je pro nás aktivní trávení volného 

času, kdy je klientům nabízena možnost účastnit se některých akcí společně se svými 

dětmi a setkávat se tak s ostatními matkami s obdobnou životní zkušeností. Ač jsou 

nabytými zkušenostmi především péče o dítě, jde nám o úspěšné začlenění do 

společnosti a obklopení se plnohodnotnými vztahy. „Normální“ je tak v případě těchto 

rodičů vychovávat své dítě v běžné společnosti.
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2 CÍLOVÁ SKUPINA DĚTÍ OHROŽENÝCH PŮSOBENÍM 

NÁVYKOVÝCH LÁTEK

V této kapitole bychom rády uvedly systém práce s dětmi rodičů, zejména matek, 

které v těhotenství užívaly návykové látky, v rámci projektu „Slunečnicová zahrada“. 

Domníváme se, že je nezbytné uvést podkapitolu, která popisuje účinky návykových 

látek na plod, abychom tak ukázaly, s jakou prenatální zátěží mohou přijít tyto děti 

na svět. Rovněž přinášíme informace o specifických poruchách učení a chování, neboť 

vycházíme z předpokladu, že projevy těchto dětí se budou blížit těmto diagnózám.

Na závěr bude uvedena případová studie dítěte, které je do našeho programu zapojeno.

2.1 Vliv návykových látek na plod, substituce v období gravidity 

Pokud hovoříme o projektu, který mimo jiné pracuje s předškolními a školními 

dětmi, jejichž prenatální vývoj byl ovlivněn působením návykové látky, také bychom 

měly předně uvést informace, jak vlastně droga ovlivňuje plod v těhotenství a dítě

krátce po narození. Předně je nutné říci, že vliv drogy na plod jako teratogenu nebyl 

dosud prokázán, množství výskytu vývojových vad nepřevyšuje průměr v běžné  

populaci, avšak zásadní problém je v tom, že klientky nepodstupují screeningová 

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

(Vavřinková, 2008). Podle Žižkové ovlivňují mimo drogy život nenarozeného dítěte i 

jiné faktory – stres, kriminalita, nezaměstnanost, prostituce aj. (Žižková, 2008).

Vavřinková se zabývá specifikací účinků návykových látek na plod. 

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

abstinenční syndrom u novorozence. Nejedná se ani o tak patofyziologické účinky 

opiátů, jako o celkový životní styl matky, vyskytuje se zvýšená incidence infekčních 

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

je zjišťovaná až u 25% dětí, k tomu přispívá špatný životní styl matky jako chudoba, 
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podvýživa, kouření tabáku, nedostatek spánku či stres (Vavřinková, Binder, 2006, 

Hullse et all., 1998).

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

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

opiátů, které matka užívá ani k množství opiátů v krvi dítěte, neexistuje zde přímá 

úměrnost. Obvykle nastupuje během 48 hodin po porodu, v malém procentu případů se 

může opozdit o 7-14 dnů, při substituci metadonem se může objevit až  za 2 - 4 týdny. 

NAS se projevuje na úrovni centrální nervové soustavy, a to zvýšenou dráždivostí, 

neklidem, třesem, zvýšeným svalovým tonem, kýcháním, na úrovni gastrointestiálního 

traktu – zvracení, průjmy, poruchy koordinace sání a polykání, respiračního traktu -  

ucpaný noc, sekrece, dyspnoe, na úrovni vegetativního nervového systému - vysoká 

teplota, tachykardie, zvýšené pocení, poruchy prokrvení kůže. Novorozenci se provádí 

terapie opiovou tinkturou, při závislosti na stimulanciích či polymorfním užívání pak

fenobarbitalem (Vavřinková, Binder, 2006).

Účinky stimulancií, konkrétně pak kokainu jsou následující: Kokain zvyšuje 

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

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

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

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

močové a pohlavní soustavy (Vavřinková, Binder, 2006). Děti se většinou rodí 

předčasně, jsou hypotrofické, podrážděné (Huttová, Drobná, 1999).

Děti uživatelek alkoholu jsou ohroženy fetálním alkoholovým syndromem. Ten se 

projevuje prenatálním a postnatálním růstovým deficitem, abnormalitami CNS, 

kraniofaciálními abnormalitami, hyperaktivitou, poruchami chování. Ačkoli účinky 

alkoholu na plod v malých dávkách nejsou dosud zcela známy, výzkumy uvádějí, že 

zhruba 20 – 25% žen v průběhu těhotenství pije alkohol (Chang et al., 1999).

Děti kuřaček cigaret jsou ohroženy syndromem náhlého úmrtí novorozence, 

předčasnými porody, nízkou porodní hmotností (Yu et all., 2002). Vliv nemá dle sdělení 

max. denní dávka 5 cigaret (Jacobson 2002 in Vavřinková, Binder, 2006)
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Jak již bylo několikrát řečeno, matky užívající opiátové drogy, bývají v těhotenství 

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

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

vzhledem k nebezpečí opakovaných relapsů v případě nezvládání abstinence. Horní 

hranice pro možnost nasazení terapie subutexem je denní dávka do 1,5 g heroinu, což 

odpovídá ekvivalentu 60 mg metadonu (Vavřinková, 2008).

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

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

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

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

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

novorozence. Nedomnívejme se, že je substituce bez rizik a pro dítě bez následků. 

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

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

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

dávku zatím u nás neužívala ani jedna z pacientek, a proto byla laktace vždy zastavena

(Vavřinková, Binder, 2006).

Oproti tomu buprenorfin proniká do mateřského mléka pouze v malých 

koncentracích, NAS je popisován jako mírný a rychle odeznívající. (Vavřinková, 2008).

Podle Preslové je obtížné odhadnout dlouhodobý vliv návykových látek na další 

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

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

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

svých rodičů (Preslová, 2008). Právě vzhledem k předcházejícímu vznikl projekt 

„Slunečnicová zahrada“, aby se pokusil alespoň nastínit vývoj těchto dětí a odpovědět 

tak částečně na kladené otázky.
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2.2 Specifické poruchy učení a chování

V souvislosti s předpokladem možných obtíží, které by se naší cílové skupiny dětí 

mohly týkat, je dobré vymezit pojmy specifické poruchy učení a chování. Zabývat se 

oblastí specifických poruch učení je pro nás vhodné i z toho důvodu, že můžeme 

preventivně působit proti vzniku těchto obtíží již u dětí předškolního věku, a rovněž se 

tak inspirovat, jak s dětmi pracovat a na co se při práci s nimi zaměřit. Orientaci 

v problematice nám trochu ztěžuje terminologická nejednotnost.

Podle Kocurové je účinná primární prevence, ale pouze pokud nastupuje včas, tedy

v době, kdy je u dítěte možné pozitivně ovlivňovat rozvoj poznávacích funkcí, 

podmiňující budoucí úspěšnost při výuce čtení, psaní a počítání, a to systematicky 

vedenou předškolní výchovou či počáteční školní výchovou (Kocurová, 2000).

Se specifickými poruchami chování, konkrétně ADHD, jsme se již setkali. 

Pracujeme s dvěma chlapci s touto diagnózou, kterou stanovil dětský psychiatr.

Pojem specifické poruchy učení (SPU) je souhrnným označením různorodé skupiny 

poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových 

dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické 

usuzování nebo počítání. V důsledku toho mají vliv i na rozvoj myšlení. 

(Kocurová, 2000).

Definici pak přináší Zelinková: „Poruchy učení je termín označující heterogenní 

skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání 

a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí 

centrální nervové soustavy. Ačkoli se poruchy učení mohou objevovat souběžně s jinými 

handicapujícími podmínkami (např. senzorická postižení, mentální retardace, poruchy 

chování) nebo vnějšími vlivy (např. kulturní odlišnosti, nedostatečné, popř. neúměrné 

vedení), nejsou poruchy učení přímým důsledkem těchto podmínek nebo vlivů“

(Perspectives on dyslexia, 17, 1991, 1, s. 16 in Zelinková, 2003, str. 10) .

Nejznámější poruchou učení je dyslexie. Oba pojmy jsou často zaměňovány.

Přinášíme rovněž její definici. Definice dyslexie Britské dyslektické asociace z roku 

1997 je velmi obsáhlá: “Dyslexie je komplex neurologických podmínek konstitučního 
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původu. Symptomy mohou postihovat mnoho oblastí učení a funkcí a mohou být 

popsány jako specifické obtíže ve čtení a ve psaní. Postižena může být jedna nebo více 

z těchto oblastí. Porucha zahrnuje též obtíže v numeraci, psaní not, motorické funkce, 

organizační dovednosti. Ačkoli se vztahuje především na ovládání psaného jazyka, může

být do určité míry narušena též mluvená řeč“ (in Zelinková, 2003, s. 17).

Příčiny výskytu specifických poruch učení jsou tradičně mnohé. Bere se v potaz 

rovina biologicko-medicínská a genetické souvislosti. Souvislost genetických odchylek 

se vznikem dyslexie však nebyla dosud prokázána (Gilger, Jeffrey 2003; Hawke, 

Wadsworth, DeFries 2006; Scerri, Schulte-Korne 2010 in Michalová, Pešatová 2011).

Neuropsychologickými aspekty se tradičně zabýval Matějček, který uvádí: 

“Problémy žáků se specifickou poruchou učení jsou důsledkem nedozrálých, narušených

či nesouměrně vyvinutých funkcí centrální nervové soustavy. Nejedná se v žádném 

případě o orgánový defekt, tzn. o přímé poškození oka či ucha, ale o nedozrálou funkci 

mozku” (Matějček, 1993, s. 52).

Neuroanatomické výzkumy potvrzují významné odlišnosti v buněčné skladbě a 

propojení jednotlivých částí centrální nervové soustavy (Michalová, Pešatová, 2011).

Pokud má učitel podezření na některou ze specifických poruch učení, zaměřuje se 

na následující oblasti: úroveň čtení, psaní (rukopis, pravopis), počítání, soustředění se, 

sluchové vnímání (rozkládání slova na hlásky a slabiky) a zrakové vnímání (rozlišování 

figur), vnímání, řeč, reprodukce rytmu, orientace v prostoru, určování pravé a levé 

strany, nápadnosti v chování, postavení dítěte v kolektivu, rodinné prostředí, způsob 

výchovy aj. (Zelinková, 2008). Ve výše uvedených oblastech může mít dítě ohrožené 

SPU problém. Jedná se o podobné oblasti, které se snažíme rozvíjet u dětí zapojených 

v projektu i v našem zařízení. 

Zelinková dále dodává: „U většiny dětí předškolního věku dosahuje zrakové 

vnímání před nástupem do školy dostatečné úrovně pro nácvik čtení a psaní… pro 

předškolní věk je charakteristické vnímání globální, méně se uplatňuje vnímání 

analytické, zaměřené na detaily a jejich porovnávání. U dětí, které měly později obtíže 

ve čtení, se projevily již v předškolním věku nedostatky v rozlišování tvarů, které se liší 

podle osy v rovině horizontální či vertikální.“ (Zelinková, 2003, s. 131)
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Nejde nám o to, stanovit diagnózu dyslexie, ale spíše přemýšlet, jaké zvolit 

postupy, aby funkce co nejdříve dozrála. Pedagogická praxe ukazuje, že je mnohem 

výhodnější věnovat pozornost vývoji dětí již v předškolním věku, než vyčkávat 

na plnou manifestaci obtíží ve škole (Zelinková, 2003). Na základě tohoto tvrzení lze 

zdůvodnit potřebnost projektu „Slunečnicová zahrada“. 

V zahraniční literatuře se hojně užívá pojem rizikové dítě. Je to označení jedince i 

skupiny dětí, u kterých lze z jakýchkoli důvodů předpokládat selhání ve škole. Jedná se 

o děti ze sociálně slabších rodin, z nepodnětného rodinného prostředí, národnostní 

menšiny… (Zelinková, 2007) Jistě by se do kategorie vešly i děti, jejichž vývoj byl 

ohrožen návykovou látkou.

Při zachycování rizikových dětí se zaměřujeme na následující oblasti, (Johnson, 

Peer, Lee, 2001 in Zelinková 2003)

Z biologického hlediska sledujeme: 

 Genetické zatížení v rodině v oblasti řeči a čtení

 Problémy v těhotenství a kolem porodu

 Zdravotní problémy dítěte vyplývající z anamnézy

 Období narození

Oblast kognitivní

 Deficit ve vývoji jemné a hrubé motoriky (lezení, chůze, běh)

 Opožděný vývoj řeči

 Poruchy procesu automatizace

 Slabá krátkodobá vertikální paměť

 Obtíže při opakování bezesmyslných slov

Oblast sociální

 Podrážděnost, která ukazuje, že dítě často překonává nějaké obtíže

 Obtíže v soustředění

 Časté vyhýbání se určitým aktivitám
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U dětí se zátěží působení návykových látek se mohou vyskytnout různé potíže 

v období těhotenství a porodu a v prováděných šetřeních se nám ukazují nejrůznější 

deficity v oblasti vývoje hrubé a jemné motoriky.

U předškolních dětí s rizikem dyslexie se projevují i obtíže ve společenském 

chování a sociálním kontaktu. Oproti svým vrstevníkům potřebují mnohem více času, 

aby si zautomatizovaly dovednosti tak, aby na ně nemusely myslet (např. navázání 

kontaktu, poděkování, pozdrav aj.) (Zelinková, 2008). Tyto prvky společenské 

komunikace činí dětem programu potíže.

Velká část dětí, které přichází do zařízení, vykazuje symptomy podobné 

specifickým poruchám chování. Dva chlapci předškolního věku mají přímo ADHD 

diagnostikovanou od dětského psychiatra. U velké části dětí se problémy v chování 

po určité době zlepší, a to po intenzivní práci s dítětem a rovněž nutným zásahem 

do výchovného přístupu rodičů a života rodiny vůbec. 

Pozornost hyperaktivním či hypoaktivním dětem se věnuje již od 50. let 20. století, 

kdy pediatr MUDr. Macek hovoří o tzv. „lehkém poškození CNS“. Současná 

terminologie zná pojem porucha pozornosti s hyperaktivitou či bez hyperaktivity –

Attention Deficit (Hyperaktivity) Disorder - AD(H)D. Děti s touto poruchou jsou 

ve větší míře ohroženy výskytem obtíží v oblasti edukační, behaviorální a sociální 

(Michalová, Pešatová, 2011).

Za typickou základní triádu, která charakterizuje jedince se syndromem 

ADHD/ADD považujeme: hyperaktivitu, poruchu osobnosti a impulzivitu. Během 

vývoje dítěte intenzita projevů kolísá. 

Definice poruchy pozornosti s hyperaktivitou je následující: „ADHD je vývojová 

porucha charakteristická věku dítěte nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a 

impulzivity. Potíže jsou chronické a nelze je vysvětlit na základě neurologických, 

senzorických nebo motorických postižení, mentální retardace nebo závažných emočních 

problémů. Deficity jsou evidentní v časném dětství a pravděpodobně chronické, ačkoliv 

se mohou zmírňovat s dozráváním CNS, přetrvávají v porovnání s jedinci běžné 

populace téhož věku. Obtíže jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla 

chování a provádět delší dobu určité pracovní výkony. Tyto evidentně biologické 
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deficity ovlivňují interakci dítěte s rodinou, školou, společností“ (Barkley in Zelinková, 

2003, s. 196)

Příčiny vzniku ADHD/ADD nelze jednoznačně určit, patrně se jedná o kombinaci 

dědičnosti a biologicko-fyziologických příčin (zdravotní komplikace v těhotenství, při 

porodu či v raném dětství) (Černá, et al. 1999).

Prokazatelně se na vzniku syndromu podílí konzumace alkoholu a kouření matky 

v těhotenství a předčasné a komplikované porody (Michalová, Pešatová, 2011).

Kocurová specifikuje nedostatečný přísun kyslíku během porodu, mechanické 

poškození při porodu, poškození novorozeneckou žloutenkou, úrazy v dětství, těžká 

horečnatá onemocnění aj. (Kocurová, 2000).

Kritéria pro diagnostiku ADHD vznikla úpravou kritérií Americké psychiatrické 

asociace pro potřeby škol (DuPaul, Stoner, 1994, s. 20 in Zelinková, 2003).

A) U dítěte musí nejméně 6 z následujících symptomů přetrvávat po dobu nejméně 

6 měsíců, a to v takové intenzitě, která je nepřiměřená pro daný stupeň vývoje 

dítěte:

1. Často věnuje pozornost detailům nebo dělá chyby z nedbalosti ve školních 

úkolech a při dalších aktivitách.

2. Často má obtíže v koncentraci pozornosti na úkoly nebo hry

3. Často vypadá, že neposlouchá, co mu/jí říkají

4. Často nepracuje podle instrukcí, nedokončuje práci, má nepořádek na svém

místě, ve svých věcech, přičemž tyto projevy nejsou projevy opozičního 

chování, vzdoru nebo nepochopení instrukcí

5. Často má obtíže v organizování svých aktivit a úkolů

6. Často oddaluje plnění školních i domácích úkolů, které vyžadují intenzivní 

mentální úsilí

7. Často ztrácí věci nezbytné pro školu a zájmové aktivity

8. Často se nechá rozptýlit cizími podněty (nepatřícími k věci)

9. Často je zapomětlivý/zapomětlivá v denních činnostech
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B) U dítěte musí alespoň 4 z následujících symptomů hyperaktivity/impulzivity 

přetrvávat alespoň po dobu 6 měsíců v takovém stupni, který je neslučitelný  

s vývojovou úrovní dítěte:

1. Často třepe rukama nebo nohama, vrtí se na židli

2. Často opouští místo ve třídě nebo v situaci, v níž se očekává, že zůstane sedět

3. Často běhá kolem v situacích, kdy je to nevhodné

4. Často není schopen/schopna klidně si hrát, nebo provádět klidnější činnost 

ve volném čase

5. Často vyhrkne odpověď, aniž si poslechne celou otázku

6. Často má obtíže ve stání v řadě, při hrách, nebo skupinových činnostech

Další zkušenosti s dětmi s ADHD přináší dle Michalové a Pešatové jejich rodiče. 

Dosud jsme nejmenovaly: 

 zvýšená urážlivost

 vykonávání činnosti s nepřiměřeným výdejem energie, nedočkavost

 zhoršený odhad času

 delší čas na zklidnění

 časté nehody a úrazy, riskantní chování

 problémy s návratem k činnosti, od které byl jedinec s ADHD vyrušen 

(P.L.Deiner, 2010 in Michalová, Pešatová, 2011)

Při reedukaci ADHD nelze provádět reedukaci zaměřenou pouze na dítě, chování 

dítěte je také odpovědí na chování okolí. Jednotlivé postupy tak nevedou jen ke snížení 

četnosti problémového chování, ale vedou i ke změně způsobu života dítěte. Pracovat 

s dítětem s ADHD tak znamená působit na celou rodinu.

Osvědčily se následující postupy:

1. pozitivní posilování spolu s mírnými tresty

2. častá zpětná vazba

3. instrukce a pokyny musí obsahovat jen několik kroků, důraz klademe 

na dokončení úkolu, není důležité, zda je úkol méně náročný než pro daný 

ročník
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4. úkoly, které dítě dostává, musí být jednoduché, splnitelné a krátké

5. nediskutujeme o vhodnosti chování (musí být jednoznačně nastaveny mantinely,

vytyčená pravidla přispívají k pocitům bezpečí, které jsou nezbytné pro další 

vývoj)

6. spolužákům a kamarádům je třeba sdělit podstatu obtíží, aby dítě nebylo 

izolováno

7. respektovat styl učení (pro dítě s ADHD je typický globální styl učení)

8. nácvik metakognitivních strategií (učení se o vlastním stylu učení), impulzivní 

dítě neuvažuje o nejvhodnějších postupech řešení úkolů

9. sebekontrola a sebehodnocení (dítě vedeme k tomu, aby si uvědomovalo své 

chování)

10. optimismus a pevné nervy dospělých

11. rodiče by měli zajistit pravidelný denní režim, dostatek spánku, zdravou stravu, 

pravidelnou přípravu na vyučování v klidném prostředí (Zelinková, 2003).

U dítěte s ADD se vyskytuje více problémů v oblasti pozornosti a 

v percepčně–motorických schopnostech. Toto dítě se neumí soustředit, celkově má 

pomalé pracovní tempo. Tyto děti jsou ale méně nápadné, protože nevyrušují a nezlobí. 

Charakteristické projevy dítěte s ADD jsou:

 problémy se samostatnou prací, nevyrovnaný výkon při práci

 neudrží pozornost při úkolu nebo při hře

 nesoustředí se na podrobnosti, pracuje ledabyle, při úkolu se zabývá ještě jinými 

aktivitami

 neposlouchá instrukce, činí zbrklé závěry

 neumí si uspořádat školní práci, má nepořádek na svém pracovním místě

 neumí si naplánovat úkoly, ale ani pracovní, sportovní i hravé aktivity

 vypadá, že nás nevnímá, i když mluvíme přímo k němu

 vyhýbá se aktivitám, které vyžadují mentální úsilí a trpělivost

 často ztrácí nebo nemůže najít potřebné školní pomůcky, hračky, sportovní 

potřeby

 okamžitě reaguje na vnější podněty
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 zapomíná na denní aktivity či povinnosti, které má plnit (Michalová, Pešatová, 

2011)

Pro děti předškolního věku by bylo vhodné použít diagnózu opoziční vzdorovité 

chování (F 91.3). Tato diagnóza se vyskytuje převážně u mladších dětí ve věku 2-3 let.

Projevuje se výrazně neposlušným, vzdorovitým a rozkladným chováním, které však 

neobsahuje delikventní ani extrémní agresivní nebo asociální chování. Zároveň musí být 

splněna kritéria pro F91. Takové chování by mělo výrazně překročit sociální chování 

odpovídající danému věku, mělo by být závažnější než běžné dětské zlobení a mělo by 

trvat alespoň 6 měsíců nebo déle (MKN-10). Takové děti bývají neklidné, mrzuté, 

vzdorovité, nepřátelské, neposlušné vůči autoritě. Příčinou může být nejen nikotinismus 

v době těhotenství, alkoholismus jednoho z rodičů, nevhodný rodičovský vzor, absence 

pochvaly či pozitivní motivace (Martínek, 2009).

2.3 Práce s dětmi v projektu Slunečnicová zahrada

Předpokladem úspěšné práce s dětmi, jejichž vývoj mohl být negativně narušen, je 

primární prevence. Ta pokud nastupuje včas, může u dítěte pozitivně ovlivňovat 

poznávací funkce, které podmiňují budoucí úspěšnost dítěte při výuce čtení, psaní a 

počítání. Jednou z možností je i systematicky vedená předškolní výchova (Kocurová, 

2000). Tuto může poskytovat nejen mateřská škola, do které většina dětí dochází, ale 

pro cílovou skupinu našeho zájmu je zde možnost zařazení do našeho programu. 

Nezbytnou součástí práce, která stojí na začátku kontaktu s dítětem je diagnostika. 

Ta je východiskem výchovně vzdělávacího procesu a reedukace. Jejím cílem je 

stanovení úrovně vědomostí a dovedností, poznávacích procesů, sociálních vtahů, 

osobnostních charakteristik a dalších faktorů, které se podílejí na úspěchu či neúspěchu 

dítěte. Na jejím základě se volí optimální postupy, mění se podmínky a vlivem těchto 

změn dochází ke změnám ve vývoji dítěte (Zelinková, 2003, 2007). Měla by být 

doménou pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a speciálně-pedagogických 

center (SPC), ale pro péči o děti předškolního věku, u nichž nedošlo zatím k manifestaci 
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nějakých významných problémů, byť z naší cílové skupiny, zde existuje stále ještě 

prostor pro působení např. nestátních neziskových organizací.

Diagnostika na odborném pracovišti (např. PPP) se soustředí na následující oblasti 

– vyšetření čtení, vyšetření psaní, vyšetření matematických schopností, zjišťování 

úrovně sluchového vnímání, zjišťování úrovně zrakového vnímání, zjišťování úrovně 

pravolevé a prostorové orientace, vyšetření řeči, motorika, rovnováhy, vyšetření 

případného ADHD (Zelinková, 2003). Základními metodami pedagogické diagnostiky 

vůbec jsou: pozorování, rozhovor, anamnéza, dotazníky, testy, metody ověřování 

vědomostí a dovedností, analýza výsledků činnosti a analýza úkolů (Zelinková, 2007).

U každého dítěte, jehož matka dala souhlas se vstupem dítěte do programu, je 

v průběhu několika prvních setkání proveden screening, jakási diagnostika úrovně jeho 

psychomotorického vývoje, sebeobsluhy, komunikačních dovedností a kognitivních 

schopností. Rovněž se doptáváme na anamnézu dítěte a hodnotí se jeho zdravotní stav, 

sociální zařazení a chování (zda ví, jak se jmenuje, kde bydlí, zda užívá přiměřené 

zdvořilostní fráze, zda má kamarády aj.) a jeho vztah k matce (zda je pro něho 

autoritou, poslouchá ji atd). Všímáme si úrovně grafomotoriky, motoriky mluvních 

orgánů.

Důležité je posuzování chování dítěte. Náš tým se zaměřuje na to, jak dítě působí 

v běžných situacích, zda je impulzivní, bázlivé, agresivní, jak navazuje kontakty, jakým 

způsobem a zda vůbec se umí prosadit, jak spolupracuje s ostatními dětmi, jak reaguje 

na konflikty, zda se vzteká, není odevzdané vůči kritice, jak vnímá sebe sama, jak 

hodnotí sebe sama, jak se chová v náročných situacích, jak se chová při práci, zda 

pracuje soustředěně, dokončuje práci, vrtí se, jaká je koncentrace pozornosti, zda je 

emočně labilní nebo stálé, pracuje samostatně nebo vyžaduje dohled (Zelinková, 2007).

Pokud již dítě absolvovalo nějaká specializovaná vyšetření (např. neurologická), 

přinese matka kopie těchto vyšetření, pokud je to možné. Na screeningu se podílí a 

s dítětem pracuje zejména speciální pedagog, ve většině případů absolvuje dítě rovněž 

vyšetření psychologem, který je součástí týmu projektu, v případě nutnosti je dítě 

odesláno k dalším odborníkům. Monitoring sociálního zázemí provádí sociální 

pracovník. Součástí dokumentace je rovněž dotazník sociálního šetření. Ten nám 
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pomáhá nejen zorientovat se v prostředí, kde dítě vyrůstá, ale rovněž slouží jako 

podklad pro práci s rodičem.

Screening se nám často nepodaří provést ani v rámci jednoho, ani v rámci dvou

setkání, necháváme dítěti dostatečný prostor, aby se adaptovalo na prostředí a aby se 

k nám do zařízení pokud možno těšilo. Tento postup se nám osvědčil, neboť především 

menší děti ve věku 3-4 roky nejsou během prvního jednoho až dvou setkání vůbec 

ochotny spolupracovat. Toto je často způsobeno nevhodným stylem rodičovské 

výchovy, rodiče dítě omlouvají a chtěli by zadané úkoly plnit za ně.

K hodnocení dítěte využíváme nestandardizované vývojové dotazníky od autorů 

Strassmeiera (2000) a Ellen, Marotz (2008). V případě, že dítě nezvládá úkoly na úrovni 

svého věku, sestupujeme v nárocích na úroveň nižší. Na druhé straně dítěti nebráníme 

v osvojování dovedností vyššího věku a podporujeme tak jeho všestranný rozvoj 

(Zelinková, 2007).

Speciální pedagog si předem připravuje pomůcky a zaznamenává si výsledky 

pozorování nebo má od dítěte k dispozici produkt jeho činnosti (např. obrázek atd.) 

Poté, co zhodnotil všechny oblasti vývoje, získá od psychologa výsledky jeho 

psychologického vyšetření, které je zaměřené spíše na školní zralost, má odebranou 

anamnézu dítěte, k dispozici údaje o jeho zdravotním stavu a sociální šetření 

od sociálního pracovníka. Na základě vší dokumentace provede analýzu a vytvoří 

individuální vzdělávací plán tak, aby sloužil co nejvíce k rozvoji dítěte.

Individuální vzdělávací plán je probrán s rodičem a ten si jej odnáší domů jakožto 

východisko pro práci s dítětem v domácím prostředí. Nezbytný je ovšem i pro práci 

s dítětem v zařízení. Práce probíhá formou individuální práce, nebo může být pozvána 

větší skupina dětí, ale pracovali jsme i se dvěma chlapci v páru. Pracovat ve skupinách 

dle věkové kategorie, což bylo původním záměrem projektu, se ukázalo jako 

neefektivní z důvodu nutnosti individuální práce a obtížím ve stanovení rozvrhu, který 

by vyhovoval většině. Skupinová práce probíhá 1x týdně, a to formou pohybových 

aktivit. 

Práce s dítětem, a to formou reedukace, probíhá nejčastěji 1x týdně, kdy matka 

dochází s dítětem do zařízení. Reedukace je podle Zelinkové základní 

speciálněpedagogická metoda, která utváří psychické funkce a dovednosti nutné 

pro zvládnutí dovedností složitějších (Zelinková, 2003). Speciální pedagog využívá 
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vlastní pomůcky, podobné, jaké používá při screeningu. Zejména při činnostech 

rozvíjejících grafomotoriku využíváme mj. Šimonovy pracovní listy, což je didaktický 

materiál využívaný v mateřských školách. Konkrétní aktivity jsou následující: cvičení 

podporující sluchovou percepci, zrakovou percepci, pravolevou a prostorovou orientaci, 

orientaci na ploše, orientaci v čase, řeč, grafomotoriku, paměť, koncentraci pozornosti, 

pohybovou koordinaci aj. Dále bude uvedeno v případové studii dítěte.

Dítě je vedeno k určité samostatnosti, dodržování určitého režimu, motivaci 

k úkolu, osvojování si sociálních dovedností aj.

Individuální vzdělávací plán je vždy po 3-6 měsících revidován a na základě 

vyhodnocení stávající úrovně dítěte se rozhoduje, zda bude v programu zařazeno i 

nadále. Děti, u kterých došlo v daném období ke zlepšení, jsou z programu vyřazeny, 

ale mohou se na nás kdykoli v budoucnu obrátit.

Pokud bychom měly provést stručné zhodnocení skupiny dětí na základě znalosti 

případů: ve vzorku se neobjevila žádná zjevná malformace ani vr ozenávývojová vada. 

Dva chlapci mají diagnostikován  ADHD, jeden z nich užívá medikaci ke zklidnění. U 

části chlapců se v chování projevují znaky opozičního vzdoru, které jsou však patrně 

způsobeny nevhodným výchovným stylem rodičů. Jeden hoch projevuje známky poruch 

autistického spektra, patrně se však bude jednat o velmi silnou citovou deprivaci. Jeho 

případ bude postoupen dalším odborníkům.

2.4 Případová studie dítěte

Klient č.1, věk: 5 let, 11 měsíců

Téměř šestiletý chlapec je svěřen do péče babičky (55 let), matky matky. V období 

gravidity matka užívala pravidelně heroin, významné je infekční onemocnění 

syfilitidou a hepatitidou C. Graviditě předcházel spontánní abortus. Porod proběhl 

spontánně ve 37. týdnu, porodní hmotnost a délka byly 2400 g, 46 cm. 

Pro pozitivní BWR (syfilis přenesena na dítě) nasazena antibiotika. Po porodu byl 

umístěn na 14 dní do kojeneckého ústavu a následně do péče babičky. V 2 letech 

prodělal infekční mononukleózu. Od nástupu do mateřské školy trpí opakovaně 

respiračními onemocněními. Asi ve 4,5 letech diagnostikována zraková vada, je 
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korigována brýlemi. Velmi živé, neposedné dítě, občas se vzteká, je negativistický,

krátce se soustředí, v mateřské škole nespolupracuje. Dětský psycholog, pracovník 

projektu Slunečnicový zahrada, zachytil opožděně se vyvíjející grafomotoriku a 

sociálně-emoční nezralost. Klinický psycholog v dubnu 2011 konstatoval 

negativismus a celkovou i emoční instabilitu, chlapec byl k němu odeslán 

na doporučení mateřské školy, kdy chlapec reagoval ve vypjatých situacích 

psychosomatickými obtížemi. V květnu 2011 byl chlapec na vyšetření u dětského 

neurologa, který v závěru uvádí zřetelné známky organického oslabení CNS 

při normálním intelektu (dominuje hyperaktivita, poruchy pozornosti, impulzivita, 

afektivní nestálost) a lehká dyslalie. V březnu 2012 byl chlapec doporučen k vyšetření 

na dětské psychiatrické klinice. Objektivně byla konstatována instabilita, impulzivní 

projevy hyperaktivity, řeč dyslalická, poruchy chování, nižší úroveň grafomotoriky, 

stanovena diagnóza F900 Porucha pozornosti s hyperaktivitou. Od září 2012 jsou 

behaviorální problémy medikovány Risperdalem.

Chlapec je registrován v programu Slunečnicová zahrada od 8.3.2011 

na základě doporučení sociální pracovnicí OSPOD. V programu se pracuje s chlapcem 

a jeho babičkou, v jejím případě nemá charakter následné péče, neboť ona sama nikdy 

návykové látky neužívala. Rodina žije v bytě s partnerem babičky. Biologická matka 

o chlapce zájem příliš nejeví, biologický otec, německý státní občan se s chlapcem 

pravidelně vídá. Rodina je ekonomicky stabilní.

Chlapec docházel do programu intenzivně od jara do podzimu 2011. Konzultace 

probíhaly většinou individuální formou, několikrát byl zařazen do dvojice s podobně 

starým chlapcem, interakce byla však velmi agresivní a práce se ukazovala jako 

neefektivní, proto se od tohoto následně upustilo. Babička docházela s chlapcem 

zhruba v intervalu 1x za 14 dní. U chlapce byly pozorovány nedostatky v sociální 

komunikaci, neužíval ani základní sociální fráze, výslovnost s nepřesnostmi, slovní 

zásoba byla však dobrá. Chlapec projevoval značné obtíže v úkolech zaměřených 

na grafomotoriku a jemnou motoriku, neznal modelovací hmotu, neuměl obkreslit 

základní tvary, kresba byla na úrovni čmárání, tužku drží s nesprávným úchopem, 

počítá do tří, zná barvy. Hází a chytá míč, aktivity, které vyžadují koordinaci, jako je 

poskakování po jedné noze, chození po čáře, mu činily potíže. Velmi výrazná byla 

fluktuace pozornosti, odbíhal od úkolů, byl negativistický, vzdorovitý, nedařilo se ho 
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motivovat. Babička ho výchovně nezvládala, nechávala ho volně pobíhat, nevedla ho, 

plnila úkoly za něho. 

Při práci s dítětem byly v rámci našeho programu postupně rozvíjeny všechny 

oblasti nezbytné pro rozvoj školních kompetencí. Zařazována byla cvičení 

na zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu, zrakovou paměť a rozlišování, rozvoj 

grafomotoriky, manuální dovednosti, trénink koncentrace, pohybové aktivity vyžadující 

koordinaci aj. Výkonnost dítěte a ochota ke spolupráci kolísala, spíše převládala 

neochota plnit zadané úkoly. Chlapec je však velmi úspěšný při hledání shodných 

obrázků, je poměrně manuálně zručný, provádí kvalitně úkony sebeobsluhy. Babička 

byla v jeho výchově a vedení velmi nedůsledná, doma se mu cíleně věnovala jen občas. 

Babičce byl opakovaně předáván individuální plán pro práci s dítětem v domácím 

prostředí. Na podzim 2011 byl kontakt méně četný, při vánoční besídce se chlapec 

projevoval velmi labilně a vzdorovitě, nezapojoval se do aktivit s dalšími dětmi.

Na jaře 2012 byla provedena kontrolní vyšetření psychologem a šetření speciálního 

pedagoga. Babička udává značné zklidnění projevů chování, dětským psychiatrem byla 

změněna medikace. Do dnešního dne nemáme přesné údaje o nově podávaném léku. 

Z vyšetření psychologa vyplývá zklidnění dítěte, lepší motivace k práci, zřetelný je 

zájem dělat věci dobře. Prostorová orientace a úroveň grafomotoriky zatím stále 

vykazují opoždění. Počítá do devíti, pracuje s geometrickými obrazci, které správně 

přiřazuje, vytváří z nich obrázky dle fantazie. Při úkolech na zrakovou analýzu, syntézu, 

představivost a paměť bylo konstatováno prokazatelné zlepšení.

V současné době je kontakt s programem cca 1x za 2-3 týdny. Babička se snaží 

s dítětem pracovat v domácím prostředí, dítě je po změněné medikaci klidnější, 

pozornější a lépe motivovatelné. Chlapci je doporučen intenzivnější kontakt i nadále, 

za půl roku budou opětovně provedena kontrolní šetření. Práce s tímto dětským 

klientem bude patrně vzhledem k prenatální i postnatální zátěži dlouhodobějšího 

charakteru, chlapec však vykazuje prokazatelná zlepšení.
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ZÁVĚR

Předkládaná diplomová práce se zabývá specifickou klientelou drogových služeb, 

a sice ženami – matkami s drogovou anamnézou. Spolu s touto klientelou vstupují 

do kontaktu se specializovanými zařízeními, které poskytují těmto matkám léčebné 

služby a podporu, i jejich děti. Tato práce se zaměřila na oblast doléčování, tedy na 

služby následné péče. Ty jsou charakterizované tím, že do nich vstupují již klienti 

abstinující, kteří ale vyžadují další podporu v udržení si nově získaných dovedností, jak 

zvládat život bez drog. Tak jako všechna zařízení poskytující péči ženám, i program 

následné péče musí být této klientele uzpůsoben a tematicky odpovídat jejím potřebám. 

Přinesly jsme nejen informace o těchto cílových skupinách, ale zabývaly jsme se i 

systémem péče pro tyto ženy, vymezily jsme pojem následná péče a rovněž jsme se 

zabývaly popisem projektů „Integrace rodiny“ a „Slunečnicová zahrada“. Projekt 

„Slunečnicová zahrada“ je realizován za účelem rozvíjení takových kompetencí rodičů, 

jako je péče o dítě a podpora jeho správného vývoje. 

Praktickou část tvoří charakteristika souboru rodičů, kteří jsou do programu 

zapojeni. Do programu mohou být přijati i otcové s drogovou anamnézou, kteří mají 

děti ve své péči. Při šetření jsme získaly zajímavé informace. Tito rodiče vychovávají 

většinu dětí, které se jim narodily většinou ještě za jejich drogové kariery. Otcové 

zařazení do programu pak mají v péči všechny své děti. Rodičům se daří dobře 

abstinovat, ačkoli ne všichni absolvovali před nástupem do následné péče nějaký druh 

léčby. Ukazuje se poměrně vysoká úroveň vzdělání u těchto rodičů, respektive matek. 

Většina má středoškolské vzdělání. Charakter bydlení je stálý, bydlí ve vlastních či 

nájemních bytech. Finanční příjem mají zajištěn velmi často na základě legální pracovní 

smlouvy. Je tak dokázán fakt, že klienti, se kterými se setkáváme v rámci doléčování, 

dosahují zcela jiného stupně socializace než klienti nízkoprahových programů a zařízení 

zaměřených na léčbu akutního drogového problému. Tato zařízení jim však v dosažení 

této úrovně jistě pomáhají.

Projekt „Slunečnicová zahrada“ je dále jedinečný tím, že věnuje pozornost i dětem 

těchto matek a rodičů. Jejich prenatální vývoj byl ovlivněn působením návykové látky, 

kterou ve většině případů jejich matky v průběhu těhotenství užívaly. Z tohoto důvodu 

uvádíme i kapitolu o vlivu jednotlivých látek na plod. Není však příliš dalších 
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dostupných výzkumů, které by se zabývaly tím, co se děje s dítětem v průběhu dalšího 

vývoje a při vstupu do školní docházky. Naším předpokladem je, že se mohou ve vývoji 

objevit určité deficity a děti je třeba posílit v určitých dovednostech, které budou nutné 

pro rozvoj dalších školních kompetencí. Z dosavadních zkušeností se ukazuje, že 

projevy některých dětí se blíží projevům dětí se specifickými poruchami učení a 

chování, které rovněž v práci vymezujeme. Demonstrujeme na příkladu případové 

studie. Domníváme se, že ne všechny problémy mohou být způsobeny prenatálně, ale 

význam hraje rovněž sociální prostředí a výchovné postoje rodičů.

Systém péče o drogově závislé ženy u nás, ale i ve světě se stále vyvíjí. Otevírá se 

tak možnost pro odborníky, aby věnovali svou pozornost vývoji dětí, které mají tyto 

matky v péči. Projekt „Slunečnicová zahrada“ je tak jedním z prvních takových počinů 

svého druhu u nás.
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