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Abstrakt:  

Přestože jsou svépomocné skupiny zajímavým fenoménem a můžou sloužit jako 

významné doplnění sociálních služeb, v České republice se těší jen malé míře pozornosti. 

Diplomová práce se proto snaží v teoretické části podrobněji popsat, jakým způsobem 

svépomocné skupiny fungují, čím mohou být pro oblast sociální práce přínosné  a obohacující 

a v čem jsou naopak jejich limity a rizika. Podrobněji se zabývá vlastnostmi, typologií a 

účinnými prvky skupin.  

Praktická část zjišťuje, v jaké situaci se české svépomocné skupiny nacházejí, a to 

prostřednictvím výzkumu, který mapuje činnost sociálních služeb a skupin identifikovaných 

pomocí internetového vyhledávače a registru poskytovatelů sociálních služeb. Cílem 

výzkumu je zmapovat nabídku svépomocných skupin na území České republiky a blíže 

popsat jejich rozložení z hlediska krajů a typů jednotlivých skupin. Výsledkem provedeného 

výzkumu je vytvoření adresáře aktivních svépomocných skupin, který by měl sloužit 

k praktickým účelům sociálních pracovníků i potencionálních klientů skupin.	  
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Abstract: 
 
 
Self-help groups are an interesting  phenomenon and they could serve as a significant 

complement to the social services. Nevertheless they don't attract much attention in the Czech 

republic.  

In the theoretical part this thesis is trying to describe in detail how the self-help groups work, 

how they can complement social services and what are their risks and limitations.  

In the practical part a research was conducted in order to understand and map the situation of 

Czech self-help groups. This research was based on the internet search engine and registry of 

social services providers. The goal of the research was to map the self-help groups in the 

Czech republic in relation to geographical and typological allocation.  

The outcome of the research is a directory of active self-help groups that should serve both 

social workers and potencial clients of the self-help groups. 
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ÚVOD 

Svépomocné skupiny, kluby a aktivity znamenají významné rozšíření, obohacení a 

doplnění profesionální péče. Využívají přirozený potenciál člověka, vedou k jeho 

osamostatnění, získání sebedůvěry a jsou finančně nenáročné. Klientům nabízí bezpečné 

zázemí, kde mohou s lidmi na „stejné lodi“ sdílet své těžkosti. Skupina jim současně 

poskytuje emocionální podporu, oslabuje pocit izolace a posiluje jejich samostatnost. 

 

Hnutí svépomocných a podpůrných skupin se rozvíjí již od 70. let 20. století. V Česku 

sahá jejich tradice do předlistopadových dob (Bútora, 1991; Blažek, Olmrová, 1994) a ještě̌ 

dál (Skovajsa, 2010, s. 53). I přes již poměrně dlouhou tradici není u nás tomuto tématu 

věnováno mnoho pozornosti, a to zejména na poli výzkumu. Můžeme se jen domnívat 

v jakém stavu se aktuálně tento fenomén u nás nachází a jaká je skutečná nabídka 

svépomocných skupin. Pro lepší orientaci jsem se rozhodla tuto práci věnovat právě 

svépomocným skupinám a zmapovat jejich nabídku na území České republiky. Pozornost 

zaměřuji jak na aktuální nabídku svépomocných skupin, které se prezentují pomocí internetu, 

tak na podrobnější prozkoumání tohoto fenoménu, a to z hlediska typologie svépomocných 

skupin, jejich vedení a zda jsou organizovány samostatně nebo se vyskytují pod hlavičkou 

služeb odborných. Výsledkem výzkumu je praktický adresář svépomocných skupin, který 

může sloužit odborným pracovníkům pomáhajících profesí nebo potencionálním klientům 

svépomocných skupin.  

 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je čistě teoretická a vysvětluje 

pojmy jako svépomoc, svépomocná skupina apod. Dále se zabývá typologií, 

charakteristickými rysy skupin, jejich efektivitou, historií, hnutím anonymních alkoholiků a 

v neposlední řadě terapeutickými faktory, kterými skupina disponuje. Shrnuje poznatky, které 

byly k tomuto tématu doposud shromážděny a pomáhají nám lépe přiblížit fungování 

svépomocných skupin. 

Začátek druhé části diplomové práce se zabývá metodologií výzkumu, je zde stanoven 

cíl výzkumu, výzkumné otázky a popis sběru dat. Posléze jsou představeny výsledky sběru 

dat, která jsou následně analyzována a interpretována.  
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A) Teoretická část 

1. Vymezení pojmů 

Úvodem této práce se pro upřesnění tématu věnuji podrobnému vymezení pojmů jako 

svépomoc, svépomocná skupina, svépomocné hnutí apod., které jsou v literatuře pojímány 

často odlišně a v jiném kontextu.  

1.1 Svépomoc 
Blažek a Olmrová (1994) mluví o „terminologickém hledání“ v oblasti svépomoci. 

Autoři, kteří se tímto pojmem zabývají, na něj nabízejí různé pohledy. Matoušek (2001) 

pojímá svépomoc jako hnutí, které se začalo rozšiřovat v 70. letech, Hartl (1997) ji většinou 

chápe jako skupinovou či komunitní práci, Blažek a Olmrová (1994) si pod tímto pojmem 

představují občanská sdružení, která u nás vznikla po roce 1989, Bútora (1991) svépomoc 

řadí k laické péči, kterou chápe jako určité kontinuum, kdy na jednom konci je individuální 

péče o osobu, na druhém široce koncipovaná svépomoc. Baštěcká (2001) ve své knize 

zmiňuje, že tento český a na první pohled průhledný pojem, má několik různých užití. 

Norwegian- Self help Forum (NSF) definuje svépomoc jako: Převzetí svých možností a zdrojů 

tak, aby bylo možné převzít zodpovědnost za svůj vlastní život a vést ho správným směrem. 

Svépomoc je chápána jako začátek procesu bytí od nezúčastněného pasivního diváka 

k aktivnímu účastníkovi svého života. (Council of Europe, ©2005) 

NSF zdůrazňuje rozdíl mezi přijímáním podpory a budováním vnitřní síly. Samotná podpora 

je z tohoto hlediska vnímána jako pasivní prvek, který sám o sobě nevytváří vnitřní změnu. 

Zatímco vnitřní sílu, kterou motivovaný jedinec aktivuje, uvádí do provozu vnitřní zdroje a 

má větší potencionál změny. 

1.2 Svépomocné skupiny 
Pro upřesnění tématu si nejprve definujeme pojem svépomocná skupina. V literatuře 

existují různá vysvětlení vzájemné svépomoci, v souvislosti s pohledem autora.  Nicméně 

všechny definice spojují některé společné prvky, které se pokusím na závěr vyzdvihnout. 

Matoušek (2008, s. 218) ve slovníku sociální práce pod pojmem svépomocné skupiny chápe: 

Skupiny, v nichž si vzájemnou pomoc při řešení osobních, rodinných nebo komunitních 

problémů poskytují ti, kdo jimi trpí. 

Jak dále zmiňuje, vytvářejí si je tedy klienti sami. Podobně jako dobrovolnické 

skupiny jsou projevem rostoucího občanského sebevědomí a reakcí na nedokonalé nebo 

chybějící profesionální služby (Matoušek a kol., 2012) .  
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Pojem svépomocné skupiny také dobře popisuje definice Katze a Bandery z roku 1976 (cit. in 

Blažek, Olmrová, 1994): 

 „Svépomocné skupiny jsou dobrovolné malé skupiny pro vzájemnou pomoc a pro 

uskutečňování určitých cílů. Obvykle je tvoří sobě rovní lidé, kteří se sdružili, aby si poskytli 

vzájemnou pomoc při uspokojování určitých potřeb, při překonávání společného handicapu 

nebo problému narušujícího život a při dosahování žádoucích sociálních anebo osobních 

změn. Často poskytují materiální výpomoc, jakož i emocionální podporu a hlásají ideologii 

nebo hodnoty, jejichž prostřednictvím mohou jejich členové získat zvýšený pocit osobní 

identity.“ 

Tuto definici mimo jiné používá Bohumila Baštecká (2003), která chápe svépomocnou 

skupinu jako jeden z důležitých nástrojů terciální prevence. 

Podle Hartla (1997) všechny svépomocné skupiny spojuje svépomocný étos, čili duch hnutí: 

„Získávat pomoc z toho, že si pomáháme navzájem“.  

Vymětal (2010) uvádí, že svépomocné skupiny jsou specifickou formou pomoci a podpory 

lidí v náročných životních situacích. Svépomocné skupiny sdružují klienty se stejným 

problémem, ať již jde o problém zdravotní, sociální či subjektivní. 

Wichita State University, která je Centrem pro komunitní podporu a výzkum uvádí, že 

svépomocné skupiny jsou složené z lidí, kteří sdílejí stejný problém, životní situaci nebo 

krizi. Členové si vzájemně poskytují emocionální podporu, učí se novým způsobům jak se 

vypořádat s problémem, objevují strategie pro zlepšení jejich stavu, pomáhají ostatním a 

současně pomáhají sami sobě. Svépomocné skupiny jsou nezávislé, bezplatné a snadno 

dostupné pro všechna hlavní onemocnění uvedené Světovou zdravotnickou organizací 

(Gartner a Riessman, 1977). Ačkoli tato definice svépomoci zdůrazňuje zdravotní problémy, 

měli bychom poznamenat, že příslušníci některých svépomocných skupin mohou sdílet i jiné 

než zdravotní problémy. Jedná se např. o rodiče samoživitele a příslušníky sexuálních nebo 

etnických menšin, kteří tak prosazují svá tzv. "kulturní práva“.  

V anglickém jazyce jsou pro svépomocné skupiny užívány také pojmy jako skupiny vzájemné 

pomoci (mutual help, mutual aid) nebo skupiny podpůrné (support group). Někteří autoři se 

domnívají, že je důležité pojem svépomocná a podpůrná skupina rozlišit. I když v podpůrné 

skupině je také možnost sdílet své zkušenosti a navzájem se podporovat, konečná 

odpovědnost za vedení skupiny neleží na členech, ale na podpůrných profesionálech. (Kurtz 

1997). (PsychCentral, ©2015) 

Caplan považoval svépomocnou skupinu za podpůrný systém lidí na jedné lodi. 
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Julian Rappaport a Edward Seidman (1999) uvádějí, že svépomocná skupina má tyto hlavní 

charakteristiky:  

1) společný problém  

2) členové skupiny se k sobě chovají jako vrstevníci  

3) dvojrole: přijímání a poskytování pomoci  

Na základě výše zmíněných definic, svépomocnou skupinu chápeme tedy jako skupinu lidí, 

které spojuje podobný nebo stejný problém. Členové skupiny si vzájemně poskytují podporu, 

pomoc a společně sdílí své zkušenosti, sílu a naději, že dokážou své problémy překonat. 

1.3 Svépomocné podpůrné systémy 
Většinou se jedná o formální struktury, jejichž funkcí je spojovat svépomocné skupiny 

a iniciativy. Poskytují pomoc při zakládání skupin, obhajují jejich zájmy, podávají informace 

o aktivních svépomocných místech a směřují spotřebitele. Ve Spojených státech amerických 

se jedná např. o American Self-Help Clearinghouse, National Mental Health Consumers. 

1.4 Svépomocné hnutí 

V užším smyslu se někdy zaměňuje s termínem svépomocné skupiny. V širším 

významu zahrnuje celou škálu nejrůznějších svépomocných aktivit: svépomocné skupiny, 

svépomocné organizace, podpůrné systémy i alternativní péči (Bútora 1991, s. 36). 

O svépomocném hnutí se mluví také v souvislosti se skupinami, které jsou natolik rozšířené, 

že potřebují nějakou formu organizace, která uchová jejich původní myšlenku a zaměření. 

Nejznámějším je např. hnutí Anonymních alkoholiků.  
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2. Charakteristické rysy svépomocných skupin 

Svépomocné skupiny poskytují intaktní komunitu a pocit sounáležitosti. Sociální 

podpora a vzájemná pomoc, kterou skupina poskytuje, může být rozhodující pro zotavení, 

rehabilitaci, nebo zdravé zvládání problému. To platí zejména pro sociálně izolované osoby 

nebo osoby z dysfunkčních rodin, které můžou mít v okolí jen malou nebo žádnou 

emocionální podporu. Účast v sociální síti vrstevníků snižuje sociální a emocionální izolaci a 

podporuje zdravé chování. Členové skupiny mohou nabídnout bezpodmínečnou podporu a 

společně jsou zdrojem užitečných zkušeností a poznání. ( Encyclopedia of Mental Disorders, 

[b.r.].) 

 

Podle G.Caplana (in Hartl, 1993) může být svépomocná skupina přirovnána k ideální 

rodině. Mladší členové mají vzory ve starších, starší předávají zkušenosti mladším (novějším 

členům), a tak dochází k vzájemnému učení. Všichni účastníci navzájem sdílejí své problémy, 

poskytují si informace a pomáhají získávat externí zdroje pomoci. Společně prožívají důležité 

chvíle, třeba spolu oslavují narozeniny nebo úspěšné životní události. Svépomocné skupiny 

poskytují systém zpětné vazby, což pomáhá jedinci porozumět tomu, jak reaguje na druhé a 

jak druzí lidé reagují na něj. 

Selhání není důvodem k vyloučení. Naopak, bez ohledu na neúspěch zůstává člen uvnitř své 

skupiny a je povzbuzován a oceňován za ochotu zkoušet obstát znovu. 

Svépomocné skupiny představují důležité doplnění pomoci odborné. Původně je svépomocná 

skupina vedena „laikem“, tedy osobou, která s ostatními sdílí společný problém. Tento model 

odstraňuje nadřazenost profesionála, který dává rady a klient je přijímá.  

Moeller konstatuje, že ve svépomocné skupině se ztrácí odcizení mezi pomáhajícím a 

tím, kdo pomoc potřebuje. Každý člen je zároveň dodavatelem i odběratelem, zásobovačem i 

zákazníkem, je politikem i občanem současně. Postavení účastníku je rovnocenné a každý 

z nich nese odpovědnost sám za sebe. (Moeller in Bútora, 1991) 

Dnes se objevuje i řada svépomocných skupin, které mají vedení zčásti odborné nebo jim je 

nějakou organizací poskytnuto zázemí. Podle Yaloma (2007), má více než padesát procent 

svépomocných skupin v Americe nějaké odborné vedení. Informace, o tom kolik 

svépomocných skupin v České republice je zakládáno a vedeno profesionály, nejsou známé.  
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2.1 Vlastnosti svépomocných skupin  
 

Seim a kol. (1998) sestavila na základě zkoumání nejrůznějších svépomocných skupin v 

Norsku tabulku, která obsahuje jejich nejvýznamnější rysy. Základní vlastnosti již nebyly dále 

zkoumány ve vzájemné interakci. Tabulka byla doplněna dalšími autory o kontinuitu a 

experimentální učení, které se vyskytují běžně také v terapeutických skupinách. 

1) Podobnost a rozdílnost (společný problém, situace, potřeby) - Podobnosti a rozdíly 

mezi členy jsou považovány za velmi důležité prvky pro udržení procesu skupiny a 

formování vztahů ve skupině, obě vlastnosti se vzájemně doplňují a poskytují hlavní 

zdroj pro dosažení cílů skupiny. Podobnost se vztahuje na společný problém, se 

kterým jednotliví členové přicházejí. Všichni jsou tedy odborníci na daný problém. 

Rozdílnost je chápána tak, že i když se všichni potýkají se stejným problémem (např. 

čelí závislosti), každý ho prožívá odlišně. Přijetí rozdílů skupině dodává dynamiku a 

brání statičnosti. Tak jak se vyvíjí skupina, vyvíjí se také její členové, přičemž každý 

postupuje v řešení problému jiným tempem.  

2) Vzájemnost - Vzájemnost je důležitým aspektem v procesu změny a je ve vztahu 

s kontinuitou skupiny. Poté, co členové sdílí společný problém, postupně dochází 

k integraci a identifikaci se skupinou. Změna jednoho člena může díky identifikaci 

produkovat změny i v ostatních (De Leon, 2000). Členové skupiny musí umět pečlivě 

naslouchat jeden druhému. Vzájemný respekt, důvěra a společný cíl, je základem 

reciprocity.  

3) Kontinuita - Kontinuitu představují normy a hodnoty skupiny. Následnost se vyvíjí 

ve skupině, kde jsou normy a hodnoty předávány z generaci na generaci, tedy ze 

starších členů na nové.  

4) Autonomie - Autonomie může být narušena v případech, kdy je skupina financována 

nějakým vnějším zdrojem (např. obcí, organizací apod.). V takové situaci může 

docházet ke kompromisům mezi tím, kdo skupinu financuje nebo zřizuje a skupinou 

samotnou. Skupina by měla být vždy autonomní, co se týče obsahu, struktury a 

činnosti. Členové skupiny musí cítit určitou míru volnosti, která je předpokladem 

jejich osobní změny.  

5) Experimentální učení - Členové skupiny sdílejí určité zkušenosti a stávají se tak 

svépomocnými odborníky na svou vlastní situaci. Jejich společným cílem je řešení 

problému. Držení (vlastnictví) problému je rozhodující pro převzetí osobní 

zodpovědnosti za jeho řešení. Zážitkové učení pracuje s vědomou částí „Self“. Sdílené 

zkušenosti jedince jsou spojeny s každodenním životem. Dovednosti jsou získané tady 
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a teď, skrz akt sdílení a výměnu zkušeností v danou chvíli. Skupina slouží jako 

cvičiště pro učení, kde je možné trénovat zvládání nových a neznámých zážitků a 

pocitů.  

Čablová (2012) uvádí jako hlavní principy svépomocných skupin:  

1) Oslabení pocitů izolace - Lidé potýkající se s problémy, které nemusí být samy o sobě 

stigmatizující, mohou být sociálně izolovaní. Svépomocná skupina je příležitostí potkat další 

lidi potýkající se s podobnými těžkostmi.  

2) Vzájemná emocionální podpora - Účastníci si vzájemně poskytují podporu. Hartl (1997) 

ve své knize cituje Kropotkina, který říká, že sociální instinkt vede lidi k tomu, aby si 

pomáhali. Potřeba pomoci druhému je v člověku pěstována po tisíce let. Ve skupině dochází 

k empatickému naslouchání a porozumění založeném na sdílené životní bolesti.  

3) Altruismus - Potíže jsou zvládány i tím, že ,,nemocný‘‘ pomáhá zvládat podobné 

problémy někomu jinému. Najednou je člověk vytržen z řešení vlastních problémů a orientuje 

se na problémy druhých. Zjišťuje, že jeho podpora a přítomnost může být pro druhé důležitá a 

nápomocná v řešení jejich problémů. Posiluje se tím sebevědomí i chuť se postavit svým 

vlastním problémům (Matoušek 2001, in Čablová).  To, že člověk pomoc nejen přijímá, ale 

současně poskytuje, ho zbavuje pocitu bezmoci a závislosti. Kdo je schopen pomoci druhému, 

pomůže i sobě (Matoušek, 2008). 

 Keith Nichols a John Jenkinson, autoři knihy Leading a support group (2006) přináší 

podobné charakteristiky a současně přínosy svépomocných skupin.  

1) Na prvním místě uvádí podobně jako Čablová snížení izolace skrz kontakt a interakci s 

ostatními. Současně uvádí několik případů z praxe, na kterých danou charakteristiku 

demonstrují. Pro příklad bych uvedla jednu z nich: 

Jedná se o studii osob trpící chronickou bolestí zad. Vzhledem ke svému onemocnění, 

postižení přišli o práci a jejich životy se během krátké doby přesunuly do izolace jejich 

domovů. Lidé s tímto onemocněním trpěli pocity zoufalství, bezmoci a opuštěnosti. Služba, 

která poskytuje servis lidem trpící bolestí zad, nabídla několika postiženým členství 

ve svépomocné skupině, což se později ukázalo jako velice efektivní. U jedinců, kteří se 

účastnili svépomocné skupiny se pozitivním směrem změnil přístup a nastavení k celkové 

léčbě.  Jeden z členů popsal přínos z členství těmito slovy: Předtím, než jsem přišel do 
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skupiny, jsem cítil, jak se můj život propadá hlouběji a hlouběji do temného tunelu. Když 

jsem ale zjistil, že nejsem s tímto problémem sám, strašlivý pocit osamělosti zmizel. Pomohlo 

mě to adaptovat se na jiný způsob života a změnit přístup k myšlení o věci, což mě postupně 

vyvedlo z temného tunelu. ( Leading a support group 2006, s. 20) 

2) Svépomocná skupina přináší prostor k důvěrnému rozhovoru, sdílení a vyjádření emocí. 

Dalo by se tedy říci, že se podobně jako u Čablové jedná o emocionální podporu.  

3) Změna vnímání - Jedinec má ve skupině možnost verbalizovat své zkušenosti, myšlenky 

a pocity. Skupina jedinci dává zpětnou vazbu a přináší nové úhly pohledu. Díky tomu 

dochází často ke změně vnímání problému a k lepšímu pochopení svého prožívání, 

případně jednání.  

4) Interpersonální učení - Členové se mohou učit ze zkušeností druhých. Na to, jaký 

význam má interpersonální učení ve svépomocné skupině, mají různí autoři odlišný 

názor. Např. Yalom (2007, s. 507) uvádí, že terapeutický faktor interpersonálního učení 

hraje ve svépomocné skupině daleko méně důležitou roli, než v terapeutické skupině. 

Všeobecně se svépomocné skupiny liší od terapeutických skupin v tom, že mají daleko 

méně interpretací zaměřených na osobnost, méně konfrontací a daleko více pozitivních 

podpůrných vyjádření.  Např. Anonymní alkoholici užívají pravidlo ,,no cross-talk‘‘, což 

znamená, že jedinec pouze sdílí svůj příběh, ostatní mu naslouchají, ale nedávají mu 

okamžitou zpětnou vazbu. Vzhledem k velkému množství a druhů svépomocných skupin 

však nemůžeme říct, že by toto pravidlo platilo pro všechny svépomocné skupiny.  

 

Bútora (1991) vytvořil přehled charakteristických rysů skupin vzájemné pomoci do 

následující tabulky. Níže uvedené vlastnosti shromáždil z poznatků Antzeho, 1982, Bormana, 

1982, Gartnera a Riessmana, 1979, Katze a Bandery, 1976, Killileové, 1976, Levyho, 1982, 

Moellera, 178 a dalších. Některé rysy jsou doplněny o moje vlastní poznámky. Jedná se 

většinou o rysy, kde došlo vzhledem k vývoji ke změnám.  
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Charakteristické rysy svépomocných skupin 

• Sebepostižení, společný osud, zkušenost, symptom, stav. 

• Poskytování vzájemné pomoci. 

• Poskytování informací a rad, zprostředkování odborných poznatků. 

• Rovnocennost a rovnoprávnost členů, ne hierarchická struktura.1 

• Osobní účast, individuální zainteresovanost každého člena, osobní 

odpovědnost za své chování. 

• Zdroj posilování Ega, zdroj pro zlepšování psychologického fungování, 

poskytování emocionální podpory, prostor pro identifikaci s jinými. 

• Spoléhání na vlastní síly, soběstačnost, autonomie. 

• Malá nebo žádná spolupráce s profesionály, časem vzájemná dělba práce a 

působení s profesionály. 

• Interakce ,, tváří v tvář ‘‘2. 

• Uplatňování ,,principu pomáhajícího‘‘. 

• Jasně vymezený společně sdílený cíl. 

• Orientace na jednání, společně vykonávaná činnost, aktivní sociální učení 

prostřednictvím jednání. 

• Spontánní vznik nebo postupné osamostatňování se (jsou-li založeny 

profesionály), autonomie, samoregulace, spíše demokratické než autoritářské 

vedení. 

• Kolektivní vůle a energie, skupinové cítění (skupina jako kolektivní entita, 

jako ,,My‘‘) . 

• Poskytování sítě pro společenské styky, společenský život.3  

• Vyznávaný kodex pravidel chování, přesvědčení, pouček, společná ideologie, 

,učení‘‘ skupiny.4 

• Skupina vzájemné pomoci jako referenční skupina, pro určitý menší počet 

členů na určité období jako primární sociální skupina. 

Tabulka č. 1, Zdroj: Bútora (1991, s. 42) 
                                                
1 V některých skupinách může postupně docházet k hierarchizaci. Např. u AA dělení členů podle doby 
abstinence apod. 
2 Dnes již existují online svépomocné skupiny, které neprobíhají v klasickém uspořádání tváří v tvář. 
3 Jedná se o snížení pocitu izolace. 
4 Společnou ideologii využívá např. Recovery in., jedna z nejrozšířenějších svépomocných skupin pro duševně 
nemocné. 
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Tato podkapitola výše uvádí charakteristické znaky podle nejrůznějších autorů. 

Seznam doplňuji ještě několika vlastnostmi svépomocných skupin, které zde nezazněly a 

považuji za důležité je uvést. 

• Dostupnost - Účast ve skupině je zpravidla zdarma, je tedy otevřená každému, 

bez ohledu na finanční možnosti. Má velice nízké náklady na provoz, což je 

efektivní. Lidé mohou skupinu založit kdekoliv, jsou tedy místně dostupné. 

S rozšířením internetu vznikly také online svépomocné skupiny, které dostupnost 

ještě zvyšují. 

• Anonymita - Důležitou charakteristikou je zachování anonymity. Např. na 

setkání Anonymních alkoholiků se členové představují pouze křestním jménem. 

Ještě větší anonymitu nabízí v dnešní době online svépomocné skupiny. 

• Introspekce - Skupina jedince vybízí k sebepozorování, zkoumání svých 

vnitřních stavů, poznávání sebe sama. Specifické jsou v této oblasti zejména 

skupiny, které využívají program 12 kroků. Některé kroky přímo vybízejí 

k důkladné a morální inventuře. Jedinec má tak možnost zkoumat motivy a 

důsledky svého jednání, případně postupně odstraňovat maladaptivní způsoby 

chování.  

• Duchovní prvky - Hnutí AA začleňuje do své filozofie určité duchovní principy 

(Kalina, 2003). Vzhledem k tomu, že se jedná o nejrozšířenější svépomocnou 

skupinu, je důležité tento charakteristický znak zmínit. Nešpor (2000) uvádí, že 

hnutí AA zahrnuje 96 000 skupin ve 134 zemích světa. AA podporují své členy, 

aby uvěřili v existenci „Vyšší moci“, silnější než jsou oni sami, a aby se k této síle 

obrátili a svěřili se jí. (Kalina, 2003, s. 86) 

• Veřejné prosazování zájmů skupiny - Některé skupiny jsou zakládány za 

účelem veřejného prosazování svých zájmů, např. legislativní změny apod. 

Národní aliance pro duševně nemocné (NAMI), která byla založena v roce 1979, 

kombinuje svépomoc s prosazováním a zlepšením výzkumu, služeb a povědomí 

veřejnosti o nejčastějších duševních chorobách. 
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3. Typologie svépomocných skupin 

Literatura přináší různé druhy svépomocných skupin, typově se lišící na základě jejich 

vlastností a kritérií. Lieberman s Bormanem (1982, in Bútora 1991) poznamenávají, že 

klasifikací je skoro tolik, kolik je skutečných samostatných skupin. Tím zrcadlí jejich 

rozmanitost, kterou je nesnadné rozdělit do přísně oddělených přihrádek.  

Pro lepší přehlednost jsem rozlišila typy svépomocných skupin na základě těchto kritérií: 

• cílové skupiny a problematické situace  

• cíle skupiny 

• formy a uspořádání  

• způsobu vedení 

Nejedná se však samozřejmě o dělení konečné a vyčerpávající, jde jen o jeden z mnoha 

pohledů na typologii svépomocných skupin. 

3. 1 Dělení na základě cílové skupiny a situace 

Hartl (1997) přináší ve své knize několik druhů dělení. První z nich vzniklo na univerzitě 

v Kalifornii a bylo získáno z popisů 3 300 skupin. Rozlišeny jsou čtyři typy skupin: 

• pro fyzické a duševní choroby 

• pro změnu návykového chování 

• pro překonání krize spojené s náhlou změnou 

• skupiny určené pro přátele a příbuzné osob s duševními problémy 

  Levine a Perkins (1987, in Hartl 1997, s. 167) uvádí pět typů svépomocných skupin.  

1) Osoby jsou v důsledku svého chování, rysů nebo charakteristik předmětem sociální 

izolace, posměchu, lítosti či sociálního trestání.  

Pro své chování zde spadají: osoby závislé na návykových látkách, bývalí vězni, 

osoby duševně nemocné. Z hlediska tělesných dispozic jsou to např.: tělesně postižení, 

obézní, staří lidé, nemocní AIDS. Těmto lidem není na rozdíl od závislých připisována 

vina, přesto mohou být vystaveni sociální diskriminaci. 

2) Lidé žijící ve stigmatizujících podmínkách, mohou být předmětem sekundárního 

stigmatu nebo trpí v důsledku problémů, jež mají osoby, s nimiž žijí (partneři a děti 
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závislých nebo duševně nemocných, rodiče dětí s postižením, rodiče dětí se 

závažnými výchovnými poruchami aj.). 

3) Osoby, které mají společný problém, který nemusí být stigmatizující, ale může je 

přivádět do sociální izolace. Např. vdovy, osamělí rodiče, lidé trpící chronickou 

bolestí apod. 

4) Skupiny organizované okolo etnických, náboženských či rasových svazků mající za 

cíl vzájemnou pomoc.  

5) Skupiny, které se organizují za účelem prosazení nebo ochrany určitých zájmů na 

politické úrovni. 

 

Baštecká (2001, s. 187) uvádí dělení do šesti kategorií, které se v některých bodech shodují 

nebo podobají dělení Levina a Perkinse. Rozlišuje skupiny: 

1) Pro lidi s tělesnými a duševními chorobami, pro lidi stigmatizované v důsledku 

nemoci, chování, vzhledu nebo stavu (např. obézní, vězni, staří). Na rozdíl od 

předchozího dělení do této skupiny nezařazuje lidi s návykovým chováním.  

2) Pro změnu návykového chování (např. drogově závislí, chroničtí hráči, alkoholici, 

závislí na jídle). 

3) Pro překonání krize spojené s náhlou změnou. Změna je chápana jako vnější spouštěč 

krize. Může se jednat o skupiny pro rodiče po úmrtí dítěte, lidé po ztrátě partnera 

apod.). 

4) Pro přátele a příbuzné osob ze skupiny (1) a (2). Příkladem může být např. skupiny 

Al-Anon pro příbuzné a přátele alkoholiků nebo skupiny pro rodiče dětí s postižením).  

5) Pro vzájemnou pomoc menšin. 

6) Pro prosazení a/ nebo ochranu ohraničeného zájmu. 

3. 2 Dělení na základě cílů skupiny 
Sagarin (1969), kterého mimo jiné uvádí také Hartl (1997, s. 166) rozlišuje dva hlavní 

druhy svépomocných skupin na základě jejich směřování. 

První druh usiluje o zmírnění nebo zastavení deviantního chování. Typickým příkladem jsou 

Anonymní alkoholici, kteří usilují o uvědomění, sebepoznání, sebekritiku a osobní 

odpovědnost, zabývají se jen sami sebou a neusilují o změnu postojů veřejnosti. 

Kromě změny chování může skupina usilovat také o adaptaci a vyrovnání se s životní těžkostí 

či onemocněním. Jedná se např. o skupiny pro rodiče dětí se zdravotním postižením, které se 

snaží adaptovat na nový způsob života a naučit se žít a vyrovnat se s často neměnným stavem. 
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Pokud bychom rozlišili usilování o změnu a adaptaci, mohlo by se jednat o třetí druh, který 

Sagarin neuvádí. Jeho dělení bere v potaz hlavně zaměření na individuální či společenské 

zájmy.  

Druhý druh skupin se snaží prosazovat a hájit své zájmy na společenské úrovni. V případě 

deviantního chování se např. snaží o změnu jeho definice, postoje společnosti a případně i 

legislativy týkající se daného tématu.  

 

Jiný pohled nabízí např. Levy (1976) in Bútora (1991), který uvádí čtyři typy skupin: 

1. Skupiny usilující o změnu chování svých členů, které spojuje touha kontrolovat nebo 

odstranit určité problémové jednání (např. závislé osoby). 

2. Skupiny lidí, které spojuje těžká životní situace. Jejich cílem je poskytovat si 

vzájemnou podporu, rady a zkušenosti a snižovat tak stres, který daný problém 

přináší. Situace členů je většinou víceméně neměnná a členové nepředpokládají, že by 

jí mohli změnit. Jejich cílem je se na danou situaci adaptovat. Jedná se např. o 

duševně nemocné, zdravotně postižené a jejich rodiny a další. 

3. Třetí typ Levy definuje jako skupiny orientované na přežití. Jedná se o lidi, kteří se 

různými způsoby odchylují od společenské normy, nebo jsou společností 

diskriminovány. Cílem těchto skupin je se vzájemně posilovat, zvyšovat svou 

sebeúctu a případně působit na společenské postoje a normy.  

4. Posledním typem jsou skupiny zaměřené na osobní rozvoj a seberealizaci. 

3.3  Dělení na základě formy 
 
Svépomocné skupiny „face to face“ 
Původní uspořádání svépomocných skupin je setkávání lidí tváří v tvář.  

 

Internetové skupiny 

  S nástupem internetu se rozšířily tzv. online svépomocné skupiny, které jsou pro 

uživatele ještě lépe dostupné než ty běžné. Jsou vhodnou alternativou pro osoby, které mají 

omezenou možnost pohybu např. z důvodu fyzického handicapu nebo nemoci, současně 

překonávají geografickou vzdálenost a jsou dostupné čtyřiadvacet hodin denně. Výhodou pro 

uživatele může být také jejich naprostá anonymita, která pomáhá překonat úzkost např. lidem 

se stigmatizujícím postižením nebo lidem trpící sociální fobií.  

Yalom (2007) rozlišuje synchronní a asynchronní podobu internetových skupin. Synchronní 

skupiny se odehrávají v reálném čase jako např. chatování. V asynchronních skupinách 
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členové posílají sdělení a komentáře jako na nástěnce. Skupiny mohou být časově omezené 

nebo bez pevně stanovené délky. (Yalom, 2007, s. 508) 

Yalom (ibidem) také uvádí několik studií dokazujících pozitivní výsledky online 

svépomocných skupin. Např. u žen trpících rakovinou prsu, které se účastnily internetové 

podpůrné skupiny, se díky členství snížil skór deprese a stresu spojeného s rakovinou 

(Lieberman et al. 2003 in Yalom). Dobré výsledky měl i program podpůrných skupin, 

vytvořený na Wisconsinské univerzitě, založený na podporu pro lidi s AIDS, rakovinou a pro 

osoby pečující o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Mezi uváděné přínosy pro účastníky 

patří: kratší hospitalizace, zlepšení komunikace s poskytovateli zdravotní péče a větší pocit 

osobního posílení (White and Dorman in Yalom, 2007).   

Kromě přínosů mají online svépomocné skupiny také své nevýhody. Sdělování emočních 

stavů může být například omezené nebo zkreslené, vzhledem k nepřítomnosti neverbálního 

vyjádření nebo selhání technologie.  

Někteří odborníci namítají, že kontakt přes internet odvádí členy od velmi potřebné odborné 

péče, nebo vytlačí ze života některých účastníků skutečnou podporu (Yalom 2007, s. 509).  

 

Otevřené skupiny 

Typickým příkladem otevřených skupin jsou Anonymní alkoholici. Členové mohou 

vstoupit i opustit skupinu podle své potřeby a tempa růstu. Některé skupiny mají své základní 

jádro starších členů, kteří pomáhají předávat normy a hodnoty AA, což zajišťuje kontinuitu 

skupiny. Výhodou otevřených skupin je jistě jejich flexibilita a otevřenost vůči nováčkům. Ti 

se mohou inspirovat staršími členy a vidí, že změna je možná a že problém není třeba popírat. 

Většina svépomocných skupin používá stálý, užitečný kognitivní rámec, který mohou starší 

členové skupiny snadno popsat nově přicházejícím členům. (Yalom, s. 507)  

Nevýhodou může být narušená soudržnost skupiny, z důvodu stále se proměňujícího složení 

členů a nepředvídatelnosti velikosti skupiny. Obtížnější je vytvoření prostředí důvěry, ve 

kterém mohou členové bezpečně sdílet své emoce.  

 

Uzavřené skupiny 

Uzavřené skupiny nepřijímají nové členy a na rozdíl od otevřených skupin, bývají 

časově omezené. Tato forma uspořádání je tradičně využívána u skupin terapeutických. 
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Skupiny 12 kroků 

Skupiny využívající program 12 kroků původně vychází z hnutí Anonymních 

alkoholiků. Program 12 kroků je specifická metoda odvykání závislosti. Tyto terapeutické 

zásady byly sepsány prvními členy AA na základě jejich osobní zkušenosti z abstinence. 

(Adiktologie 2005/4, s. 491) 

Po vzoru Anonymních alkoholiků vzniklo i několik dalších organizací, které rovněž využívají 

program 12 kroků. Jedná se např. o Alateen, (pro dospívající z rodin, kde se vyskytuje 

závislost na alkoholu) Al-Anon (pro příbuzné alkoholiků), Narcotics Anonymous (Anonymní 

narkomani), Gamblers Anonymous (Anonymní hazardní hráči), Overeaters Anonymous 

(Anonymní workoholici), Sexual Assault Survivors Anonymous (Anonymní, kteří přežili 

sexuální útok). Údajně se program 12 kroků uplatňuje při léčbě asi stovky problémů a chorob 

(Nešpor, 2000). 

Specifikum této metody podrobněji popisuji v samostatné kapitole. 

3. 4 Dělení na základě způsobu vedení 
Profesionálně vedené svépomocné skupiny (podpůrné skupiny) 
 

Skupiny vedené odborníkem (psychologem, terapeutem, sociálním pracovníkem, 

speciálním pedagogem apod.), často také nazývané jako podpůrné skupiny. Vedoucí skupiny 

nesdílí s ostatními společný problém, pouze facilituje průběh setkání. Například zajišťuje 

tematickou a obsahovou stránku, časovou a místní dostupnost a stanovuje počet setkání. 

(Kovářová, Diplomová práce, 2011) Nejedná se  však o skupinu terapeutickou. Podpůrné 

skupiny mají většinou omezený počet sezení, což členy, podle odborníku, motivuje k vyšší 

aktivitě. Na rozdíl od svépomocné skupiny je ve skupině podpůrné hierarchické uspořádání, 

kde je jasně stanoveno, kdo je vedoucím skupiny a kdo účastníkem. Podpůrné skupiny 

většinou zaštiťují různé organizace a spolky, čímž usnadňují praktickou stránku vedení 

skupiny. 

 

Svépomocné (vrstevnické) skupiny 
 

Všichni členové skupiny sdílejí společný problém (společnou zkušenost) a jsou na 

stejné úrovni. Skupina je nejčastěji neoficiálně vedena ,,starším členem‘‘, který může být 

v řešení problému dále než ostatní. Skupiny většinou nemají omezený počet setkání a jsou 

otevřené nově příchozím. Ve svépomocné skupině není asymetrie vztahu odborník versus laik 

(klient), všichni členové jsou si rovni.  
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Ve skupině nejsou hierarchické rozdíly: „veterán“ poskytující pomoc si ověřuje, že stojí nad 

situací, jejíž byl ještě nedávno sám obětí, aktuálně trpící se cítí pochopen, neberou ho tam 

jako „klinický případ“, ale jako celého člověka. (Caplan, 1974) 

 

Jak jsem již zmínila, na začátku této kapitoly, výše uvedený způsob typologie 

svépomocných skupin není vyčerpávající a jedná se jen o jeden z mnoha pohledů na dělení 

skupin. Vždy záleží podle jakých kritérií se rozhodneme skupiny dělit.  

Pro lepší představu uvádím také dělení Martina Bútory (1991), který dělí skupiny na základě 

těchto kritérií: 

• Individuální versus společenské zaměření - Záleží, zda je skupina zaměřena pouze 

na rozvoj svých členů, nebo chce měnit společenské postoje a normy. 

• Změna versus adaptace - Podstatou je působení skupiny na kladené cíle. Některé 

skupiny usilují o změnu chování svých členů, jiné se soustředí spíše na adaptaci a 

vyrovnávání se s danou životní těžkostí.  

• Přechodnost, dočasnost versus trvalost stavu - Bere v potaz to, zda se u členů jedná 

o stav přechodný, dočasný nebo trvalý. 

• Nezávislost versus spolupráce s profesionály. 
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4. Efektivita svépomocných skupin na základě výsledků studií 

Svépomocné skupiny jsou stále více vnímány jako životaschopné, efektivní metody,  

doplňující a rozšiřující současné zdravotnictví a systém péče o duševní zdraví.  

Pokud mluvíme o účinnosti svépomocných skupin, je nutné toto tvrzení doložit. K tomuto 

účelu slouží řada studií, které mapují dopady vzájemné pomoci na jejich účastníky. Většina 

výzkumných závěrů opravdu podložila významné výhody členství ve svépomocných 

skupinách. Řada výzkumníků nebo zadavatelů však byla z řad svépomocných hnutí, jejichž 

zájmem je prosazovat systém svépomoci. Z tohoto důvodu zde zmíním pouze studie, které 

byly vypracovány nestranně a používaly ve většině případů kontrolní skupinu složenou 

z osob, které se potýkají s podobným problémem, ale neúčastní se žádné svépomocné 

aktivity.  

Studie uvádím podle tematického zaměření svépomocných skupin, které byly předmětem 

zkoumání.   

 

Duševní onemocnění 
 

V oblasti skupin pro duševně nemocné bylo např. zjištěno, že členové skupin 

potřebovali méně zdravotnické péče a méně léků, než osoby z kontrolní skupiny. Členové 

měli oproti kontrolní skupině třetinový počet dní strávených v nemocniční péči ( Young 

&Williams, 1987). Podobné závěry přinesla i studie Kennedy, M. (1990). Kromě menšího 

počtu dnů strávených v nemocnici, členství také zvýšilo pocit bezpečí, sebeúcty a schopnost 

přijmout zdravotní potíže, bez obviňování sebe nebo ostatních.  Současně členství snížilo 

pocity existenciální úzkosti. 

 

Ztráta, trauma 
 

U traumatizovaných osob výzkumy dokázaly, že rodiče po úmrtí dítěte, zapojené 

ve svépomocné skupině, se s úmrtím vyrovnali lépe než rodiče, kteří se skupin neúčastnili 

(Videka-Sherman, 1982). O tři roky později srovnávali stejní autoři pozůstalé rodiče (většinou 

ženy), kteří navštěvovali psychoterapii (N 5 = 120), s těmi kteří navštěvovali sporadicky 

(N=81) anebo aktivně (N=25) svépomocnou skupinu „Soucitní přátelé“. Aktivní členové 

„Soucitných rodičů“ uváděli, že zapojení zvýšilo jejich pocit sebevědomí, pocit kontroly, 

svobodu ve vyjadřování vlastních pocitů a snížení deprese, úzkosti, pocitů hněvu a viny. 

                                                
5 N= počet lidí účastnící se studie 
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Podle výsledků psychoterapie neměla tyto účinky (Videka-Sherman, L. a M. Lieberman, 

1985). 

U matek, které přišly o dítě do 6 měsíců po narození, a které se účastnily skupiny byl zjištěn 

12,5 % výskyt psychiatrických poruch oproti 52 % výskytu ve skupině kontrolní (Forrest, 

Standish a Baum, 1982).  

U vdov, které byly náhodně rozděleny do psychoterapeutických a svépomocných skupin, bylo 

zjištěno, že u obou skupin došlo k významnému snížení úzkosti a deprese (Marmar, 

Horowitz, Weiss, Wilner & Kaltreider, 1988). Obě intervence byly účinné, ale poměr nákladů 

a přínosů svépomocných skupin byl vyšší.  

 

Závislost 
 

V oblasti léčby závislostí byl proveden např. výzkum zkoumající výskyt úzkostí a 

sníženého sebevědomí u nejméně tři roky abstinujících narkomanů (N=200) zapojených ve 

skupině Anonymní narkomani (NA). Kontrolní skupina byla tvořena studenty, kteří nikdy 

nebyli závislí (N=60). U anonymních narkomanů nebyla prokázána vyšší úzkostnost nebo 

nižší sebevědomí, než u osob z kontrolní skupiny. S délkou abstinence se zvyšovalo 

sebevědomí a snižovala úzkost u závislých.  

Meta analýza, která porovnávala více jak 50 studií skupin anonymních alkoholiků zjistila, že 

členové AA byli úspěšnější v abstinenci v případě, že: 1) měla AA skupina sponzora, 2) 

účastník pracoval na programu 12 kroků, 3) podílel se na vedení skupiny 4) pravidelně se 

účastnil setkání 5) a byl podporován dalšími členy AA. Studie také zjistila, že u pacientů, 

kteří po absolvování odborné léčby navštěvují AA skupinu, je nižší procento relapsu než u 

těch, kteří se AA neúčastní (Emrick, C. D., J. S. Tonigan, et al., 1993).  

 

Nemoc 
 

Desetiletá podélná studie zkoumala 86 žen trpících rakovinou prsu. Ženy, které se 

účastnily svépomocné skupiny, žily v průměru 36,6 měsíců ve srovnání s ženami z kontrolní 

skupiny, které žily v průměru pouze 18,9 měsíců (Speigel a kol., 1989). Speigel se domníval, 

že díky vzájemné podpoře a povzbuzení, se ženy lépe držely lékařských rad a dodržovaly 

předepsanou stravu. Autor na základě výsledků došel k závěru, že zlepšení emocí a nálad, 

může mít pozitivní dopady na imunitní systém. V podobné studii u pacientů s maligním 

melanomem, náhodně rozdělených do svépomocných skupin, zlepšila účast náladu pacientů a 

strategie zvládání nemoci (Fawzy, et al., 1990a). Také ukázala zlepšení v celé řadě imunitních 

funkcí (Fawzy, et al., 1990b ). Podpůrné skupiny byly rovněž účinné pro snížení recidivy 
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infarktu myokardu u mužů typu A (Powell & Thoresen, 1987) a při snižování psychologické a 

imunitní úzkosti u homosexuálních mužů, kteří byli diagnostikováni jako HIV pozitivní 

(Schneiderman et al., 1990). 

4.1 Účinné prvky svépomocných skupin 
Výše uvedené i jiné výzkumy dokazují účinnost svépomocných skupin a pozitivní 

dopady na jejich členy, nicméně nevysvětlují jakými účinnými prvky skupina působí. 

Svépomocná skupina využívá téměř všech terapeutických faktorů, o kterých více pojednávám 

v samostatné kapitole.  

Svépomocné skupiny jsou většinou otevřené, přístupné a nabízejí psychickou podporu 

každému, kdo sdílí vymezující charakteristiku (Yalom, 2007).  Psychická podpora hraje 

důležitou roli v tom, jak je jedinec schopný se s problémem vypořádat.  

Důležitým účinným prvkem je, že člověk pomoc nejen přijímá, ale současně i poskytuje, 

přičemž členové mají zisk z obou rolí. Prostřednictvím dávání, se zvyšuje jejich vlastní 

hodnota a zbavuje je pocitu bezmoci a závislosti. Kontakt s druhými lidmi, kteří problém již 

překonali, dodává členům naději a zvyšuje motivaci.  

Na účinnost svépomocných skupin, se lze podívat také z hlediska naplňování potřeb 

jedince. V takovém případě je skupina účinná do té míry, do jaké naplňuje potřeby svých 

členů. Pokud použijeme např. potřeby podle Alberta Pessa, který vymezil pět základních 

vývojových potřeb: 1. potřebu místa, 2. péče, 3. podpory, 4. ochrany a 4. hranic, můžeme 

přeneseně říct, že v dobře fungující skupině, se jedinci dostává částečného naplnění všech 

těchto potřeb. Skupina členům poskytuje bezpečné místo, kam mohou patřit. Potřeba místa je 

naplňována i prostřednictvím ostatních členů, kteří se o jedince zajímají a mají pro něj místo 

ve „svém srdci“. Skupina současně poskytuje svým členům péči, podporu, ochranu a hranice. 

Potřeba limitů se vztahuje ke všem ostatním potřebám, kdy je důležité, aby v rámci skupiny 

nedošlo k přesycování jednotlivých potřeb. Skupina také jedinci dává zpětnou vazbu o jeho 

chování, ukazuje mu tak hranice, jaké je vhodné udržet pro dobré fungování ve skupině. 
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5. Historie svépomocných skupin 

Na počátku svépomocných skupin stojí hnutí Anonymních alkoholiků založené v roce 

1935. Se vznikem AA se pojí příběh Billa Wilsona, který se inspiroval švýcarským 

psychoterapeutem C. G. Jungem, jež se domníval, že jednou z příčin závislosti je nenaplnění 

duchovních potřeb. Svým závislým pacientům proto doporučoval účast v  náboženských 

skupinách, v tzv.. Oxford Group., které byly populární ve Spojených státech a v Evropě na 

začátku 20. století. Oxford skupiny praktikovaly v té době program sebezdokonalování 

provedením vlastního inventáře a připouštěním křivd. K napravení používali modlitbu, 

meditaci a šířili poselství ostatním lidem. Všechny tyto prvky používali později také 

Anonymní alkoholici. Bill Wilson byl na jedno takové setkání pozván svým přítelem.  

Díky duchovního zážitku přestal Bill W. pít. V jednu těžkou chvíli, kdy měl nutkání se znovu 

napít, zavolal svému příteli Bobu Smithovi (také alkoholikovi). Ke svému překvapení zjistil, 

že sdílením, touha po alkoholu přešla. Tato zkušenost ho inspirovala k založení hnutí AA.  

První skupina Anonymních alkoholiků vznikla dlouho předtím, než se objevily první 

terapeutické komunity, i předtím než se začala při léčbě návykových nemocí častěji používat 

skupinová terapie. Bez nadsázky lze říci, že Anonymní alkoholici předběhli svou dobu. 

(Nešpor 2002, s. 100) 

Později, v roce 1970, vyrostly nové větve tohoto hnutí. Jedním z nich je např. Al-Anon, 

skupiny pro blízce spojené s alkoholiky a Alateen, skupiny dětí alkoholově závislých rodičů. 

(Matoušek 2013, s. 166) 

Vzhledem k tomu, že si anonymní alkoholici nevedou žádné oficiální záznamy o členství, je 

obtížné získat přesné údaje o aktuálním počtu členů a skupin AA. Nicméně např. odhad hnutí 

z roku 2014 hovoří o počtu 2 040 629 členů a 115 326 skupin v 175 zemích světa. (Alcoholics 

Anonymous, ©2016) 

Další svépomocné skupiny začaly vznikat až po 2. světové válce. K jejich rozšiřování 

přispělo v roce 1960 hnutí za občanská práva, které inspirovalo k iniciování skupin a 

angažovanosti v politických hnutích. 

V roce 1970 se důraz z masových hnutí přesunul na zakládání menších skupin 

v různých zemí. V Německu se lidé začali více zajímat o své běžné životy a problémy, než o 

politiku (Mueller, 1978 in The History, Concepts and Theories of Self-Help Groups , ©2000). 

V Japonsku začali lidé s postižením a chronickými nemocemi, věnovat více energie na 

aktivity v rámci místních komunit, spíše než v boji proti vládě. (The History, Concepts and 

Theories of Self-Help Groups , ©2000) 
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Podle Bútory (1991, s. 59) se ve vyspělých průmyslových zemích, dobrovolná činnost, 

vzájemná pomoc a svépomoc rozšířily v 70. letech i jako jeden z důsledků stoupající životní 

úrovně a přibývajícího volného času. Došlo k posunu jednotlivce z role uživatele 

(konzumenta) do role producenta, spolutvůrce vlastního zdraví. 

 V roce 1976 začali na téma svépomocných skupin publikovat první autoři jako např. Caplan, 

Katz, Bender aj., díky kterým si lidé lépe uvědomili jejich význam.   

V r. 1980 byly v Severní Americe a v Německu založeny první svépomocné podpůrné 

systémy a místa, kde jsou lidem poskytovány informace o svépomocných skupinách a 

napomáhají k jejich zakládání. (Matzatem & Estorff, 1989; Oka, 1992, Wollert, 1987 in The 

History, Concepts and Theories of Self-Help Groups , ©2000) 

Katz v r. 1993 odhadoval na základě informací z 30 svépomocných center a informačních 

středisek, existenci nejméně 500 000 až 750 000 skupin ve Spojených státech amerických 

s 10-15 milionů účastníky. (Katz 1993, Borman 1992 in PsychCentral, ©2015) 

Z těchto a jiných údajů je zřejmé, že počet svépomocných skupin hlavně v USA, ale i 

po celém světe, prudce roste. Např. studie z roku 1997, kdy ještě neexistovaly internetové 

skupiny, uvádí, že v předchozím roce se podpůrných skupin zúčastnilo deset milionů 

Američanů a někdy v minulosti se jich zúčastnilo celkem dvacet pět milionů Američanů. Tato 

studie byla zaměřena pouze na skupiny, ve kterých nebyl vedoucím odborník. (Yalom 2007, 

s. 506) 

Za příčinou rychlého rozšíření svépomocných skupin, je pravděpodobně potřeba 

člověka někam patřit, která stoupá s nástupem společenských změn. V tradiční společnosti 

poskytovala podporu především rodina a přátelé. V moderní průmyslové společnosti došlo, 

vlivem stěhování do měst, k přetrhání rodinných a přátelských svazků a lidé se ocitli v izolaci. 

Zdá se, že svépomocné skupiny nahrazují tradiční komunitní uspořádání, zvláště venkovská. 

(Hartl 1997, s. 165) 

Současně dochází i k proměně rodiny, roste počet rodin neúplných, tudíž ani rodina nukleární 

není schopna, vždy uspokojit lidské potřeby.  

5.1 Historie v ČR 
Historie svépomocných skupin v České republice lze jen těžko zmapovat, jelikož 

kromě zdrojů mapujících historii Anonymních alkoholiků, není na toto téma dostupná 

literatura. K rozšiřování skupin v ČR došlo pravděpodobně až po pádu komunistického 

režimu. Zásadní společenské proměny otevřely zcela nové možnosti opravdové účasti občanů 

na veřejném životě. Začala vznikat nejrozmanitější sdružení, spolky, fóra, společnosti, kluby, 

svépomocné organizace a skupiny. (Bútora, 1991, s. 59) 
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Stejně jako historie svépomocných skupin, se u nás těžko mapuje i jejich aktuální 

nabídka. V jiných zemích existují internetové portály, které odkazují na jednotlivé 

svépomocné skupiny dle regionů. Podle údajů německé databáze

 

jsou informační centra 

běžná v řadě západních zemí, z postkomunistických zemí je má jen Polsko a Lotyšsko. V 

Německu, kde jsou tato centra nejrozšířenější, funguje bezmála 280 kontaktních center (počet 

skupin se zde aktuálně odhaduje na 100 000 a cca tři milióny lidí, kteří jsou v nich aktivní). 

(Pánek, Richter, 2009 in Hejzlarová, 2011).  

U nás jsou informace o nabídce skupin velice nesjednocené, což značně komplikuje 

jejich vyhledávání. Např. ve Francii nabízí přehlednou mapu svépomocných skupin web 

www.psychom.org. Mapa nabízí možnost si vybrat potřebný region a místní nabídku 

svépomocných skupin na jednotlivá témata s aktuálními kontakty. Informační centra mohou 

mít podobu kamenných poboček nebo informačních portálů na internetu. 
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6. Anonymní alkoholici 

Anonymní alkoholici jsou první, nejznámější svépomocnou skupinou ve světě a jsou 

považováni za efektivní způsob léčby závislostí. K dispozici je dostatek studií (např. 

Ouimette, 1997 in Adiktologie 2005/4, s. 498), které prokazují poměrně vysokou 

terapeutickou účinnost společenství AA. Zrovna tak je ověřené (např. Walsh a kol., 1991 in 

Adiktologie 2005/4,m s. 498), že kombinace profesionálních forem terapie (např. motivační 

terapie, KBT) a pravidelná účast na mítincích AA signifikantně zvyšuje účinnost terapie 

alkoholové závislosti, než jenom samotný program AA (Adiktologie 2005/4, s. 498). Na 

základě závěrů těchto a jiných studií můžeme hnutí AA považovat za vhodné a efektivní 

doplnění odborné léčby alkoholismu.  

Samotní Anonymní alkoholici se prezentují jako společenství mužů a žen, kteří spolu 

sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci 

ostatním k uzdravení z alkoholismu. (Anonymní alkoholici). AA se nechtějí angažovat 

v žádných veřejných záležitostech. Jejich primárním cílem je zůstat střízliví a pomáhat 

ostatním alkoholikům. Jedinou podmínkou členství je touha přestat pít. AA nahlíží na 

alkoholismus jako na nemoc a podobně k němu také přistupuje.  

Přijetí modelu nemoci, pro sebe samotného, může pomoci překonat pocity viny, studu a 

zlosti, které mohou doprovázet rozpad obranných mechanismů (popření, bagatelizace, 

racionalizace aj.). (Kalina a kol., 2003. s. 86 ) 

Požadavek abstinence AA nechápou jako dočasné, ale celoživotní rozhodnutí. Uzdravení není 

chápáno jako stav získaný jednou provždy, ale jako něco, na čem je třeba stále pracovat a co 

je nutné soustavně udržovat. (Nešpor, 2000). Členové AA na základě svých zkušeností 

odmítají kontrolované užívání alkoholu. 

Typickým a jedinečným rysem AA je spiritualita. Z tohoto důvodu je hnutí často 

spojováno se sektou, církví nebo náboženskou organizací, což AA striktně odmítají.  

Anonymní alkoholici odkazují na „Vyšší sílu“, pod kterou si každý člen může představit, co 

potřebuje. Někteří členové si na toto místo dosazují Boha, jiní mohou chápat „Vyšší sílu“ 

jako společenství lidí nebo sílu tradice. Anonymní alkoholici ve svém programu vybízejí 

závislého k připuštění si vlastní bezmocnosti vůči návykové látce. Pokud závislý přijme 

bezmoc a to, že není schopen kontrolovat své chování, nabízí se otázka: „ Kdo to bude dělat 

za něj?“ AA podporují své členy, aby uvěřili v existenci přesahující síly a svěřili se do její 

moci.  

Závislí často ztrácejí kontrolu nad svými životy, prožívají pocity vnitřní prázdnoty a ztráty 

smyslu života. Vnitřní prázdnotu se snaží zaplnit užíváním návykové látky, což tento pocit 
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ještě prohlubuje a vede k dalšímu užívání. AA nabízejí zaplnění prázdného místa ,,Vyšší 

silou‘‘. Člověka chápou jako spirituální bytost, která touží po duchovnu. 

6.1 Program založený na 12 krocích 
Dvanáct kroků AA je řada zásad duchovní povahy, které v případě, že se uskutečňují 

jako způsob života, mohou potlačit posedlost pitím a umožnit trpícímu stát se znovu šťastným 

a užitečným plnohodnotným člověkem. (Anonymní alkoholici © 2011-2016) 

12 kroků vybízí alkoholika k hledání nového smyslu života, k pokoře, sebezpytování a 

odevzdání některých problémů do rukou Boha, tak jak ho on sám chápe. Teoreticky lze říci, 

že naplňováním jednotlivých kroků, dochází k duchovnímu růstu, což pozitivně ovlivňuje i 

jeho dimenzi biologickou, sociální a psychickou. (Adiktologie 2005/4) 

Níže přikládám tabulku od Yaloma (2007), která nabízí srovnání 12 kroků a interpersonální 

terapie za účelem jejich sblížení. Každý krok jsem ještě doplnila několika charakteristikami k 

jejich lepšímu porozumění. 

 

12 kroků versus interpersonální skupinová terapie 

12 kroků Interpersonální skupinová terapie 

Přiznali jsme svoji bezmocnost vůči 

alkoholu-naše životy začaly být 

neovladatelné.6  

Vzdejte se grandiozity a 

protizávislosti. 

Začněte rozvoj důvěry v proces a sílu 

ve skupiny. 

2. Dospěli jsme k víře, že síla větší 

než naše nás může vrátit k duševnímu 

zdraví.7 

Oprava sebe prostřednictvím vztahů a 

lidského spojení. 

Přeformulujte ,,Vyšší moc‘‘ na zdroj 

uklidnění, péče a naděje, který může 

nahradit spoléhání se na látky. 

3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a 

svůj život do péče Boha, tak jak ho 

my sami chápeme.8 

Přeneste důvěru na terapeutický 

způsob práce a dobrou vůli spolučlenů 

skupiny. 

4. Provedli jsme důkladnou a 

nebojácnou morální inventuru sebe 

Sebeobjevování. Hledejte v sobě. 

Zjistěte toho o sobě co nejvíce. 

                                                
6 1. krok vybízí k uvědomění a upřímnosti k sama-sobě. Dochází k prolomení obranných mechanismů (popírání 
apod.) a k pojmenování problémů, vedoucí k převzetí zodpovědnosti a otevření se procesu změny. 
7 Hledání vyšší síly, která bezvýhradně přijímá. Dochází k přehodnocování vnitřních hodnot, které svazují a 
k novému hledání vlastní nezávislosti. 
8 Snaha o napojení na vnitřní sílu a duchovní zakotvení. Svěření se vyšší moci. 
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samých.9 

5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a 

jiné lidské bytosti přesnou povahu 

svých chyb.10 

Sebe odkrytí. Sdílejte svůj vnitřní svět 

s druhými-zkušenosti, které vás 

naplňují studem a vinou, i své sny a 

naděje. 

6. Byli jsme zcela připraveni k tomu, 

aby Bůh odstranil všechny tyto naše 

charakterové vady.11 

Prozkoumejte a objasněte v léčbě 

,,tady a teď‘‘ všechno mezilidské 

jednání, které vyvolává relapsy. 

Úkolem skupiny je pomoci členům 

najít v sobě zdroje na přípravu 

k jednání. 

7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše 

nedostatky odstranil.12 

Uznejte interpersonální pocity a 

chování, které brání uspokojivým 

vztahům. Změňte je tím, že budete 

zkoušet nové chování. Požádejte o 

zpětnou vazbu a přijměte ji, abyste si 

rozšířili své interpersonální možnosti. 

I když skupina nabízí příležitost 

pracovat na problémech, je vaší 

odpovědností práci udělat. 

8. Sepsali jsme listinu všech lidí, 

kterým jsme ublížili a dospěli jsme 

k ochotě jim to nahradit.13 

Objevte mezilidské zranění, za než 

jste byli odpovědní. Rozvíjejte svou 

empatii k pocitům druhých. Snažte se 

uvědomovat si vliv svého jednání na 

druhé a rozvíjejte svou ochotu 

napravovat zranění. 

9. Provedli jsme tyto nápravy ve 

všech případech, kdy situace dovolila, 

Použijte skupinu jako zkušební půdu 

pro sled uznání a nápravy. Začněte 

                                                
9 Vede k sebepoznání, sebe přijetí a k objektivnímu náhledu na své jednání. Vybízí k vytvoření seznamu norem, 
který dává hranice. 
10 Vykročení z izolace a sdílení svých chyb s důvěrnou osobou. 
11 Rozhodnutí zbavit se chování a postojů, které nás drží v zajetí našich problémů. Otevření se změně. 
12 Pokora umožní realistický pohled na situaci, na silné a slabé stránky a zdroje. 
13 Léčba vztahů. Uvědomění si, že my i ostatní máme svá práva a potřeby. Vytvoření seznamu lidí, kterým jsme 
ublížili. 
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s výjimkou, kdy toto počínání by jim 

nebo jiným uškodilo.14 

práci na devátém kroku nápravou u 

ostatních členů skupiny, které jste 

jakkoli ohrozili nebo jste se jich 

dotkli. 

10. Pokračovali jsme v provádění 

osobní inventury, a když jsme 

chybovali, pohotově jsme se 

přiznali.15  

Zvnitřněte si postup sebereflexe, 

převzetí odpovědnosti a odhalování 

sebe samých. Učiňte tyto vlastnosti 

součástí svého způsobu účasti ve 

skupině a ve svém životě mimo 

skupinu. 

11. Pomocí modlitby a meditace jsme 

zdokonalovali svůj vědomý styk 

s Bohem, jak jsme Ho chápali my, a 

modlili se pouze za to, aby se nám 

dostalo poznání Jeho vůle a síly ji 

uskutečnit. 

Meditace uklidňuje mysl a duchovní 

zkoumání může podpořit terapeutická 

skupina, nikoliv přímé 

psychoterapeutické zaměření.  

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že 

jsme se duchovně probudili a 

v důsledku toho jsme projevili snahu 

předávat toto poselství ostatním 

alkoholikům a uplatňovat tyto 

principy ve všech našich 

záležitostech.16  

Projevujte aktivní zájem o ostatní, 

začněte u spolučlenů ve skupině. 

Přijetí altruistického způsobu bytí ve 

světě zvětší vaši lásku a úctu k sobě. 

 

Tabulka č. 2, Zdroj: Yalom, 2007 

 
 
 
 
 

                                                
14 Vytvoření plánu s jednotlivými kroky nápravy. 
15 Tzv. udržovací krok podporuje propojování technik, které napomáhají k uzdravení. Nácvik sebekontroly, 
konstruktivní sebekritiky. 
16 Schopnost přijímat, i dávat. Sdílení na setkáních a předávání poselství. 
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6.2 Účinné prvky přístupu AA  podle Wallace (in Rotgers, 1999) 
6.2.1 Přijetí bezmoci 

Podle AA musí člen, jako první krok léčby, přijmout fakt své bezmocnosti vůči 

alkoholu či jiným látkám. Hlavním projevem závislosti je neschopnost kontroly nad užitím 

látky a nekontrolovatelnost svého chování po požití látky.  

Příčinou neschopnosti kontroly je onemocnění, jež nelze ovlivnit vlastním rozhodnutím, vůlí 

a morálním přesvědčením. (Rotgers 1999, s. 23) AA přijímají bezmoc pouze v oblasti 

závislosti. 

6.2.2 Poznání, identifikace a přijetí 

Závislost je doprovázena využíváním různých neadaptivních obranných mechanismů, 

jako je např. popření, bagatelizace, racionalizace apod. Díky těmto obranných mechanismům 

není závislý člověk schopný nahlédnout svou reálnou situaci a vidět negativní dopady 

závislosti na jeho život. Anonymní alkoholici vybízí k překonání obran a k jejich nahrazení 

pomocí uvědomění. Přijetí modelu závislosti jako onemocnění napomáhá členům k zmírnění 

zahlcujících pocitů viny, studu, zlosti a výčitek, které doprovázejí proces rozpadu obran.  

6.2. 3 Abstinence 

Nejpodstatnějším důsledkem přijetí modelu onemocnění je rozhodnutí abstinovat. 

Všechny modely alkoholismu a jiných drogových závislostí jako onemocnění, kladou důraz 

na ústřední roli abstinence, k dosažení a udržení uzdravení. (Rotgers 1999, s. 24) 

Anonymní alkoholici odmítají jako cíl léčby kontrolované pití. Důvodem je především  jejich 

vlastní zkušenost ze selhání při kontrolovaném užívání alkoholu. 

Zdůrazňuje se i sociální význam abstinence, pokusy kontrolovaně pít a užívat drogy nejen 

udržuje závislé v chemickém způsobu řešení životních problémů, ale separuje je také od 

střízlivých přátel a od podpůrného společenství AA (Kalina 2003, s. 86). 

6.2.4 Spiritualita a bezmoc 

Spiritualita napomáhá členům k svěření bezmoci ,,Vyšší síle, než jsou oni sami‘‘, tak 

jak jí daný člen chápe. Odevzdávají tak svůj problém, který nejsou schopni sami kontrolovat 

do rukou „Vyšší moci“. Pro některé členy může být důraz kladený na spiritualitu 

problematický. Proto programy 12 kroků obcházejí tento problém tak, že definují skupinu 

jako sílu větší, než je člověk sám. Pro závislé, kteří sami často selhávají, může svěření své 
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vůle do rukou druhých, přinést nové poznání, alternativní behaviorální strategie k řešení 

vlastních problémů a novým přístupům k řešení závislosti. Závislí byli v podstatě  dlouhou 

dobu ovládáni vyšší silou (drogou), která ovládala jejich životy. Problémem tedy v podstatě 

není najít vyšší sílu, protože už jednu mají, ale přeorientovat se z destruktivní vyšší síly na 

sílu konstruktivní a prospěšnou.  

Dvanáctistupňová teorie klade důraz na to, aby se vůle a život jedince zaměřily na péči o tuto 

sílu, čímž zpracovávají grandiozitu, přehnanou sebestřednost, egoistické zájmy, neschopnost 

odložit uspokojení, chybné procesy rozhodování a nutkavé potřeby (Rotgers 1999, s. 28). 

6.2.5 Uvědomění, sebepoznání a sebekritika 

K sebepoznání slouží technika sepsání osobního inventáře, který člen konzultuje se 

svým osobním průvodcem. S postupujícím sebepoznáním jsou členové vedeni také 

k sebekritice, ke které vybízí např. sepsání seznamu všech osob, kterým jedinec ublížil. Tyto 

postupy podporují závislého v kontrole svého jednání a převzetí odpovědnosti.  

6.2.6 Osobní odpovědnost 

Závislí lidé nezodpovídají za rozvoj onemocnění, ale jsou jistě odpovědní za svůj 

přístup k němu od chvíle, kdy zjistí, že nemocí trpí. 12 kroků neschvaluje uhýbaní před 

vlastní odpovědností. Bezmocnost vůči návykové látce, neznamená bezmocnost obecnou 

(Rotgers, 1999). 

 

Příznivému působení AA se věnuje také Nešpor (in Adiktologie 4/2005). Jako poznané 

mechanismy terapeutického účinku AA uvádí např.:  

• Změnu a posílení sítě kladných sociálních vztahů - účast na setkáních je příležitostí 

k vytvoření nových nerizikových sociálních vztahů s lidmi, kteří se potýkají se 

stejným problémem. 

• Učení se užitečným psychologickým a sociálním dovednostem - předávání užitečných 

strategií, jak zvládat problém s pitím (např. dovednosti zvládání bažení, nácvik 

asertivity, plánování času aj.). 

• Soustavné posilování motivace - motivace získaná prostřednictvím pozitivních vzorů. 

Starší členové jsou pozitivně motivováni respektem nových členů a tím, že si 

připomínají, co může závislost v životě napáchat. 

• Urychlení procesu přijetí problému a oslabení pocitu stigmatizace. 
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6.3 Průběh setkání AA   

Každé setkání AA má svá pravidla a opakující se rituály. Anonymní alkoholici 

zachovávají svým členům anonymitu, a proto se oslovují jen křestním jménem: Jsem... 

(křestní jméno) a jsem alkoholik. Dodatek alkoholik má účastníkovi připomínat (kognitivní 

překlad): ,,Nemám (ztratil jsem) schopnost kontrolovaným způsobem pít alkohol.“ 

(Adiktologie 2005/4, s. 491) 

Setkání zahajuje, řídí a ukončuje volený předseda. Vzájemně si neskákají do řeči, 

účastníci si berou slovo pouze když chtějí hovořit sami za sebe a o sobě. Yalom (2007) uvádí, 

že ti, kdo se účastní aktivně a zažívají silnější soudržnost, budou mít pravděpodobně větší 

přínos ze setkání. Poté co jedinec domluví, ostatní mu poděkují. AA ve velkém množství 

případů nedovolují svým členům si dávat rady, zpětnou vazbu nebo dokonce kritiku. 

Vzhledem k tomu, že ve světě existuje takové množství skupin AA nelze říct, že to platí u 

všech z nich. Na vyprávění osobního příběhu některého z členů může navázat další člen 

s příběhem vlastním. Stává se, že vyprávění vyvolá v dalších členech podobné vzpomínky, 

nebo jiné asociace, a tak na sebe vyprávění plynule navazují. Přibližně v polovině setkání je 

přestávka s kávou a čajem, což pomáhá uvolnit atmosféru a udržet pozornost členů 

(Adiktologie, 2005/4). Setkání je zahájeno a ukončeno společnou modlitbou, která pochází od 

sv. Augustina: ,, Bože dej mi klid, ať dokážu přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit 

to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat.“ 

Dodržování formální struktury, je z terapeutického hlediska důležité. Alkoholici se učí 

trpělivosti (např. neskákat druhému do řeči) a disciplíně (formální úvod, oslovení). Struktura 

je také důležitá z hlediska obsahového. Při nedodržování pravidel se zvyšuje riziko, že začnou 

účastníci odbíhat od tématu. (Adiktologie, 2005/4) 
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7. Terapeutické faktory svépomocných skupin 

Svépomocná skupina využívá téměř všech terapeutických faktorů, jako skupina 

terapeutická. Převážně se jedná o altruismus, soudržnost, univerzalitu, chování nápodobou, 

dodávání naděje a katarze. V této kapitole bych pojednala více o jednotlivých terapeutických 

faktorech, díky kterým jsou svépomocné skupiny účinnou a důležitou formou pomoci.  

Terapeutické faktory nefungují ve skupině samostatně, vždy se vzájemně ovlivňují a jsou na 

sobě závislé. Faktory působí na úrovni emoční, kognitivní i behaviorální.  Některé se objevují 

ve všech typech skupin, ale je na ně kladen různý důraz. Pro každého člena může být důležitá 

jiná kombinace faktorů (Yalom, 2007). 

Hlavní rozdíl mezi terapeutickou a svépomocnou skupinou vidí Yalom (2007) ve využívání 

faktoru interpersonálního učení. Ve skupině terapeutické je interpersonální učení stěžejním 

prvkem, zatímco ve svépomocné skupině nehraje téměř žádnou roli.  

Pro tuto práci uvádím výčet terapeutických faktorů od Yaloma, který je odvozen z jeho 

klinické praxe, zkušeností dalších terapeutů, pohledu úspěšně léčených klientů a na základě 

systematického výzkumu. Seznam doplňuji ještě některými faktory, které uvádí Kratochvíl 

(1995) a které se v některých místech vzájemně překrývají. 

Podle Yaloma (2007, s. 21-22) je terapeutická zkušenost rozdělena přirozenými hranicemi na 

jedenáct základních faktorů:  

 1.  Dodávání naděje  

 2.  Univerzalita  

 3.  Poskytování informací 

 4.  Altruismus 

 5.  Korektivní rekapitulace primární rodiny  

 6.  Rozvoj socializačních technik 

 7.  Napodobující chování 

 8.  Interpersonální učení  

 9.  Skupinová soudržnost 

10. Katarze  

11. Existenciální faktory  

Více se věnuji jen těm, které hrají důležitou roli ve skupinách svépomocných.  

7.1 Dodávání naděje 
Mnoho svépomocných skupin klade velký důraz na dodávání naděje. K posilování 

víry v lepší zítřky, používají svá osobní svědectví, prostřednictvím kterých sdílí s ostatními 
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členy svůj příběh a pokrok, kterého dosáhli. Všichni členové jsou nositelé podobného 

problému, mohou pozorovat zlepšení i pády druhých, a tak jsou živou inspirací pro sebe 

navzájem. Vzájemně se posilují a podávají si pomocnou ruku v těžkých chvílích. Živá víra 

v uzdravení a v možnost překonat problém, je sama o sobě uzdravující. Existuje řada důkazů 

o účinnosti léčby vírou a užití placeba. Dodávání naděje je u svépomocných skupin jedním 

z velmi důležitých terapeutických prvků. Díky vzájemné inspiraci se u členů také zvyšuje 

pocit soběstačnosti a sebevědomí.  

Kratochvíl (2005, s 189) současně s nadějí zmiňuje také emoční podporu, která se projevuje 

tím, že si členové vzájemně naslouchají a snaží se porozumět jeden druhému. K tomu, aby 

byla emoční podpora poskytována je zapotřebí vzájemné tolerance a vytvoření bezpečného 

prostředí. 

Člen je přijat bez ohledu na své postavení, potíže, vlastnosti a minulost. Je přijat takový, jaký 

je, je uznán jako samostatná osoba s vlastními pocity a myšlenkami. 

Členství ve skupině přináší pocit společenství a sounáležitosti, což snižuje pocit osamění a 

míru sociální izolace.  

7.2 Soudržnost 
Yalom (2007) říká, že skupinová soudržnost je pro skupinovou terapii tím, čím je 

terapeutický vztah pro terapii individuální. Ve skupinové terapii se jedná o vztah ke skupině 

jako celku, vztahy mezi členy a vztah k terapeutovi. Ve svépomocných skupinách chybí 

osoba terapeuta a tedy i vztah k němu, v některých případech může být nahrazen vztahem 

k vedoucímu skupiny.  

Soudržnost je obecně definována jako výslednice všech sil, které na klienty působí tak, že 

setrvávají ve skupině. Souvisí s takovými prožitky členů skupiny, jako jsou: cítit se ve 

skupině dobře, mít pocit sounáležitosti, cenit si skupiny a zároveň prožívat, že je skupina také 

oceňuje, bezpodmínečně přijímá a podporuje (Yalom 2007, s. 71). 

Pro členy svépomocných skupin je důležitý prvek přijetí ze strany ostatních, které se snaží 

skupiny posilovat svým nastavením. Skupiny kladou velký důraz na vytvoření bezpečné 

atmosféry, vzájemného naslouchání, empatie a přijetí. To dává jedinci možnost zažít pocit 

sounáležitosti, který ho obohacuje a dodává mu sebeúctu. Pro osoby, které mají nepříznivou 

skupinovou historii a nemají kolem sebe vytvořené funkční vazby, může být samotný zážitek 

přijetí, léčivý. V atmosféře přijetí a porozumění klienti sami sebe lépe poznávají a vyjadřují 

své emoce. 
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7.3 Univerzalita 
Jedinci, kteří se potýkají s problémem, ať už se jedná o závislost nebo např. 

traumatickou zkušenost, mají často pocit, že jsou jediní, kdo něco takového prožívá. Se svými 

těžkostmi se cítí osamoceni a často mohou být díky problému nebo své odlišnosti izolováni 

od vnějšího světa. Po vstupu do skupiny slyší o těžkostech ostatních, které jsou podobné 

jejich vlastním a zpravidla pak prožívají velký pocit úlevy. Konečně nejsou se svými 

těžkostmi sami, mohou je sdílet, jsou tzv. na jedné lodi. Skupina členům dodává pocit 

sounáležitosti a jednoty, který naplňuje potřebu místa. Účast ve skupině může tak sama o 

sobě působit léčivě a vyvolávat změnu.  

Podle Yaloma (2007) je pocit univerzality často základním krokem v terapii klientů 

zatížených pocity studu, stigmatu, sebeobviňování.  Např. pro osoby, které byly v minulosti 

zneužívány, je skupina často prvním místem, kde mohou o své zkušenosti otevřeně mluvit. 

7.4 Poskytování informací 
Ve svépomocných skupinách je využívání didaktických instrukcí, i přímých rad 

využíváno častěji, než ve skupinách terapeutických (Yalom, 2007). Samozřejmě záleží, za 

jakým účelem se skupina schází. Pokud je jejím hlavním cílem sdílení a emocionální podpora, 

poskytování informací se neobjevuje v takovém měřítku, jako u skupin, které usilují např. o 

změnu chování. Poskytování rad, je dozajista lépe přijímáno ze strany tzv. vrstevníků, tedy 

lidí, kteří se potýkají se stejnými obtížemi, než ze strany odborníků. 

U skupin jako jsou Anonymní alkoholici, je poskytování rad a informací jedním ze 

základních nástrojů, jak dosáhnout změny. Kromě samotného programu 12 kroků, můžeme 

uvést jako příklad některá terapeutická doporučení, které AA využívají. Jedná se např. o 

heslo: „Abstinovat právě dnes.“ ( „Just for today“), které vychází z klinické zkušenosti a 

říká, že představa abstinovat navždy, je před vstupem léčby nebo na jejím počátku pro řadu 

klientů nesnesitelná (Adiktologie 2005/4). Pro alkoholika je jednodušší a efektivnější se 

soustředit jen na zvládnutí dnešního dne, tedy dílčího úkolu, který směřuje k cíli abstinence a 

je v danou chvíli dosažitelnější. Dalšími doporučeními je např. : 

„I tohle přejde.“ - Pomáhá překonat těžkou chvíli. Uvědomit si, že netrvá věčně. 

„Nejdůležitější, nejdříve.“ - Abstinence je na prvním místě, další problémy se pak řeší 

snáze.  

„Přenech to Bohu.“ – Toto doporučení napomáhá jedinci, aby se nezabýval věcmi, které sám 

změnit nemůže. Vynaložená snaha by vedla akorát k frustraci, ztrátě času, energie a 

pravděpodobně k většímu bažení po alkoholu. 
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„Abstinovat se dá.“ - Abstinence je dosažitelný cíl, což můžou účastníci vidět i během 

setkání na příkladu starších členů.  

„Napodobuj až uspěješ.“ 

„Buď pozitivní.“ - Vybízí k pozitivnímu nastavení jedince a k hledání výhod, které 

abstinence přináší.  

„Sedm/ sedm.“ -  Na začátku rozhodnutí k abstinenci by měl jedinec navštěvovat setkání AA 

každý den v týdnu. 

Další známou svépomocnou skupinou, která využívá významně didaktické přístupy je 

např. Recovery Inc., skupina pro psychiatrické klienty. Setkání jsou strukturována podle 

učebnice dr. Lowa: „Tréninkem vůle k duševnímu zdraví“, která učí své členy jak rozpoznat 

problémového chování a jak se s ním vypořádat. 

Na základě výzkumu Yalom říká, že nejméně účinnou formou rad je přímé doporučení, 

nejefektivnější je systematické, operacionalizovaná instrukce nebo série alternativních 

návrhů, jak dosáhnout potřebného cíle. Psychoedukace je mnohem efektivnější, pokud se jí 

členové věnují na emocionální a konkrétní rovině. Stejná informace přednesená racionálním a 

neosobním způsobem, je mnohem méně cenná  (Yalom, 2007). 

7.5 Altruismus 
Altruismus se projevuje konáním ve prospěch druhého, bez očekávání odměny a patří 

ke společenské povaze člověka. Jeho projevy můžeme spatřit již v primitivních kulturách. 

Lidé potřebují cítit, že je někdo potřebuje a že jsou užiteční. 

Ve skupině se altruismus projevuje tím, že člen jednak pomoc přijímá, ale také poskytuje, což 

posiluje jeho sebedůvěru, získává tedy tím, že sám dává. Poskytování podpory druhým 

současně odvádí jeho pozornost od vlastního problému, čímž se rozšiřuje jeho vnímání. Pocit 

užitečnosti, získaný prostřednictvím dávání, může jednici dodat ztracený smysl života. 

Pomáhání jiným je specifickým prvkem skupinové práce. 

Společenství AA je známé tzv. sponzoringem. Starší člen, který má již dlouhodobější 

zkušenost se střízlivostí, se může ujmout nově příchozího člena a doprovázet ho na cestě za 

abstinencí. Nováčka seznamuje s programem AA a jeho základní filozofií. Nováček se na 

svého doprovázejícího může obrátit v těžkých chvílích nebo když potřebuje konzultovat 

některý z 12 kroků. Pro nového člena je důležitá podpora, která mu pomáhá zůstat střízlivým. 

Starší člen si současně připomíná jaké negativní dopady má droga na životy lidí a udržuje tak 

lépe svou motivaci k abstinenci. (Adiktologie 2004/5) 
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7.6 Napodobující chování, zkoušení, nácvik nového chování a rozvoj sociálních 

dovedností 
Jedná se o přejímání, nápodobu rolí ostatních členů skupiny. Napodobující chování 

může člověka pohnout k tomu, aby začal experimentovat s novým chováním, které může 

rozvinout adaptivní spirálu (Yalom, 2007). Člen skupiny nahradí své maladaptivní chování 

jiným vzorcem, který viděl u někoho jiného. Nové chování může mít v okolí pozitivní odezvu 

a tím takové chování člen upevňuje. Experimentováním získává novou zkušenost sám se 

sebou a dochází k lepšímu sebepoznání. Nové způsoby chování člen postupně zkouší i mimo 

skupinu a navazuje díky tomu uspokojivější vztahy, což posiluje jeho sebedůvěru a zmírňuje 

úzkost.  

Skupina je místem, kde může jedinec získat velké množství informací o interpersonálních 

vztazích a vhodných i nevhodných interakcí mezi lidmi. Jedinec se může učit pozorováním, 

nasloucháním a také pomocí vlastní získané zkušenosti. Díky ostatním členům člověk získává 

nové pohledy na věc. Ve svépomocných skupinách, kde je umožněno poskytovat mluvčímu 

zpětnou vazbu, se klient může dozvědět důležité informace o svém nežádoucím chování. 

Získané poznatky a sociální dovednosti, může pak člen aplikovat i mimo skupinu. 

Členové si v některých skupinách předávají své zkušenosti, jak zvládat různé zátěžové situace 

(např. nutkání po droze, úzkost apod.). V některých případech se jedná i o nácvik takových 

sociálních dovedností jakou je např. asertivita.  

7.7 Sebereflexe, sebeprojevení a odreagování 
Podle Kratochvíla (1995) skupinová psychoterapie podněcuje otevřené sebeprojevení, 

včetně projevení i skrytých myšlenek, zážitků a přání. Ve svépomocných skupinách, kde se 

člen cítí bezpečně, dochází k podobnému jevu, kdy jedinec odhaluje své pocity, selhání či 

myšlenky, což vede z pravidla k uvolnění emocionální tenze. Člen má tak možnost projevit 

své potlačené emoce, dochází k tzv. abreakci. 

Pokud se člen skupiny rozhodne o negativní sebeodhalení, které je spojeno s pocity viny či 

studu, je pro jedince sdělení úlevné jen tehdy, pokud skupina reaguje s porozuměním a 

podporou (např. aktivní naslouchání s neverbálním projevem, pokyvování hlavou, u AA vždy 

skupina poděkuje účastníkovi za příspěvek, někdo hovoří o podobném prožitku apod.) 

(Adiktologie, 2005/4). Sebeodhalení bez projevu podpory a porozumění skupiny může být 

pro účastníka traumatizující. V takovém případě má velký význam přítomnost odborníka, 

který dokáže skupinové dění korigovat k potřebné reakci a případně tak jedince chránit před 

retraumatizací. 
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7.8 Zpětná vazba, náhled 
Zpětná vazba znamená, že jedinec dostává informaci od druhých, jak na ně působí 

jeho chování. Taková reflexe může být významným zdrojem informací o nás, které nám 

nejsou přímo k dispozici. (Kratochvíl, 2001). 

Ve svépomocných skupinách má zpětná vazba různý význam, záleží na uspořádání a 

pravidlech skupiny. Jak již bylo zmíněno, u hnutí AA dochází ke zpětné vazbě pouze 

nepřímým způsobem. Účastníci mají možnost sdílet svůj příběh a naslouchat ostatním, ale 

nevyjadřují se přímo ke sdělení jiných členů. Zpětná vazba ve svépomocných skupinách je 

obvykle kladná a podpůrná, což je významné zejména  pro jedince v krizi. Ti však mohou mít 

posléze obtíže v mezilidských vztazích, kde jim druzí mimo skupinu dávají zpětnou vazbu 

negativní, na kterou nejsou připraveni a neumějí ji sami zpracovat. Kritika či negativní vazba 

se vyskytuje spíše ve skupinách terapeutických, kde jí může usměrňovat a efektivně využívat 

odborník. K sociálnímu učení dochází zejména v mezilidských vztazích, kde se učíme, že 

některé chování je lépe potlačovat, jiné naopak posilovat. Pokud skupina jedinci zpětnou 

vazbu o jeho chování nedává, ochuzuje ho tak o možnost se ze vztahů ve skupině učit.  

Díky zpětné vazbě může u jedince dojít k náhledu, tedy k pochopení dříve neuvědomovaných 

souvislostí ve vlastní psychice a vztazích ve spojitosti s maladaptivním chováním. Zpětná 

vazba je považována za součást interpersonálního učení, které u svépomocných skupin podle 

Yaloma (2007) nehraje takovou roli, jako ve skupinách terapeutických. K náhledu může 

docházet i v případě, že jedinec vyslovuje věci zatím nevyslovené a nahlas přemýšlí o svých 

potížích a pocitech. Ve svépomocných skupinách si účastník tak díky příležitosti sdílení  a 

prostředí, které podněcuje sebereflexi, lépe uvědomuje souvislosti mezi symptomy a jeho 

osobními problémy či konflikty. Ve svépomocné skupině tak dochází k vnitřnímu rozvoji 

člověka, méně však k rozvoji na úrovni mezilidských vztahů, který lépe umožňuje skupina 

terapeutická. Díky přítomnosti odborníka dokáže pracovat se složitějšími procesy např. 

v rámci interpersonálního učení.  Svépomocná skupina mnohdy také nedokáže rozkrýt různé 

poruchy osobnosti, které mohou závislost doprovázet. 
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8. Limity a rizika svépomoci 

Svépomocné skupiny, kluby a aktivity znamenají významné rozšíření, obohacení a 

doplnění profesionální péče. Využívají přirozený potenciál člověka, vedou k jeho 

osamostatnění, získání sebedůvěry a jsou finančně nenáročné. I přes veškeré přínosy a klady 

svépomoci, by však bylo mylné se domnívat, že mohou zcela nahradit pomoc odbornou. Jak 

zdůrazňuje řada autorů (mezi jinými např.  Simpson, 1996; Steinke, 2000), vždy by mělo jít o 

doplnění spektra profesionálních sociálních služeb, nikoli o plnohodnotnou alternativu k nim. 

Pro řadu sociálně vyloučených a marginalizovaných skupin, je tento způsob práce nevhodný a 

stejně tak není adekvátní ke každému problému. (Hejzlarová, 2011). Samotné svépomocné 

organizace, které mají již delší tradici, si uvědomují hranice svého působení. Anonymní 

alkoholici věnovali spolupráci s profesionály několik publikací a vědí, jak je pro jejich členy 

důležitá. Stejné uvědomění by mělo být i na straně profesionálů, kteří mohou svépomoc 

využívat a nabízet svým klientům. Svépomoc a odborná pomoc, tak mohou stát vedle sebe a 

vzájemně se doplňovat a spolupracovat. Gartner a Riessman (1979) utvořili tabulku, která 

rozlišuje profesionální přístup od neprofesionálního.   

Profesionální přístup Neprofesionální přístup 

Důraz na znalosti, názor, porozumění, na 

principy stojící v pozadí daného jevu, na 

teorii 

Důraz na city, nálady, afekty, na 

konkrétnost a praktičnost 

Systematičnost Zkušenost, smysl pro zdravý rozum a 

„laické poznatky“ 

„Objektivita“ -odstup a perspektiva, 

rozhled, sebeuvědomění, kontrola 

přenosů 

Subjektivita- blízkost a sebepostiženost 

Empatie, kontrolovaná vřelost Identifikace 

Standardizované jednání Improvizace, spontánnost (vyjadřování 

vlastní osobnosti) 

Orientace „člověka zvenčí“ Orientace člověka zainteresovaného 

„zevnitř“ 

Odborná, reflektovaná praxe Životní praxe 

Omezený čas, systematické hodnocení, 

léčba 

Čas není problém: neformální, přímé 

„účtování“ a zodpovědnost, péče, zájem 
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Tabulka č. 3, Zdroj: Gartner a Riesman, 1979 in Bútora, 1991 

 

Rizika 

Kvalita pomoci, poskytovaná skupinou, je částečně závislá na zralosti jednotlivých 

účastníků. Zpětná vazba ve skupině je převážně pozitivní, díky tomu může někdy docházet 

k upevňování patologických vzorců chování, které není skupina schopná nahlédnout a 

reflektovat. Dominantní jedinci mohou také nevhodně ovlivňovat ostatní, ve skupině dochází 

k přenosům a zbylí členové mohou, vzhledem k absenci odborníka, který  by patologii včas 

rozlišil a usměrnil, transformovat špatné vzorce do svých životů. Problematická může být 

například přítomnost osob s duální diagnózou, se kterými si skupina není schopná poradit a 

pomoci jim překonat „bludný kruh“ v jejich chování.  

Ve svépomoci se objevují dětské chyby, které by profesionálové (nebo vyškolení laici) 

poměrně snadno korigovali. (Bútora 1991, s. 97) 

U některých jedinců se také může objevit přehnaná potřeba měnit druhé lidi anebo samolibost 

či pesimismus. (Hartl, s. 177) 

Podle Bútory (1991, s. 97) je vážným problémem, když se na bázi svépomoci seskupují 

poškození lidé tak, že to vede k reprodukování deviantní subkultury (to se může vztahovat 

např. na toxikomany). Místo zdraví prospěšných zkušeností, se v takovém případě 

odevzdávají poznatky z deviantních kariér a méně narušení členové jsou pak ještě ohroženi 

dalším zhoršením své životní situace. V rámci skupin také někdy dochází k navazování 

partnerských vztahů, které ale vždy nepůsobí ve prospěch uzdravení.  

Dalším z rizik svépomoci, může být posilování závislosti. Namísto rozvoje vnitřního 

potencionálu jedince a jeho osamostatnění, se tak posiluje závislost členů na skupině. 

V případě skupin pro změnu návykového chování, tak dochází k výměně jedné závislosti za 

druhou.  Tato tendence může být ještě posílena v případě, kdy se skupina prezentuje a je ze 

strany svých členů vnímána jako absolutní a stává se hlavní náplní života jedince. Nedochází 

pak k posilování pozitivního sociálního chování, ale naopak k stáhnutí ze sociálních kontaktů, 

osobního života a jiných aktivit mimo skupinu. Jedinec ztrácí schopnost komunikace 

s životními partnery, členy rodiny a širší veřejností. Skupina v takových případech poskytuje 

náhradní sycení potřeb, u závislých naplňuje potřebu odměny poskytovanou skrz 

bezpodmínečné přijetí a vždy pozitivní zpětnou vazbou. V rámci skupiny chybí zdravý pocit 

frustrace, který je  potřebný pro překonání překážek a k dosažení osobního růstu.  
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Podobně jako závislost na skupině, se může stát náhradní drogou i „pomoc jiným“. Taková 

svépomoc mimoděk podporuje chronicitu daného jedince, prodlužuje jeho nezralost. (Bútora, 

s. 96) 

Bútora (1991, s. 95) dále upozorňuje na pocity výlučnosti, osamělosti až nadřazenosti, 

přerůstající občas v elitářství, sektářství, zvěstovatelství nebo aroganci vůči „neznalým“. 

V některých skupinách jsou přítomny negativní postoje vůči profesionálům, na což 

v konečném důsledku doplácejí účastníci svépomoci. V takových případech nefunguje 

spolupráce mezi svépomocí a odbornými službami, které se mohou doplňovat a dosáhnout tak 

vyšší efektivity. 

 Při dlouhodobém fungování skupiny, která je uzavřená novým členům, může dojít 

k vyhoření. Skupina už neplní své poslání a náplň, ze setkáních se vytrácí ozdravný potenciál. 

Naopak v případech, kdy se skupina příliš rozroste, může dojít k jejímu přehlcení. Členové 

tak ztrácí svůj prostor pro sdílení. V takové situaci je důležité, aby se skupina byla schopná 

rozdělit. 

V některých skupinách se časem vytváří určitá hierarchie, která může být omezující pro členy 

s menším vlivem.  

Jak uvádí na závěr Bútora (1991, s. 99), výše uvedená rizika mají přispět k tomu, 

abychom ke svépomoci nepřistupovali jako k „všeléku“  na zdravotní a sociální problémy, ale 

jako k jedné z mnoha cest pomoci, která má jako ostatní svá omezení a nástrahy.  
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B) 1. Výzkumná část 

V úvodu výzkumné části představím hlavní cíl výzkumu a položím výzkumné otázky, které 

povedou k jeho naplnění. Dále se zabývám metodologií výzkumného šetření, popisu sběru dat 

a nakonec představím výsledky a zodpovím na předem stanovené otázky. 

1.1 Cíl výzkumu  
 

Hlavním cílem empirické části diplomové práce je zmapovat aktuální nabídku a fenomén 

svépomocných skupin v ČR. Výsledky výzkumu by měly sloužit zejména k praktickým 

účelům. Výstupem zpracovaných výsledku je adresář viz. příloha č. 1 s nabídkou 

svépomocných skupin v ČR. Adresář by měl sloužit sociálním pracovníkům a jiným 

odborníkům v oblasti pomáhajících profesí, kteří chtějí nabídnout klientovi účast ve 

svépomocné skupině, jako doplnění svých odborných služeb. Současně by adresář měl být 

využitelný i pro osoby, které by se rády staly součástí nějaké svépomocné skupiny.  

Zmapování aktuální nabídky svépomocných skupin v České republice, které jsou aktivní na 

internetu, bude naplněn prostřednictvím zodpovězení následujících výzkumných otázek (VO). 

 

1.2 Výzkumné otázky 
 
Hlavní výzkumná otázka (HVO) zní: 

1) Kolik svépomocných skupin, o kterých lze dohledat informace na internetu, 

aktivně působí na území České republiky (HVO1). Dílčí otázka (DO), která se 

váže k počtu svépomocných skupin: Jaké je rozložení aktivních svépomocných 

skupin z hlediska krajů? (DVO1) 

2) Jaké typy svépomocných skupin se u nás nachází? 17 (DVO2) 

3) Jsou skupiny institucionálně zajištěny nebo působí spíše nezávisle? (DVO3) 

4) Jedná se o skupiny profesionálně vedené, koordinované nebo vrstevnické? 

(DVO4) 

HVO1 si klade za cíl zmapovat aktuální nabídku skupin na území České republiky a 

pomocí DVO1 jejich rozložení dle krajů. DVO2-DVO4 mají za účel podrobněji zmapovat 

fenomén svépomocných skupin u nás a případně ho porovnat s dostupnými daty z jiných 

zemí.  

 

                                                
17 Pro účely výzkumu využívám typologii svépomocných skupin pode Baštecké (2001). 
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1.3 Metodologie výzkumného šetření a popis sběru dat 
 

Hlavní použitou metodou výzkumu je tzv. desk research založený na vyhledávání 

pomocí internetového vyhledávače. Desk research, neboli analýza sekundárních dat, je 

založena na zpracování již existujících dat.  

Tuto metodu jsem vybrala na základě předpokladu, že velká část svépomocných skupin, které 

jsou aktivní a jsou otevřeny nově příchozím členům, budou ke své propagaci používat 

internet, který je v dnešní době hlavním komunikačním kanálem. Dalším důvodem využití 

metody je možnost srovnat získaná data s výsledky výzkumu z roku 2011, který byl proveden 

Mgr. Evou Hejzlarovou a je doposud jedinou studií, která se na území České republiky 

snažila zmapovat nabídku svépomocných a podpůrných skupin. 

Nevýhodou této zvolené metody je, že výsledky výzkumného šetření pravděpodobně 

neobsahují nabídku méně formálních svépomocných skupin, které vznikají čistě spontánně na 

lokální úrovni.  

První fází výzkumu bylo shromažďování dat zadáváním slovních spojení: 

„svépomocná skupina“, „svépomocné skupiny“ a „podpůrná skupina“. Slovní spojení 

„podpůrná skupina“ bylo použito i vzhledem k tomu, že účelem výzkumu je zmapování 

zejména skupin svépomocných. V rámci šetření bylo totiž zjištěno, že v praxi často dochází 

ke zaměňovaní těchto dvou pojmů. Toto zjištění potvrzuje i závěr akademické statě Mgr. Evy 

Hejzlarové. Pro účely výzkumu jsem zvolila použití vyhledávače www.google.com. V první 

fázi jsem takto prohledala celkem 748 odkazů, které se týkaly svépomocných a podpůrných 

skupin. Do výsledků výzkumu byly zařazeny pouze odkazy, kde byla zaznamená aktivita 

v roce 2016. Skupiny, u kterých nebylo zjevné, zda jsou aktivní jsem kontaktovala emailem. 

Skupiny, které odpověděly a potvrdily tak svou aktivnost, byly zahrnuty do výsledků 

výzkumu.  

Vzhledem k tomu, že v rámci realizace výzkumu bylo zjištěno, že velká část 

nalezených skupin je organizována sociálními službami, jsem v druhé fázi výzkumu použila 

registr poskytovatelů sociálních služeb a zmapovala internetové stránky všech registrovaných 

služeb. Na jednotlivých stránkách jsem hledala, zda služba nenabízí účast nebo sama 

neorganizuje svépomocnou skupinu. Pokud stránky příslušné služby disponovaly vlastním 

vyhledávačem, zadávala jsem do vyhledávače hesla, která jsou často spojována s pojmem 

svépomocná skupina. Jednalo se o spojení: „svépomocná skupina“, „podpůrná skupina “, 

„setkání“, „čaje o páté“ a „klub“18. Tímto způsobem bylo prověřeno 5 568 registrovaných 

                                                
18 Například v průběhu výzkumu z roku 2011 bylo zjištěno, že některé skupiny volí raději název klub (Mgr. Eva 
Hejzlarová, 2011). 
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sociálních služeb, což zvyšuje relevanci výzkumu. Pokud bylo pod jednou institucí nalezeno 

více skupin, každá byla započítána zvlášť. 

Prostřednictvím obou fází výzkumu jsem shromáždila data o 214 skupinách. Za 

svépomocnou skupinu považuji skupiny, které se samy definovaly jako svépomocné a 

odpovídají vymezení pojmu. Dále skupiny, které vystupují pod jinými názvy např. kluby, čaje 

o páté, podpůrné skupiny, ale odpovídají definici svépomocné skupiny. Pro účely výzkumu 

vycházím z definice Katze a Bandery z roku 1976 (cit. in Blažek, Olmrová, 1994): 

 „Svépomocné skupiny jsou dobrovolné malé skupiny pro vzájemnou pomoc a pro 

uskutečňování určitých cílů. Obvykle je tvoří sobě rovní lidé, kteří se sdružili, aby si poskytli 

vzájemnou pomoc při uspokojování určitých potřeb, při překonávání společného handicapu 

nebo problému narušujícího život a při dosahování žádoucích sociálních anebo osobních 

změn. Často poskytují materiální výpomoc, jakož i emocionální podporu a hlásají ideologii 

nebo hodnoty, jejichž prostřednictvím mohou jejich členové získat zvýšený pocit osobní 

identity.“ 

Následně byla provedena analýza získaných údajů, která umožnila zodpovědět předem 

stanovené výzkumné otázky. 

Do výsledků výzkumu nebyly zařazeny kluby důchodců, skupiny rodičů pod rodinnými 

centry, modlitební skupiny, kluby pěstounů, které měly pouze vzdělávací charakter a skupiny 

čistě terapeutické.  
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2. Výsledky výzkumu a odpovědi na výzkumné otázky 

2.1. HVO1:  Kolik svépomocných skupin, o kterých lze dohledat 
informace na internetu, aktivně působí na území České republiky?  

 
Prostřednictvím obou fází výzkumu jsem shromáždila data o 214 skupinách, o jejichž 

činnosti můžeme získat informace z internetu, a které lze považovat za aktivní. Aktivita 

skupin byla posuzována podle toho, zda daná skupina vykazovala na příslušných 

internetových stránkách činnost v roce 2016 a zda bylo zjevné, že se pravidelně schází.  

V případě, že aktivita nebyla potvrzena, příslušná skupina byla vyřazena z výzkumného 

vzorku. Tímto došlo k významnému rozdílu mezi prozkoumanými odkazy a reálným počtem 

skupin.  

Pokud nebylo ze stránek možné zjistit, zda skupina opravdu funguje či nikoliv, 

skupinu jsem kontaktovala pomocí emailu, v němž jsem zjišťovala, zda se skupina schází a 

dotazovala jsem se na podrobnosti ohledně místa, času setkávání a informací o způsobu 

vedení skupiny. Předpokládala jsem, že pokud se skupina setkává, odpoví potencionálnímu 

zájemci a potvrdí tak svou činnost. Tímto způsobem byla prověřena činnost u 45 skupin, 

z nichž aktivitu potvrdilo pouze skupin 19. Původní vzorek aktivních skupin tedy tvořilo 240 

skupin, z kterého bylo vyřazeno 26 skupin pro svou neaktivnost. 

Jak jsem již zmínila, do konečného počtu skupin nebyly zařazeny kluby důchodců, 

skupiny rodičů pod rodinnými centry, modlitební skupiny, kluby pěstounů, které měly pouze 

vzdělávací charakter a skupiny čistě terapeutické. Důvodem pro nezařazení těchto skupin do 

výsledků šetření, byla specifičnost daných skupin a to, že výše uvedené uskupení 

neodpovídají zcela definici svépomocné skupiny. Během sběru dat jsem často narážela na tzv. 

kluby důchodců, které jsou na základě mého zběžného závěru, na území České republiky 

poměrně rozšířeným jevem. V jejich činnosti jistě můžeme najít významné prvky svépomoci, 

nicméně jejich náplň je orientována především na aktivní trávení volného času, než na sdílení 

společného problému.  

Stále častějším fenoménem jsou také nejrůznější typy rodičovských skupin, které se 

sdružují nejčastěji pod rodinnými centry. Jedná se např. o skupiny kojících matek apod. 

Zmapování jejich výskytu by však vystačilo na samostatný výzkum a tak jsem se zaměřila, i 

vzhledem k oboru, spíše na oblast sociálních služeb a skupin, které lépe odpovídají definici 

skupin svépomocných.  

V porovnání s výzkumem Mgr. Evy Hejzlarové (2011), který také mapoval výskyt 

skupin v České republice a k jehož realizaci byly použity podobné výzkumné metody, je 
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výsledný vzorek 214 skupin téměř o 50% vyšší. Výzkumem z roku 2011 byla shromážděna 

data o 111 skupinách, což je o 103 skupin méně než v roce 2016. Na základě porovnání těchto 

dvou výsledku bychom mohli předpokládat, že od roku 2011 došlo ke vzniku velkého počtu 

nových skupin. Nicméně výsledek mohou ovlivňovat samozřejmě i jiné faktory. Jedním 

z nich je například častější užívání internetu, jako nástroje k propagaci sociálních i jiných 

služeb. 

2.1.1. DVO1: Jaké je rozložení aktivních svépomocných skupin z hlediska 
krajů? 

Kraje	 Počet	skupin	 Procenta	
Praha	 50	 24%	
Moravskoslezský	kraj	 29	 14%	
Jihomoravský	kraj	 28	 13%	
Středočeský	kraj	 16	 8%	
Jihočeský	kraj	 15	 7%	
Vysočina	 13	 6%	
Zlínský	kraj	 13	 6%	
Plzeňský	kraj	 9	 4%	
Olomoucký	kraj	 9	 4%	
Pardubický	kraj	 8	 4%	
Královéhradecký	kraj	 7	 3%	
Ústecký	kraj	 7	 3%	
Liberecký	kraj	 7	 3%	
Karlovarský	kraj	 3	 1%	
Celkem	 214	 100%	

 
Tabulka č. 1, Zdroj: Autorka 
 

V tabulce č.1 můžeme názorně vidět rozložení svépomocných skupin podle 

jednotlivých krajů České republiky a jejich procentuální zastoupení. Lépe tyto údaje ilustruje 

také následující výsečový graf.  

V Praze bylo nalezeno 50 aktivních skupin, což tvoří 23 % z celkového počtu skupin 

na území ČR. Na druhém místě se skupiny nejvíce vyskytují v kraji Moravskoslezském. 

Konkrétně se jedná o 29 skupin, které tvoří 14 % z celku. Podobně je na tom s výskytem 

svépomocných skupin Jihomoravský kraj, kde se nachází 13 % z celkového počtu nalezených 

skupin. Poměrně vysoký výskyt je také v Středočeském kraji a to v hodnotě 8 %. V ostatních 

krajích se skupiny pohybují mezi 3-7%. Nejméně aktivních skupin bylo nalezeno v kraji 

Karlovarském (1%). 
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Graf č. 1, Zdroj: Autorka 

Dále přikládám mapu č.1, kde jsou svépomocné skupiny zaznamenány pomocí 

červených bodů. Na mapě vidíme podrobnější rozložení skupin v rámci jednotlivých krajů. 

Dle předpokladu, se skupiny většinou kumulují zejména v krajských městech, kde lze 

zaznamenat jejich nejvyšší výskyt. Nejvíce skupin se nachází v Praze,  jsou ale početné také 

v Brně a v Ostravě.  

Zbytek skupin se z pravidla nachází v okresních a větších městech nebo v přilehlém okolí 

měst. Pokud by tento jev platil obecně a to i u svépomocných skupin, které se neprezentují na 

internetu, pro obyvatele menších obcí by bylo zapojení do skupin o mnoho náročnější.  
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Mapa č. 1, Zdroj: Autorka 
 

2.1.2. DVO2: Jaké typy svépomocných skupin se u nás nachází? 

Pro účely výzkumu jsem zvolila typologii svépomocných skupin, kterou uvádí 

v literatuře Baštecká (2001). 

Jedná se o dělení do šesti kategorií, které se v některých bodech shodují nebo podobají dělení 

Levina a Perkinse.  

1) Skupiny pro lidi s tělesnými a duševními chorobami, pro lidi stigmatizované 

v důsledku nemoci, chování, vzhledu nebo stavu (např. obézní, vězni, staří). Na rozdíl 

od předchozího dělení do této skupiny nezařazuje lidi s návykovým chováním.  

2) Pro změnu návykového chování (např. drogově závislí. chroničtí hráči, alkoholici, 

závislí na jídle..) 

3) Pro překonání krize spojené s náhlou změnou. Změna je chápana jako vnější spouštěč 

krize. Může se jednat o skupiny pro rodiče po úmrtí dítěte, lidé po ztrátě partnera 

apod.) 

4) Pro přátele a příbuzné osob ze skupiny 1) a 2). Příkladem může být např. skupiny Al-

Anon pro příbuzné a přátele alkoholiků nebo skupiny pro rodiče dětí s postižením).  
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5) Pro vzájemnou pomoc menšin. 

6) Pro prosazení a/nebo ochranu ohraničeného zájmu 

Rozložení typů skupin podle výše uvedeného dělení, můžeme vidět v následujícím grafu 

č. 2 a procentuální zobrazení v grafu č. 3. 

 

 
Graf č. 2, Zdroj: Autorka 

 
Graf č. 3, Zdroj: Autorka 
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Skupiny pro změnu návykového chování 

Z celkového počtu 214 skupin jsou nejčastěji zastoupeny skupiny pro změnu 

návykového chování (39%). Ve většině případů se jedná o skupiny Anonymních alkoholiků. 

Konkrétně jde o 67 skupin AA z 84 skupin pro závislé, což je téměř 80 %. Dále jsou ve 

skupinách pro změnu návykového chování zastoupeny skupiny anonymních narkomanů a to 

v počtu 9 skupin. Několik jich působí samostatně a ostatní se sdružují např. pod K-centry 

nebo jinými sociálními službami určené pro osoby závislé. Zbytek vzorku tvoří skupiny pro 

tzv. gamblery. Z celkového počtu 84 skupin nebyla evidována ani jedna skupina pro osoby 

s poruchami příjmu potravy či jiným typem závislosti. Služba Anabell organizuje pouze 

skupinu pro rodiny a blízké osob s poruchou příjmu potravy.  

 

Cílová	skupina	 Počet		
Závislost	na	alkoholu	 68	
Drogová	závislost	 11	
Gambling	 5	
Celkem	 84	

 

Tabulka č. 2, Zdroj: Autorka 

 

Skupiny pro příbuzné 

Druhou nejčastěji zastoupenou kategorií svépomocných skupin jsou skupiny pro 

příbuzné osob ze skupiny 1) a 2). V této skupině se nejčastěji objevují skupiny pro rodiče dětí 

s postižením (23 skupin). Významně jsou v této skupině zastoupeni rodiče dětí s poruchou 

autistického spektra (8 skupin). Specifickou skupinou jsou tzv. Kluby společnosti „E“, které 

působí po celé České republice a jsou určeny pro rodiče a přátele osob s epilepsií. „Skupina 

má splňovat potřebu člověka nebýt sám, být s někým, kdo má podobné zájmy, zážitky i 

starosti.“ (Společnost „E“ [b.r.]) Náplní setkání je sdílení, ale i tzv. klubové činnosti jako 

např. výlety, vyrábění apod.  

Skupiny pro rodiče dětí se zdravotním postižením jsou často organizovány pod službami rané 

péče. Takové skupiny jsou ale většinou určeny pouze pro klienty dané služby. 

Mezi 59 skupinami se často objevují skupiny pro rodinné příslušníky osob s duševním 

onemocněním (14). Hojné zastoupení mají skupiny, které vznikly díky projektu Rodiče sobě. 

Tento projekt organizovala Česká asociace pro psychické zdraví spolu s rodičovským 

sdružením SYMPATHEA o.p.s. V rámci projektu byly pro rok 2015 naplánované měsíční 
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svépomocné skupiny pro rodiče a blízké nemocných s psychózou. Projekt byl ukončen roku 

2015, ale vytvořené svépomocné skupiny pokračují ve své aktivitě. 

Velice početnou skupinu tvoří také skupiny pro pečující o své blízké (12). Setkání 

takových skupin se často nazývají jako „Čaje o páté“ a jsou organizovány např. domovy pro 

seniory nebo pečovatelskou službou. Zpravidla se jedná o skupiny pečujících o osoby 

s demencí či Alzheimerovou chorobou. Setkávání mají pečujícím nabídnou jednak podporu 

pomocí sdílení a často mívají i vzdělávací charakter. V takových případech je na setkání 

přizván odborník, který může pečujícím poskytnout odbornou radu, v oblasti péče o 

nemocného.  

Zbytek vzorku tvoří skupiny pro rodinné příslušníky závislých osob. Příkladem takových 

skupin jsou např. „Dospělé děti alkoholiků“ nebo skupiny pro blízké osoby s poruchou příjmu 

potravy pod organizací Anabell.  

 

Cílová	skupina	 Počet	
Rodiny	duševně	nemocných	 14	
Pečující	o	blízkou	osobu	 13	
Rodiče	dětí	se	ZP	 12	
Rodiče	dětí	s	PAS19	 8	
Rodiny	závislých	osob	 6	
Rodiče	dětí	s	epilepsií	 4	
Rodiny	vězňů	 1	
Příbuzné	osob	po	poškození	
mozku	 1	
Celkem	 59	

 

Tabulka č. 3, Zdroj: Autorka 

 

Skupiny pro lidi s tělesnými a duševními chorobami, pro lidi stigmatizované v důsledku 

nemoci, chování, vzhledu nebo stavu 

V této kategorii se nejčastěji vyskytují skupiny pro duševně nemocné (7 skupin), dále 

skupiny pro osoby se zdravotním postižením (6 skupin). Specifické jsou Kluby CMP, které 

jsou určeny osobám po cévní mozkové příhodě. Na území České republiky bylo nalezeno 8 

činných klubů nabízející svým členům sociální rehabilitaci, která je téměř ve všech složkách 

léčebného procesu opomenuta.  Zástupci sdružení CMP tvrdí: „Vědomí, že člověk není sám, 

                                                
19 PAS- Porucha autistického spektra 
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patří mezi ostatní a může být něco platný, mnohdy zázračně vylepší i zdravotní stav pacienta.“ 

(sdružení CMP [b.r.]) 

Ostatní skupiny tohoto typu jsou určeny např. pro onkologicky nemocné, H.I.V. pozitivní, pro 

osoby po poranění míchy a jiné.  

 

Cílová	skupina	 Počet	
Osoby	s	duševním	onemocněním	 8	
Osoby	se	zdravotním	postižením	 7	
Osoby	po	CMP	 7	
Onkologicky	nemocné	 5	
Nezaměstnaní	 2	
H.I.V.	pozitivní	 1	
Transsexuálové	 1	
Osoby	po	poškození	míchy	 1	
Nespavci	 1	
Osoby	vyloučené	 1	
Celkem	 34	

 

Tabulka č. 4, Zdroj: Autorka 

 

Skupiny pro překonání krize spojené s náhlou změnou 

Pod touto kategorii bylo nalezeno 34 skupin. 

Zcela jistě zde řadíme skupiny pro pozůstalé, jichž bylo dohledáno 10. Setkání se podobně, 

jako u skupin pro pečující, často nazývají „Čaje o páté“. Většinou jsou organizovány pod 

hospici. (např. Mobilní hospic Ondrášek, Cesta domů, Hospic Anežky České apod.). Skupiny 

pomáhají pozůstalým s vyrovnáním se se ztrátou blízké osoby a doprovází je v procesu 

truchlení.  

Dále jsem do této kategorie zařadila skupiny pro pěstouny (11 skupin). A to z důvodu, že 

příchod dítěte do pěstounské péče vnímám jako období velkých změn, které mohou bez 

dostatečné podpory snadno vyvolat v rodině krizi. O zařazení pěstounských skupin do této 

kategorie by se samozřejmě dalo diskutovat. Celkově se jedná o poměrně nový jev, který byl 

odstartován zejména novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí z roku 2012. Skupiny 

jsou z pravidla pod podpůrnými službami, doprovázející pěstounské rodiny. Některé z těchto 

služeb nabízí svým rodinám svépomocná setkání, která jsou započítávána do povinného 

vzdělávání pěstounů. V některých případech jsou setkání spíše vzdělávacího charakteru, 

v jiných je více iniciativy ponecháno na pěstounech samotných a skupiny tak nabývají 

svépomocný charakter. Do výzkumného vzorku jsem zařadila pouze skupiny pro pěstouny, 
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které jsou danou službou pouze koordinovány a odpovídají ještě definici svépomocných 

skupin.  

Tato kategorie obsahuje také skupiny rodičů, kteří se potýkají s nejrůznějšími výchovnými 

problémy. (7 skupin) 

Dále jsou zde zařazeny 3 skupiny pro oběti sexuálního násilí. 

 

Cílová	skupina	 Počet	
Pěstounské	kluby	 11	
Pozůstalé	osoby	 10	
Rodiče	dětí	s	výchovnými	problémy	 7	
Oběti	sexuálního	násilí	 3	
Rodiče	po	rozvodu	 1	
Dospívající	 1	
Osoby	ohrožené	syndromem	vyhoření	 1	
Celkem	 34	

 

Tabulka č. 5, Zdroj: Autorka 

 

V kategorii skupin pro vzájemnou pomoc menšin, nebyla nalezena žádná svépomocná 

skupina. Do kategorie na prosazení a ochranu zájmů byly zařazeny 3 skupiny tzv. Sebe-

obhájců. Jedná se o skupiny osob s mentálním postižením, které bojují za svá práva a 

pomáhají si navzájem žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí. Do skupin prosazující své zájmy by 

se pravděpodobně dala zařadit většina svépomocných hnutí. Výzkum byl však zaměřen pouze 

na zmapovaní nabídky samotných svépomocných skupin. Informace o hnutích nebyly v rámci 

sběru dat shromažďovány. 

Pro představu ještě uvádím srovnání tematického zaměření skupin s ostatními zeměmi. Jedná 

se však o srovnání pouze ilustrační. V této oblasti hraje velkou roli podoba sociálního a 

zdravotního systému i kulturní a hodnotová tradice jako třeba pozice církve, ochota sdružovat 

se apod. (Hejznarová 2011, s. 55) 

Nejčastější zaměření skupin v letech 1982 – 2007 na území Nottinghamu (cca 667 000 

obyvatel) a jeho srovnaní se zaměřením skupin v Drážďanech (cca 517 000 obyvatel) a v 

České republice (v letech 2011 a 2016) 

Téma	 Notingham	 Drážďany	 Česká	Republika(	2011)	 ČR	(2016)	
Rakovina		 34	(4	%)		 4	(3	%)		 5	(4,5	%)		 5	(2	%)	
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Zdravotní	postižení	 39	(4	%)		 20	(16	%)		 6	(5,5	%)		 17	(8	%)	
Gynekologické	problémy	 21	(2	%)		 1	(1	%)		 0	 0	
Rodiče	nemocných	dětí	 84	(9	%)		 4	(3	%)		 21	(19	%)		 38	(18%)	
Duševní	zdraví	obecně	 67	(7	%)		 19	(15	%)		 6	(5,5	%)		 8	(4	%)	
Závislost	 45	(5	%)		 6	(5	%)		 25	(16	%)	 90	(42	%)	
Úmrtí	 49	(5	%)		 3	(2	%)		 5	(4	%)		 10	(5	%)	
Rodičovství	 85	(9	%)		 3	(2	%)		 7	(6,5	%)		 19	(9	%)	
Domácí	násilí	a	
znásilnění	 22	(2	%)		 0	 2	(2	%)		 1	(0,5	%)	
Sociální	skupina	 39	(4	%)		 9	(7	%)		 11	(10	%)		 3	(1	%)	
Sexuální	zneužívání	 24	(3	%)		 1	(1	%)	 		 2	(1	%)	
Péče	 24	(3	%)		 2	(1	%)		 9	(8	%)		 14	(7	%)	
Ostatní	 420	(44	%)		 55	(43	%)		 8	(7	%)		 7	(3	%)	
Celkem	 953	 127	 111	 214	

Tabulka č. 6, Zdroj: Autorka, zpracováno podle Hejznarová 2011, Chaudhary a kol. 2010, s. 

348 

V porovnání s britskou a německou studií, je tematická pestrost v České republice 

relativně nižší. Pokud budeme porovnávat stav v roce 2011 a 2016 u nás, v tematickém 

rozložení skupin nedošlo k velkým změnám. Výrazně vyšší zastoupení v r. 2016 v porovnání 

s r. 2011 mají pouze skupiny pro závislé. Častěji je také zastoupeno téma rodičovství. 

2.1.3. DVO3: Jsou skupiny institucionálně zajištěny nebo působí spíše 
nezávisle? 

Účelem DVO3 bylo zjistit, zda u nás svépomocné skupiny působí samostatně nebo 

jsou organizovány pod nejrůznějšími institucemi.  

Jako samostatně fungující skupinu chápu skupiny, které nejsou zastřešeny žádnou institucí a 

jsou tedy zcela nezávislé. Z pravidla se jedná o vrstevnické skupiny bez přítomnosti 

odborníka. V některých případech si skupiny mohou na svá setkání zvát odborníky a s nimi 

diskutovat nejrůznější témata. Takové rozhodnutí však vždy přichází od členů samotných a 

není závislé na rozhodnutí někoho z venku.  

Skupiny, které se nachází pod institucí jsou pro účely výzkumu vnímány jako skupiny, které 

jsou založeny a v některých případech i organizovány nějakou institucí. Může se jednat např. 

o sociální službu, rodinné centrum, nemocnici, psychologickou poradnu, církev apod.  

V rámci 2. fáze výzkumu jsem se zaměřila na instituce typu sociálních služeb, u kterých jsem 

předpokládala, že budou v mnoha případech skupiny organizovat nebo jim alespoň 

poskytovat zázemí.  
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Z výsledného vzorku 214 nalezených skupin bylo zjištěno, že 124 skupin je organizováno 

nějakou institucí. V 58% se tedy jedná o skupiny institucionalizované. Procentuální rozložení 

ilustruje graf č. 3. Ze 124 institucionalizovaných skupin jich je 72 organizováno pod sociální 

službou, zbylých 32 poskytují jiné subjekty.   

 

Kraje	
Celkový	počet	
skupin	

Institucionalizované	
skupiny	

Praha	 50	 30	
Moravskoslezský	kraj	 29	 17	
Jihomoravský	kraj	 28	 14	
Středočeský	kraj	 16	 13	
Jihočeský	kraj	 15	 4	
Vysočina	 13	 5	
Zlínský	kraj	 13	 10	
Plzeňský	kraj	 9	 6	
Olomoucký	kraj	 9	 5	
Pardubický	kraj	 8	 4	
Královéhradecký	kraj	 7	 5	
Ústecký	kraj	 7	 5	
Liberecký	kraj	 7	 5	
Karlovarský	kraj	 3	 1	
Celkem	 214	 124	

 

Tabulka č. 7, Zdroj: Autorka 
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Graf č. 4, Zdroj: Autorka 

2.1.4. DVO4: Jedná se o skupiny profesionálně vedené, koordinované nebo 
vrstevnické? 

K získání odpovědi na DVO4 jsem třídila data podle způsobu vedení skupiny. 

Jednotlivé typy vedení skupin jsem rozčlenila do tří kategorií. První kategorie obsahuje tzv. 

vrstevnické skupiny, které se skládají pouze z osob sdílející společný problém. Caplan 

nazýval takové skupiny podpůrným systémem „lidí na jedné lodi.“ 

Do druhé kategorie jsem zařadila skupiny koordinované, ve kterých je přítomen odborník. 

Ten ve skupině zastává roli moderátora, do skupinového dění zasahuje pouze minimálně a 

snaží se ponechat co nejvíce prostoru pro členy samotné. Takové uspořádání je poměrně časté 

u skupin, kterou jsou organizovány pod sociální službou. Témata setkání si účastníci skupiny 

zpravidla definují sami a přizpůsobují dění ve skupině svým aktuálním potřebám. 

Třetí kategorie obsahuje skupiny, které spadají spíše pod definici skupiny podpůrné. Skupina 

je vedena odborníkem, který facilituje průběh setkání a často rozhoduje o jeho obsahu. 

Vedoucí zastupuje svou odbornou roli a v některých případech členy vzdělává. Stále se však 

nejedná o skupinu terapeutickou. 

Na následujícím grafu č. 4  vidíme rozložení skupin podle vedení. Největší část tvoří 

skupiny vrstevnické a to v počtu 111 skupin. Velkou část první kategorie tvoří skupiny 

Anonymních alkoholiků (67).  Skupin, které odborník pouze koordinuje je 78 a podpůrných 

25.  

 
Graf č. 5, Zdroj: Autorka 
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3. Diskuze 

Výsledky výzkumného šetření napomohly zmapovat nabídku a podobu svépomocných 

skupin v České republice a více objasnit v jakém stavu se tento jev aktuálně nachází. Jak již 

bylo zmíněno na začátku výzkumné části, výsledky samozřejmě nejsou vyčerpávající a 

soustředí se pouze na skupiny prezentující se na internetu. Pro přehled stavu svépomocných 

skupin v ČR by bylo zapotřebí náročnějšího výzkumu a to jak z hlediska metodologického, 

tak finančního, který přesahuje možnosti této diplomové práce. Momentálně tedy není možné 

zhodnotit, zda je skupin v ČR moc nebo málo a porovnávat získaný vzorek s dostupnými 

údaji o nabídce skupin v ostatních evropských zemích. I když závěr výzkumu nemůžeme 

kvantifikovat, jistě přinesl zajímavá zjištění a pomohl, alespoň částečně, přiblížit skutečnou 

podobu nabídky skupin u nás.  

Co se týče rozmanitosti nabízených skupin, nejčastěji se u nás objevují skupiny pro 

změnu návykového chování, dále skupiny pro přátele a příbuzné a na třetím místě skupiny pro 

osoby stigmatizované nemocí, chováním či vzhledem. V rámci těchto kategorií byly skupiny 

ještě odlišeny na základě konkrétní cílové skupiny, pro kterou jsou určeny. Nejvyšší výskyt 

skupin pro závislé odpovídá historickému vývoji, kdy se tyto skupiny mohly rozvíjet již před 

r. 89 a na rozdíl od ostatní svépomoci byly podporovány, ne potlačovány. Např. v r. 1969 

byly národními ministerstvy vydané metodické pokyny pro zřizování a činnost 

protialkoholních poraden (ordinací AT), jejichž úkolem bylo organizovat tzv. „kroužky 

spolupracovníků ve formě terapeuticko-společenských klubů“ (Bútora 1991, s. 205). 

Koncem 80. let tak na území dnešního Česka fungovalo cca 30 klubů s 2 500 členy (ibid: 

206). V té době byl nejvýraznějším klubem KLUS (Klub usilující o střízlivost), založený 

v 50. letech v Praze u Apolináře, doc. MUDr. Jaroslavem Skálou. V rámci výzkumu byl 

evidován pouze jeden Klub Klus, který působí v Havlíčkově Brodě. Na základě tohoto 

zjištění bychom mohli usuzovat, že činnost klubů byla utlumena, což by bylo v rozporu s 

předpokladem Bútory (1991, s. 209). Ten se domníval, že by mělo dojít k několikanásobnému 

vzrůstů klubů, které by měly v dlouhodobé perspektivě podchytit 8-10% evidované populace.  

Jiným vysvětlením skutečnosti, že kluby nebyly v rámci získaného vzorku zachyceny, může 

být fakt, že se neprezentují na internetu ve spojení s pojmem svépomocná skupina. Jistě by 

bylo zajímavé se činností těchto klubů věnovat v samostatném výzkumu a zkusit zachytit 

jejich následný vývoj a dnešní podobu.  

Ze srovnání tematického rozložení skupin s ostatními zeměmi bylo zjištěno, že tematická 

pestrost v České republice je relativně nižší. Od r. 2011 nedošlo, mimo navýšení počtu skupin 

pro závislé, k větším změnám.  
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Kromě počtu skupin a jejich tematického rozložení bylo také zkoumáno, jaká část 

skupin je spojena s organizacemi poskytující sociální služby nebo jiným druhem odborné 

pomoci. Výsledky ukázaly, že 58 % skupin je zastoupeno nějakým typem organizace a 

můžeme je tedy považovat za institucionalizované. Tento jev může mít své výhody i 

nevýhody, o kterých by se dalo diskutovat. Výhodou je jistě fakt, že se skupina nemusí starat 

o organizační zajištění skupiny jako jsou prostory, finance apod. V těchto oblastech je 

skupina zajištěna a může se soustředit jen na náplň samotných setkání a realizaci svépomoci. 

Další výhodou může být dohled nad fungováním skupiny a případné nabídnutí odborné 

pomoci těm členům, pro které se svépomoc jeví jako nedostačující nebo nevhodná.  

Nevýhodou může být nižší tematická pestrost svépomocných skupin, které nevznikají 

z vlastní iniciativy a potřeby konkrétních lidí, ale spíše na základě vnějšího posouzení potřeb 

ze strany poskytovatelů odborné pomoci. Z fenoménu skupin by se tak mohla vytratit aktivita 

jedinců iniciována „zdola“, která je pro tento jev charakteristická.  

Z hlediska vedení skupiny se nejčastěji vyskytují skupiny vrstevnické, ale významně 

zastoupeny jsou i skupiny koordinované. V případě druhé formy vedení skupiny nebo 

dokonce skupin podpůrných, si klademe otázku, jak působí na členy přítomnost odborníka a 

zda ovlivňuje dění ve skupině. I v případech, kdy odborník skupinu jen moderuje a zasahuje 

do její činnosti minimálně, může být jeho přítomnost narušující. Skupina pak ztrácí svůj 

hlavní charakteristický rys osob, sdílející jeden společný problém. Na druhou stranu může mít 

jeho přítomnost i obohacující a minimalizovat rizika, které sebou svépomoc přináší (viz. 

kapitola č. 8). Odpověď na otázku, jaký vliv má na fungování skupiny přítomnosti odborníka, 

by mohla být zajímavým předmětem kvalitativní studie, která by podrobněji mapovala 

skupinové dění, terapeutické faktory skupiny apod. Zajímavé by bylo srovnání fungování a 

efektivity skupin vrstevnických a koordinovaných či podpůrných.  
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala fenoménem svépomocných skupin. Cílem 

bylo zmapovat nabídku svépomocných skupin na území České republiky a to z hlediska 

jednotlivých krajů. Dále jsem se zabývala otázkou jaké je tematické rozložení nalezených 

skupin, zda se vyskytují samostatně nebo pod hlavičkou odborných služeb a jaké je jejich 

vedení.  

Před samotným výzkumem jsem v teoretické části shrnula dostupné poznatky o tématu 

svépomocných skupin. Soustředila jsem se zejména na vymezení pojmů, typologii a 

charakteristické rysy skupin, pozadí jejich rozvoje a terapeutické faktory, které ve skupině 

působí v porovnání se skupinou terapeutickou. Zvláštní kapitolu jsem věnovala skupinám 

Anonymních alkoholiků, které stojí na počátku rozvoje svépomocných skupin. 

V praktické části jsem se zaměřila na představení metodologie výzkumu, výzkumných 

otázek a popisu sběru dat. Dále jsem vyhodnocovala a interpretovala získaná data, věnovala 

se zodpovězení výzkumných otázek a dosažení cílů diplomové práce.  

Stanovené cíle se podařilo během výzkumu naplnit. V rámci výzkumného vzorku byla 

získaná data o 214 aktivních skupinách, která byla shromážděna pomocí sekundární analýzy 

dat za využití internetového vyhledávače a prozkoumání stránek registrovaných sociálních 

služeb. Jak již bylo zmíněno v diskuzi, získaný vzorek nelze považovat za úplný obraz 

nabídky svépomocných skupin u nás, jelikož byly zohledněny pouze skupiny, které používají 

ke své propagaci internet. Nicméně výsledek, alespoň částečně, ilustruje stav a nabídku 

svépomocných skupin v České republice. Nejvíce skupin bylo nalezeno v Praze (24%), dále 

v Moravskoslezském kraji (14%) a Jihomoravském kraji (13%). Nejméně skupin bylo 

evidováno v kraji Karlovarském (1%). V rámci tematického zaměření skupin jsou na základě 

výsledku výzkumu nejčastěji zastoupeny skupiny pro změnu návykového chování, dále 

skupiny pro příbuzné a na třetím místě skupiny pro překonání krize spojené s náhlou změnou. 

Skupin, které jsou zastřešené institucí, je více než polovina (58%). Zbylé skupiny 

fungují samostatně. Co se týče vedení, vrstevnické skupiny tvoří 52%, skupiny koordinované 

36 % a zbylých 12 % skupiny podpůrné. Výstupem diplomové práce je adresář 

svépomocných skupin viz. příloha č. 1. 

Pro získání lepšího přehledu o fungujících skupinách na našem území by bylo jistě 

zapotřebí náročnějšího a hlubšího výzkumu.  

Osobně bych také doporučovala zřízení nějakého typu informačního centra, který by 

poskytoval podrobný přehled svépomocných skupin. Na našem území by se nemuselo jednat 

o kamenné centrum, které se vyskytují v zahraničí, ale například o nějaký typ internetových 
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stránek, kde by bylo možné získat informace o nabídce svépomocných skupin v jednotlivých 

oblastech České republiky. Existence informačního portálu by usnadnila orientaci 

potencionálním uživatelům svépomocných skupin i odborníkům v pomáhajících profesích, 

kteří by tak mohli častěji a efektivněji využívat doplnění svých služeb o nabídku svépomoci.   
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Přílohy 

Příloha č. 1 
 

Praha 
Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkání 

Čas 
setkání 

Kontakt 

Bohnice Skupina AA 
(Anonymní 
Alkoholici) 

Prostory 
Zimní 
zahrady, 
Nemocnice 
Bohnice, 
Ústavní 91, 
P-8 

Středa- 
18:30 

aapraha16@seznam.cz, Štefan: 773 
236 525 

Jak to vidí 
Bill 

Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Pondělí
- 17:30 

aapraha16@seznam.cz 

Serenity Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Úterý- 
17:30 

aapraha16@seznam.cz 

Modrá 
kniha 

Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Středa- 
17:30 

žena: 773 138 303 

Rotunda Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Čtvrtek- 
17:30 

muž: 736 190 990 

12 kroků Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Pátek- 
17:30 

aapraha16@seznam.cz 

Večerníček Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Pátek- 
20:30 

aapraha16@seznam.cz 

Denní 
zamyšlení 

Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Sobota- 
17:30 

aapraha16@seznam.cz 

12 tradicí 
AA 

Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Neděle 
19:00 

aapraha16@seznam.cz 

Mladí a 
střízliví 

Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Út 
19:00, 
Čt 
19:00, 
Sobota 
10:00 

Martina: 725 350 296, Michal: 777 
111 518 

právě dnes skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Středa 
7:30 

Honza JHP: 728 378 728, 
JH.P@seznam.cz 

Dámský 
meditační 
dvojjazyčn
ý mítink 

Skupina AA Na Poříčí 16, 
P-1 

Neděle 
15:00 

Karolína: 776 407 413 

Skupina 
Anděl 

skupina AA Lidická 18, 
Smíchov, v 
prostorách 
Armády 
spásy 

Po-Pá- 
19:00 

Josef: 774 812 939, 
aa.prahaandel@gmail.com 

Anonymní 
gambleři 

Program pro 
pacienty v 
léčbě 

Ústavní 91, 
P-8, pavilon 
č. 31 PN 

Pondělí
- 18:30-
19:30 
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a abstinující 
patologické 
hráče 

Bohnice 

Al-Anon Dospělé děti 
alkoholiků 

Na Poříčí 16, 
P-1 

Pátek 
12:30, 
English 

 

Al-Anon Dospělé děti 
alkoholiků 

Klimentská 
18, P-1 

Pátek 
19:00 

 

Za Branou Rodiny vězňů centrum Prahy (pro 
zjištění konkrétního 
místa a času, nutné 
kontaktovat skupinu 

zabranou@gmail.com, 775 722 784 

Trans*Pare
nt 

Pro Trans 
Lidi 

kavárna 
ROH, U 
Božích 
bojovníků 
606/3, P-3 

každé 
druhé 
úterý v 
měsíci v 
18:00 

http://www.transparentprague.cz/po
radna-a-podprn-skupiny/ 

Věřící s 
duševním 
onemocněn
ím 

Skupina pro 
věřící 
duševně 
nemocné 

Ve Lhotce 
36, P4-
Lhotka 

Pátek 
17.00 

P. Mgr. MUDr. Jiří Korda, 
telefon: +420 725 797 561 

Fokus 
Praha 

KLUB 
MOSTY- 
setkávání 
duševně 
nemocných 

Dolákova 
24, Praha 
8-Bohnice 

  mosty@fokus-praha.cz, 775 412 
381 

SFINGA, 
O.S. 

Skupina pro 
lidi trpící 
sociální fobií 

Staroměsts
ké náměstí 
4/1, P-1, 
prostory 
Skautskéh
o institutu 

Pondělí 
19:00 

nebojmeselidi@email.cz, 723 115 
973 

Klub 
Kamarádi 

Skupina pro 
ženy s 
mentálním 
postižením 

místo na 
vyžádání 

termín 
setkání na 
vyžádání 

Xenie Dočkálková, 776 237 799 

Fénix Podpora lidí 
ohrožených 
syndromem 
vyhoření 

Školská 
32, P-1 

každé 
druhé 
úterý v 
měsíci od 
18:30 

rene.benda@gmail.com, 777 324 
368 

SASA Anonymní, 
kteří přežili 
sexuální útok 

Francouzs
ká 1, P-2, 
Křesťansk
ý domov 
mládeže 

Sobota 10-
12:00 

sasa.prague@seznam.cz,  

Alternativa 
50+ 

Setkání 
nezaměstnan
ých 50+ 

Hybernská 
40, P-1 

čas na 
vyžádání 

info@alternativaplus.cz, +420 777 
564 332 

Klub 
Podvečer 

Cesta domů- 
Skupina pro 

Boleslavsk
á 16 

1X 
měsíčně ve 

tel. 775 166 863, 283 850 949, E-
mail: podvecer@cestadomu.cz. 
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pozůstalé čtvrtek od 
16:00-
18:00 

Luctus Podpůrná 
skupina pro 
pozůstalé 

Máchova 
21, P-2 

termín 
setkání na 
vyžádání 

 martin.pesek@luctus.cz 

Dlouhá 
cesta 

Setkání pro 
ty, co přežili 
své děti 

Na poříčí 
1933/36, 
P-1 

termín 
setkání na 
vyžádání 

dlouhacesta@dlouhacesta.cz. 

Rodiče 
sobě 

Rodiny dětí s 
duševním 
onemocnění
m 

Klánova 
62, P-4 

16.8. 2016, 
další 
termíny na 
vyžádání 

bl.kasparova@centrum.cz, 723 942 
835 

Cerebrum Pro rodinné 
příslušníky 
osob po 
poškození 
mozku 

Křižíkova 
56/75A, P-
8 

1X 
měsíčně (z 
pravidla 
poslední 
čtvrtek od 
18:00 

info@cerebrum2007.cz 

Praha 
APLA 

Rodiče dětí s 
PAS,  

Dolanská 
23, P-6 

termín 
setkání na 
vyžádání 

junova@apla.cz 

MC 
Balonek 

Skupina 
rodičů s 
dětmi s 
postižením 

Ke 
Kamýku 
686/2, P-4 

3x do 
měsíce, 
vždy v 
pondělí od 
16:00 

doubravova.katerina@post.cz  

Život 90 Skupina 
pečujících 

Karoliny 
Světlé 18, 
P-1 

na 
vyžádání 

svepomocna.skupina@zivot90.cz, 
svepomocna.skupina@zivot90.cz. 

Pečovatelsk
é centrum 
Praha 7 

Setkání rodin 
pečujících o 
blízké s 
Alzheimerov
ou nemocí 

Tusarova 
42 

29.9. 2016 
od 17 h. 

stacionar@pcp7.cz, 792 307 931 

Totum Podpůrná 
skupina pro 
pečující o své 
blízké 

Verdunská 
23, P-6, 
prostory 
R-MOSTY 

Středa (1x 
za 14 dní) 
od 16:30 

totum.info@gmail.com 

Borůvka 
o.p.s. 

Skupina pro 
pečující 

V Pevnosti 
4, P-2 

1x měsíčně tel: 720 944 941, 
t.markova@boruvkapraha.cz 

H.I.V. 
KOMUNIT
A 

Setkání pro 
nově 
diagnostikova
né 

Nemocnic
e Na 
Bulovce, 
budova 20 

termín 
setkání na 
vyžádání 

braunr@volny.cz 

Společnou 
cestou 

Rodičovská 
skupina 

Donovalsk
á 2331/53, 
P-11 

termín 
setkání na 
vyžádání 

 info@spolcest.cz, +420 223 011 
642 

Klub E Rodiče a 
přátelé osob s 
epilepsií 

Liškova 3, 
P-4 

Čtvrtek od 
15 do 
19:00(kro

info@spolecnost-e.cz 
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mě 
července a 
srpna) 

Dům tří 
přání 

Rodičovská 
skupina 

 termín 
setkání na 
vyžádání 

info@dumtriprani.cz 

Amelie 
Kruh 

Pro 
onkologicky 
nemocné a 
jejich blízké 

Špaldova 
5, P-8 

termín 
setkání na 
vyžádání 

739 001 123 , amelie@amelie-zs.cz 

Paraple Pro osoby po 
poškození 
míchy a 
jejich blízké 

Ovčarská 
471, P-10 

termín 
setkání na 
vyžádání 

recepce@paraple.cz, 274 771 478 

Kaleidosko
p 

Setkání pro 
rodiče a 
blízké lidí s 
poruchou 
osobností 

Heleny 
Malířové 
4, P-6 

1x za 14 
dní ve 
čtvrtek od 
18:00 

777 767 001  

Sdružení 
CMP 

Klub osob po 
cevních 
mozkových 
příhodách 

SCMP 
Elišky 
Peškové 
17, P-5 

Čtvrtek 
15.00 - 
17.00 

Tel: 776 721 519, 777 610 827 

BONA, 
o.p.s. 

Rodiny osob 
s duševním 
onemocnění
m, pouze 
klienti 
BONA 

Pod 
Čimickým 
hájem 1, 
P-8 

1X 
MĚSÍČNĚ 
V 
PONDĚLÍ 
OD 17:00 
(20.7. 
2016) 

stochlova@bona-ops.cz, 736 483 
950 

Raná péče 
eda 

Setkávání 
rodičů s 
dítětem se 
zrakovým 
postižením, 
pro klienty 
služby 

Trojická 
2/387, P-2 

1x měsíčně 
(konkrétní 
čas na 
vyžádání) 

info@eda.cz 

Cestou 
necestou 

Klub 
pěstounů, pro 
klienty 

Plzeňská 
174, P-5 

1x měsíčně 
(konkrétní 
čas na 
vyžádání) 

 pestouni@cestounecestou.org  

Sebeobhájc
i 

Pro osoby s 
mentálním 
postižením 

Karlínské 
náměstí 
12/59, P-8 

termín 
setkání na 
vyžádání 

776 237 799 

Dobroduš Podpůrná 
skupina pro 
rodiny a 
přátelé osob s 
duševním 
onemocnění
m 

Korunní 
620, P-2 

termín 
setkání na 
vyžádání 

 777 734 185, 
dobrodus@diakonie.cz 
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Naděje Anonymní 
narkomani 

Jugoslávsk
á 27, P-2 

Středa, 
Neděle 
19:30- 
21:00 

Adam: 731 699 152 

 
Středočeský kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo setkání Čas setkání Kontakt 

Bukovany Skupina 
AA 

Bukovany 8 Čtvrtek 17:30 Karel: 702 834 
204, Pavla: 773 
453 354 

Svit Skupina 
AA 

Nemocnice Podolí - 
ordinace AT, 
Bezručova 715 

Úterý 17:30 Jarmila: 603 773 
107, Jaroslav: 724 
980 541 

Kladno Skupina 
AA 

Modlitebna CB, Víta 
Nejedlého 1503 

Pátek 18:15 Kordula: 737 474 
608, Karel: 728 
628 416, 
aakladno@seznam.
cz 

Rytmus 
Sebeobhájc
i 

Pro lidi s 
postižením 

F.V. Mareše 2056, 
Benešov 

1x měsíčně 317 742 742, 
benesov@rytmus.o
rg 

Rytmus 
Sebeobhájc
i 

Pro lidi s 
postižením 

Masarykova 598, 
Kutná Hora 

1x měsíčně 327 312 307, 
kutnahora@rytmus.
org 

ROUTA Rodiče dětí 
s PAS 

Stankovského 1650, 
Čelákovice 

1x měsíčně info@rc-routa.cz, 
739 033 163 

ROUTA Klub rodičů 
dvojčat a 
vícerčat 

Stankovského 1650, 
Čelákovice 

termín setkání 
na vyžádání 

Šárka Petrová tel. 
605 142 814, e-
mail: 
sarkavicherova@se
znam.cz 

ALKA 
o.p.s. 

Klub rodičů 
dětí se ZP 

Podbrdská 269, 
Příbram V - Zdaboř 

termín setkání 
na vyžádání 

731 707 184,  
kancelar@alkaops.
cz 

Čaje o páté Rodinné 
pečující o 
osoby s 
demencí 
(klienti 
domova 
Vážka) 

Fügnerova 3523, 
Mělník 

termín setkání 
na vyžádání 

Kučabová Mirka, 
m.kucabova@ssm
m.cz 

Sdružení 
CMP 

Klub osob 
po cévních 
mozkových 
příhodách 

Rehabilitační odd. 
nem. Brandýs, 
Brázdimská 1000, 
Brandýs n. L.  

Čtvrtek 16:30-
18:15 

777 610 827 

Sdružení 
CMP 

Klub osob 
po cévních 
mozkových 
příhodách 

Domov Důchodců 
LUXOR, Tyršova 
678/21, 290 01 - 
Poděbrady III 

každý druhý 
čtvrtek od 
14:00-16:00 

Jiřina Nová, tel. 
776 721 519, 777 
610 827 
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Senior 
Asistence 

Skupina 
pro 
pozůstalé 

Pivovarská 
170,Beroun 

1x měsíčně info@senior-
care.cz, 311 512 
525 

Klub 
Amelie 

Skupina 
pro 
onkologick
y nemocné 

Masarykova 
nemocnice, 
Dukelských hrdinů 
200, Rakovník 
(pavilon nové 
budovy v 9. patře) 

1x za 14 dnů ve 
čtvrtek od 14 do 
17:00 

rakovnicko@ameli
e-zs.cz, +420 733 
640 873 

IC Kladno Podpůrná 
skupina pro 
oběti násilí 

Jana Palacha 1643, 
Kladno 

1x týdně 605 765 883, PhDr. 
Jana Lavická ( 
ic@zsi-kladno.cz ) 

Sanco 
(Poradna 
pro 
pečující) 

Skupina 
rodinných 
pečujících 

Čechovská 57, 
Příbram 

termín setkání 
na vyžádání 

sanco.kancelar@sa
nco-pb.com, 777 
111 198 

Medvídek Rodiče dětí 
s PAS 

Bezručova 928, 
Beroun 

každá druhá 
neděle v měsíci 

Věra Havelková: 
606 114 091 

 
Královehradecký kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkávání 

Čas 
setkávání 

Kontakt 

Hradec 
Králové 

Skupina AA CČSH , 
Ambrožova 1, 
Hradec 
Králové 
(zasedací 
místnost) 

Středa 
18:00 

Táňa: 737 840 822, Petr: 774 
632 876, 
AAHradecKralove@seznam.c
z 

Medeora Skupina pro 
závislé 

Veverkova 
1343 - budova 
Bavlny, Hradec 
Králové 

termín 
setkání na 
vyžádání 

724 520 620, 
medeora@medeora.cz 

PODZÁMČ
Í o.p.s. 

Skupina pro 
pěstouny 

Chlumec nad 
Cidlinou, 
Žiželická 
92/III  

termín 
setkání na 
vyžádání 

604 240 344 

Rodiče sobě 
(SOUTOK) 

Rodiče dětí s 
duševním 
onemocnění
m 

Centrum péče 
o duševní 
zdraví: Jana 
Černého 28, 
Hradec 
Králové-
Věkoše 

září 2016, 
termín na 
vyžádání 

jankakucerova@post.cz, 
http://www.soutok.org/ 

Klub 
Sedmispáč 

Skupina pro 
nespavce 

Československ
é armády 
543/29, Hradec 
Králové 

termín 
setkání na 
vyžádání 

klub.sedmispac@gmail.com, 
420 605 524 969 

Hospic 
Anežky 
České 

Skupina pro 
pozůstalé 

5. května 1170, 
Červený 
Kostelec 

1x 
měsíčně 
(termín na 

sekretariat@hospic.cz, 491 
467 030 
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vyžádání) 
RIAPS 
Trutnov 

Skupina pro 
rodiče a 
blízké 
závislých 

Procházkova 
818, 541 01 
Trutnov 

18.7. 
2016, další 
termíny na 
vyžádání 

kcentrum@riaps.cz, 731 441 
267 

 
Jihočeský kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová skupina Místo 
setkávání 

Čas setkání Kontakt 

Jih Skupina AA Budova ČCE 
(1. patro), 28. 
října č. 28, 
České 
Budějovice 

Pondělí 18:00 Jirka: 723 619 564, 
cb.jih@anonymnialkoholici
.cz 

Lepší 
život 

Skupina AA Dům sv. 
Pavla, 
Riegrova 32, 
ČB 

Úterý 17:00 Líba: 724 978 049, 
aacbudejovice@seznam.cz 

Malše Skupina AA Riegrova 51, 
ČB (kancelář 
č. 310, 3. 
patro) 

Středa 18:00 Petr: 774 342 517, 
aamalse@gmail.com 

Červený 
Dvůr 

Skupina AA PL Červený 
Dvůr, byt č. 
13, Bažantice 
Český 
Krumlov 

Čtvrtek 19:30 Honza: 733 328 660, 
aacervenydvur@seznam.cz 

Vajgar Skupina AA ČCE, ul. 
Bratrská 
129/IV, 
Úterý 19:00 

Úterý 19:00 Eva: 723 278 418, Petr: 602 
615 400 

Paventia 
z.s. 

Svépomocná 
skupina 
náctiletých 

Latrán 55, 
Český 
Krumlov 

termín setkání 
na vyžádání 

tvarohova@paventia.cz, 
608 982 594 

Arkáda Klub pěstounů 
(pro klienty) 

Husovo 
náměstí 2/24, 
Písek 

termín setkání 
na vyžádání 

info@arkada-pisek.cz 

Portus 
prachati
ce 

Otevřená 
skupina pro 
pěstouny 

Velké 
náměstí 14, 
Prachatice 

1x měsíčně (4. 
pondělí v 
měsíci od 16 
h.) 

736 213 002, 
modlitbova@portusprachati
ce.cz 

Portus 
prachati
ce 

Otevřená 
skupina pro děti 
v pěstounské 
péči 

Velké 
náměstí 14, 
Prachatice 

1x měsíčně (4. 
středa v měsíci 
od 16 h.) 

736 213 002, 
modlitbova@portusprachati
ce.cz 

Rodiče 
sobě 

Rodiče dětí s 
duševním 
onemocněním 

České 
Budějovice 

1x měsíčně 
(termín na 
vyžádání) 

Olga Bolechová: 723 498 
308, 
O.Bolechova@seznam.cz 

Našli 
jsme se 

Skupina AA Fugnerova 
nám. 48, 

Pondělí 18:00 Vlastimil: 734 245 874, 
aapisek@seznam.cz 
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Písek 
Lužnice Skupina AA KD Národ-

klubovna, 
Jirsíkova 34, 
Soběslav 

Úterý 18:00 Bohuslav: 602 126 685 

Nová 
cesta 

Skupina AA Kancelář 
Communio, 
Žižkovo nám. 
6, Tábor 

Středa 17:30 Alois: 777 335 549, 
aatabor@seznam.cz 

Tábor Skupina AA Staroklokokts
ká 2, Tábor-
Klokoty 

každá lichá 
sobota 17:00 

 

Rodiče 
sobě 

Rodiče dětí s 
duševním 
onemocněním 

místo na 
vyžádání 

termín setkání 
na vyžádání 

jpoljakova@seznam .cz 

 
Plzeňský kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová skupina Místo 
setkání 

Čas setkání Kontakt 

Plzeň Skupina AA FÚ ČB 
církve, 
Němejcova 
2, Plzeň-
Jižní 
předměstí 

Čtvrtek 19:00 775 193 339, 
aaplzen@seznam.cz 

Pohoda Skupina AA DS 
Pohodička, 
Dělostřelců 
1251, 
Rokycany 

Úterý 16:30 Marie: 737 140 239, 
Jindřich 731 910 064 

UŽ VÍM Skupina pro 
ženy s 
mentálním 
postižením 

Plzeň termín na 
vyžádání 

Xenie Dočkálková, 776 
237 799, 221 890 436 

Plzeňská 
zastávka 

Skupina pro 
pozůstalé 

Koperníkova 
41, Plzeň 

termín na 
vyžádání 

Mirka Šimková: 724 520 
398, mirsi33@seznam.cz 

Salesiáni 
Dona Bosca 

Skupina pro 
pěstouny 

Revoluční 
151/98, 
Plzeň  

termín na 
vyžádání 

sdbplzen@sdbplzen.cz 

Motýl Skupina pro 
rodiče dětí se ZP 

Žlutická 2, 
Plzeň 

termín na 
vyžádání 

ranapece.motyl@centrum.
cz, 724 822 985 

BUN Skupina pro lidi, 
kterým umírá 
někdo blízký 

Pod Všemi 
Svatými 24, 
Plzeň 

1x měsíčně ve 
středu od 18:00 

pavli.strolena@seznam.cz
, 777 938 395 

Centrum 
protidrogo
vé prevence 
a terapie, 
o.p.s.  

Skupina pro 
osoby s potíží s 
hazardní hrou 

Plzenecká 
13, Plzeň 

1x týdně ve 
čtvrtek od 
18:00 

724 384 461, 
poradna@cppt.cz 

Rodiče Rodiče dětí s Plzeň termín na Msedlakova@email.cz 
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sobě duševním 
onemocněním 

vyžádání 

 
Karlovarský kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo setkání Čas setkání Kontakt 

Hvězda Skupina AA Myslbekova 4, 
Karlovy Vary-
Tuhnice 

Úterý 18:00 Jarka: 601 552 543, 
Milan: 776 848 571 

CAMINO-
cesta 

Skupina AA Klášter 
premonstrátů 
Teplá, č. p. 1, 
Teplá, Klášter 

Pondělí 18:30 František: 720 445 
904 

Náhradní 
rodinná 
péče Aš 

Skupina pro 
náhradní rodiče 

Hlavní 23, Aš prosinec 2016, 
termín na 
vyžádání 

777 883 348 

 
Ústecký kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkávání 

Čas setkání Kontakt 

Svítání Skupina AA Šrámkova 38 
(Cukrárna u 
Jenčů), Ústí 
nad Labem 

Úterý 17:30 Veronika: 774 142 435, 
aaustinadlabem@seznam.cz 

Most Skupina AA Jaroslava 
Seiferta 7, 
Most 

Čtvrtek 
16:30 

723 339 737, 
aamost@seznam.cz 

KC 
Litoměřice 

Abstinující Lidická 11, 
Litoměřice 

Každé úterý 
od 16:30 

416 737 182, 728 262 683 

Člověk v 
tísni 

Klub matek Hrbovická 60, 
Ústí nad 
Labem 

termín na 
vyžádání 

Mgr. Alžběta Říhová: 
775421362 

Rákosníček 
Děčín 

Skupina pro 
pěstouny 

U Plovárny 
1262/12,Děčín 
1 

1x měsíčně 
(termín na 
vyžádání) 

773 775 805, 
pestouni@mcrakosnicek.cz 

Sdružení 
CMP 

Klub osob po 
cévních 
mozkových 
příhodách 

DD Teplice, U 
Nových lázní 
8, Teplice  

Středa 
15:15- 17:45 

Tel: 776 721 519, 777 610 
827 

Valerie Skupina pro 
pečující osoby 

Arnoltice 100, 
Arnoltice u 
Děčína 

1x měsíčně 
(termín na 
vyžádání) 

773 773 051 

 
Liberecký kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkání 

Čas setkání Kontakt 

Střízlivý 
život 

Skupina 
AA 

Kostelní 9, 
Liberec II-
Nové 

Středa 17:30 605 322 985, aaliberec@seznam.cz 
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město 
Naděje Skupina 

AA 
Kostelní 9, 
Liberec II-
Nové 
město 

Sobota 
15:00 

722 948 645, aaliberec@seznam.cz 

MYKLU
B Liberec 

Klub pro 
duševně 
nemocné 

Nezvalova 
662, 
Liberec 15 

Úterý a 
čtvrtek od 
14-17:00 

hlavackovaivett@seznam.cz, 
hlavackovaivett@seznam.cz 

Amelie Setkávání 
onkologic
ky 
nemocnýc
h a jejich 
blízkých 

Krajské 
nemocnici 
Liberec, 
a.s. 
Husova 
10, 460 03 
Liberec  

nepravidelné liberec@amelie-zs.cz, 608 458 277  

LIRA Ženská 
skupina 
matek rané 
péče 

Matoušova 
406, 
Liberec     

23.7. 2016, 
další termín 
na vyžádání 

katerina.cechlovska@centrumlira.cz
, 724 400 829 

LIRA Mužská 
skupina 
(klienti 
rané péče) 

Matoušova 
406, 
Liberec     

termín na 
vyžádání 

lucie.hola@centrumlira.cz, 724 400 
832 

Náruč Klub 
dvojčat 
(rodiče) 

Skálova 
540, 
Trutnov 

termín na 
vyžádání 

naruc.turnov@seznam.cz, 775 964 
314 

 
Pardubický kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkání 

Čas setkání Kontakt 

Pardubice Skupina AA Jiráskova 
1270, 
Pardubice 
(FÚ) 

Neděle 18:00 Pavel: 733 211 666, 
pardubice@anonymnialkohoici
.cz 

Svitavy Skupina AA Fara ČCE, 
Poličská 3, 
Svitavy 

Úterý 17:30 Petr: 775  187 155, Lenka: 608 
050 840. 
aa.svitavy@seznam.cz 

RC 
Radováne
k 

Skupina pro 
respektující 
rodiče 

Jonášova 
726, 
Heřmanův 
Městec 

1x za 2 
měsíce 

Lenka: 724042304 

Rytmus Setkání 
pracujících se 
ZP 

Heydukova 
392, 
Chrudim 

1X za měsíc panakova@rytmusvychod.cz, 
777 742 139 

Rytmus Setkání 
pracujících se 
ZP 

Česká 
Třebová 

1x za měsíc otavova@rytmusvychod.cz, 
730 518 513 

RIC 
Pardubice 

Rodiče dětí s 
PAS 

Prodloužen
á 278, 
Pardubice 

termín na 
vyžádání 

aneta.bouskova@ric.cz, 731 
142 087 
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Rodiče 
sobě 

Rodiče dětí s 
duševním 
onemocněním 

Městský 
park 274, 
Chrudim 

1x za měsíc Lenka Kořínková, 723 376 587, 
lenka_jirmaskova@atlas.cz 

Rodiče 
sobě 

Rodiče dětí s 
duševním 
onemocněním 

Kavárna 
Výměník, 
Pardubice-
Polabiny 

7.9. 2016 v 
15:00 

13petr.schejbal@seznam.cz 

 
Vysočina 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkání 

Čas setkání Kontakt 

AA ve 
věži 

Skupina AA Věž kostela 
sv. 
Stanislava, 
Jemnice 

Pondělí 14:00 Jana: 731 837 874, 
jemnice@anonymnialkoholi
ci.cz 

Jak na to Skupina AA Nám. 
Svobody 2, 
Pacov 

Čtvrtek 17:00 Pavel: 731 114 534 

Funguje 
to 

Skupina AA ČCE, Růžová 
82, 
Pelhřimov 

Pondělí 17:00 Milan: 736 763 022 

Pouze 
dnes 

Skupina AA Psychiatrická 
léčebna 
Jihlava  

Úterý 18:00 Láďa: 605 345 697, 
aapouzednesji@seznam.cz 

Pouze 
dnes 

Skupina AA Komenského 
20, Jihlava 

Čtvrtek 18:30 Láďa: 605 345 697, 
aapouzednesji@seznam.cz 

Jihlava Skupina AA Mahenova 
16, Jihlava 

Úterý 15:30 Míra: 704 480 568 

Restart Skupina AA AD, 
Heliadova 
10, Třebíč 

Pátek 17:30 Libor: 604 736 413, 
aa.trebic@seznam.cz 

Klus Abstinující nová budova 
MÚ 
Havlíčkův 
Brod, 
Smetanovo 
nám. V 
Rámech 

každá druhá 
středa v měsíci 
od 14-16:00 

klushb@centrum.cz 

Polička 
Charita 

Blízké osoby 
lidí s 
duševním 
onemocnění
m 

Vrchlického 
0, Polička 

termín na 
vyžádání 

otevrenedvere@policka.cz, 
731 598 763 

KLUB 
RUTH 

Skupina žen, 
které se 
nemohou 
realizovat v 
zaměstnání 

 každá středa od 
9- 11 h. (nutné 
se předem 
ohlásit) 

605 372 765 

Centrum 
pro 

Rodiče 
neklidných 

Chlumova 3, 
Jihlava 

1x za 14 dní, 
omezený počet 

neposeda@centrumrodin.cz 
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rodinu 
Vysočina 

dětí setkání 

Sdružení 
CMP 

Klub osob po 
cévních 
mozkových 
příhodách 

Dolní 1, 
Havlíčkův 
Brod 

Úterý 9:45-
11:15 

776 721 519, 777 610 827 

APLA-
Vysočina 

Skupina pro 
rodiče dětí s 
PAS 

Telečská 7, 
Jihlava 

termín na 
vyžádání 

poradna@aplavysočina.cz, 
727 933 980 

 
Jihomoravský kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkání 

Čas setkání Kontakt 

Fénix Skupina AA Areál kláštera 
Milosrdných 
bratří, 
Vídeňská 
225/3, Brno-
střed 

Po, Stř, Pá, So, 
Ne 17:30 

Pavla: 773 080 550, David: 
722 073 003, 
brno@anonymnialkoholici.
cz 

Mladí a 
střízliví 

Skupina AA Areál kláštera 
Milosrdných 
bratří, 
Vídeňská 
225/3, Brno-
střed 

Neděle 19:00 Pepa: 776 369 021, 
brno@anonymnialkoholici.
cz 

Pravé 
poledne 

Skupina AA Kapucínský 
klášter, 
Kapucínské 
nám. 5, Brno 

Středa 12:00 žena: 773 877 335, muž: 
720 127 768 

Renesanc
e 

Skupina AA Orlí 17, Brno 
střed 

Čtvrtek 17:30 Michal: 739 327 838, Irena: 
602 789 988 

U 
Kapucínů 

Skupina AA Kapucínský 
klášter, 
Kapucínské 
nám. 5, Brno 

Pondělí 17:30 Hana: 721 462 963 

Pálava Skupina AA Klubovna 
pod 
kostelem, 
Dukelské 
nám., 
Hustopeče 

Neděle 17:00 Pavel: 770 778 722 

Proměna Skupina AA Oblastní 
charita 
Blansko, 
Komenského 
19 

Středa 17:30 Jirka: 603 170 835, Pavla: 
775 407 098, 
aa.blansko@gmail.com 

Hodonín Skupina AA K-centrum, 
Pančava 56, 
Hodonín 

Úterý 17:30 Blanka: 608 517 270, Jirka 
608 262 
123,aa.hodonin@seznam.cz 

Zázrak Anonymní Vídeňská 3 Sobota 18:30- Láďa: 731 172 953 
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narkomani (Podané ruce-
K centrum), 
Brno 

19:30 

Brno Anonymní 
gambleři 

Bílý dům, 
Žerotínovo 
nám. 6, Brno 

Čtvrtek 18:00 info@anonymnigambleri.cz
, 775 122 273 

Brno Skupina pro 
gamblery 

Hilleho 5, 
Brno 

Středa 18:30 608 248 995 Tomáš 
Klášterecký 

Anabell Skupina pro 
blízké osob s 
poruchou 
příjmu 
potravy 

Masarykova 
506/37 

termín na 
vyžádání 

posta@anabell.cz 

Persefona Skupina pro 
oběti 
sexuálního 
násilí 

Jiráskova 8, 
Brno 

1x14 dní každé 
sudé pondělí 
od 17:00 

poradna@persefona.cz 

Centrum 
denních 
služeb 

Skupina pro 
neslyšící 

Vodova 35, 
Brno 

1x týdně cds.brno@seznam.cz, 541 
212 401 

Práh JM Skupina pro 
duševně 
nemocné 

Tuřanská 12, 
Brno 

termín na 
vyžádání 

vaclav.rolenec@prah-
brno.cz 

Stop 
sociální 
fobii Brno 

Skupina pro 
osoby se 
sociální fobií 

místo setkání 
na FB 

aktuální termín 
na FB 

socialnifobie@email.cz, , 
https://www.facebook.com/
stopsf/posts/179574949069
316 

Půjde to-
Raná péče 

Skupina pro 
klienty rané 
péče 

Nerudova 7, 
Brno 

termín na 
vyžádání 

541 236 743, 
brno@ranapece.cz 

C-Klub Skupina pro 
onkologicky 
nemocné 

Palackého 
194, Kyjov 
(budova 
Charity 
Kyjov) 

Čtvrtek 9:00 602 860 942, 
c.klub@kyjov.charita.cz 

Klára 
pomáhá 
z.s. 

Skupina pro 
pečující 

Centrum 
Kociánka: 
Brno, 
Kociánka 
93/2 

termín na 
vyžádání 

zdenka.michalkova@klarap
omaha.cz 

DS 
Strážnice 

Skupina pro 
pečující o 
rodinné 
příslušníky s 
demencí 

Preláta 
Horného  515
, Strážnice 

13.9., 11.10. 
29.11. od 
17:00 

602 725 102 

Klub E Rodiče a 
přátelé osob s 
epilepsií 

ÚMČ Brno -
Kounicova 
43, Brno 

Každé první 
úterý v měsíci 
od 10.00-14.00 
hodin a každý 
třetí čtvrtek v 
měsíci od 

Milada Davidová, tel.: 546 
212 122, mobil: 777 260 
619, e-mail: 
davidovamil@atlas.cz 
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10.00 do 19.00 
hodin. 

CPR 
Hodonín 

Skupina pro 
rozvedené 
rodiče 

Štefánikova 
15, Hodonín 

termín na 
vyžádání 

602 632 943, 
mikuskova@cprhodonin.cz 

Domácí 
péče 
Zdislava, 
o.p.s. 

Skupina pro 
pečující o 
rodinné 
příslušníky s 
demencí 

Masarykova 
118, Veselí 
nad Moravou 

1x za čtvrt 
roku v 17 h. 

773 279 481, 
choura@atlas.cz 

Diakonie 
Brno 

Setkání pro 
rodinné 
pečující 

Hrnčířská 27, 
Brno 

termín na 
vyžádání 

775 747 281, 
ps.brno@diakonie.cz 

Rodiče 
sobě 

Rodiče dětí s 
duševním 
onemocnění
m 

místo setkání 
na vyžádání 

termín na 
vyžádání 

Miroslava Svobodová: 
mirkasvoboda@gmail.com 

Dotyk II Skupina pro 
rodiče dětí s 
PAS 

Vídeňská 
11/127, Brno 
Přízřenice 

termín na 
vyžádání 

rana.pece@dotyk2.cz, 773 
098 779 

Sdružení 
CMP 

Klub osob po 
cévních 
mozkových 
příhodách 

Diakonie 
ČCE, 
Hrnčířská 27, 
Brno 

Pondělí 15:30- 
17:00 

776 721 519, 777 610 827 

ELIADA Svépomocná 
rodičovská 
skupina 

Kamenná 21 
(DOREA), 
Brno 

1x měsíčně od 
září, termín na 
vyžádání 

pr.eliada@slezskadiakonie.c
z 

 
Olomoucký kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkání 

Čas setkání Kontakt 

Přímá 
stezka 

Skupina AA P-Centrum, 
Lafayettova 
9, Olomouc 

Úterý a pátek 
19:00 

Patrik: 724 356 222, 
aa.olomouc@email.cz 

Zábřeh 
na 
Moravě 

Skupina AA Křesťanské 
centrum, 28. 
října 4, 
Zábřeh na 
Moravě 

Pondělí 19:00 Gábina 730 815 305, 
zabreh@anonymnualkoholici.c
z 

Podané 
ruce 

Skupina pro 
rodiče a 
osoby 
blízké 
uživatelů a 
hráčů 

Michalská 2, 
Olomouc 

1x měsíčně od 
18:00 (účast 
je nutné 
nahlásit 
předem) 

608 229 528, 773 996 916 

Internet 
poradna 

Skupina lidí 
s 
handicapem 

Wurmova 7, 
Olomouc 

Úterý 13:00 olomouc@internetporadna.cz, 
774 724 877 

ISIS Setkání 
náhradních 

Horní 
náměstí 21, 

První středa v 
měsíci od 

osisis@email.cz 
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rodičů Olomouc 16:30 (na 
setkání je 
nutné se 
přihlásit) 

Klub E Rodiče a 
přátelé osob 
s epilepsií 

Wurmrova 5, 
Olomouc 

Každá 3. 
středa v 
měsíci od 
15:30 

tel.: 733 770 831, email: 
Martas.safarikova@seznam.cz 

Amelie Skupina pro 
onkologicky 
nemocné 

Horní 
náměstí 5, 
Olomouc 

Pondělí 16:00 amelie.olomoucko@amelie-
zs.cz, +420 739 005 123 

P-
centrum 

Skupina pro 
rodiče s 
těžkostmi 
ve výchově 

Lafayettova 
9, Olomouc 

termín na 
vyžádání 

739 201 206, rcumloka@p-
centrum.cz 

Jeseník Skupina AA VID centrum, 
Dukelská 
456, Jeseník 

Pátek 17:30 Karel: 723 518 035, 
aa.jesenik1@seznam.cz 

 
Moravskoslezský kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo setkání Čas setkání Kontakt 

Antracit Skupina AA Domov sester 4. 
p., Ul. 17. 
listopadu 1790, 
Ostrava 

Pondělí 16:30  Dana:737 985 774, 
aaovantracit@seznam.cz 

Naděje Skupina AA Kostelní nám. 2, 
Ostrava (televize  
Noe) 

Středa 16:00 žena: 737 458 023, muž: 
728 315 293, 
aaovnadeje@seznam.cz 

Radost Skupina AA Pustkovecká 
31/29, Ostrava 
(Boromejky) 

Čtvrtek 18:30 Martin: 737 072 019, 
aaovaradost@seznam.cz 

Pokora Skupina AA Kostel sv. 
Ducha, Ostrava-
Zábřeh 

Úterý 18:00 Věra: 732 987 192, 
pokora.zabreh@gmail.co
m 

Svoboda Skupina AA Areál věznice, 
Ostrava-
Heřmanice 
(uzavřená 
skupina 

Úterý 10:00 
(sudý týden) 

Štefan: 737 129 017 

Mandala Skupina AA Psychiatrická 
nem. V Opavě, 
odd. 18d v 
prostorách 
Mandaly, 
Olomoucká 88, 
Opava 

Středa 17:30 Dan: 606 712 540, Petra: 
776 659 990 

Krok Skupina AA Fara, Lidická 
770, Orlová-
město 

Úterý 17:00 
(1. úterý až 
18:00) 

Lenka: 734 678 023, 
Martin: 603 252 988, 
AAKrokOrlova@gmail.c
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om 
Světlo Skupina AA Kostelní 15, 

Frenštát 
Úterý 18:00 Viky: 733 676 650, Jan: 

605 249 543 
Správný 
směr 

Skupina AA Hřbitovní 12, 
Havířov-
Šumperk 

Středa 16:15 Šárka: 602 266 927, 
Standa: 773 000 596, 
aa.havirov@seznam.cz 

Světlo 
Naděje 

Anonymní 
narkomani 

Dům Salesiánů 
Dona Bosca, 
Vítkovická 28, 
Ostrava 

Čtvrtek 18:00 Mario: 773 134 048, 
Petr:736 618 985  

Anabell Skupina pro 
blízké osob s 
poruchou 
příjmu potravy 

Sokolská třída 
81, Ostrava 

termín na 
vyžádání 

ostrava@anabell.cz, 602 
236 457 

Arka CZ Skupina pro 
mladistvé 
uživatele (15-
18 let) 

Hornické 
poliklinice, 
Sokolská tř. 
2587/81, 702 00 
Ostrava v 
budově B. 

Pondělí 17:00 arka@email.cz 

Arka CZ Skupina pro 
abstinující 

Hornické 
poliklinice, 
Sokolská tř. 
2587/81, 702 00 
Ostrava v 
budově B. 

Úterý 17:00 
(1. úterý až 
18:00) 

arka@email.cz 

Arka CZ Skupina pro 
patologické 
hráče 

Hornické 
poliklinice, 
Sokolská tř. 
2587/81, 702 00 
Ostrava v 
budově B 

Středa 16:00 arka@email.cz 

Šance 
podaná 
ruka 

Skupina pro 
závislé 

AD Bethel, 
Tovární 27, 
Český Těšín 

Středa 16:30 info@sancepodanaruka.c
z, 608 613 411 

Šance 
podaná 
ruka 

Skupina pro 
závislé 

Třinec Úterý 16:00 608 613 411 

Šance 
podaná 
ruka 

Skupina pro 
závislé ženy 

Třinec Středa 16:00 608 613 411 

K-centrum Skupina AA Energetiků 940, 
pavilon A, 
Orlová Lotyně 

Úterý 16:00 Dana: 604 974 212 

Hospic 
Ondrášek 

Setkání 
pozůstalých 

Mobilní hospic 
Ondrášek, 
Gurťjevova 11 

1x měsíčně 
(kromě 
července a 
srpna)-přesný 
termín na 
vyžádání 

725 409 412 , 724 975 
278 
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Centrum 
psychologic
ké pomoci 

Skupina pro 
osvojitele 

Hornická 84, 
Ostrava 

5.9., 12.12. 
2016 

nrp@cepp.cz, 777 499 
639. 

Modrý 
přístav 

Skupina rodičů 
dětí s 
autismem a 
jiným druhem 
postižení 

Rolnická 21, 
Opava 

termín na 
vyžádání 

731 191 868, 
pristav@sdk.cz 

Klub E Rodiče a 
přátelé osob s 
epilepsií 

Kratochvílova 3, 
Moravská 
Ostrava 

termín na 
vyžádání 

tonda.liska@seznam.cz 

Čmeláček Klub rodičů a 
přátel 
postižených 
dětí 

Mjr. Nováka 
1455/34, 
Ostrava- 
Hrabůvka 

První středa v 
měsíci 

andrea.hajkova@cmelac
ek.cz 

Života 
Strom 

Setkávání dětí, 
kterým zemřel 
někdo blízký 

Kostelní 37, 
Nový Jičín 

Druhá středa 
v měsíci od 
16:00 

606 479 924, 
radomska@zivotastrom.
cz 

Života 
Strom 

Skupina pro 
pozůstalé 

Kostelní 37, 
Nový Jičín 

Druhá středa 
v měsíci od 
17:00 

606 479 924, 
radomska@zivotastrom.
cz 

Hospic 
Ondrášek 

Skupina pro 
rodiče 

Mobilní hospic 
Ondrášek, 
Gurťjevova 11 

termín na 
vyžádání 

725 409 412 , 724 975 
278 

Renarkon Klub 
Absolvent-
abstinující po 
léčbě 

Mariánskohorská 
29/1328, Ostrava 
- Mor. Ostrava 

4x ročně 
(termín na 
vyžádání) 

602 438 631,  
ka@renarkon.cz 

Klub 
dvojčat 

Setkání rodin s 
dvoj a vícečaty 

Nerudova 1156, 
Bohumín 

První čtvrtek 
v měsíci 

bobes@bobescentrum.cz 

Sdružení 
CMP 

Klub osob po 
cévních 
mozkových 
příhodách 

DDM, Orlová-
Lutyně 
(gymnast. sál) 

Úterý 10:00-
12:00 

Dagmar Černá , tel. 776 
721 519, 777 610 827 

 
Zlínský kraj 

Skupina, 
instituce 

Cílová 
skupina 

Místo 
setkání 

Čas 
setkání 

Kontakt 

Zlín Skupina AA Modlitebna 
Adventistů 
7. dne, 
Tyršova 
1108, Zlín 
Malenovic
e 

Středa 
17:30 

Aleš: 728 440 162, Vlasta: 604 121 
334, aa-zlin@post.cz 

Zázemí Skupina AA Velehradsk
á 181, 
Uherské 
Hradiště 

Čtvrtek 
17:30 

Zdeněk: 722 760 967, Marie: 603 142 
124, aa-uh@seznam.cz 

Kroměříž- Skupina AA Klub Úterý Luděk: 739 463 287 
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Havlíčkova pacientů, 
Havlíčkova 
1265, 
Kroměříž 

16:30 

ELIM 
Vsetín 

Skupina pro 
osamělé a 
vyloučené ze 
společnosti 

Smetanova 
1484 
(věžový 
dům, 5. 
patro), 
Vsetín 

Středa 
14:00 

sr@elimvsetin.cz, 720 736 725 

Unie 
Kompas 

Skupina pro 
pěstouny 

Pod 
Stráněmi 
2505, Zlín 

termín 
na 
vyžádán
í 

733 531 350, eliasova@unko.cz 

Nenuda z.s. Skupina pro 
rodiče dětí s 
ADHD 

Gahurova 
5265, Zlín 

termín 
na 
vyžádán
í 

777 779 029, kamarad@nenuda.cz 

Za sklem Skupina pro 
dospělé 
Aspiíky 

22. budova 
Baťova 
areálu, J.A. 
Bati 5520, 
Zlín 

Druhá 
sobota v 
měsíci 

604 105 186, sas@zasklem.com 

Za sklem Skupina pro 
rodiče a děti 
s PAS 

22. budova 
Baťova 
areálu, J.A. 
Bati 5520, 
Zlín 

Každý 
první 
pátek v 
měsíci 

604 105 186, sas@zasklem.com 

Senior 
Otrokovice 

Rodiny 
pečující o 
osoby trpící 
demencí 

K. Čapka 
1615, 
Otrokovice 

termín 
na 
vyžádán
í 

vardanova@senior.otrokovice.cz 

Charita 
Kroměříž- 
Pečovatelsk
á služba 

Skupina pro 
pečující v 
domácnosti 

Malý Val 
1552, 
Kroměříž 

čtvrtek 
23.7. 
2016 v 
16 hod., 
další 
termíny 
na 
vyžádán
í 

pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.
cz, 731 462 662 

Labyrint Skupina pro 
osoby s 
duševním 
onemocnění
m 

Masarykov
o nám. 
157/158, 
Uherské 
Hradiště 

13.7. v 
16:00, 
další 
termín 
na 
vyžádán
í 

michaela.hublikova@uhradiste.charita.
cz, www.uhradiste.charita.cz 

Labyrint Skupina pro 
rodiny a 
blízké osob s 

Velehradsk
á třída 247, 
Uherské 

19.7. 
2016 v 
17:00, 

michaela.hublikova@uhradiste.charita.
cz, www.uhradiste.charita.cz 



	

	 88	

duševním 
onemocnění
m 

Hradiště další 
termín 
na 
vyžádán
í 

MÚ 
Otrokovice 

Skupina pro 
osoby s 
duševním 
onemocnění
m 

MÚ 
Otrokovice
, nám. 3. 
května 
1340, 
Otrokovice 

termín 
na 
vyžádán
í 

hric@muotrokovice.cz, 723 216 372 
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