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1. 1. ÚÚvod do problematikyvod do problematiky
Situace:Situace:
 typ zatyp zařříízenzeníí (KC okresn(KC okresníího charakteru s ho charakteru s šširokou nabirokou nabíídkou sludkou služžeb)eb)
 opakovanopakovanáá nejistota u nejistota u nněěktkt. klient. klientůů, zda jim slu, zda jim služžby poskytovat nebo neby poskytovat nebo ne
 klienti uvklienti uváádděějjííccíí vv anamnanamnééze uze užžíívváánníí nelegneleg. drog, ale d. drog, ale dáále se ple se přři i 

spoluprspoluprááci s nimi  objevujci s nimi  objevujíí rozpory srozpory s ttíímto tvrzenmto tvrzeníímm
Typický Typický „„spornýsporný““ klient:klient:
 vvěěk kolem 35 k kolem 35 -- 45let45let
 bezdomovecbezdomovec
 drogy drogy –– trtrááva, toluen, pervitin (va, toluen, pervitin (snuffsnuff, i.v.), l, i.v.), lééky, primky, primáárnrněě vvššak alkoholak alkohol
 ččastastéé vyuvyužžíívváánníí úúzkzkéého spektra sluho spektra služžeb (kontaktneb (kontaktníí mmíístnost stnost –– PS, HS)PS, HS)
 úúččelovelovéé vyuvyužžíívváánníí výmvýměěnnnnéého programu (napho programu (napřř. vým. výměěna nepouna nepoužžititéého ho 

injekinjekččnníího materiho materiáálu atp.)lu atp.)
 klienti nepklienti nepřřichicháázejzejíí poprvpoprvéé sami, ale vsami, ale v partpartěě ostatnostatníích uch užživatelivatelůů, kte, kteřříí jim jim 

potvrzujpotvrzujíí uužžíívváánníí nelegnelegáálnlníích drogch drog
 poppopřř. se jedn. se jednáá o o „„starstaréé znznáámmé“é“ klienty, kteklienty, kteřříí ale aktuale aktuáálnlněě neuneužžíívajvajíí drogydrogy
 prvnprvníí popožžadovanadovanáá sluslužžba ba –– kontaktnkontaktníí mmíístnost stnost –– potrav. a potrav. a hyghyg. servis. servis





2. C2. Cííl l workshopuworkshopu

 rozrozšíšířřit a doplnit pohled na stit a doplnit pohled na stáávajvajííccíí vstupnvstupníí
kritkritééria ria nníízkoprahovýchzkoprahových sluslužžebeb

 zzíískat dostateskat dostateččnněě kvalitnkvalitníí vstupnvstupníí filtr a filtr a 
pojmenovat mopojmenovat možžnnáá souvisejsouvisejííccíí rizika prizika přři i 
poupoužžíívváánníí tohoto filtrutohoto filtru

 otevotevřříít diskuzi na tt diskuzi na tééma:ma:
 zneuzneužžíívváánníí sluslužžeb KC a TP ze strany klienteb KC a TP ze strany klientůů
 kam odeskam odesíílat spornlat spornéé klienty klienty čči klienty zi klienty z jinjinéé ccíílovlovéé

skupinyskupiny
 jak bezpejak bezpeččnněě poznat poznat „„nanaššee““ klientyklienty



ZJISTIT u zájemců o 
službu, CO SE 
SKRÝVÁ POD 
POVRCHEM…



3. Stru3. Struččnnáá teorieteorie
CCíílovlováá skupina KCskupina KC
 Libra, J. in Kalina, K. a kol., Drogy a drogovLibra, J. in Kalina, K. a kol., Drogy a drogovéé zzáávislosti, Mezioborový pvislosti, Mezioborový přříístup 2, stup 2, 

20032003 ::
 zzáávislvislíí a probla probléémovmovíí uužživatelivateléé tvrdých drogtvrdých drog, p, přředevedevšíším sm s vysoce rizikovým vysoce rizikovým 

scscéénnáářřem (tedy em (tedy ppřředevedevšíším i.v. um i.v. užživatelivateléé, klienti s, klienti s nníízkým stupnzkým stupněěm m 
osobnostnosobnostníí a socia sociáálnlníí autonomie, klienti ohroautonomie, klienti ohrožženeníí socisociáálnlněě patologickými jevy). patologickými jevy). 

ZZáákon o socikon o sociáálnlníích sluch služžbbáách 108/2006Sb.ch 108/2006Sb.
 §§ 59: 59: KontaktnKontaktníí centracentra jsoujsou nníízkoprahovzkoprahováá zazařříízenzeníí poskytujposkytujííccíí ambulantnambulantníí, , 
 poppopřříípadpaděě terteréénnnníí sluslužžbyby osobosobáámm ohroohrožženýmeným zzáávislostvislostíí nana nnáávykovýchvykových

lláátktkááchch..

V V projektechprojektech ččastoasto šširiršíší pojetpojetíí ccíílovlovéé skupinyskupiny
 skupiny ohroskupiny ohrožženenéé uužžíívváánníím drogm drog
 experimentexperimentáátotořři si s drogamidrogami
 ppřřííleležžitostnitostníí uužživatelivateléé drogdrog
 problprobléémovmovíí uužživatelivateléé drogdrog
 injekinjekččnníí uužživatelivateléé drogdrog
 zzáávislvislíí
 rodirodičče a ble a blíízczcíí uužživatelivatelůů drogdrog



3. Stru3. Struččnnáá teorieteorie
AktuAktuáálnost lnost –– ččetnost uetnost užžíívváánníí
 sluslužžba by mba by měěla být la být pro aktupro aktuáálnlníí uužživatele drogivatele drog...co to je aktu...co to je aktuáálnlníí? ? 

(posledn(posledníí mměěssííc, poslednc, posledníích 14 dnch 14 dnůů, týden...), nen, týden...), neníí nikde pnikde přřesnesněě
vymezenovymezeno

 sleduje se vsleduje se v In In ComuComu ((standardizovaný vstupnstandardizovaný vstupníí dotazndotazníík), kde je k), kde je 
rozdrozděěleno na leno na minulost a souminulost a souččasnost asnost (v manu(v manuáálu klu k In In ComuComu nenneníí
upupřřesnesněěno, co to je souno, co to je souččasnost), vasnost), věěttššinou se pracuje sinou se pracuje s poslednposledníími mi 
30 dny30 dny

Droga, nDroga, náávykovvykováá lláátkatka
 sleduje se vsleduje se v In In ComuComu
 ččasto diskutovanasto diskutovanáá droga pro vstup droga pro vstup –– pokud je jako primpokud je jako primáárnrníí droga droga 

uvuváádděěna marihuanana marihuana, , eventevent. v. v kombinaci skombinaci s daldalšíší drogoudrogou



Nenechat se oklamat tím, 
jak klient vypadá…



4. Vyzkou4. Vyzkouššenenéé cesty kcesty k řřeeššeneníí

1.1. striktnstriktníí dodrdodržžovováánníí „„ppřříísnýchsných““ vstupnvstupníích ch 
kritkritééririíí i za cenu pri za cenu práázdnzdnéé kontaktnkontaktníí
mmíístnosti (slustnosti (služžby pouze pro IUD): by pouze pro IUD): 

-- mmáálo klientlo klientůů
–– drahdrahéé sluslužžbyby
–– potpotíížže s obhajove s obhajováánníím nastavenm nastaveníí sluslužžebeb
–– nastartovnastartováánníí zmzměěny v pny v přříístupu stupu 

–– smsměěr k drogovr k drogovéé agentuagentuřřee



4. Vyzkou4. Vyzkouššenenéé cesty kcesty k řřeeššeneníí

2. stanoven2. stanoveníí dne vdne v týdnu, ve ktertýdnu, ve kteréém byly    m byly    
sluslužžby dostupnby dostupnéé i ti těěmto sporným klientmto sporným klientůůmm

3.   za3.   začčlenleněěnníí ttěěchto klientchto klientůů mezi mezi řřáádnou cdnou cíílovou skupinu lovou skupinu 
bez omezenbez omezeníí ppřříístupu ke slustupu ke služžbběě (klienti byli za(klienti byli zařřazeni azeni 
ve ve „š„škatulcekatulce““ problprobléémovmovíí uužživatelivateléé alkoholu)alkoholu)

4.   nyn4.   nyníí celkovcelkovéé omezenomezeníí sluslužžeb pro veb pro vššechny klienty echny klienty 
(omezen(omezeníí dopldoplňňkových slukových služžeb PS, HS napeb PS, HS napřř. na 3 dny v . na 3 dny v 
týdnu v omezenou dobu atp.) týdnu v omezenou dobu atp.) –– kvkvůůli nedostatku li nedostatku 
financfinancíí

 + n+ náávrat k jednomu dni v týdnu, kdy je sluvrat k jednomu dni v týdnu, kdy je služžba ba 
ppřříístupnstupnáá „„vvššemem““



Ideální klient…?



5. Vstupn5. Vstupníí kritkritééria ria –– sousouččasný stav u nasný stav u nááss

 klienty seznamujeme sklienty seznamujeme s ttíím, m, žže slue služžby by 
vvččetnetněě dopldoplňňkových nejsou poskytovankových nejsou poskytovanéé
automaticky, ale pro jejich vyuautomaticky, ale pro jejich využžititíí musmusíí
klient splklient splňňovat urovat urččititáá kritkritéériaria

 naplnnaplněěnníí kritkritééririíí je prje průůbběžěžnněě pracovnpracovnííky ky 
hodnoceno a podle toho je sluhodnoceno a podle toho je služžba ba 
jednotlivým klientjednotlivým klientůům dostupnm dostupnáá nebo nenebo ne

 1x / 6m1x / 6měěssííccůů provprovááddííme revizi me revizi 
spoluprspoluprááce s klientem v rce s klientem v ráámci týmových mci týmových 
poradporad



Přijetí a úvodní
zhodnocení

stavu klienta

C, Doporučení
klienta do jiného 
zařízení, např.:

- Nízkoprahová
zařízení
- Detoxifikační
jednotky
- Psychiatrické
léčebny
- Terapeutické
komunity
- Substituční
programy
- Městské úřady
- Úřady práce
- Hepatální poradny
- Zdravotnické služby
- KHS
- PMS
- AT ambulance
- Právní poradny
- Jiné

B, Strukturovaná
odborná péče:

1. Poradenství
2. Motivační trénink
3. Zprostředkování
léčby
4. Doporučení klienta 
do jiného typu 
zařízení
5. Terapie
6. Case management
7. Skupinová práce 
s klienty
8. Práce s rodin. 
příslušníky
9. Skupiny pro rod. 
příslušníky a partnery 
klientů
10. Soc. práce, 
asistence
11. „Ambulantní léčba“
12. „Amb. doléčování“

A, Nízkoprahové
služby :

1. Harm 
Reduction
(cílené snižování rizik 
spojených s užíváním 
drog včetně
výměnného 
programu)
2. Kontaktní
práce
(včetně krizové
intervence, první
pomoci, doplňkových 
služeb atd.)

Struktura poskytovaných Struktura poskytovaných 
sluslužžebeb



5.1. Krit5.1. Kritééria konkrria konkréétntněě
 ppřředstavit klientedstavit klientůům zamm zaměřěřeneníí sluslužžeb a pravidla pro jejich eb a pravidla pro jejich 

poskytovposkytováánníí
 vyplnvyplněěný Inný In--comecome
 je znje znááma aktuma aktuáálnlněě uužžíívanvanáá nelegnelegáálnlníí droga (aktudroga (aktuáálnlněě = = 

uužžita min. jednou za poslednita min. jednou za posledníích 30 dnch 30 dnůů))
 zpzpůůsob a frekvence usob a frekvence užžíívanvanéé lláátky se jevtky se jevíí jako rizikovjako rizikovéé ––

zz tohoto pohledu nestatohoto pohledu nestaččíí „„jen hulit trjen hulit tráávuvu““, sporn, spornáá je je 
inhalace rozpouinhalace rozpouššttěědeldel……

 klient primklient primáárnrněě vyuvyužžíívváá i jiných slui jiných služžeb zaeb zařříízenzeníí ((vipvip, , 
testy, poradenstvtesty, poradenstvíí, soci, sociáálnlníí prprááce, ce, individuindividuááll))
bez nbez náávaznosti na vyuvaznosti na využžititíí dopldoplňňkových slukových služžebeb

 na klientovi jsou patrnna klientovi jsou patrnéé stopy po ustopy po užžíívváánníí –– nejnejččastastěěji ji 
zdravotnzdravotníí komplikace (mkomplikace (míísta po vpichu, boule na ruksta po vpichu, boule na rukáách, ch, 
pernpernííkkáářřskskéé vyrvyráážžky...)ky...)



5.1. Krit5.1. Kritééria konkrria konkréétntněě
 patrnpatrnéé znznáámky intoxikace jinou drogou, nemky intoxikace jinou drogou, nežž alkoholemalkoholem

 ttéémata rozhovormata rozhovorůů –– souvislost ssouvislost s uužžíívváánníím drog (zpm drog (způůsoby soby 
aplikace, mnoaplikace, množžstvstvíí, frekvence, dostupnost, kdy , frekvence, dostupnost, kdy 
naposledy si dal, co to snaposledy si dal, co to s nníím udm uděělalolalo……), trestn), trestnáá ččinnost, innost, 
socisociáálnlníí a zdravotna zdravotníí dopady souvisejdopady souvisejíí ss drogovou drogovou 
karikariéérou = vrou = věěttššinou dinou důůsledek drog. karisledek drog. kariééry, nikoli pry, nikoli přřííččina ina 
vzniku drog. karivzniku drog. kariééryry

 vv anamnanamnééze ze –– rizikovrizikovéé uužžíívváánníí drogdrog



5.1. Krit5.1. Kritééria konkrria konkréétntněě
 dopldoplňňkovkovéé sluslužžby by mby by měěly být motivem ke zmly být motivem ke změěnněě = = 

poskytnout nposkytnout něěco za nco za něěco (napco (napřř. pokud si chce klient . pokud si chce klient 
pustit na pustit na pcpc hudbu, mushudbu, musíí ppřřed ted tíím probm proběěhnout socihnout sociáálnlníí
prprááce na ce na pcpc –– napnapřř.proj.projíít aktut aktuáálnlníí pracovnpracovníí mmíísta, volnsta, volnéé
bydlenbydleníí atp.)atp.)

 zhodnocenzhodnoceníí stavu je plnstavu je plněě vv kompetenci pracovnkompetenci pracovnííka ka –– ten ten 
nese i zodpovnese i zodpověědnost za prdnost za průůbběěh kontaktu (týkh kontaktu (týkáá se se 
zejmzejmééna vpuna vpuššttěěnníí akutnakutněě intoxikovaných klientintoxikovaných klientůů do do 
zazařříízenzeníí, pr, prááce s agresivnce s agresivníím klientem atd.)m klientem atd.)

 u u „„spornýchsporných““ klientklientůů –– sluslužžbu jednorbu jednoráázovzověě poskytnout poskytnout 
ss informacinformacíí, , žže o dale o dalšíším vyum využžíívváánníí ttééto sluto služžby rozhodne by rozhodne 
do týdne porada týmudo týdne porada týmu





6. Vstupn6. Vstupníí kritkritééria ria –– sousouččasný stav u asný stav u 
vvááss

prprááce ve skupince ve skupinááchch

 kritkritéériaria
 kam se odeskam se odesíílajlajíí spornsporníí klienti klienti čči klienti i klienti 

zz jinjinéé ccíílovlovéé skupinyskupiny
 rizika/prizika/přříínosy vanosy vaššich nastavenich nastaveníí



7. Sb7. Sběěr vstupnr vstupníích kritch kritééririíí, mo, možžných ných 
rizik a prizik a přříínosnosůů



8. Diskuse8. Diskuse





DDííky za pozornost!ky za pozornost!

Kontakt:Kontakt:
randak@osrandak@os--prevent.czprevent.cz
randakova@osrandakova@os--prevent.czprevent.cz


