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Zamyšlení………..

� Certfikace RVKPP
- důraz na strukturu programu
- pevně vymezená pravidla - hranice

� Zákon č. 108/2006 Sb.
- důraz na autonomii klienta

- neomezovat práva klienta

……jak to tedy vlastně máme a chceme mít 



HRANICE

jako možnost

jako nárazník

jako konec dolé čování

jako ochrana pro klienta

jako ochrana pro terapeuta

jako možné vymezení prostoru 

jako p ředěl za nějž už nem ůžeme  jít

jako prostor pro cht ěnou zm ěnu chování



DOLÉČOVÁK Ústí nad Labem
„rizikový sever“ 

� Nezaměstnanost 14,09 %  (35 lidí na 1 prac.místo)
� Průměrný věk 39,6 let

� Průměrná mzda 21.326,-Kč
� Promořenost drogami
� Kriminalita 

� Malé  doléčovací centrum 
� Rychlé zaměstnání klientů 
� Dostupné bydlení



Specifika klientely v průběhu let

2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010

Počet klientů 34 29 22 24

Průměrný věk 25 25 28 31

Vzdělání SOU OU ZŠ SOU,OU

Primární 
droga

pervitin pervitin pervitin pervitin

Léčba 2,5 2,1 2,16 4

Délka 
pobytu

7,72 4,82 5,25 6,2



Specifika práce v malém zařízení DC

�Máme prostor, čas a vůli

�Intenzivnější práce s klientem
�Hlubší vztah s klientem
�Vysoká individuálnost programu

�Ohrožení terapeuta
�Ohrožení klienta

�Pružení s pravidly



Hoď kamenem, ty kdo jsi bez viny …..



Pravidla ano, ale ….

�Závislost - nic

�Léčba - nutnost

�Doléčování - návod

�Realita – kam až můžu já



Co pružení s pravidly p řináší jednotlivým
aktérům dolé čování ?

Klient Terapeut Program

+ individuální přístup + respektovat individuálnost 
osobnosti klienta

+ neustálý vývoj

+ pocit větší svobody, respektu 
a kompetentnosti

+ větší míra kreativity + program šitý na míru

+ dospělost, samostatnost, 
větší rozhodovací pravomoc

+ možnost opakovaných šancí + efektivnost (??) 

- zneužití ve svůj prospěch - zneužití klientem - střety s normami

- zmatek - náročnější práce, souhra a 
komunikace v týmu

- pracovní nasazení

- nesrozumitelnost - porušení osobních hranic

……………….. ………………….. …………………….



…….a jak je to u Vás ??



Děkujeme za pozornost

Mgr. Kamila Kubelková Rychlá
Kontakt: mobil: 602 378 312, e-mail: kubelkovarychla@wl1.cz

Richard Hnízdil
Kontakt: mobil: 724 041 331, e-mail:hnizdil@wl1.cz

http://www.wl1.cz


