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Systém léčebné péče o uživatele NL ve vazbě a 
VTOS

• Poradny drogové prevence

• Bezdrogové zóny (standardní x terapeutický režim)

• Specializovaná oddělení

• (Detoxikace, substituční léčba)

• NNO



Adiktologická služba Věznice

SPO pro VT odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek ve věznici s DOZOREM Ostrov, Nové Sedlo, Všehrdy

SPO pro VT odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek ve věznici s OSTRAHOU Bělušice, Kuřim, Nové sedlo, Plzeň, Příbram

SPO pro VT odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užívání návykocých látek ve věznici se ZVÝŠENOU OSTRAHOU Valdice

SPO pro výkon ochranného léčení protialkoholního a léčení pro patologické hráčství ve věznici s DOHLEDEM Opava (ženy)

SPO pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení patologického hráčství ve věznici s DOZOREM Opava (ženy), Opava (muži), 

SPO pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení pro patologické hráčství ve věznici s OSTRAHOU Heřmanice, Opava (muži)

SPO pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického ve věznici s OSTRAHOU Rýnovice

SPO pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického ve věznici s DOZOREM Znojmo

Bezdrogové zóny se standardním zacházením

Bělušice, Brno, Břeclav, České Budějovice, 

Heřmanice, Horní Slavkov, Hradec Králové, Jiřice, 

Karviná, Kynšperk, Liberec, Litoměřice, Mírov, Nové 

Sedlo, Odolov, Olomouc, Opava, Oráčov, Ostrava, 

Ostrov, Pardubice, Praha - Pankrác, Praha - Ruzyně, 

Praha - Ruzyně - Řepy, Příbram, Rapotice, Rýnovice, 

Stráž pod Ralskem, Světlá nad Sázavou, Teplice, 

Valdice, Všehrdy

Bezdrogové zóny s terapeutickým zacházením Kuřim, Příbram, Vinařice, Znojmo

Substituční léčba (zřízeno substituční centrum)

Brno, Břeclav, Kuřim, Litoměřice, Opava, Ostrava, 

Praha - Pankrác, Praha - Ruzyně, Příbram, Rýnovice

Detoxifikace

Brno, Břeclav, Kuřim, Litoměřice, Opava, Ostrava, 

Praha - Pankrác, Praha - Ruzyně, Příbram, Rýnovice

Poradny drogové prevence Všechny věznice



NNO Místo působení

LAXUS, o. s. Jiřice, Rýnovice, Stráž pod ralskem, Valdice, Odolov, Pardubice

Vazební věznice Liberec, Vazební věznice Hradec Králvé

Světlá nad Sázavou

Sananim, o. s. Opava, Plzeň, Praha-Ruzyně, Světlá nad Sázavou, Vinařice

Podané ruce, o. s. Kuřim, Znojmo, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Vezební věznice Brno

CPPT, o. p. s. Plzeň



„Zpátky, jinak“
Od 1. 1. 2013, délka trvání projektu 30 měsíců

2 samostatné programy:

• Ambulantní služby následné péče pro abstinující klienty – 120 abstinujících klientů 
(PCE, HK) 

• Program poradenské práce s osobami opouštějícími výkon trestu odnětí 
svobody 

– 480 osob opouštějících VTOS (Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, 
Pardubice, Odolov)

• Cílová skupina: odsouzení, kterým zbývá do konce trestu 

8 – 12 měsíců, klienti mající v anamnéze drogovou minulost

Co děláme:

• Tematická skupinová práce

• Individuální poradenství

– odborné sociální poradenství



Cíl výzkumu

Nabídka služeb/intervencí

X

Individuální potřeby respondentů



Použité metody

• Teoretická část
• Analýza dokumentů

• Praktická část
• Kvalitativní výzkum – analýza potřeb – semistrukturované interview

Metody zpracování dat
• Srukturovaný záznamový arch

Analýza dat
• Induktivní metoda – transkripce – redukce prvního řádu – kódování dat –

metoda vytváření trsů - vyhodnocení



Výzkumný soubor

• 37 respondentů

• Klienti CDSV Laxus, o. s.

• Jiřice, Stráž pod Ralskem



Výsledky

• Důležitost spolupráce NNO a civilních zaměstnanců vězeňské služby

• Uživatelé NL mají v rámci SLP ve věznici zájem o bezdrogové zóny a 
specializovaná oddělení

• Do služeb vstupují motivovaní klienti, přemýšlející nad svou zakázkou

• Od věznice klienti očekávají intervence vedoucí k změně dosavadního 
života

• V rámci CDSV klienti vyžadují hlavně adiktologické poradenství

• Stávající nabídka služeb v rámci VTOS  respondentům vyhovuje



Stávající systém SLP o uživatele drog ve 
věznicích

Silné stránky
• Jeho existence
• Stabilní, neměnící se, přehledný systém – srozumitelný pro klienty
• Vězeňský personál většinou podporuje NNO a předává o nich info klientům –

vzájemná spolupráce
• NNO jako most k návazným institucím po VTOS

Slabé stránky
• Neefektivní koordinovanost
• Nedostatečná kapacita
• Nedostatek info pro klienty
• Nerozvíjející se systém žijící vlastním životem bez dohledu
• Nedostatek NNO pracujících ve věznicích



Opatření/nástroje, které by mohly pomoci k zvýšení 
efektivity poskytovaných adiktologických služeb v 

systému vězeňství

• Certifikace NNO

• Nastavení standardů pro služby poskytované vězeňskou službou

• Předávání info o možnostech SLP, před, při nástupu i  během VTOS

• Informace předávat i pomocí peer programů

• Informace dostupné i v tištěné podobě

• Umísťování odsouzených do spádové věznice – důležité pro návaznou 
péči



Závěrem

• Služby pro uživatele NL ve vězeních 

• Důležité X opomíjené

• Potřeba rozvoje těchto služeb - strukturovat je dle konkrétních potřeb klientů 
a podporovat je v rozvoji služeb 

• Potřeba stanovení jasného SLP o uživatele NL ve věznicích, včetně pevného 
zakotvení NNO v něm



Děkuji za pozornost!


