


� Žebřík participace dle Arnstein (1969)

� Problematizace moci (Arnstein, 1969; Arendt, 2007)

� Pojetí moci „power over“ vs. „power together“ –
(Tew, 2006)

� Obava z tokenismu

� Vertikální a horizontální participace



� Zapojování uživatelů služeb na procesech 
rozhodování, které se jich o přímo týkají (Shuringa 
2015) – vertikální

� V zahraničí již po mnoho let vzniká řada self-led 
organizací a uživatelských hnutí, které svoji činnost 
orientují na obhajobu práv uživatelů a upozorňují na 
důležitost jejich hlasu, který prezentuje žitou zkušenost.

� př. INPUD, NPUD, drugreporter.net, TanPUD, 
LanPUD,...

� V ČR podobné advocacy hnutí zatím nejsou vidět



� Využívá schopnosti lidí se stejnou zkušeností se 
vzájemně podpořit v řešení obtížné situace.

� Koncept žitého vědění (Borkman, 1976)

� Peer práce jako příklad HP

� Už od 80. let minulého století se objevuje v zahraničí v 
kontextu harm reduction.

� Historicky první program výměny jehel vznikl z 
iniciativy uživatelů drog v USA – organická harm 
reduction (Southwell, 2010).



� Exploraitvní výzkum - kvalitativní strategie

� Techniky sběru dat: polostrukturované 
rozhovory, focus group, čára života, 
výzkumné deníky.

� 14 individuálních polostrukturovaných 
rozhovorů (7 žen a 7 mužů) a 2 fokusní 
skupiny (Praha a Brno).

� Naše pozice ve výzkumu



� Jaká je zkušenost s participací u různých 
aktérů programů, které 
zapojují/zaměstnávají lidi se zkušeností s 
užíváním drog?

� Doplňující otázky se vztahovaly k proměně 
životní situace, vztahu mezi peery a 
sociálními pracovníky a pojetí sociální 
práce v takto koncipovaných programech. 



� Tři hlavní kategorie zjištění:
• Uvědomění si hodnoty zkušenostního vědění

• Změna vnímání sebe sama

• 3 modely zapojení v praxi českých služeb a 
projektů pro UD



Uvědomění si hodnoty zkušenostního 
vědění

� Možnosti přístupu

� Vcítění se do situace

� Možnost bavit se na rovinu

� Být tam kde je potřeba ve chvíli. kdy je to potřeba

� Organická podpora

� Limity peer práce a způsoby (ne)podpory



� Integrace identit

� Prostředí, ve kterém mohou být sami sebou

� Změna v přijímání okolím

� Postupná proměna společenského statusu peera

� Aktivizace silných stránek



� Peer pracovník v roli kontaktního pracovníka

� Peer pracovník jako klient

� Peer pracovník jako spojenec



� Chybějící výkladový rámec, který by dovoloval jiné 
pojetí vztahu mezi UD a pracovníky než je to tradiční 
pracovník a klient.

� Jen jeden ze tří identifikovaných typů zapojení 
umožňuje nové pojetí těchto rolí.

� Organická podpora jako základ interakcí založených 
na žitém vědění

� V českém prostředí zcela chybí iniciativy směřující k 
vertikální praticipaci bez tohoto vlivu je však obtížné 
prosazovat participaci i na horizontální úrovni.


