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Romský terénní program SANANIM

• Součást Terénních programů SANANIM od roku 
2002.
• Přispěl k návázání kontaktu a otevření služeb pro 
uživatele drog v Praze, kteří do té doby nebyly v 
kontaktu se službami. 
• V roce 2012 jsme pracovali se 416 klienty se 
kterými jsme měli 5436 kontaků. Vydali jsme 
43268 injekčních setů.



Romský terénní program SANANIM

• Původní myšlenka pro vznik programu vzešla s filosofie  
romských aktivistů: Rome Romeha, Gadžo Gadžeha 
(Romům by měli pomáhat Romové, Gádžům gádžové).



Romský terénní program SANANIM

• Postupně došlo k posunu:   Potenciální klienti z 
lokalit, kde dochází k sociálnímu vyloučen, lépe 
překonají bariéry do sítě služeb, provází-li je 
vrstevník, tedy někdo, koho z lokality znají a mají k 
němu důvěru. 
• Při hledání pracovníků se  řídíme zásadou, že je 
nutné najít především člověka (bez rozdílu etnika), 
který se v lokalitě těší důvěře a respektu komunity. 



"Romský"? program
• "Romství" je paušálně 

připisováno těm, kteří 
splňují fyziognomické znaky 
Roma (jsou tmavší pleti, 
mají tmavší vlasy, určitý 
způsob vyjadřování). To 
ovšem neznamená, že se 
hlásí k romské národnosti.

• Naše oprávnění je 
označovat za Romy je tedy 
problematické... 



"Romský"? program

• Romský terénní program pracuje s uživateli drog a 
jejich rodinami, kteří:
– jsou v našem prostřetí označovaní za Romy
– bydlí v Praze, především v Karlíně, Libni, 

Nuslích a na Žižkově
– jsou ohroženi sociálním vyloučením



Ekonomie sociEkonomie sociEkonomie sociEkonomie sociáááálnlnlnlníííího vylouho vylouho vylouho vylouččččeneneneníííí
(STEINER, 2004)(STEINER, 2004)(STEINER, 2004)(STEINER, 2004)
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• Společné vlastnictví  a hospodaření v rodinách vede k 
maximalizaci osobního uspokojení na úkor celku

• Beckerova teorie netrpělivosti: Netrpělivost přináší 
chudobu a chudoba přináší netrpělivost. Podle Beckera 
tedy to, že chudí lidé neplánují, není způsobeno jejich 
nepřizpůsobivostí, ale jejich racionálním očekáváním 
nepřívětivé budoucnosti

• Drogová závislost je vlastně příkladem neefektivního 
chování, tedy preferování krátkodobého uspokojení z 
dlouhodobě negativními dopady



NeefektivnNeefektivnNeefektivnNeefektivníííí chov chov chov chováááánnnníííí vede k chudob vede k chudob vede k chudob vede k chudoběěěě
• Drogová závislost je vlastně příkladem neefektivního 

chování, tedy preferování krátkodobého uspokojení z 
dlouhodobě negativními dopady

• Naši klienti vyrůstali v prostředí, kde se dlouhodobě 
odkládá to, co aktuálně není nezbytné, či na to nyní 
nejsou prostředky, např. pokuty v dopravních podnicích, 
nájemné a poplatky za energie. Mimořádné výdaje byly 
řešeny půjčkou. Není zvykem podporovat dlouhodobé 
úsilí s potenciálním přínosem, který je v nedohlednu 
(vzdělání, spoření). 

•  Vzorec chování klienti aplikují i při samotné závislosti 
(vše co mám, utratím za drogy)



 Chudoba vede k solid Chudoba vede k solid Chudoba vede k solid Chudoba vede k solidáááárnrnrnrníííím sm sm sm sííííttttíííímmmm

• Pomoc bez ohledu na to, nakolik si člen širší rodiny může 
za svoji situaci, je typickým znakem širších solidárních sítí. 

• Solidární sítě udržují závislé členy rodin dlouhodobě ve 
stavu, kdy "nepropadnou na dno".

• Solidární sítě přebírají na sebe péči o děti našich drogově 
závislých klientů.

• Často dochází k opakování stejných intervencí vůči 
drogově závislým členům rodiny, které jsou ve výsledku 
neefektivní  a posilují negativní vzorce chování (např. 
opakované posílání peněz na letenku... 



 Opakov Opakov Opakov Opakováááánnnníííí neefektivn neefektivn neefektivn neefektivníííích intervecnch intervecnch intervecnch intervecníííí

• Vztek, agrese vůči provinilému, požadování nápravy, slib, 
opakovaná podpora. 
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    NeefektivnNeefektivnNeefektivnNeefektivníííí chov chov chov chováááánnnníííí vede k diskriminaci vede k diskriminaci vede k diskriminaci vede k diskriminaci

• V posledních letech se výrazně zhoršuje situace:
– na trhu nízkokvalifikované práce
– na trhu nájemního bydlení.

• Zároveň tvrdě dopadá vymáhání dluhů a exekuce (např. 
od dopravního podniku), které se za řadu let nastřádaly

• Došlo k zvýšení nároků na vyplácení dávek hmotné 
nouze a k jejich omezování. 

• Členové většinové společnosti uplatňují často směrem k 
lidem, kteří splňují fyziognomické znaky Roma, presumci 
viny.

• Tím dochází ke kombinaci: rodiny mají jak nižší reálné 
dovednosti obstát v těchto podmínkách, a zároveň i nižší 
reálné příležitosti kvůli diskriminaci. .. 
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EfektivnEfektivnEfektivnEfektivníííí intervence? intervence? intervence? intervence?

• Jednou z příčin růstu sociálního vyloučení je i 
snižování společenské koheze (např. omezování 
dávek). Je evidentní, že bez změn v aplikaci 
nástrojů pro zajištění společenské koheze je 
sociální (a adiktologická) práce malým nástrojem 
na změnu.



EfektivnEfektivnEfektivnEfektivníííí intervence? intervence? intervence? intervence?

• Život v sociálně vyloučených lokalitách posiluje 
některými svými tradičními mechanismy 
předpoklady pro užívání drog a drogovou 
závislost. Proto je k nim třeba celostního přístupu.

• Pokud připustíme vznik sociálně vyloučených 
lokalit či skupin, budeme muset řešit následně 
velmi obtížně řadu z toho vyplývajících 
negativních jevů. 



EfektivnEfektivnEfektivnEfektivníííí intervence? intervence? intervence? intervence?

• Fungují nám pragmatické nástroje HARM 
REDUCTION strategie, důsledně dlouhodobě 
dodržované.Funguje nám model kontaktní práce 
zaměřené na "Tady a teď"

• Funguje nám vyhýbat se "příslibům"  a "planým 
sebemotivujícím prohlášením", a místo toho 
hledat aspoň malý skutek, který pro ssebe může 
udělat klient nyní. 



EfektivnEfektivnEfektivnEfektivníííí intervence? intervence? intervence? intervence?

• Funguje nám mile, ale pevně 
trvat na pravidlech programu. 
Být zvědaví na klienta, i když 
se chová k nám např. 
vypočítavě. 

• Funguje nám povídat si s 
"romskými" klienty o jejich 
rodině, zda dělají radost svým 
matkám, co dělají pro své děti...
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Díky za pozornost!

• Ing. Aleš Herzog, 
• Terénní programy Sananim
• herzog@sananim.cz
• www.edekontaminace.cz
• www.sananim.cz


