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NNNNíííízkoprahovzkoprahovzkoprahovzkoprahovéééé slu slu slu služžžžbybybyby

• V roce 1998 bylo v ČR roce přibližně 20 20 20 20 
zařízení    hlásících se k nízkoprahové práci s 
mládeží a 42424242 TP a KC pro uživatele drog.

• Nyní dle registru MPSV:
244 244 244 244 NZDM 
214214214214 terénních programů (TP)
61616161 kontaktních center (KC)
55555555 nízkoprahových denních center (NDC)



"Nezbytný je mnohovrstevnatý kontakt:
• s konkrétním životním prostorem 

cílových skupin,
• s jejich obvyklými činnostmi 

probíhajícími v rozměru 
každodennosti  

• s jejich životním způsobem, s jejich 
zkušenostmi a běžnými starostmi,

• s prožívanými obtížemi a problémy,
• se skutečnými možnostmi a 

příležitostmi, které klienti v dané 
lokalitě mají.“ 
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Marian Matisonn uvádí, že etická dilemata nemusí 
být o rozlišení mezi dobrým a špatným, ale často 
se jedná o volbu mezi vícero dobrými možnostmi, 
či mezi vícero špatnými možnostmi. 

EtickEtickEtickEtickáááá dilemata dilemata dilemata dilemata



� 8leté děti, které kouří 
cigarety 

� dospívající, kteří vytvářejí 
ilegální grafitti, kouří 
marihuanu a nechodí do 
školy. 

� uživatelky drog, které si s 
kočárkem, přicházejí vyměnit 
své injekční jehly. 

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus  versus  versus  versus 
zzzzáááájmy daljmy daljmy daljmy dalššššíííích osobch osobch osobch osob



� člověk bez přístřeší, který právě opaluje 
elektrické kabely v blízkosti kolejí. 

� injekční uživatel drog, pozitivně testovaného na 
syfilis, který se nedostavil k léčbě. Kolem pasu 
drží svoji novou přítelkyni.  

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus  versus  versus  versus 
zzzzáááájmy daljmy daljmy daljmy dalššššíííích osobch osobch osobch osob

� situace v sociálně vyloučených 
lokalitách, kde rodiče (naši klienti) 
vychovávají své děti (naše klienty) 
v podmínkách pod hranicí 
chudoby. 



• Kdy zasáhnout a kdy 
nikoliv? A jakým 
způsobem? Jak 
intenzivně?

• Naše morálně 
teologická paradigmata 
ovlivňují naše počínání 
a pomáhají nám zvolit 
podobu naší reakce.

• Jak mají vypadat?

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus versus versus versus
 z z z záááájmy daljmy daljmy daljmy dalššššíííích osobch osobch osobch osob



� „I přes latentní společenskou zakázku - zabránit či 
dokonce odstranit společenství ohrožující nebo 
rizikové formy chování - nemůže kontaktní práce 
aspirovat na takto zadaný cíl. 

� V optice kontaktního pracovníka je zájem 
společnosti zastřen potřebami a zájmy konkrétních 
skupin a ohrožených jedinců. 

� Cílovou hodnotou spíše může býthledání 
kompromisu mezi požadavky na přizpůsobení se 
či konformitu a dojednávání o pravidlech soužití." 
(Petr Klíma, 2004)

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí    
versus zversus zversus zversus záááájmy daljmy daljmy daljmy dalššššíííích osobch osobch osobch osob



� Dvanáctiletý klient nízkoprahového klubu 
dostává od učitele poslední šanci, jak 
nepropadnout napsat dobře test. Pracovníci s 
ním připravují na zkoušku. Přesto k testu dorazí 
výrazně intoxikován marihuanou a propadne. 

� Pomohli jsme klientovi bez přístřeší vyřídit dávky 
hmotné nouze a za získané peníze si najít si 
pronájem zahradní chatky, pořídit si kytaru, 
koupit si brýle. Ve výplatní den však celé tři 
tisíce korun nahází do automatu.

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus versus versus versus
    nejlepnejlepnejlepnejlepššššíííí z z z záááájem klientajem klientajem klientajem klienta



� Injekční uživatelka 
drog otěhotněla. Je 
na ulici, její svět je 
koncentrován jen na 
„3D - získat peníze na 
drogy, získat drogy, 
dát si drogy. Při 
povídání s ní se 
dostaneme k 
možnosti interrupce.

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus  versus  versus  versus 
nejlepnejlepnejlepnejlepššššíííí z z z záááájem klientajem klientajem klientajem klienta



� Kontaktní pracovníci 
zažívají často pocit 
bezmoci. 

� Pracujeme s 
nemotivovanými 
klienty, kteří i celý náš 
profesní život 
zůstávají v 
prekontemplační fázi 
změny.  

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus  versus  versus  versus 
nejlepnejlepnejlepnejlepššššíííí z z z záááájem klientajem klientajem klientajem klienta



� Potkáváme se zlem, které naši klienti páchají 
sobě, svým blízkým, společnosti. 

� Právě pocity bezmocnosti či setkání se s tím 
zlým, co naši klienti páchají, vede nejčastěji k 
vyhoření. 

� Příprava budoucích pracovníků by měla tedy 
obsahovat i to, jak aktualizovat svoji 
beneficienci.

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus  versus  versus  versus 
nejlepnejlepnejlepnejlepššššíííí z z z záááájem klientajem klientajem klientajem klienta



� Máme požadovat za každou vydanou injekční jehlu 
špinavou jehlu zpátky, aby se žádná neválela na ulici? 
Nebo distribuovat tolik injekčních setů, kolik by 
uživatelé drog potřebovali?

KonzervativnKonzervativnKonzervativnKonzervativníííí versus  versus  versus  versus pragmatickpragmatickpragmatickpragmatickýýýý p p p přřřříííístupstupstupstup

� Máme 
dospívajícím 
distribuovat 
kondomy a 
vzdělávat je v 
oblasti 
bezpečného sexu?



� Klienta, který je na ulici, byl vyřazen z ÚP 
a nedostává ani korunu. Páchá drobnou 
majetkovou trestnou činnost za účelem 
získání peněz na jídlo. Mám jej zrazovat 
od jakékoliv trestné činnosti?  

� Má být do nízkoprahových klubů pro 
dospívající zákaz vstupu pod vlivem 
alkoholu či marihuany? 

KonzervativnKonzervativnKonzervativnKonzervativníííí versus  versus  versus  versus pragmatickpragmatickpragmatickpragmatickýýýý p p p přřřříííístupstupstupstup



� Petr Klíma při charakteristice nízkoprahovosti 
uvedl, že cíle nízkoprahových služeb jsou 
formulovány pragmatičtěji, než jsme zvyklí u 
běžných výchovně vzdělávacích aktivit. 

� Jsou některé pragmatické nízkoprahové 
postupy  minové pole pro některá tradiční 
stanoviska katolické teologie, např. v oblasti 
výchovy, či v kontaktu se "zlem"?

PrPrPrPráááávo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurvo na sebeurččččeneneneníííí versus  versus  versus  versus 
nejlepnejlepnejlepnejlepššššíííí z z z záááájem klientajem klientajem klientajem klienta



� Karel Čapek napsal, že důležité je, aby 
budoucnost byla zlepšována v myšlenkách a 
plánech, ale ještě důležitější je, aby byla 
zlepšována ve skutcích a v životě. 

� Měli by pedagogové připravovat své studenty, 
budoucí sociální pracovníky na pragmatické 
pracovní postupy, nebo se spíše držet 
konzervativních hodnot?

KonzervativnKonzervativnKonzervativnKonzervativníííí versus  versus  versus  versus pragmatickpragmatickpragmatickpragmatickýýýý p p p přřřříííístupstupstupstup



� Samotné zaměření 
sociální práce, etický 
kodex, ale také zákon 
o sociálních službách 
nám dávají za 
povinnost prosazovat 
legitimní práva a 
zájmy našich klientů

Prosazovat prProsazovat prProsazovat prProsazovat prááááva klientva klientva klientva klientůůůů    čččči i i i 
poskytovat sluposkytovat sluposkytovat sluposkytovat služžžžbybybyby



�  A to jim nestačí. 
Usilují také o 
přemístění samotných 
služeb

Prosazovat prProsazovat prProsazovat prProsazovat prááááva klientva klientva klientva klientůůůů    čččči i i i 
poskytovat sluposkytovat sluposkytovat sluposkytovat služžžžbybybyby

� Nyní někteří lokální politici, kteří se ohánějí zájmy 
části občanů a veřejným pořádkem, usilují o 
vypuzení lidí bez přístřeší či uživatelů drog ze 
svých městských částí. 



� Máme systematicky 
mapovat a 
dokumentovat, jak 
jsou naši klienti 
mláceni policií, jak je 
někde vozí za město?

Prosazovat prProsazovat prProsazovat prProsazovat prááááva klientva klientva klientva klientůůůů versus  versus  versus  versus 
poskytovat sluposkytovat sluposkytovat sluposkytovat služžžžbybybyby



� Máme se vzpírat vůči tomu, že se město zbaví 
domu s převahou neplatičů tak, že jej prodá firmě, 
která rodiny ze sociálně vyloučené lokality vyhodí 
na dlažbu (více či méně elegantně)? Jak 
podporuje exekuční systém?

� Máme dokumentovat případy, kdy jsou rychlou 
záchrannou službou anebo v nemocnicích 
odmítáni k ošetření lidé bez přístřeší ve velmi 
vážném zdravotním stavu? 

Prosazovat prProsazovat prProsazovat prProsazovat prááááva klientva klientva klientva klientůůůů versus  versus  versus  versus 
poskytovat sluposkytovat sluposkytovat sluposkytovat služžžžbybybyby



� Máme tedy jít do konfliktu s městskými 
částmi a obcemi, které nám přispívají na 
provoz a často pronajímají prostory za 
dostupné peníze?

� Máme riskovat, že budou politici blokovat 
zřízení „nepopulárních" stacionárních služeb 
či výpověď z nájmu? 

� Máme riskovat, že nebudeme moci 
poskytovat služby potřebným vůbec? 

Prosazovat prProsazovat prProsazovat prProsazovat prááááva klientva klientva klientva klientůůůů versus  versus  versus  versus 
poskytovat sluposkytovat sluposkytovat sluposkytovat služžžžbybybyby



� Budoucí pracovníci sociálních služeb musí 
být tedy vychováváni k tomu, aby obstáli v 
potenciálních střetech zájmů. 

� Právě morálně teologická paradigmata 
mohou dodávat odvahu a sílu obstát. 

Prosazovat prProsazovat prProsazovat prProsazovat prááááva klientva klientva klientva klientůůůů versus  versus  versus  versus 
poskytovat sluposkytovat sluposkytovat sluposkytovat služžžžbybybyby



� Průměrného hrubý měsíční plat v NZDM činí 
16 724 Kč. Průměrný věk pracovníků zde je 
29 let, a průměrná praxe v NZDM 3,75 roku. 
Pro 49 %  pracovníků byla práce v 
nízkoprahovém klubu prvním zaměstnáním 
(Kocourek, 2012). 

PomPomPomPomááááhat versus bhat versus bhat versus bhat versus býýýýt zabezpet zabezpet zabezpet zabezpeččččenenenenýýýý



� Zakotvení se ve smyslu profesionálního 
pomáhání, nalezení a udržení jiné než 
materiální motivace pro práci v 
nízkoprahových službách, je nutnou 
podmínkou rozvoje oboru.

PomPomPomPomááááhat versus bhat versus bhat versus bhat versus býýýýt zabezpet zabezpet zabezpet zabezpeččččenenenenýýýý



� Pracovníci  nesmnesmnesmnesmíííí prim prim prim primáááárnrnrnrněěěě reagovat  reagovat  reagovat  reagovat 
odporemodporemodporemodporem na r na r na r na růůůůznost a nemznost a nemznost a nemznost a neměěěěli by podlli by podlli by podlli by podlééééhat hat hat hat 
spolespolespolespoleččččenskenskenskenskýýýým stereotypm stereotypm stereotypm stereotypůůůům. m. m. m. Měli by se snažit 
jevům porozumět a při hodnocení vycházet ze 
širšího kontextu. 

� Před deseti lety přicházeli do našeho oboru 
alternativci a nadšenci bez vzdělání. 

� Nyní přichází generace s diplomy z těch 
správných škol. Stává se, že žádné problémy s 
hranicemi nemají, spíše obráceně se jimi obrní a 
budou se chránit před setkáváním s klienty. 

ZZZZáááávvvvěěěěremremremrem



� Základní dovedností pracovníka je 
nacházet příležitosti ke kontaktu, vytvářet 
kontaktní situace, umožňovat, udržovat a 
modifikovat kontaktový děj, a 
prostřednictvím navazujících kontaktů 
doprovázet klienta.“ (Zahradník, 2008). 

ZZZZáááávvvvěěěěremremremrem



� UUUUččččme budoucme budoucme budoucme budoucíííí    
pracovnpracovnpracovnpracovnííííky ky ky ky 
zvzvzvzvíííídavosti a davosti a davosti a davosti a 
zvzvzvzvěěěědavosti!davosti!davosti!davosti!

ZZZZáááávvvvěěěěremremremrem



• ZAHRADNÍK, M., in KLÍMA a kol., JÁ – TY: Pracovník a klient v 
kontaktu – principy a východiska, Kontaktní práce, Česká asociace 
streetwork, 2008

• KLÍMA P. in JEDLIČKA R. a kol. Pedagogika mimo zdi institucí, Děti 
a mládež v obtížných životních situacích, Themis, 2004

• JANEBOVÁ R, O atmosféře strachu v sociální práci, časopis 
Sociální práce / Sociálna práca č. 1/2012

• JANEBOVÁ, R., Dilemata mezi právem a etikou aneb právo 
nezbavuje odpovědnosti, online

• MATTISON, M., Ethical Decision Making: The Person in the 
Process. Social Work, 2000

• KOCOUREK, J. Problematika kompetencí pracovníků 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (online)

• ČAPEK, K., Pragmatismus čili filosofie praktického života. Praha: 
Topič 1918

Použitá literatura:



    DDDDííííky za pozornost!ky za pozornost!ky za pozornost!ky za pozornost!

Ing. AleIng. AleIng. AleIng. Alešššš Herzog Herzog Herzog Herzog

TerTerTerTeréééénnnnnnnníííí programy SANANIM programy SANANIM programy SANANIM programy SANANIM
herzogherzogherzogherzog@@@@sananim.czsananim.czsananim.czsananim.cz

www.sananim.czwww.sananim.czwww.sananim.czwww.sananim.cz

ČČČČeskeskeskeskáááá asociace streetwork asociace streetwork asociace streetwork asociace streetwork
asociace@streetwork.czasociace@streetwork.czasociace@streetwork.czasociace@streetwork.cz

www.streetwork.czwww.streetwork.czwww.streetwork.czwww.streetwork.cz


