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Dvě roviny práce s aktivními uživateli drog 

 



Využití klientů k práci na 

uzavřené drogové scéně: 

Cílová skupina: 

•Dlouhodobý injekční uživatel drog 

•Etablovaný na drogové scéně 

•Schopný předávat informace 

•V pravidelném kontaktu 

•Bez restriktivních omezení 

 

Práce na stabilizaci klienta a 

opuštění drogového prostředí 

Cílová skupina: 

•Uživatel drog 

•Připravený usilovat o změnu 

životního stylu 

•Schopný dodržovat režim 

•Bez restriktivních opatření 

 

 



Cíle: 

•Zvýšení dostupnosti HR 

služeb 

•Posilování peer aktivit v 

komunitě 

•Zpřístupnění služeb skryté 

populaci 

•Schopnost kontinuálně 

pracovat 

 

 

Cíle: 

•Vymanění se z drogového 

prostředí 

•Stabilizace klienta 

•Vytváření pracovních návyků 

•Zprostředkování kontaktů s 

nedrogovým prostředím 

•Posilování kompetencí a 

sebedůvěry klientů 

•Vzdělávání 

•Samostatné uplatnění na trhu 

práce 

 



Způsoby práce: 

 

Způsoby práce: 

•Vzdělávání „HR“ 

•Režim – kontakt 1x týdně 

•Kontrola práce 

•Výchova: „ jak vyjít s většinovou 

společností“ 

•Pracovní terapie – práce na 

drogové scéně 

•Individuální poradenství  - 

„řešení aktuálních problémů“ 

•Motivační trénink ke změnám 

rizikového chování 

•Osobní asistence 

 

 

Způsoby práce: 

•Vzdělávání „rekvalifikace“ 

•Režim – kontakt denně 

•Kontrola procesu změny 

•Výchova: „ jak se stát součástí 

většinové společnosti“ 

•Pracovní terapie – práce mimo 

drogovou scénu 

•Individuální poradenství – 

„práce s dlouhodobým plánem“ 

•Motivační trénink ke změně 

způsobu života a abstinenci 

•Osobní asistence s garancí 

 



Hodnocení 

Kvantitativní: 

•Množství vyměněného inj. 

materiálu (118 277 kusů) 

•Počet klientů zapojených 

do programu (26) 

•Pokrytí rizikových lokalit 

 (72) 

Kvalitativní: 

•Stabilizace klientů 

•Spolupráce s MČ 

•Ověřování znalostí 

problematiky 

•Přestup do „vyšší fáze“ 

 

 

 

 

Hodnocení 

Kvantitativní: 

•Počet klientů zapojených do 

programu (14) 

• odpracované hodiny 

(4738) 

Kvalitativní: 

•Osobní růst 

•Změny  životního stylu 

vedoucí k  abstinenci 

•Fungování v substitučních 

programech 

•Absolvování rekvalifikace 

•Získání práce mimo program 



Zisky klientů 

•Prachy 

•Jsem teréňák ! 

•Maj mě tady rádi 

•Vím, co je za den 

•Dostanu v Káčku víc, 

než jiní 

•Plné břicho 

•Lítačka 

 

 

 

Zisky klientů 

•Nejsem teréňák ! 

•Chodím do práce 

•Nebojím se 

úředníků 

•Nebojím se rodičů 

•Jde to i bez drog 

•Budoucnost 

existuje 

 

 



Děkujeme za pozornost. 

Terénní programy o.s. SANANIM, Na Zderaze 11, Praha 2.   www.sananim.cz, email: street@sananim.cz 

Bez práce  

         nejsou koláče 

http://www.sananim.cz/

