
Obecná idea terénní 
práce 

 vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog 

 

 oslovovat ji 

 

  motivovat ji ke změně chování směrem     
    k méně rizikovému  

=  

minimalizovat zdravotní a sociální poškození  
spojená s užíváním drog jak pro uživatele, tak 

pro celou společnost.  



Principy terénní práce 

nízkoprahový přístup -  vede k maximální 
možné dostupnosti poskytovaných služeb 
pro uživatele drog v prostoru i čase 

 

public health - ochrana zdraví veřejnosti 
 

harm reduction - snižování zdravotních a 
sociálních poškození spojených 
s užíváním návykových látek  

 



Cíle terénní práce 

 Navázat důvěru a motivovat klienty ke kontaktu se 
službami pro uživatele drog 

 Oslovit a navázat klienty z řad minoritních skupin 
obyvatelstva 

 Motivovat klienty k výměně použitého injekčního 
materiálu nebo jeho bezpečné likvidaci  

 Učit uživatele drog “bezpečnějšímu” užívání 
 Učit uživatele zásadám bezpečného sexu 

 Udržet nízký výskyt HIV/AIDS pozitivity 

 Snížit výskyt hepatitidy B,C 

 Snížit počet  úmrtí v důsledku předávkování 
 Motivovat uživatele drog ke změně životního stylu 

směrem k abstinenci 
 Udržet nejvíce exponovaná místa v čistotě (sběr 

odhozených použitých stříkaček a jejich bezpečná 
likvidace) 



Aktivity nutné k dosažení cílů 

První kontakt 
Sběr odhozeného injekčního materiálu 

Výměnný program  
Zdravotní a sociální poradenství, 
zdravotní ošetření  
Motivační trénink a případová práce 

Krizová intervence 

Výroba a distribuce informačních 
letáků  
Vzdělávání uživatelů 



První kontakt 

Aktivní – ( ofenzivní, přímý)  
   impulsem k navázání kontaktu je  aktivita 

pracovníka 

 

Pasivní – (defenzivní, zprostředkovaný) 
   impulsem k navázání kontaktu je  
   aktivita klienta 

 



Aktivní první kontakt 
 

Potenciální klient osloven přímo pracovníkem 

Typický především pro menší, případně více 
skrytou drogovou scénu 

Typický pro terénní práci v menších městech a 
programy s menším počtem klientů 

Vhodný pro mapování drogové scény 

Rizikovější v aspektu navázání klienta a získání 
jeho důvěry 

Klade větší důraz na odborné a komunikační 
schopnosti pracovníka 

 



Aktivní první kontakt 
výhody 

 

rychlejší získání klientely v počátku 
fungování programu 

 

Možnost „vybírat si“ klientelu 

 

Navázání klientů v nové lokalitě 

 

 



Aktivní první kontakt 
nevýhody 

Rizikovost pro pracovníka (agrese) 
Riziko odmítnutí klientem (strach, 
nedůvěra) 
Riziko narušení klientova soukromí 
Riziko nerozeznání potencionálního 
klienta 

Riziko stigmatizace klienta 

Nenutí klienta „formulovat zakázku“ 
 

 



Pasivní první kontakt 
Potenciální klient oslovuje pracovníka sám, nebo 
na doporučení jiného klienta 

Typický především pro větší, anonymnější, 
otevřenou drogovou scénu 

Typický pro terénní práci ve velkých městech a s 
velkými počty klientů 

„Bezpečnější“ v aspektu navázání klienta a 
získání jeho důvěry 

Převládající v případě přetížení programu 

Méně časově a personálně náročný 

 



Pasivní první kontakt 
výhody 

„Bezpečnost“ pro pracovníka (agrese) 
„Bezpečnost“ pro klienta (strach, 
nedůvěra) 
Nižší riziko narušení klientova soukromí 
Nižší riziko nerozeznání potencionálního 
klienta 

Nižší riziko stigmatizace klienta 

Nutí klienta „formulovat zakázku“ 
 



Pasivní první kontakt 
nevýhody 

pomalejší získání klientely v počátku 
fungování programu 

nemožnost „vybírat si“ klientelu 

Výrazně omezuje možnosti mapování 
drogové scény 

Nízká efektivita v případě malé,nebo 
skryté cílové populace 

 



Obecné zásady prvního kontaktu 
Nezahltit - nepodlehnout pocitu, že klientovi při prvním kontaktu musíme 
předat všechny potřebné informace 

 

Předat základní informace - za úspěch se dá zpravidla považovat, když se 
nám při prvním kontaktu podaří klientovi vysvětlit kdo jsme, kde a kdy nás 
najde a ve stručnosti, co mu můžeme nabídnout 

 

Netlačit - předávání informací závisí na klientově ochotě komunikovat 
 

Vyhovět zakázce - můžeme se spokojit čistě s vyhověním klientově 
zakázce, nabízet jen velmi málo a aktivitu nechat víceméně na klientovi 

 

Pocit bezpečí - dostatečným uspokojením pro klienta i pro pracovníka bude, 
podaří-li se při prvním kontaktu navodit atmosféru, ve které se klient bude 
cítit bezpečně a přirozeně 

 

Důvěra - podaří li se v klientovi vzbudit pocit důvěry, je to velmi dobrý 
základ pro to, aby se rozhodl naše služby využívat i později 

 

Budování pravidelného kontaktu -  podaří li se nám klienta při prvním 
kontaktu neodradit,  bude na předávání informací a případovou práci dost 
času později. 



Sběr odhozeného injekčního 
materiálu 

každý pracovní den od 14.00 do 19.00 

  

provádí také tým 10. externích terénních 
pracovníků 

 

nabízíme možnost likvidace inj. materiálu 
po telefonické domluvě 



Výměnný program 

 

Distribuce čistého injekčního materiálu 

AL folie, alkoholových  tamponů,  filtrů, 
kyseliny askorbové, sterilní vody do injekcí a 
drobného zdravotnického materiálu  
distribuce kondomů  
motivace uživatelů drog k bezpečnější 
aplikaci 

motivace k výměně injekčního materiálu 

motivace k bezpečné likvidaci stříkaček a 
jehel    

 
 



Zdravotní a sociální poradenství, 
zdravotní ošetření  

adresář sociálních a zdravotnických 
služeb  
aktuální seznam léčeben a detoxifikačních 
oddělení  
možnost ošetření běžných drobných 
poranění 
Zprostředkování kontaktu 

asistenční služba 

 

 



Konkrétní typy sociální práce 
s uživateli drog  

zprostředkování detoxu, léčby 

hledání zaměstnání 
hledání ubytování 
vyřizování dokladů (OP, zdravotní 
pojištění) 
kontakt se zdravotnickými institucemi 
kontakt s policií, se soudy (probačními 
pracovníky)  



Motivační trénink a případová 
práce  

pomáhají navázat a udržet kontakt s 
klienty  

motivování klientů směrem ke změně 
životního stylu, léčbě a abstinenci  
klient ve spolupráci s pracovníkem hledají 
optimální přijatelné řešení aktuální situace  
motivace k navázání kontaktu se 
zdravotnickými či sociálními zařízeními  
referování klienta do léčebných zařízení  



Krizová intervence  

služba pro klienty v debaklových stavech  
jednorázová intervence  
cílem je stabilizace klienta v prostoru a 

čase  
 

= pomoc s nalezením východiska a předání 
do péče specializovaného zařízení  



Výroba a distribuce informačních 
letáků  

tiskoviny nejsou volně k dostání, ale jsou určeny 
výhradně uživatelům drog  
slouží především jako preventivní, vzdělávací 
materiál  
kladen důraz na minimalizaci zdravotních a 
sociálních rizik spojených s užíváním drog  
objektivně informují o dostupných formách 
pomoci a kontaktech na kontaktní a léčebná 
zařízení 
 



Vzdělávání uživatelů  

prováděno přímo na ulici  
 

formou diskuse, letáků, brožur a přímého 
nácviku dovedností  

 

 využití metody „ sněhové koule“ 



Externí terénní pracovníci 

tým sestavený z aktivních uživatelů 

 

pracují především na tzv. uzavřené 
drogové scéně 

 

 provádí na uzavřené scéně obdobné 
činnosti jako tým profesionální 

 

výraznou roli hraje „ peer prvek „ 
 



Romský terénní program 

Osobnost romského pracovníka 

 

Navázání klientely 

 

Používání odlišných strategií 
 

Direktivnost 

 

Trpělivost 
 

Návazná péče 

 



Specifické skupiny klientely 

Nutnost volit specifický přístup, ale ne 
nutnost vytvářet specifická zařízení 

 

 Často velmi komplikovaná sociální, 
zdravotní, či právní situace 



 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 


