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 Injekční uživatelka drog 
otěhotněla a stále se 
objevuje na drogovém 
trhu v centru Prahy.

 Máme jí měnit injekční 
stříkačky? 

Stříkačky pro těhotné? 



Etická dilemata dle Dr. Matisonn

Dr. 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. 
Například: 
• Právo na sebeurčení versus nejlepší zájem klienta. 
• Právo na sebeurčení versus právo na informace dalších 

osob.
• Právo na sebeurčení versus zájmy dalších osob. 
• Zachování důvěrnosti versus právo na informace 

dalších osob. 
• Nejlepší zájem klienta versus zájem dalších osob.
• Zachování důvěrnosti vs. zájmy dalších osob.



 Měníme stříkačky i těhotným a zásobujeme je intenzivně 
HR materiálem (a kyselinou listovou). 

 Snažíme se o navázání vztahu zájmem o to, jak klientce je. 
 Konfrontování se správností toho, co těhotná uživatelka 

dělá, zažívá na drogovém trhu od vrstevníků… 
 Čekáme na příležitosti, kdy můžeme být užiteční… Máme 

rozděleny úkoly v případě náhlého porodu…  
 Máme zkušenost, že poradenství by měl vést ten, kdo má s 

klientkou nejlepší vztah (předání specialistovi bývá 
obtížné)

 ? HR intervence mluvit se všemi klientkami o možnosti 
otěhotnění plošně? Nabízet příspěvky na antikoncepci? 
Platit klientky za úkony práci ve prospěch dítěte? 

Právo na sebeurčení versus 
nejlepší zájem dalších (nenarozených) osob



 Rodič se na drogové scéně objevuje s 
dítětem. 

 Máme jej nahlásit (někam)? 

Právo na sebeurčení versus 
nejlepší zájem dalších osob



 René Descartes: „Každý problém rozdělit na co 
nejjednodušší části, které lze bezpečně poznat.“

 Karel Čapek: „Důležité je, aby budoucnost byla 
zlepšována v myšlenkách a plánech, ale ještě důležitější 
je, aby byla zlepšována ve skutcích a v životě.“ 

 Mezinárodní asociace pro harm reduction (IHRA): 
„Přikládejme význam jakékoli pozitivní změně, které 
člověk užívající drogy ve svém životě dosáhne. Abstinenci 
vnímejme jako žádoucí, ale přitom obtížně splnitelný cíl. 
Jednoznačnou a prvořadou prioritou je udržet uživatele 
drog naživu a zabránit nenapravitelným škodám.“

Pragmatický přístup a filosofie Harm reduction
(snižování „rizik i škod“)



Právo na sebeurčení versus 
nejlepší zájem dalších osob

 Měníme stříkačky i rodičům. Nabízíme čaj pro děti. Jeden 
pracovník zajde zabavit dítě a druhý realizuje výměnu

 Snažíme se o navázání vztahu zájmem, zvědavostí, chválením 
dětí a třeba i povídáním o vlastních dětech. 

 Konfrontování se správností toho, co rodič dělá, zažívá na 
drogovém trhu od vrstevníků… Navíc se tam potkává i s 
policisty. 

 Čekáme na příležitosti, kdy můžeme být užiteční.

 Máme zkušenost, že poradenství by měl vést ten, kdo má s 
klientem nejlepší vztah (předání specialistovi bývá obtížné)

 Vyhodnocujeme, kdy skutečně může dojít k ohrožení dítěte a 
jsme připraveni (po projednání) ke kontaktu s policií a OSPOD.  



 Co děti, které nechali rodiče cestou na drogový trh doma…?  
Potkáváme nejčastěji děti, které jsou v péči někoho jiného z 
rodiny. A také děti rodičů, kteří nemají stabilní bydlení… 
Neblíží se doba reálné chudoby a dětí ve stanech a na 
squatech? 

Právo na sebeurčení versus 
nejlepší zájem dalších osob



Právo na sebeurčení versus 
nejlepší zájem dalších osob



 Na drogovém trhu se objeví osoba v toxické psychóze, např. 
zcela nahá žena prochází Václavským náměstím… nebo není 
nahá, ale domnívá se, že ji všichni intenzivně natáčí a vztekle 
řve na turisty koukající do mobilů…

 Co uděláte? 

Právo na sebeurčení versus nejlepší zájem osoby 
versus nejlepší zájem dalších osob



"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.

• s reálnou budoucností našich klientů“

Kontaktní práce 

PhDr. Petr Klíma, 
(27.9.1955 - 10. 9. 
2010

Filosofie kontaktní (nízkoprahové) práce



 Uživatelé drog v toxické psychóze se objevují na drogové 
scéně čím dál častěji, mívají za sebou desítky 
nedobrovolných hospitalizací. 

 Monitorujeme. Přivolání RZS (případně s asistencí policie) 
vyvoláváme jen v případě, že by mohl daný klient někomu 
ublížit. V případě, že by mohl ublížit sobě (nahá v lednu), 
zkoušíme přivolat pomoc zprostředkovaně. 

• Nepotvrzujeme bludy. Soustředíme se na kotvení klienta v 
realitě. Seskupujeme se do těsného tvaru. 

Právo na sebeurčení versus nejlepší zájem osoby 
versus nejlepší zájem dalších osob



 Injekční uživatelka drog říká, že nemá žádný důvod 
pracovat legálně, protože má stejně tolik dluhů, že by z 
toho nic neměl… 

 Máme mu říct, že to je nečestné a nesportovní? 

Právo na sebeurčení versus 
nejlepší zájem klienta versus zajmy dalších osob 

(společnosti)



 Gary Stanley Becker:  Netrpělivost způsobuje chudobu 
a obráceně. Do trpělivosti se nevyplatí investovat, když 
budoucnost vypadá špatně. Zločin je racionální 
rozhodnutí. Pachatel porovnává výnosy ze zločinu či 
přestupku (co mu to přinese) s náklady zločinu 
(pravděpodobnost odhalení a výše trestu).

 Steiner: Ekonomie sociálního vyloučení (diskriminace –
chudoba – solidární sítě – neefektivní chování

Racionální vysvětlení chování našich klientů 



 Nepodporujeme uživatele drog v úsilí maximalizovat 
své benefity na úkor ostatních. Ale bereme v potaz 
reálné možnosti a reálnou budoucnost. 

 Snažíme se, aby naši klienti museli něco vložit a 
nedosáhli benefitu samotným příslibem. 

 Snažíme se uvažování „Tady a teď“ a „Carpe Diem –
užívej dne“ posouvat na dny příští. 

 Pro někoho, kdo není schopen si ani nechat dávku na 
ráno, přestože mu bude fyzicky špatně, je to, že 
splácení dluhu by bylo fér úvahou z jiné galaxie…

Právo na sebeurčení versus 
nejlepší zájem klienta versus zájmy dalších osob 

(společnosti)



Jsme v intenzivních střetech zájmů?
• Chceme mít dobré vztahy s jinými osobami v síti (politiky, 

úředníky, policisty, zdravotníky...)?  

• Chceme být vnímáni jako profesionálové, nikoliv aktivisté? 

• Zavazujeme se k tomu, že odstraníme (omezíme) negativní 
jevy vůči veřejnému pořádku, které dělají naši klienti?  



 „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 být hledání kompromisu 
mezi požadavky na přizpůsobení se či konformitu a 
dojednávání o pravidlech soužití." (Petr Klíma, 2004)

Filosofie kontaktní (nízkoprahové) práce



Zájem donátorů versus zájem klientů 
versus možnost poskytovat služby?

• Jsme často  v prostorách najatých od obcí. Jiná zařízení našich 
organizací mají dotace či prostory od obcí.

• Čelíme různým nárokům od obcí na podobu naší práce? Je 
dbaní na návratnosti injekčních setů hlavně snahou nenaštvat 
samosprávy? 

• Máme prosazovat práva a oprávněné zájmy našich klientů. 
Nakolik to děláme? Nakolik do naší práce patří „advocacy“? 

• Nakolik jsme schopni upozorňovat například na bytovou 
politiku obcí, nekorektní chování policistů, zdravotníků ? 



Díky za pozornost! 
A co s tím provedeme?
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