
Terénní programy SANANIM a jejich vliv na formování práce s lidmi užívajícími drogy v ČR 
 
Historie TP SANANIM 
Terénní programy (TP) SANANIM fungují již od roku 1994. Vznikly jako první terénní program pro 
uživatele drog v ČR. Program vycházel z chodu Kontaktního centra SANANIM.  
Jde o terénní službu, určenou především problémovým uživatelům drog. Od počátku kromě 
profesionální terénní práce rozvíjíme tzv. peerwork, vrstevnickou práci realizovanou samotnými 
uživateli drog. Od roku 1996, vydáváme časopis Dekontaminace určený injekčním uživatelům drog. 
Časopis ovlivňuje postoje a chování uživatelů drog, vychází v nákladu 6 500 kusů a je distribuován 
více než 70 nízkoprahovými službami z celé ČR.  Díky práci kolegy Luďka Kalouska1 jsme se výrazně 
podíleli na vymezení role terénního pracovníka a etiky oboru. Na přelomu tisíciletí jsme se inspirovali 
se zahraniční praxí a přinesli koncept kódování, tedy anonymní identifikace injekčních uživatelů drog. 
Pro tyto nevýhody i pro v úvodu zmíněnou stigmatizaci jsme se rozhodli označení projektu Romský 
terénní program SANANIM změnit. Do projektu jsme zařadili i práci  s uživateli drog ze zemí bývalého 
Sovětského svazu. Od roku 2002 jsme se začali zaměřovat na práci s uživateli drog z romského 
prostředí, kdy vznikl Terénní program SANANIM.  Od roku 2005 jsme s pomocí rodilých mluvčích 
začali pracovat s uživateli drog ze zemí bývalého Sovětského svazu. V roce 2010 jsme rozšířili naši 
terénní práci o mobilní formu v rámci tzv. sanitky a tak jsme zřídili samostatné zázemí pro peerwork a  
nízkoprahové zaměstnávání na adrese Sokolská 26. Po roce 2012 jsme se začali intenzivněji věnovat 
case management určený některým klientům s komplikovanými obtížemi. Proto jsme  změnili název 
projektu Romský terénní program SANANIM na Terénní program SANANIM 2 pro skupiny se 
specifickými potřebami. 
 
Hodnotová východiska 
Jde o nízkoprahovou službu pracující v přirozeném prostřední cílové skupiny metodou kontaktní 
práce, jejíž cílem je  snižování zdravotních a sociálních škod působených užíváním drog a 
zprostředkování léčby závislosti na drogách. Významnou součástí terénních programů je výběr 
použitého a distribuce sterilního injekčního materiálu a dalších prostředků pro méně rizikové užívání 
drog.  
K hodnotovým východiskům pro terénní program je filosofie Harm Reduction. Jde o strategie či 
přístupy snižování a minimalizace poškození u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou 
motivováni k tomu, aby užívání zanechali. Při Harm Reduction strategii se pragmaticky zajímáme o 
aktuální chování uživatele drog a hledáme oblasti, v nichž by se mohl chovat méně rizikově (např. volit 
bezpečnější způsob aplikace, volit bezpečnější místo aplikace, filtrovat drogu před aplikací a 
podobně). Snižování rizik se může volně opřít o výrok významného francouzského myslitele René 
Descartes2: „Každý problém rozdělit na co nejjednodušší části, které lze bezpečně poznat.“ Každý 
problém tedy se může měnit a zmírňovat tím, že jej rozdělíme na nejjednodušší část, u níž budeme 
usilovat o změnu a zmírnění problému.“   
Karel Čapek:3 „Důležité je, aby budoucnost byla zlepšována v myšlenkách a plánech, ale ještě 
důležitější je, aby byla zlepšována ve skutcích a v životě.“ 
Stanovisko Mezinárodní asociace pro harm reduction (IHRA)4 formuluje filozofii harm reduction (mimo 
jiné) takto: 
„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. 
Zásadní je důstojnost a empatie k lidem užívajícím drogy. Nálepkováním dochází k marginalizaci 
uživatelů drog i jejich rodin a vytváření překážek, které brání v tom, aby jim mohla být poskytnuta 
pomoc. Terminologie a užívaný jazyk by měly vždy odrážet respekt a toleranci. 
Mnohé politiky a praktiky vědomě, či nevědomě vytvářejí a zvyšují rizika a negativní důsledky, jimž 
jsou uživatelé drog vystaveni. Je nutné usilovat o jejich přehodnocení. 
Je zapotřebí, aby se na rozhodnutích, která mají vliv na jejich život, podíleli také uživatelé drog.“ 

                                                           
1 Kontaktní práce 
2 Rozprava o metodě. Přeložila Věra Szathmáryová-Vlčková; doslov a poznámky Jan Patočka. Jan Laichter, Praha 
1933 
3 Karel Čapek, Pragmatismus čili filosofie praktického života. Praha: Topič 1918 
4 IHRA: Prosazování přístupu Harm reduction v celosvětovém měřítku.  What is Harm Reduction? A position 
statement from the International Harm Reduction Association, London, United Kingdom, Czech, April 2010 



Metoda snižování rizik umožňuje pracovníkům nízkoprahových služeb nepropadat panice či zoufalství 
při práci v situacích a s klienty s „špatnou či neradostnou prognózou“.  Díváme se na cíle našich 
služeb optikou metody snižování rizik. 
Dále jde o nízkoprahový princip (také nízkoprahovost) znamená uvědomělou práci poskytovatele 
s nastavením psychologických, prostorových a časových podmínek služby vnímaných cílovou 
skupinou. Poskytovatel usiluje o takové nastavení podmínek, aby jednotlivci z cílové skupiny nebyli 
odrazováni  od čerpání služby. V terénní práci jde především o dosažení tzv. skryté populace 
uživatelů drog (Rhodes, T., Terénní práce s uživateli drog, zásady a praxe, 1999.) Dalším 
východiskem je metoda kontaktní práce, což je dle Klímy a Zahradníka (Kontaktní práce, 2008) 
„profesionální aktivita (odborně nízkoprahově organizovaná sociální a sociálně pedagogická činnost) 
zaměřená na zvědomování možností změn sociokulturního prostředí člověka (a odvislého životního 
způsobu) a ovlivňování průběhu těchto změn prostřednictvím aktivního doprovázení (vytváření a 
udržování pomáhajícího a podporujícího kontaktu).“ 
Kalina, K., Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí, 2001 definuje Terénní 
programy pro problémové uživatele drog takto: „jejich souhrnným cílem je usnadnit zlepšení 
zdravotního stavu a omezit s drogami spojená rizika a poškození u jednotlivců a skupin, kteří nejsou v 
kontaktu s existujícími zdravotními, zdravotně-sociálními a sociálními službami a s běžnými zdravotně 
výchovnými (osvětovými) programy, tj. s tzv. skrytou populací.“  
Terénní programy nabízí a poskytují možnost kontaktu bez administrativních nároků na registraci, 
včetně možnosti zůstat v anonymitě či mít anonymně vedenou dokumentaci. Abstinence tedy není 
podmínkou čerpání služeb.  
 
Terénní programy SANANIM kombinují tyto typy práce:  
 
a) v prostředí otevřené drogové scény, tedy na veřejných prostranství s výraznou koncentrací 
uživatelů drog,   
 
b) práci na uzavřené drogové scéně, s nároky na bezpečí uživatelů při výměnném programu. 
Terénní pracovníci na uzavřené drogové scéně mohou docházet i do míst, kde uživatelé drog bydlí.  
 
 
c) Specifickou odnoží je tzv. vrstevnická práce (rovněž označovaná jako indigenní, externí, anglicky 
peerwork), kdy terénní práci realizují vrstevníci, tedy aktivní uživatelé drog, kteří jsou vzděláváni 
v oblasti bezpečného braní a chtějí pomáhat dalším lidem užívajícím drogy.  
 
Terénní práce se závislými umožňuje společnosti: 
- navazovat kontakt s klientem-uživatelem nelegálních návykových látek a předat mu informace 

o nabídce odborné pomoci 
- snižovat zdravotní a sociální rizika a poškození související s užíváním drog 
- motivovat klienta ke změně životního stylu, jehož součástí je i abstinence od návykových látek 
- bránit šíření HIV/AIDS, hepatitid a dalších infekčních chorob (jak formou vzdělávání, tak 

testování a asistence do léčby, tak formou likvidace použitého  injekčního materiálu) 
- měnit rizikové chování směrem k bezpečnějším modelům v chování v oblasti užívání 

návykových látek a sexu 
 
Vymezení  role terénního pracovníka 
Díky práci kolegy Luďka Kalouska5 jsme se výrazně podíleli na vymezení role terénního pracovníka a 
etiky oboru nízkoprahových služeb. Luďěk Kalousek definuje roli takto:   
„Obsah role terénního pracovníka lze vyjádřit jako soubor několika dílčích rolí:“ 
− člověk zvenku 
− odborník 
− zaměstnanec – profesionál 
 
Celková role je tedy složením obsahů jednání těchto tří „podrolí“. Roli terénního pracovníka lze tedy 
definovat jako „člověka zvenku−odborníka−zaměstnance−profesionála“. Vymezením hranic všech 
těchto „menších rolí“ lze dobře označit hranice role základní. Určitým typem pracovníků může být 
jasně vymezená role vnímána až jako sterilní, nepřirozená, snad také neosobní. Je−li role chápána 
správně, neubírá nijak pracovníkovi jeho přirozenost, autenticitu ani lidskost. Různé role jsou běžnou 
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součástí života každého člověka. V podstatě se dá říci, že definování role terénního pracovníka je jen 
způsob, jak vyjádřit rozsah kompetencí a hranic člověka pracujícího v terénních programech. 
Přijetí role terénního pracovníka neznamená ani nesmí znamenat užívání nějaké masky. Osobnost 
člověka jedná v roli terénního pracovníka zcela autenticky a v žádném případě „nepřehrává“. Role 
pracovníka vymezuje okruh jednání, aktivity osobnosti pracovníka. 
 
Člověk zvenku 
Podstatou této role jsou 3 základní obsahy: 
− člověk 
− zvenku 
− bezpečný 
Jsem člověk (mám cíle, motivy, pocity i nálady) 
Základem tohoto obsahu je přirozenost ve smyslu autentičnosti a otevřenosti. „Jsem člověk“ znamená, 
že přicházím Já v roli pracovníka, ne s maskou nebo přetvářkou, ale se svými cíli, motivy, pocity a 
náladou. 
Předpokladem práce je, že terénní pracovník je motivován, a zároveň je schopen takového kontaktu. 
Je−li tomu jinak, nebude nikdy vykonávat kvalitní práci. Získání důvěry je jedním ze základních kroků 
při modelování dobrého kontaktu. „Přehrávající“ člověk vysílá různé nevědomé signály, jimiž narušuje 
„poctivost“ své masky. Takto ruší nebo kazí kontakt a klientem může být vnímán až jako nebezpečný. 
Tím nejen ničí možnost kontaktu i pro ostatní kolegy, ale ohrožuje i postavení ostatních pracovníků 
týmu a své postavení na drogové scéně. 
Jsem člověk, osobnost. Ta promítá do role pracovníka svoji osobní motivaci k této práci, vztah k lidem 
obecně, vztah k různým typům lidí, své celkové ladění i okamžitou náladu. 
Osobní motivace ke kontaktům (a práci vůbec) jsou tedy různé, stejně jako je různé i to, co každý 
pracovník od kontaktů očekává. Znalosti a poznávání osobní motivace jsou důležité pro bezpečnost 
klienta jak (např. chuť pracovníka ovládat druhé, manipulovat lidmi, nebo naopak je „zachraňovat“), 
tak i pracovníka (např. cesta, jak se dostat k drogám a začít je brát). Poznání vlastní motivace není 
otázkou jednoho dne, ale jedná se dlouhý proces uvědomování si jednotlivých pocitů a hledání a 
pojmenování jejich základu. Rozpoznání nezdravé motivace by mělo vést nejméně k pečlivé supervizi. 
Velmi užitečným je v každém případě dobrý sebezkušenostní výcvik. Neznalost osobní motivace vede 
také ke kratší „životnosti“ pracovníka, k jeho dřívějšímu „vyhoření“. 
Vztah k lidem obecně nebo vztah k určitému typu lidí je další věcí, kterou osobnost dává do role 
terénního pracovníka ze sebe. Vnímání cílové populace, i jejích jednotlivců, je velice blízce spojeno s 
osobní motivací, protože jádrem práce je kontakt s těmito lidmi. 
Pracovník, jehož motivy vycházejí hlavně z potřeb ochrany společnosti před nebezpečnými infekcemi, 
vnímá cílovou populaci jako ohrožující a jeho vztah k ní může být až negativní. Takový pracovník bude 
mít s kontakty větší problémy a může se snažit o určitou masku. V extrémní podobě je člověk tohoto 
typu jako terénní pracovník nevhodný. Na druhé straně spektra je sympatizant, člověk, který může 
jednotlivce nebo i toxikomany jako celek až obdivovat. Jeho vztah k cílové populaci je vyloženě 
kladný. Nemá problémy s kontakty, spíše může mít problémy s kolegy. Tento extrém je stejně 
nevhodný: Jeho postoje a jednání mohou klienty utvrzovat v jejich jednání a oddalovat tak jejich 
(případnou) léčbu. Vztah osobnosti pracovníka k cílové populaci by se tedy měl „vejít“ do modelu role 
pracovníka terénních programů, v určitém poměru kladného vztahu ke společnosti a kladného vztahu 
k toxikomanovi jako jednotlivci, člověku. Existence jistých antipatií k určitému typu osobnosti nebo ke 
zcela konkrétnímu klientovi se nedá u žádného pracovníka vyloučit. Záleží jen a jen na pracovníkovi, 
nakolik je schopen s těmito postoji pracovat (často se jedná o předsudky nebo generalizace či 
projekce). 
Vždy lze přenechat kontakt tohoto typu kolegovi. Podobně i silné sympatie směřující k jinému než 
profesionálnímu vztahu mohou pracovníka vyvést až za hranice jeho role. Formování kontaktu v rámci 
jiného než profesionálního vztahu (např. kamarádského, milostného) zavírá pracovníkovi možnost 
poskytnout klientovi celý obsah nabídky role terénního pracovníka. 
Otázkou je, nakolik může špatně laděný pracovník klienty od kontaktu odrazovat. V tomto případě platí 
více než kdy jindy, že kontakt lze nechat kolegovi a jen pomáhat. Případné chronické špatné naladění 
pracovníka může být i signálem „syndromu vyhoření“ a nemělo by se podceňovat. 
 
Jsem zvenku (jsem člověk, který nemá problémy s drogami) 
Cílová populace terénních programů, intravenózně závislí uživatelé drog, jsou jako skupina 
společností neakceptováni. Terénní práce se snaží tuto propast zmenšit a umožnit tím narkomanům, 
kteří se rozhodli se závislostí skončit, návrat a začlenění zpět. Toxikoman se stýká s terénním 
pracovníkem, který přichází ze společnosti, a udržuje s ní takto kontakt. V tuto chvíli společnost nestojí 



proti němu jako obvykle. Tím se oslabují jeho pocity vydělení a odcizení. Narkoman skrze terénního 
pracovníka nevidí jen „záda“ společnosti, což je velice důležité při rozhodování pro léčbu. Aby mohl 
terénní pracovník plnit tuto funkci, je nezbytné, aby zůstal „čistý“, to znamená člověkem, který drogy 
neužívá. Jedině tak může působit jako relevantní zástupce společnosti. Znamená to neodkrývat před 
klientem své případné současné experimenty nebo zkušenosti s drogami včetně alkoholu. Alkohol 
jako droga společností akceptovaná je často toxikomany vnímán velice negativně, také i jako droga 
lidí, jejichž společenský status je ještě nižší než společenský status toxikomana. Alkohol, stejně jako 
užívání ilegálních drog, snadno diskvalifikuje dobrou pozici terénního pracovníka na drogové scéně. 
Neodkrývat své případné současné zkušenosti (nebo snad problémy) s drogami nebo alkoholem 
neznamená, že jsem jako pracovník nucen ke lži. Autentičnost je opět základním předpokladem 
dobrého vedení kontaktu. Např. na přímou otázku klienta po zkušenostech s drogami mohu (pokud 
taková zkušenost existuje) jasně odpovědět o minulosti v dokonavém slovesném vidu, např. 
„vyzkoušel jsem, měl jsem LSD“ (pozor na taková sdělení kolegovi, který by podobné zkušenosti mohl 
odkrýt i náhodným posluchačům, včetně klientů). Zpráva, kterou klientovi takto předávám, jasně říká, 
že jsem člověk, který drogám rozumí, více či méně ho zajímají, ale nemá s nimi problémy! Existují−li 
tyto problémy, může pracovník zle poškodit postavení terénních pracovníků na scéně. Jsou důvodem 
při nejmenším k důkladnému posouzení situace supervizorem. 
Hranicí role je pak intoxikace v pracovní době, odkrývání soukromých zkušeností s ilegální drogou 
nebo alkoholem nebo  problémy pracovníka s drogami nebo alkoholem. 
 
Jsem bezpečný (můžeš mi věřit) 
Klient musí vědět o bezpečnosti terénního pracovníka a jeho loajalitě. Důvěra je velice křehká a je 
třeba dbát nevyšší opatrnosti, aby nebyla narušena. 
Provádím−li výměnu, snažím se jednat co nejméně nápadně. Snažím se minimalizovat 
pravděpodobnost situací, kdy jsem spolu s klientem kontrolován policií. Snadno tak mohu ukazovat na 
klienta jako na toxikomana. Jakýkoli veřejný kontakt s policií je nebezpečný, proto se snažím chovat 
„nevyzývavě“ a nenápadně. Stále ovšem platí autenticita. 
Pracovník neposkytuje nikomu informace o klientech, ani rodičům. Spolupracuje pouze s klientem, 
nebo s následným léčebným zařízením při předávání klienta. Existují úkony, které se mohou klientovi 
jevit jako ohrožující, a přesto je pracovník nemůže vynechat ze své pracovní náplně. Mohou to být 
např. zápisy o výměnném programu. Prevencí je vysvětlování smyslu záznamů (zjištění počtu klientů, 
výměna informací mezi pracovníky.  
 
Odborník 
Role odborníka je tvořena dvěma základními obsahy: 
− učitel 
− žák 
 
Jsem učitel (jsem odborník přes drogy a braní, poslechni radu) 
Aby mohl terénní pracovník ukazovat na různé bezpečnější techniky užívání drog a manipulace s nimi 
a na různé bezpečnější modely chování, je nezbytné, aby jeho znalosti o drogách, užívání těchto látek 
a o tématech s drogami souvisejícími byly co možná nejvyšší. Proto je samozřejmé, že práce 
pracovníka se neodehrává jen na ulici, ale také ve studovnách, knihovnách, i doma, čtením odborné 
literatury a vzděláváním se. Terénní pracovník se snaží vybudovat si na drogové scéně pozici 
odborníka, který „nebere“ a jehož názor má určitou váhu. (Srovnej lékař a jeho pacient – doktor sám 
není nemocný, přesto umí o nemoci poradit). Vytvoření takovéto pozice je výsledkem dlouhodobého 
procesu a pozice není neotřesitelná. 
Z kvalitní pozice odborníka těží pracovník především autoritu. Informace nebo rady jím podané jsou 
považované za platné a cenné a jsou klienty lépe přijímány a užívány. V rámci intervence je ovšem 
nutné rozeznat hranice, kde se jedná již o silně manipulační nebo nátlakové a agresivní techniky, a 
tedy o zneužití autority role. 
Jako pracovník terénních programů musím být připraven zodpovědět nejrůznější dotazy týkající se 
drog a způsobů jejich užívání. V žádném případě si nemohu vymýšlet. Kromě profesionálních 
dovedností (výcviky v nonverbální komunikaci, prvního kontaktu, krizové intervence) se snažím stále 
doplňovat i své odborné znalosti, především v tématech blízkých cílové populaci, látkám a způsobům, 
jakými tyto látky (zne)užívají. 
Nesouladem s rolí je pak  podávání nepřesných informací a neověřených rad, zneužití autority. 
 
Jsem žák (ty jsi odborník na svůj stav, uč mne o něm) 
Pozice žáka, člověka, který je učen, nijak nesnižuje autoritu odborníka – pracovníka terénních 



programů. Zůstává odborníkem na obecné otázky týkající se drog a jejich bezpečného užívání. Jeho 
role žáka se týká subjektivních motivací a chování klienta, které se snaží poznávat a rozumět jim. To 
je nezbytné pro úspěšné vedení klienta k pozitivní změně jeho rizikového chování. 
Základem tohoto obsahu je porozumění. Jako žák se snažím pochopit co nejpřesněji a nejdokonaleji 
obsah klientova sdělení. Klient nemusí být někdy schopen určité své motivy nebo pocity zformulovat. 
Často si také zpětnou vazbou ověřuji, že jsem pochopil obsah sdělení správně (formulace : 
„rozumím−li ti dobře, tak…“; „říkáš tedy, že…“; apod.). Osvojení si těchto komunikačních dovedností je 
pro kvalitní práci terénního pracovníka nezbytné (kurz prvního kontaktu, nonverbální komunikace,…). 
Hranicí role je posuzování klienta na základě předsudků. 
 
Zaměstnanec – profesionál 
I tato role je tvořena více obsahy: 
− zaměstnanec 
− profesionál 
 
Jsem zaměstnanec (beru mzdu za to, co dělám; jsem v práci) 
Zaměstnanecká role terénního pracovníka je stejná jako jiná zaměstnanecká role. Vyplývá z ní určitá 
zodpovědnost a určité povinnosti, které si pracovník nemůže svévolně přizpůsobovat (např. 
dodržování pracovní doby). Mohou se vyskytnout situace, kdy z důvodů vlastní bezpečnosti nebo 
jiných vážných důvodů musí pracovník předčasně ukončit svoji práci. Platí to i v případě, kdy by svým 
okamžitým laděním nebo stavem mohl rušit nebo jinak odrazovat klienty, nebo poškozovat dobrý 
status své role. Jako pracovník ale nesmím zapomínat na svou roli zaměstnance a z ní plynoucí 
odpovědnost. 
Lze říci, že tak jako se obsah identifikace „jsem člověk“ v definici role „člověk zvenku“ snaží definovat 
hranice loajality pracovníka vůči své vlastní osobnosti, tak se snaží obsah identifikace „jsem 
zaměstnanec“ rozeznat hranice loajality pracovníka ke své práci a k zaměstnavateli. Tak jako se 
člověk snaží uspokojit skrze práci své potřeby, své motivace, musí se zaměstnanec snažit uspokojit 
potřeby a požadavky zaměstnání. Přitom tak nemá činit na úkor své osobnosti, ale naopak ji uplatnit, 
nechat ji, aby se realizovala. Budu−li jako zaměstnanec ochuzovat své potřeby, velice brzy budu v 
práci nešťastný a „vyhořím“. Budu−li jako pracovník zapomínat na požadavky zaměstnání, velice brzy 
selžu a budu bez práce. 
V žádném případě to neznamená, že potřeby zaměstnání se nutně liší od mé osobní motivace. Spíše 
existuje různá hierarchie činností, které preferuji jako osobnost a jako zaměstnanec. Exemplárním 
příkladem společných potřeb je potřeba jasných hranic role, které pracovníka chrání jako osobnost i 
jako zaměstnance. 
Dalším, velmi důležitým bodem tohoto obsahu je jednání pracovníka mimo jeho roli v zaměstnání. 
Svým způsobem je role zaměstnance se svojí loajalitou k zaměstnání stálá a zůstává pracovníkovi i v 
době volna. Jakékoli jednání, které by zapříčinilo poškození zaměstnání nebo zaměstnavatele, je 
přestoupením hranic této role (např. pracovník nemůže ve svém volném čase prodávat drogy apod.). 
 
Jsem profesionál (vím, co je role, znám její hranice) 
Podstatou tohoto obsahu je ochrana klienta, pracovníka i programu. Osobnost pracovníka si hledá 
cesty a vede ho k uspokojování osobní motivace. Vědomí zaměstnanecké role vede pracovníka k 
uspokojování požadavků zaměstnání. Profesionalita pracovníka propojuje oba tyto obsahy a v 
pracovníkovi je staví do určitého poměru ke klientovi. 
Jako pracovník – osobnost jsem veden vlastní motivací, jako pracovník – zaměstnanec jsem veden 
cíli zaměstnání, a jako pracovník – profesionál znám přesně, kam až mohu dojít, znám dobře hranice 
role a jejich význam. 
Překročení kompetencí role je pracovník schopen se dopustit jak z osobních důvodů (např. vztah 
pracovník – klient sklouzl do osobní roviny a jako zdravý je nadále neudržitelný), tak i z „potřeb“ 
zaměstnání (např. pracovník si nechá tetovat obličej – domnívá se, že se stane přitažlivější pro 
populaci klientů a zlepší tak své postavení na drogové scéně). Dimenze profesionality by měla být 
oním brzdným mechanismem, který včas označí takové jednání za překračování hranic role 
pracovníka. Nástrojem obsahu profesionála je stálé vědomí jasných hranic role pracovníka a stálé a 
jasné vědomí vlastních možností. K profesionalitě pracovníka patří také schopnost reflexe svého 
jednání a postojů a snaha o maximální upřímnost k sobě samému. Je důležité si uvědomovat své 
osobní motivy a potřeby, které si prostřednictvím profese naplňuje. Znamená to být v kontaktu sám se 
sebou a reálně vnímat sebe sama (např.  jako člověka, který se více obětuje, rozdává potřebným, 
nebo jako člověka dělajícího práci, která ho baví, uspokojuje). 
 



 
Zavedení kódování 
Inspirovali jsme se zahraniční praxí a přinesli systém kódování, tedy anonymní identifikace injekčních 
uživatelů drog. Dlouhodobě probíhali diskuse o tom, jak evidovat informace o klientech a přitom 
zachovat možnost anonymity.  Mgr. Petr Hrdina a další kolegové se inspirovali ze zahraničí a začali 
způsob kódování propagovat v České Republice.  Tento způsob kódování řeší tyto problémy: „Jak 
mám popsat kolegovi, komu má zítra dát ten seznam agentur zprostředkujících práci, když jsme 
anonymní služba a nemůžeme si psát vaše jména? A jak máme těm, kteří nás financují, prokázat, 
kolika lidem jsme byli užiteční?“ Od toho zde jsou kódy jako jednoduchá anonymní dokumentace. Kód 
má každý jedinečný, resp. byla by to velká náhoda, kdyby byly dva stejné.  
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kód není povinný, tedy pokud jej klient nechce (nevěří nám, bojí se, je podezřívavý), tak jej mít 
nemusí, v tom případě si zapíšeme pouze NC - bez kódu. Po nějaké  době došlo k rozšíření tohoto 
způsobu v celé ČR.    
 
Zkušenosti z Romského Terénního programu SANANIM 
Nejdříve se pokusím vypořádat s nekorektností, kterou může být samotné používání označení Rom, 
Romové, romský. V českých poměrech je "Romství" paušálně připisováno těm, kteří splňují 
fyziognomické znaky Roma (velmi zjednodušeně jsou tmavší pleti, mají tmavší vlasy, určitý způsob 
vyjadřování) (LAURENTOVÁ, 2010). To ovšem neznamená, že se dotyční sami hlásí k romské 
národnosti či etnické příslušnosti. Naše oprávnění označovat celé skupiny osob, se kterými 
pracujeme, za Romy, je tedy problematické. Korektní by bylo označovat tak jen ty, kteří se k „Romství“ 
sami hlásí. Ale to bych mohl obtížně pojmenovávat cílové skupiny.  Pokud tedy v následujícím 
příspěvku píšu o Romech, dovolte mi tak označovat osoby, jimž je „Romství připisováno“. Zároveň, 
protože vycházím z perspektivy terénní práce, píši v rámci celého textu o osobách, které žijí v sociálně 
vyloučených lokalitách či jsou ohroženi sociálním vyloučením a chudobou.  
Romský terénní program je součástí Terénních programů SANANIM od roku 2002. Náš Romský 
terénní program pracuje s uživateli drog a jejich rodinami, kteří: 
- jsou v našem prostředí označovaní za Romy 
- bydlí či jejich rodiny bydleli v Praze, především na Smíchově, v Karlíně, Libni, Nuslích a na Žižkově, 
na Černém mostě 
- jsou ohroženi sociálním vyloučením. 
Původní myšlenka pro vznik programu vzešla s filosofie romských aktivistů: Rome Romeha, Gadžo 
Gadžeha (Romům by měli pomáhat Romové, Gádžům gádžové).  Program výrazně přispěl k navázání 
kontaktu a otevření služeb pro uživatele drog v Praze, kteří do té doby nebyly v kontaktu se službami. 
Rovněž přispěl k tomu, že se romští klienti i neromští terénní pracovníci ujasnili pravidla vzájemné 
spolupráce a komunikace. Postupně došlo k posunu v tom, jak program vnímáme. Opustili jsme 
myšlenku Rome Romeha, protože jsme si uvědomili, že “Romství“ není samo o sobě klíčem ke 
spolupráci. Náš první romský terénní pracovník Milan Horvát byl především známou a respektovanou 
osobností v romské komunitě, respektovaným muzikantem. Uvědomili jsme si, že vrstevnická identita 
je důležitější. Potenciální klienti z lokalit, kde dochází k sociálnímu vyloučení, lépe překonají bariéry do 
sítě služeb, provází-li je vrstevník, tedy někdo, koho z lokality znají a mají k němu důvěru. Při hledání 
romských terénních pracovníků jsme se tedy především řídili zásadou, že je nutné najít člověka (bez 
rozdílu etnika), který se v lokalitě těší důvěře a respektu komunity. Více náš přístup popisuje Pavel 
Nepustil (NEPUSTIL, 2012). 
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Přestože náš vrstevnický přístup slavil nesporné úspěchy, dlouhodobě jsme si uvědomovali i jeho 
slabší stránky. Vrstevníci jsou vystaveni velmi složité situaci z hlediska nároků na nastavení osobních 
hranic, především pokud pochází z prostředí širších romských rodin. Naše romská kolegyně tak je 
„tetou“ pro desítky našich klientů, kteří se k ní hlásí jako k pracovnici, tak ale jako ke své příbuzné. To 
samozřejmě zvyšuje důvěru a váhu jejího slova (i váhu toho, co klientům doporučíme my, jako její 
kolegové). Zároveň to ale znásobuje počet etických dilemat a komplikovaných situací, kterým je 
kolegyně vystavena a my s ní. 
 
Co se nám osvědčilo při práci s uživateli drog z romských rodin 
Z hlediska praxe Romského terénního programu SANANIM bych chtěl ještě rekapitulovat, co se nám 
při práci osvědčilo: 

- Z počátku, při získávání důvěry romských klientů, to bylo angažování vrstevníků a jejich 
využití pro osvětu. Tito pracovníci udělali velký kus práce při vysvětlování, jak fungují 
nízkoprahové služby a co to znamená bezpečnější užívání. Vrstevníci rovněž pomohli 
překonat strach neromských terénních pracovníků z romských klientů  Někteří kolegové 
dosud vzpomínají na to, jaké to bylo, když se kolem nich na Bertramce seběhl a obklíčil je 
hlouček Romských klientů, kteří požadoval okamžitě veškerý materiál, překřikovali se, a 
zjevně si tuto pro pracovníky náročnou situaci užívali. 

- Následně jsme dodržovali pragmatické nástroje HARM REDUCTION strategie, důsledně 
dlouhodobě dodržované. Např. jsme sice netrvali na pravidle výměny 1 ku 1, nicméně 
neustále jsme klientům připomínali, ať nosí zpět použité injekční stříkačky. Návratnost se 
postupně zlepšovala. Obdobně jsme důrazně vystupovali vůči ředění heroinu tzv. citronkou a 
nabízeli kyselinu askorbovou, dokud si většina romských klientů ředění kyselinou neosvojila… 

- Osvědčil  nám model kontaktní práce zaměřený na "Tady a teď". Tedy vyhýbat se "příslibům"  
a "planým sebemotivujícím prohlášením", a místo toho hledat aspoň malý skutek, který pro 
sebe může udělat klient nyní, okamžitě či co nejdříve. 

- Funguje nám mile, ale pevně trvat na pravidlech programu. Být zvědaví na klienta, i když se 
chová k nám např. vypočítavě. Využívat jakoukoliv vhodnou situaci pro kontraktování o tom, 
co jsou pravidla programu. Např. klient rychle vhodí použité stříkačky do kontejneru, takže 
nešlo spočítat, kolik jich bylo. Uvede pravděpodobně větší počet, než skutečně hodil do 
kontejneru. My nejdeme s klientem do konfliktu, navrhneme počet stříkaček, který vydáme, tak 
aby to byl kompromis mezi tím, kolik klient tvrdí, že vložil a kolik jich nejspíše bylo. Pokud 
klient na kompromis nepřistupuje, dáme mu tolik stříkaček, kolik přinesl, ale mile s ním 
kontraktujeme, jak si představujeme výměnu příště a z jakého důvodu. Někteří romští klienti 
přiznávají, že se nás snaží „obalamutit“ vlastně jen tak pro radost, aby si mohli pomyslet 
„napálil jsem gadže, to je ale hezký den“. :-D 

- Velký vliv na romské klienty mají zdravotní sestry a lékaři. V době počátku epidemie 
Hepatitidy A na hlavním nádraží (2008) trval důrazně romský klient, aby mu mast heparoid na 
drobnou modřinu na ruce, kterou dostal od terénních programů, nanesl osobně MUDr. 
Vratislav Řehák, který zde by přítomný kvůli testování a očkování.  

- Funguje nám povídat si s "romskými" klienty o jejich rodině, zda dělají radost svým matkám, 
co dělají pro své děti.. 
 

Drogy a ekonomie sociálního vyloučení 
Velmi inspirativní text na téma sociálního vyloučení napsal Jakub Steiner (STEINER, 2004). Na něj 
s oblibou odkazuji všechny, kteří si věří, že situaci v sociálně vyloučených lokalitách lze vyřešit pomocí 
represe či nějakého jednoduchého opatření. Steiner vysvětluje, jak mnoho nám nesrozumitelných 
aspektů chování osob v těchto lokalitách (okamžité utrácení dávek, neplacení nájmu s rizikem ztráty 
bydlení, poškozování veřejných prostor) má své racionální pro ně ekonomicky výhodné vysvětlení.  
V následujícím textu budu vycházet ze Steinerova schématu ekonomie sociálního vyloučení, které 
doplním o aspekt drogové závislosti. 
 
Schéma ekonomie sociálního vyloučení (STEINER, 2004) 



 
 
Solidární sítě vedou k neefektivnímu chování 
V sociálně vyloučených lokalitách u romských rodin se stále ještě vyskytuje propojené hospodaření. 
Funguje typicky na principech průběžného střídání toho, kdo přispívá do rozpočtu a kdo z něj čerpá 
v rámci širší rodiny. Tedy, pokud jste zrovna dostali výplatu, či jinak přišli k prostředkům (sociální 
dávky, výhra v automatech), jsou tyto prostředky využity pro pokrytí aktuálních potřeb širší rodiny. 
Pokud naopak jste nyní bez prostředků, máte oprávnění čerpat z příspěvků ostatních. Nejvýraznější 
zkouškou v tomto ohledu jsou významná výročí a případně pohřby, kdy náklady jsou velmi vysoké a 
dochází k tomu, že zdroje nestačí, a rodina musí požádat i vzdálenější příbuzné o pomoc. 
Steiner tvrdí, že velké solidární sítě v rodinách vedou k maximalizaci osobního uspokojení na úkor 
celku, a tedy k neefektivnímu chování. Zjednodušeně, pokud zrovna peníze některý z členů rodiny 
přinese, každý se pokouší „získat co nejvíce“. K úhradě dlouhodobých nákladů rodiny (jako je nájem) 
dojde ideálně, pokud následují ihned po získání peněz, v době jejich nedostatku jsou odkládány. 
Formou solidární sítě se tak širší rodina v určité fázi drogové kariéry podílí na financování drogové 
závislosti svých členů. Náklady na drogy se rozkládají a tak se neprojevují až tak významně. Navíc 
drogově závislý člen rodiny může být i průběžným přispěvatelem do rozpočtu. Například nejdříve 
pracuje a přispívá mzdou, následně kvůli závislosti o práci přijde, ale je na podpoře v nezaměstnanosti 
a sociálních dávkách. Rovněž s rozvinutější drogovou kariérou může přispívat výnosy z prodeje drog 
či z trestné činnosti. Proto je jeho oprávnění čerpat ze zdrojů rodiny (a tím se podílet na její cestě 
k chudobě) legitimní. Rudovi se podařilo získat větší částku z prodeje heroinu, který sám užívá. 
Přichází domů a všem malým dětem koupí cokoliv, co zrovna potřebují. Matce koupí drahou 
kosmetiku všem mužům cigarety. Zbývají mu ještě peníze na drogy na dva dny jeho spotřeby… 
Poměrně často se setkáváme s tím, že rodiče z romských rodin financují drogovou závislost svých 
dětí. Paní Elena nám řekla: „Než abych se dívala a trápila, jak ho to bolí, tak mu tu pětistovku dám.“ 
Obdobně paní Růžena docházela pravidelně za svými dětmi na Hlavní nádraží s kastrůlkem s obědem 
a bankovkou v kapse. Chtěla je vidět a postarat se o ně, co jí síly dovolili. Samozřejmě i solidarita 
velkých solidárních sítí má své meze. Potkáváme se s tím, že jsou romští uživatelé drog ze sítě 
exkomunikováni. Ale je to jev dočasný, po nějaké době dá rodina opět závislému šanci a podporu.  
 
Neefektivní chování vede  k chudobě 
Drogová závislost je vlastně příkladem neefektivního ekonomického i biologického chování, tedy 
preferování krátkodobého uspokojení s pravděpodobností dlouhodobých negativních dopadů.  
Vzorec chování  zaměřeného na „tady a ted“ uživatelé drog aplikují i při samotné závislosti (vše co 
mám, utratím za drogy). Klienti z romských rodin si mnohem méně často nechávají tzv. vyprošťovací 
dávku na ráno, než klienti ostatní. Druhý den je přece příliš daleko.  
Být chudý a bez vzdělání není vnímáno jako nic pozitivního. Možností, jak uspět v této společnosti 
není mnoho. Řada romských dětí získává určitý handicap v dovednostech a znalostech v porovnání s  
vrstevníky již tím, že nedochází do školky. Následně často zanedbají docházku na základní škole. 
Trestná činnost se pak jeví jako logická možnost rychlého úspěchu a obživy. Chudý člověk uspěje a 
vydělá si výrazně více jako dealer drog či zloděj, než jako uklízeč. Nicméně riskuje odhalení, pobyt ve 
vězení a následný záznam v rejstříku trestů. Ale tím se opět sníží jeho šance pro uplatnění na trhu 
práce. Jedinou oblastí, kde může uspět, tak zůstává trestná činnost či šedá ekonomika. 
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. Děti 
dostanou peníze na školní výlet, pokud je rodina zrovna má, jinak nikoliv. Mimořádné výdaje bývají 
řešeny půjčkou. Není zvykem podporovat dlouhodobé úsilí s potenciálním přínosem, který je v 
nedohlednu (vzdělání, spoření).   

DISKRIMINACE CHUDOBA

VELKÉ 

SOLIDÁRNÍ SÍTĚ

NEEFEKTIVNÍ 

CHOVÁNÍ



Často si v této souvislosti klademe otázku, proč jsou tito lidé tak netrpěliví. Vždyť každý racionálně 
uvažující člověk uzná, že je lepší přečkat drobné omezení v zájmu budoucího přežití. Tady nám 
vysvětlení přináší Beckerova teorie netrpělivosti. Netrpělivost přináší chudobu a chudoba přináší 
netrpělivost. (BECKER, 1991 in STEINER, 2004). Jde tedy o cirkulární kauzalitu. Maximalizací 
okamžitého uspokojení si způsobuji dlouhodobě negativní dopady. Podle Beckera tedy to, že chudí 
lidé neplánují, má pragmatické vysvětlení. Pokud jsem chudý, racionálně očekávám nepřívětivou 
budoucnost. Orientace na „tady a teď“ je tedy výsadou buddhistů, gestalt terapie, kontaktní práce a 
chudých lidí. 
 
Chudoba vede k solidárním sítím 
Kdy jindy svému blízkému neodmítnete pomoc, než když je na pokraji propasti. Pomoc bez ohledu na 
to, nakolik si člen širší rodiny může za svoji situaci, je typickým znakem širších solidárních sítí. 
(STEINER, 2004). 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. Přitom se 
setkáváme s mnoha pokusy členů rodiny o intervence. Otcové a matky své závislé děti bijí, vyhrožují 
jim, prosí… Mnoho rodin se pokusilo pomoci svým členům změnou prostředí. Stěhování do Anglie a 
Kanady bylo pro mnohé naše klienty zároveň pokusem o (nikoliv svépomocnou, ale rodinnou) 
detoxifikaci. Často dochází k opakování stejných intervencí vůči drogově závislým členům rodiny, 
které jsou ve výsledku neefektivní  a posilují negativní vzorce chování.  Rodina z Kanady opakovaně 
na základě příslibů posílala příbuznému peníze na letenku. Ty skončily opakovaně v žíle.  
Schéma dosažení spokojenosti slibem – krátkodobá životní strategie 
 

 
Schéma zjednodušeně představím takto: Blíží se Vánoce a váš syn velmi touží po autodráze. Vy jste 
se zrovna vrátili z rodičovské schůzky ve škole, kde jste zjistili, že syn propadá  z matematiky. Syn 
slibuje, že si známku zlepší, když mu dáte autodráhu. Vy slib akceptujete a na konci ledna s hrůzou 
zjistíte, že syn z matematiky proletěl. Syn se určitým způsobem choval efektivně. Slibem dosáhl 
výrazně rychleji to, proč by jinak musel vyvíjet mnohem více úsilí s nejistým výsledkem. Pokud se tato 
situace cyklí, může se stát získávání prospěchu slibem synovou osvědčenou životní strategií. 
V romských rodinách má tento cyklus podobu, kdy dochází ke vzteku rodiny a slovní  agresi vůči 
provinilému. Je požadována nápravy, či spíše slib nápravy. Když závislý dá slib, dochází k opakované 
podpoře a vše se opakuje.   
 
Neefektivní chování vede k diskriminaci 
V posledních letech sledujeme, jak se v Praze výrazně zhoršuje situace na trhu nízkokvalifikované 
práce, kdy se zvyšuje konkurence a je striktně vyžadován čistý trestní rejstřík. Zároveň dochází 
k snížení nabídky na trhu levného nájemního bydlení (např. skončilo regulované nájemné). Městské 
části se začali zbavovat neplatičů nájmu. Zároveň tvrdě dopadá vymáhání dluhů a exekuce (např. od 
dopravního podniku), které se za řadu let sociálně slabším nastřádaly. Došlo k přitvrzení při vyplácení 
dávek hmotné nouze a k jejich omezování. Rovněž dochází ke zpožďování při výplatách dávek. 
Členové většinové společnosti uplatňují často směrem k lidem, kteří splňují fyziognomické znaky 
Roma, presumci viny. Vycházejí ze zkušeností a mediálních informaci. Romové tak splňují na základě 
fyziognomických znaků přisuzovaný obraz kapsáře, nepřizpůsobivého hlučného souseda či zloděje.  
Romové jsou ztotožňováni s braním drog, především opioidů. Díky těmto (medii podporovanými) 
předsudky mají Rómové celkově horší šanci získat bydlení v přiměřené ceně či získat práci.  Dochází 
ke kombinaci: rodiny mají jak nižší reálné dovednosti obstát v těchto podmínkách, a zároveň i nižší 
reálné příležitosti kvůli diskriminaci. 
 

CESTA
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Drogová závislost a ekonomie sociálního vyloučení  

 
Drogová závislost v rodině potencuje všechny oblasti sociálního vyloučení. Zkušenost lidí s drogově 
závislými Romy páchajícím trestnou činnost vede k diskriminaci Romů na trhu práce a bydlení. Výdaje 
na drogy vedou k chudobě, a chudoba k hledání útěchy. Tou je droga. Pervitin je zkratkou 
k Nietzschechovskému  přemocňování (Übermächtigung) zvyšováním ega a omezováním pocitu 
nicotnosti. Opioidy jsou pro ně útěchou od bolesti, úlevou od starostí tohoto světa…. Zároveň 
znamenají v prostředí chudoby drogy oblast, v níž můžete uspět a zbohatnout bez maturity a vysoké 
školy, především pokud máte pod kontrolou svou vlastní závislost. Prodej drog tak může být pro 
sociálně slabé rodiny vítaným přivýdělkem (s budoucím katastrofálními následky).  Drogová závislost 
zvyšuje a posiluje neefektivní chování romských rodin a výrazně zatěžuje existující solidární sítě 
v tomto prostředí. 
 
Roztočená spirála sociálního vyloučení 
Již řadu let sledujeme postupné roztáčení spirály sociálního vyloučení nejen v Praze. Sociální 
vyloučení je prohlubováno těmito faktory: 

- zhoršením situace na trhu práce pro osoby s nižší kvalifikací 
- snížením sociálních dávek, zvýšením nároků na jejich přiznání a opožděním jejich vyplácení 
- omezenými možnostmi Romů získat nájemní bydlení v přiměřené ceně, tj. diskriminací na trhu 

nájemního bydlení. Zrušené regulace nájemného zasáhla oblast nejlevnějšího nájemního 
bydlení (řada romských rodin bydlela v bytech s regulovaným nájmem). 

- bytovou politikou městských částí, která se snaží zbavit osob, které mají obtíže s placením 
nájemného. Městské části usilují o to, aby „sociálně nepřizpůsobiví“ opustili jejich území (po 
vzoru Čunkova Vsetína). 

- skončilo období, kdy bylo relativně snadné překlenout finanční obtíže rychlou půjčkou, naopak 
na sociálně slabé dopadly exekuce  a splátky těchto dluhů. 

- pražský dopravní podnik po mnoha letech pasivity začal vymáhat dlužné peníze.  
Jednou z příčin růstu sociálního vyloučení je tedy snižování  výdajů z veřejných zdrojů přímo i nepřímo 
vydávaných na zajištění společenské koheze. Je evidentní, že bez změn v aplikaci nástrojů pro 
zajištění společenské koheze je sociální (a adiktologická) práce malým nástrojem na změnu. Vlivem 
výše zmíněných faktorů došlo k tomu, že řada romských rodin se vystěhovala mimo Prahu (Český 
Brod, Pečky, Mnichovice a mnoho dalších) a i proto došlo ke zmenšení počtu lidí objevujících se na 
drogovém trhu v centru Prahy.  
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. Bohužel postupně dochází spíše k prohlubování 
problémů a postupnému nárůstu reálné chudoby v ČR. Přitom společnost (podobně jako na 
Slovensku) bude stále volat po jednoduchých nefunkčních opatřeních (omezování dávek, represe, 
odsun problémových osob), které v reálu ještě sociální vyloučení a z něj vyplývající negativní 
celospolečenské dopady ještě zvyšují.  
 
Vrstevnický a stabilizační program XTP  
Hana Laurentová ve sborníku Snižování škod a drogy popisuje program XTP SANANIM takto: 
„Program vznikl v roce 1994. Inspirace pro vytvoření programu byla získána ze zahraničí, konkrétně z 
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Velké Británie a z Holandska, kde pracovníci běžných terénních programů zapojovali do své práce 
uživatele drog, aby skrze ně kontaktovali i jinak velmi obtížně dosažitelné skupiny klientů (tzv. skrytá 
drogová scéna). Uživatelé drog, kteří byli nabíráni jako pracovníci, však museli splňovat nějaké 
známky sociální stabilizace - například účast v substitučním programu a následné kontrolované 
užívání drog. Za svoji činnost dostávali tito finanční odměnu.  
Tato koncepce byla převzata a trénována i u nás. Kolegové často v terénu naráželi na klienty, kteří 
měnili injekční materiál pro větší skupiny dalších osob, na bytech, squatech, různých místech, kam se 
běžný terénní program nedostal. Rozhodli se proto založit vlastní program pro takové 
uživatele/pracovníky a nazvali ho Externí terénní program (XTP). Později se také vžil termín 
„sekundární výměna“ jako označení proto, co pracovníci XTP vykonávali.  
Za 12 let své existence program pochopitelně prošel četnými změnami. Měnil se počet zaměstnaných 
„exterňáků“, styl a výše výplaty a měnily se i metody práce. Pro zjednodušení rozdělím vývoj na 
několik zásadních fází: 

1) Zahajovací fáze – ze začátku byl význam programu spatřován především v jeho kontaktním 
potenciálu – exterňák je ten, díky němuž se daří šířit principy Harm reduction a Public Health 
do skryté populace uživatelů drog. Řešilo se hlavně, jakým způsobem a v jaké výši je možné 
exterňákům vyplácet finanční odměnu. Exterňáci byli více vnímání jako spolupracovníci nežli 
klienti. 

2) Fáze „do léčby“ – v roce 2004 odešli 2 exterňáci do léčby (viz. Výroční zpráva SANANIM, 
2005), čímž byl prokázán pozitivní dopad programu na celkovou kvalitu života jeho klientů a 
zavdalo to také impuls pro poskytnutí dostatečného prostoru pro případnou vlastní změnu 
dalších exterňáků. Maximalizovala se délka setrvání v programu na jeden rok a exterňáci byli 
více vnímáni opět jako klienti, nežli spolupracovníci.  

3) Fáze evropského projektu - v letech 2006 a 2007 byl realizován projekt "Pilotní program 
pracovního zařazení problematických uživatelů návykových látek", podpořený z prostředků 
Evropského sociálního fondu. Díky němu se program rozrostl o vysokoprahovější část, 
úklidovou četu klientů, kteří byli považování za více stabilizované, s možností návratu na 
pracovní trh. Po skončení projektu esf však tato část již nikdy nepokračovala. Nízkoprahovější 
část, XTP, se více vydefinovala v metodách a nástrojích práce. V té době byl XTP vnímán 
jako regulérní doplněk standardního TP, obstarávající sekundární výměnu a zároveň 
představující tréninkové pracoviště pro uživatele drog. Od maximální výše účasti v programu 
na jeden rok se opět upustilo. 

4) Překlenovací fáze – v roce 2009 se podařil přesun programu do vlastního zařízení na Praze 2 
(do té doby se program XTP dělil o prostory s Kontaktním centrem). Díky tomu bylo 
umožněno rozšířit náplň práce exterňáků o činnosti provozně organizačního charakteru. Navíc 
se rozjel další program k XTP přidružen, tzv. stabilizační program. Ten vznikl jako reakce na 
velký zájem o XTP z řad klientů silně nestabilizovaných a podmínky účasti v programu 
nesplňujících. V této fázi jsme si často kladli otázku, jestli „exterňák“ spíše představuje 
externího kolegu, anebo klienta. Pro styk s veřejností jsme zařízení oficiálně nazvali Centrum 
pro stabilizaci a práci.  

5) Nynější fáze – v současné době jsme se ustálili v nahlížení exterňáků jako klientů, nikoli 
kolegů. Začali jsme používat slovo peerworker (vrstevník) míst exterňák (externí ternní 
pracovník). Diskuse jsou vedeny nad tím, jestli je pro XTP důležitější rovina práce (čili význam 
XTP jako tréninkového pracovního programu a jeho dopadu na jednotlivce), či rovina Harm 
Reduction a Public Health (čili význam XTP jako prodloužené ruky standardního TP). Pro 
současnost je také typické přenesení výhradního zájmu na vrstevnický potenciál 
zaměstnaných klientů, tedy na peer work jako takový. Název Externí terénní program bychom 
nejraději opustili, je však dobře etablovaný, proto jsme se rozhodli ponechat si označení XTP 
jako label.  

 
Jedná se o dlouhodobé injekční uživatele drog, nejčastěji squattery, lidi žijící na ulici, kteří jsou 
zužování zdravotními, sociálními a psychickými problémy. Nejčastěji se u nich projevuje tzv. 
polyvalentní užívání drog (užívání více látek současně).  
Cíle programu:  

 Využívat vrstevnický potenciál aktivních uživatelů drog pro terénní práci směrem ke zvýšení 
ochrany veřejného zdraví, 

 Vzdělávat a trénovat HR a bezpečné chování mezi nitrožilními uživateli drog,  

 Stabilizovat a cvičit základní zdravotní, sociální a společenské návyky. 
 
Prostředky k dosažení cílů: 



 Zadáváním konkrétních úkolů, které jsou pro klienta energizující a souvisí s cíli programu i 
jeho individuálním plánem,  

 Plnění úkolů pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme,  

 Poskytujeme sociální, zdravotní i HR poradenství,  

 Snažíme se chránit práva našich klientů (např. nabízíme asistenci při jednání s úřady),  

 Trénujeme s klienty základní pracovní dovednosti,  

 A neposledně jsme jim vždy ochotni poskytnout psychosociální podporu. 
 
Rozdělení programu:  

1) Program XTP  
„Externí terénní pracovníci jsou klienti, kteří mají zájem pomáhat svým vrstevníkům, pracovat 
ve prospěch veřejného zdraví a kultivovat drogovou scénu. Externí pracovníci provádějí sběr 
použitého materiálu a jeho výměnu na uzavřené drogové scéně nebo na otevřené drogové 
scéně v časech a místech, kdy zde nejsou profesionální terénní pracovníci. 
XTP působí na bytech a v lokalitách v rámci celého hl. města Prahy i v okolí Prahy. Vzhledem 
k tomu, že právní úprava ČR neumožňuje vhodnější formu odměňování svépomocných aktivit, 
jsou externí terénní pracovníci odměňováni formou Dohod o provedení práce. Kromě toho si 
mohou externí pracovníci v zázemí programu např. vyprat, dostanou příspěvek na jídlo, 
dobíjíme jim mobilní telefony. Tito pracovníci vymění za rok okolo 140.000 injekčních setů.“6 

2) Stabilizační program 
Klienti stabilizačního programu vykonávají práci jen v rámci prostoru našeho zařízení. 
Konkrétně se jedná o pomoc s přípravou materiálu pro bezpečnou aplikaci, jenž nosíme 
s sebou do terénu – balení vatiček, stříhání náplastí, apod.  
I u těchto klientů předpokládáme zájem pomáhat svým vrstevníkům a pracovat ve prospěch 
veřejného zdraví, avšak v menším rozsahu. Celkově jsou na tyto klienty kladeny menší nároky 
a je jim umožněn menší výdělek.  

Každý z klientů s námi uzavírá 2 kontrakty. Jeden pracovní (Dohodu o provedení práce) a jeden 
sociální, přičemž sociální kontrakt podmiňuje ten pracovní. Sociální kontrakt není ničím jiným než 
cíleným sociálním poradenstvím a využívá pracovní kontrakt jako nástroj pro práci s motivací klienta.“  
 
Časopis Dekontaminace  
Vznik časopisu Dekontaminace (časopis) se datuje do roku 1996, kdy se transformoval z bulletinu 
sananimského kontaktního centra, s názvem Šit, jehož dvě vydání se uskutečnila v roce 1995. 
Dekontaminace vznikla jako první časopis svého druhu v České republice – občasník určený přímo 
uživatelům drog. V té době, byl časopis dostupný téměř výhradně v Praze, zejména klientům 
Kontaktního centra Sananim. Časopis vznikl na základě potřeby předávání informací jinou formou než 
verbální, přičemž se využilo kladných ohlasů mezi klienty a pracovníky na podobné tiskoviny 
vydávaných v zahraničí (holandský časopis Mainline, časopisy z Británie a USA). Postupně se náklad 
rozšiřoval až na 7500 ks a 70 nízkoprahových služeb z celé ČR, které časopis dále distribuují.  
Na základě dlouhodobé praxe časopisu Dekontaminace a stovek zpětných vazeb od uživatelů drog se 
zdá, že texty, které mají potenciál oslovit širší okruh problémových uživatelů drog: 

- musí mít atraktivní grafickou podobu (design), tedy jak rozlišení textu, tak obrázky, fotografie 
- měly by využívat stručnější formu sdělení, sumarizaci základních sdělení 
- pomáhá stylizace formou např. komixu, plakátu 
- při informování o nejrůznějších typech onemocnění zájem vyvolají fotografie konkrétních 

projevů (tzv. otřesné záběry). 
- větší pozornosti se těší texty s označením, že pocházejí od samotných uživatelů drog. 
- pomáhá buď humorná nebo brutální stylizace, která probouzí „někdy poněkud apatické 

čtenáře“ z letargie  
 
 
Individuální plánování  
 
Terénnní programy SANANIM sehrály výraznou roli při hledání postupů, jak naplnit požadavky 
inspekcí v praxi terénních programů, vycházíme ze zákona č. 108 o sociálních službách, který 
stanovuje, že model jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuální plánování by měl vycházet 
především z možností a potřeb uživatelů. 

                                                           
6 Herzog, A.. Nízkoprahové zaměstnávání. streetwork.cz. [online]. 5.6.2016 [cit. 2016-06-05]. Dostupné z: 
http://www.streetwork.cz/content/view/4402/ 



Terénní programy Sananim dlouhodobě pracují s injekčními uživateli drog, kteří často (nikoliv vždy): 

 nejsou motivováni ke změně, jsou často v kontaktu pasivní, nekomunikativní, 

 mají velkou obavu ze stigmatizace, jsou trestně stíháni, a proto výrazně limitují čas i množství 
informací, které jsou ochotni poskytnout,  

 přichází často ve stavu abstinenčních příznaků, kdy to hlavní, na co myslí, je brzká injekční 
aplikace drogy. 

 Výše uvedená fakta značně předurčují možnosti a potřeby klientů, kterými by se měl proces 
individuálního plánování řídit.  

Pyramida potřeb injekčních uživatelů drog 

na otevřené drogové scéně



Obdržet sterilní materiál a další prostředky pro bezpečné braní 

co nejrychleji, a to při zachování anonymity. Jde o zakázku, 

kterou uživatelé chtějí často opakovaně, tj. několikrát denně.

Získat zdravotnický materiál a další prostředky pro péči 

o své zdraví co nejrychleji, při zachování anonymity

Získat informace o bezpečném braní, 

zdravotní a další informace

Získat odkaz do sítě návazných služeb

Poradenství, motivace k léčbě

Pyramida je paralelou tzv. PLIZIT modelu a ilustruje typický rozsah potřeb, které směrem k naší 
službě uživatelé drog mají.  
 Terénní programy tomu přizpůsobují svoji praxi, vycházejíce z výše uvedených 
pojmenovaných potřeb. Práce s injekčními uživateli drog vychází přitom jak za zájmu a potřeb 
samotných uživatelů (např. získat sterilní injekční materiál, poradit se), tak výrazně z potřeb 
společnosti (působit preventivně, omezit rizika šíření infekčních onemocnění a sociálního vyloučení).  
 
 Proto jsme při hledání vhodného modelu dále vzali úvahu realitu, se kterou se Terénní 
programy Sananim setkávají: 

 obrovské vytížení při práci na otevřené drogové scéně (TP Sananim má v současnosti 
v průměru 100 kontaktů denně a vydají 1000 kusů injekčních setů). Tento fakt je dán vedle 
obrovské poptávky po našich službách také důslednou snahou o naplňování principů Public 
Health a Harm Reduction: jsme povinni usilovat o to, minimalizoval prostor pro šíření a 
přenos infekčních onemocnění mezi uživateli drog a běžnou populací, a proto musíme 
usilovat o efektivní výkonnost. Pokrytí otevřené drogové scény je jedním ze zásadních 
ukazatelů naplňování našich cílů a vyhlášky,  

 nízkou motivaci části uživatelů komunikovat s pracovníky (např. některých uživatelů z řad 
Olašských Romů), 

 obtížné identifikování procesu prvokontaktu (kromě TP Sananim působí na otevřené drogové 
scéně rovněž terénní programy Progressive a Drop In a uživatelé vnímají terénní programy 
jednolitě, nerozlišují je příliš podle zřizovatele).  

 



 Proto jsme se zaměřili na pojmenování a obhajobu takového modelu jednání se zájemcem, 
uzavírání dohod a individuálním plánování, aby: 

 všichni příchozí, pro které realizujeme minimálně služby výměnného programu, byli „uživateli“, 
tedy byli v procesu (aby nenastalo to, že část z nich „pouze“ čerpá zdravotní či adiktologické 
služby, a teprve posléze se dostanou do služeb sociálních), 

 aby šlo o administrativně co nejméně náročný proces, 

 aby bylo možné pro dokumentaci využít stávající systém Freebase, schválený Radou vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky. V rámci systému Freebase jsou zjednodušeně 
dokumentovány základní služby klientům, které jsou vykonávány striktně individuálním 
způsobem, s přihlédnutím ke zcela individuálním potřebám. Jejich podrobná dokumentace 
není efektivní.  
 

Výměnný program jako sociální služba 
 Definice Terénních programů dle vyhlášky 505/2006 Sb. stanovuje jako jednu 
ze základních činností poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života, 
a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek 
prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod. 
 Na základě této definice mnohde považují samotnou distribuci sterilního injekčního materiálu – 
jako metodu přístupu minimalizace škod – za součást sociální služby. Přesněji řečeno: čerpá-li 
uživatel službu „výměnný program“, čerpá sociální službu. Mohou samozřejmě zaznít úvahy v tom 
smyslu, že pouhá výměna materiálu není sociální služba. Samozřejmě kvalitní terénní program bude 
přitom uživatelům nabízet a poskytovat i další služby, než je výměna materiálu.  
Delegování kompetence jednat se zájemcem, uzavírat smlouvu, individuálně plánovat 
 Kdo je pověřen jednáním s novým zájemcem: 

 Pověřen k jednání je každý pracovník v pozici kontaktního pracovníka, který již má ukončeno 
tzv. zavádění. Aktem delegujícím možnost jednat se zájemcem, uzavírat smlouvu 
a individuálně plánovat je zápis jména pracovníka do rozpisu služeb bez označení. 

 Terénní programy usilují o to, aby všichni zaměstnaní pracovníci měli kvalifikaci „sociální 
pracovník“ nebo „pracovník v sociálních službách“. 

 Se zájemcem vždy jedná pracovník s nejvyšší kvalifikací, který je k dispozici (tedy primárně 
„sociální pracovník“.  
 

Jednání se zájemcem 
 Zahájení jednání se zájemcem se liší na základě prostředí, ve kterém probíhá. Terénní 
programy pracují v prostředí otevřené drogové scény, tedy často na veřejných prostranstvích.  
Způsob identifikace nového zájemce o službu 
Pracovníci terénního programu identifikují nového zájemce o službu: 

 přímým dotazem „Už jste terénní program využil/a?“7 – a to ve chvíli, kdy pracovníci jsou 
na otevřené drogové scéně, jsou označeni taškou s logem a kontejnerem pro použité sety, 
a potenciální zájemce k nim sám přichází a je zřejmé, že má zájem o sterilní injekční materiál 
(„jde o nejčastější potřebu zájemců“); pracovníci jej přitom neznají; nebo se ten, kdo ještě 
služby nevyužívá, identifikuje jiným způsobem (např. neví, kam se dávají špinavé sety, neví, 
zda může dostat nějaký materiál bez přinesení špinavého, nezná kódování a ani o něm nikdy 
neslyšel), 

 nepřímým dotazem „Můžeme Vám představit naši práci? Nepotřebujete využít náš 
program?“8 – a to ve chvíli, kdy pracovníci vyhledávají nové klienty a aktivně je oslovují. 
Cílem takového rozhovoru je dojít k situaci, kdy se ukáže, zda je oslovený potenciálním 
zájemcem, a přejít k dalšímu jednání.  

Informace sdělené pracovníkem zájemci 
 Informace jsou zájemci vždy předávány srozumitelným způsobem, s ohledem na jeho aktuální 
stav, možnosti a potřeby.  
 To, jak podrobné jsou předávané informace, záleží vždy na potřebách a možnostech zájemce. 
Ve chvíli, kdy zájemce chce jednoznačně minimalizovat čas na poskytnutí celé služby (např. potřebuje 
si rychle aplikovat drogy, nechce být viděn s pracovníkem), jsou mu informace předány pouze 
v papírové podobě. Vždy je však předán základní set informací, které vyžaduje zákon o sociálních 
službách (viz § 88, písm. B) a standardy kvality sociálních služeb (viz kritérium 3a).  
 Základními poskytnutými informacemi jsou:  

                                                           
7 Nejde o povinnou formulaci, je možné využít obdobné fráze. 
8 Nejde o povinnou formulaci, je možné využít obdobné fráze. 



 poslání, cíle, okruh osob a zásady poskytování služeb (v případě, že zájemce nemá 
potřebu si vyslechnout všechny tyto informace ústně, jsou mu předány písemně), 

 kdo je pracovník (profesionál, nebere drogy, musí se řídit jasně stanovenými pravidly práce) 
a organizace (Terénní programy, Sananim), 

 spektrum nabízených služeb včetně představení distribuovaného materiálu (pro většinu 
zájemců nejzajímavější informace), 

 časy a místa pohybu terénní pracovníků a možnost kontaktu na základě domluvy 
přes mobilní telefon, 

 pravidla pro podávání a vyřizování stížností, 

 postup při nouzových a havarijních situacích, především: postup pracovníků při násilí mezi 
uživateli, postup pracovníků při nelegálním chování mezi uživateli (např. prodeji drog), 

 další informace: dle času a zájmu potenciálního zájemce pracovník předá další informace, 
např. o možnosti anonymní evidence, pravidla výměny, financování programu atd.   

 Pracovník přitom tyto informace podává zájemci i aktuálním uživatelům služeb v případě, že 
o to projeví zájem a že je k tomu vhodná příležitost.  
Projednání požadavků, očekávání a osobních cílů  
 Pracovník se zájemcem projednává jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by 
vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.  
Pracovník se zájemcem projednává: 

 zda spadá do cílové skupiny programu, tedy zda je nitrožilním uživatelem drog, 

 jaké má osobní cíle. Nejčastěji má zájemce o služby Terénní programy, zájem (osobní cíl) 
brát drogy bezpečněji, tedy mít sterilní materiál a doplňky pro bezpečnější braní a s nimi si 
drogu bezpečněji aplikovat. Pracovník „prověří“, zda je pro zájemce tento cíl relevantní (cíl 
výrazně souvisí s posláním a cíli TP), a zároveň stejně důsledně projednává jiné osobní cíle, 
očekávání a požadavky: pracovník se doptává na aktuální požadavky a očekávání. 
Nejčastěji je takovou zakázkou získat co nejrychleji materiál pro bezpečnější braní. Vždy když 
zájemce projevuje zájem o komunikaci, doptává se pracovník i na jiné zakázky a očekávání 
(zajištění léčby, zdravotní ošetření a jiné).  

 Závěrem projednávání je tedy rozhodnutí ze strany jak uživatele, tak pověřeného pracovníka, 
zda bude přistoupeno k dohodě. Pracovník přitom posuzuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny 
a zda žádá službu, kterou program poskytuje. Pokud ano, přistupuje k dohodě a realizaci služby.  
 V případě, že jde o osobu spadající do okruhu osob naší služby (tedy je to „nitrožilní 
uživatel drog“), nabídne pracovník zájemci jako završení aktu jednání se zájemcem vyplnění 
INCOME dotazníku, který mapuje aktuálně situaci zájemce a může poukázat na další osobní cíle 
a požadavky (např. udělat si testy na infekční choroby, bezpečněji aplikovat drogy). Na konci je 
zájemci nabídnuto sestavení kódu pro anonymní evidenci. Vyplnění INCOME dotazníku ale není 
pro čerpání dalších služeb nutné. 
Postup při odmítnutí zájemce o sociální službu 
 Pracovník pověřený jednáním se zájemcem tohoto odmítne v případě, že se při projednání 
zjistilo, že: 
zájemce nespadá do cílové skupiny, tedy typicky nejde o injekčního uživatele drog, 
požadovanou službu zařízení neposkytuje.  
 Pracovník takovému zájemci doporučí jinou, pro něj vhodnou sociální službu. 
 Odmítnutí zájemce o sociální službu přitom odlišujeme od odložení poskytnutí služeb 
uživatelům, které v některých případech pracovníci musí učinit (např. terénní pracovníci mají 
po pracovní době, anebo nemají k dispozici materiál, který uživatel požaduje; uživatel je aktuálně 
agresivní; atd.). 
Dokumentace jednání se zájemcem 
 Minimální varianta: Jednání se zájemcem je vždy dokumentováno v Denním výkazu (viz 
Přehled zkratek), a to v případě, že zájemce byl při jednání pasivní, neuváděl o sobě žádné 
podrobnější údaje (např. uvedl pouze to, že spadá do našeho okruhu osob a chce materiál 
pro bezpečnější braní; viz příklad dole). 
Širší varianta: V případě, že zájemce uvedl některé údaje o sobě, osobní cíle a požadavky, jsou tyto 
údaje pracovníkem zapsány do „Záznamů z terénu“ (viz příklad dole).  
Maximální varianta: Při intenzivní spolupráci vedeme tzv. dekurz chronologicky popisující jednání 
s klientem.  
 Odmítnutí zájemce: Zaznamenává se v Denním výkazu příslušnou zkratkou + důvod je 
zaznamenán do Záznamů z terénu (viz příklad dole). 
 Vzhledem k nespojitému charakteru nízkoprahové práce na otevřené drogové scéně 
využíváme model tzv. dohodoplánování, tedy velmi úzké návaznosti dohod a plánů, což vychází 



z možností a potřeb našich uživatelů. V Terénních programech Sananim je s uživateli drog uzavírána 
dohoda ústní. V rámci každého kontaktu s uživateli drog, při němž dojde k realizaci služby, proběhne 
dohoda i individuální plán. Dohodu a individuální plán je možné realizovat i v případě, že uživatel 
vzhledem ke svým možnostem nemluví (je v absťáku, spěchá na vydání materiálu).  
 Základní, nejčastější dohodou a plánem je dohoda o poskytnutí materiálu pro bezpečné braní 
v situaci, kdy osobním cílem uživatele je brát drogy bezpečněji.  
 
Modelová situace: Individuální plánování o základní službě programu 
 
Klient (sdělí nebo naznačí): „Potřebuji materiál pro bezpečné braní a tady mám (nemám) použité 
stříkačky, které bych mohl (nemohl) vyměnit…“  
Pracovník: „Uděláme s Vámi individuální plán.  
Vy jste označil svůj osobní cíl jako získání materiálu pro bezpečnější braní, tedy chcete brát 
bezpečněji. Rozumíme si správně?“  
(Klient potvrdí.)  
Pracovník: „Postup pro dosažení tohoto Vašeho cíle bude následující.  
Vy mi dáte použitý injekční materiál (máte-li) do tohoto kontejneru určeného pro bezpečnou 
likvidaci. 
Já Vám vydám sterilní injekční materiál a další doplňky pro bezpečné braní, konkrétně: … 
Já Vám předám informace, jak bezpečněji brát. 
Vy (na jiném místě, než kde nyní jsme) si následně dáte drogu bezpečněji. Informace „jak“ rád 
poskytnu. 
Revize proběhne při příští schůzce v případě Vašeho zájmu (já se Vás zeptám, a je na Vás, zda 
budete mít zájem).  
Souhlasíte s tímto plánem?  
Klient (sdělí nebo naznačí): „Souhlasím.“ 
 
 Tento druh individuálních plánů je uzavřen s každým klientem Terénních programů 
Sananim o. s.   
Dokumentace individuálního plánu. !!! Nicméně každý pracovník tento kontrakt vyjednává svými 
slovy, pro sebe přijatelným způsobem srozumitelným klientovi. Někdy je dokonce zřejmé, že 
klient obsah zná (podobně jako při nákupu rohlíku rozumíme obsahu kupní smlouvy, kterou 
uzavíráme). Proto není nutné vždy kontrakt recitovat.  
 
 Minimální varianta: Dohoda je vždy dokumentována záznamem v Denním výkazu (viz přehled 
zkratek), ve formě zanesení času, jmen klíčových pracovníků, místa, kódu, uvedení počtu přijatých 
a vydaných stříkaček, dalšího použitého materiálu a poskytnutých služeb.   
 
 Širší varianta: V případě, že dohoda obsahuje některé další údaje (klient má speciální zakázku 
– navazuje se další případovou prací), jsou tyto údaje pracovníkem zapsány do „Záznamů z terénu“. 
Služba je v Záznamech z terénu dokumentována vždy, když jde rozsahem o případovou práci.  
 
Podoba dokumentace 
 
Přehled zkratek používaných v dokumentaci jednání se zájemcem, uzavření dohody 
a individuálního plánu 
 
 Podle realizované aktivity proběhne dokumentace formou označení čísla v kolonce služby 
v Denním výkazu. V případě, že uživatel vyžadoval další služby (např. specializované poradenství), 
dokumentuje se dále v Zápisech z terénu.  
 
Číslo 1) = První kontakt = objevil se zájemce o službu (označen kódem nebo NC, dle jeho možností 
a potřeb), byly mu poskytnuty základní informace, bylo zjištěno, že spadá do cílové skupiny, a byly 
s ním projednány jeho požadavky a očekávání. Byly tedy splněny podmínky, aby se mohlo přistoupit 
k uzavření dohody o čerpání služby.  
Číslo 2) = Vyplnění INCOME dotazníku = se zájemcem o službu (označen kódem nebo NC, dle jeho 
možností a potřeb) byly podrobně probrány jeho potřeby a zaznamenány formou INCOME dotazníku. 
Číslo 3) = Výměnný program = s uživatelem služeb (označen kódem nebo NC, dle jeho možností 
a potřeb) byla uzavřena ústní smlouva o poskytnutí materiálu pro bezpečnou aplikaci. V návaznosti 
na dohodu proběhl individuální plán a služba byla realizována. Počet a druh materiálu je 



dokumentován v Denním výkazu v kolonkách Jehly in, Jehly out a HR materiál. Obsah smlouvy je 
popsán v příloze (Ústní smlouva o využití služby výměnný program). Obsah individuálního plánu je 
rovněž popsán v příloze (Individuální plánování o službě výměnný program).  
Číslo 7) = Zdravotní ošetření = s uživatelem služeb (označen kódem nebo NC, dle jeho možností 
a potřeb) byla uzavřena ústní smlouva o tom, že bude na místě zdravotně ošetřen. V návaznosti 
na dohodu proběhl individuální plán a služba byla realizována (uživatel byl ošetřen). V případě, že 
uživatel měl při ošetření nějaké další potřeby, nebo pracovník dával specifická doporučení, je dále 
zdravotní ošetření podrobně popsáno v Záznamech z terénu..  
Číslo 7) = Testování na infekční choroby = s uživatelem služeb (označen kódem nebo NC, dle jeho 
možností a potřeb) byla uzavřena ústní smlouva o tom, že bude na místě otestován na infekční 
choroby (HIV, HCV, Syyfilis). V návaznosti na dohodu proběhl individuální plán a služba byla 
realizována (uživatel byl testován). V případě, že uživatel měl při testování nějaké další potřeby, nebo 
pracovník dával specifická doporučení, je dále zdravotní ošetření podrobně popsáno v Záznamech z 
terénu..  
 
Číslo 13) = Odmítnutí zájemce o službu = objevil se zájemce o službu (označen kódem nebo NC, 
dle jeho možností a potřeb), byly mu poskytnuty základní informace, bylo zjištěno, že nespadá 
do cílové skupiny, a byly s ním projednány jeho požadavky a očekávání. Nebyly tedy splněny 
podmínky, aby šlo přistoupit k uzavření dohody o čerpání služby a zájemce byl odmítnut. 
 
Hodnocení stavu klienta provádíme při každém kontaktu s klientem. Jde o proces, který 
pracovník provádí: 

- Vnitřním zvědomováním si, co o klientovi vím z přechozích setkání či z terénní 
dokumentace.  

- Pozorováním klienta (jeho stavu a okolností). Např. zda klient působí zdráv, zda má nějaké 
viditelné obtíže, jaká je jeho neverbální komunikace. Jak je na tom z hlediska oblečení, věcí 
které má s sebou. S kým se pohybuje.  

- Doptáváním se klienta na jeho situaci a dialogickou konverzací. Pracovník v rozhovoru 
mapuje sociální a zdravotní situaci klienta, zjišťuje okolnosti nepříznivé sociální situace 
klienta, pojmenovává je a ověřuje, zda je vnímá správně. Rovněž se doptává na potřeby, 
očekávání a osobní cíle klienta a páruje jej s nabídkou služeb TP. Přitom ale vychází 
důsledně z konceptu cílů spolupráce, nikoliv pouze z očekávání a zakázky klienta, viz 
schéma. 

- Finálním hodnocením -  Pracovník na závěr každého setkání pracovníci zhodnotí situaci 
klienta a stanovenou intervenci. Sem patří i následné zdokumentování situace do terénní 
dokumentace.   Pokud jsou k tomu vhodné okolnosti, pak situaci hodnotí přímo s klientem 
verbálně. Tím se kontakt ukončuje.    

 

Pohled klienta:

 Přání, sny

 Motivace k 

čerpání služby

Pohled pracovníka:

Odborný názor

Cíle zařízení

Cíl spolupráce

alias 

osobní cíl upravený vzhledem k 

možnostem sociální služby

Schéma stanovení cíle spolupráce

 
 
 



 
 
Příklad: 
 
Standardní způsob dokumentace v Denním výkazu a navazující zápis v Záznamech z terénu 
Na následujících příkladech jsou znázorněny záznamy: 

 jednání se zájemcem, uzavření smlouvy a individuálním plánu na poskytnutí výměnného 
programu (příklad 1) 

 uzavření smlouvy a individuálním plánování (příklad 2) 

 odmítnutí zájemce o službu, z důvodu, že nespadá do cílové skupiny (příklad 3) 

 uzavření smlouvy a individuálním plánu na poskytnutí výměnného programu a 
zprostředkování substituční léčby (příklad 4) 

 uzavření smlouvy a individuálním plánu na poskytnutí zdravotního ošetření (příklad 5) 
 
Denní výkaz TP XXX , Den: 3. 2. 2009, Pracovníci: Aleš Herzog (zkratka A), Petr Š. (zkratka P) 
 
 
 
 

Kód uživatele Jehly 
IN 

Jehly 
Out 

HR 
materiál 

Služby Info Poznámka 

JAR07ALE01 3 4 1 1,3  První kontakt, muž 
z Ostravska 

NC 7 10 1,2 3, 10   

MIC01MIC01 12 13 1,4 3 1  

NC 50 50 1,4 3,11  pro 3 lidi 

LEO09LEO09 7 9 1,4 3, 7 1,3 absces na krku, odeslán 
na chirurgii 

LEN09KAT04 4 5 1, 3 3 1,3, 5 Informace o detoxech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dostali jsme 4 

použité jehly 

a dali jsme 5 

nových jehel 

k tomu vodu, filtry 

(značka 1),  alobal 

(značka 2),  

kondomy (značka 

3), zdravotnický 

materiál 4 

evidenční číslo výkonu 

1.První kontakt  

2.Vyplnění in-come 

dotazníku 

3.Výměnný program  

4.Krizová intervence 

7.Zdravotní ošetření 

 

Jaké informace jsme Vám 

dali: 1. bezpečné braní (jak 

bezpečně aplikovat či info o 

jiném způsobu braní)  

2. bezpečný sex 

3. zdravotní  

4. sociálně-právní 

5. literatura (leták, info o 

literatuře, z internetu,časopis 

Dekontaminace apod.) 

Pokud nám klient nechce říci kód, napíšeme jej 

jako NC (No code - bez kódu) 

a dali jsme 5 

nových jehel 



 
 

Datum 
3. 2. 

Terén Aleš Herzog,  
Petr Š. 

Počet 
kontaktů 

105 
Vyměněné 
stříkačky 

IN 534 
Out 756 

Co se stalo: (kde jste byli, co se dělo, atd.) 
 
V čase 14-17 jsme pracovali v prostoru Muzea, od 18 do 19 hodin pak na Hlavním nádraží.  
 
Případová práce: (a jiné klientské věci) 
(příklad 1) JAR07ALE01 – proběhl první kontakt s uživatelem heroinu, mužem, složen kód, měl zájem 
pouze využít výměnný program, což se stalo, další služby mu byly nabídnuty, ale neměl zájem. 
Objevil se zájemce o službu, NC, chtěl injekční stříkačku, při mapování, zda spadá do cílové skupiny, 
uvedl, že nebere drogy, je leteckým modelářem a stříkačku by rád použil na nanášení lepidla na křídlo. 
Byl odmítnut s tím, že nespadá do cílové skupiny programu. 
LEN09KAT04 – sdělila, že je uživatelkou subutexu, kdysi byla klientkou doléčovacího centra. Má zájem 
(její osobní cíl je) dostat se do ambulantní léčby suboxonem. Domluvili jsme se a naplánovali, že jí 
poskytneme informace, aby se mohla objednat z našeho služebního telefonu do centra CADAS. 
Informace obdržela, následně do CADASu zavolala a objednala se. Počítá s tím, že při příštím setkání 
se zeptáme, zda tam dorazila a jak to dopadlo.  

 
 
Etická dilemata – Herzog – vyšlo ve sborníku Teologie a sociální práce  
Jaké hodnoty a jaké dovednosti jsou výhodou pro práci v nízkoprahových sociálních službách? 
Nabídnu však exkurzi do oblasti vnitřních spirituálních tázání, které kontaktní práce přináší.  
S čím se potýkají pracovníci nízkoprahových služeb? 
PhDr. Petr Klíma pojmenoval nároky na kontaktní práci takto: „Nezbytnou podmínkou výkonu takto 
definované profese je mnohovrstevný kontakt: 

- s reálným prostředím dospívajících, s konkrétním životním prostorem cílových skupin, 
- se  sociálními situacemi, v nichž jsou mladí lidé angažováni, s jejich obvyklými činnostmi 

probíhajícími v rozměru každodennosti a všedního dne,  
- s jejich životním způsobem, s jejich zkušenostmi a běžnými starostmi, 
- s prožívanými obtížemi a problémy dětí a dospívajících, 
- se skutečnými možnostmi a příležitostmi, které klienti v dané lokalitě mají.“ (Klíma, 2008, s. ) 

Pokud budeme usilovat o takto široce pojmenovaný kontakt, zjistíme, že budeme čelit řadě etických 
dilemat. Zkusím některá z nich pojmenovat. Přitom upozorňuji na stanovisko Matisonna. Ten 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 (Mattison, 2000). Mattison uvádí například 
tato etická dilemata: 
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. 
Některých z těchto dilemat se dotknu. Řešíme je totiž často.  
 
Právo na seberurčení versus zájmy dalších osob 
Společnost očekává, že nízkoprahové služby zabrání patologickému jednání. Zažili jsme v nedávné 
době nátlak policistů a politiků na terénní pracovníky, aby zajistili, že uživatelé drog opustí Václavské 
náměstí. Starostové obcí zase často doufají, že nízkoprahové kluby či terénní pracovník zajistí 
vymizení ilegálních graffiti.   Petr Klíma nicméně uvádí: „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. Velmi spekulativní je rovněž orientace na 
příčiny reálného či předpokládaného sociálně patologického nebo deviantního jednání. Spíše může 
být cílovou hodnotou hledání kompromisu mezi požadavky na přizpůsobení se či konformitu a 
dojednávání o pravidlech soužití. (Klíma, 2008)  



Pracovníci nízkoprahových služeb se dostávají do kontaktu se škodlivým jednáním svých klientů. 
Potkáváme 8leté děti, které kouří cigarety. Pracujeme s teenagery, kteří vytvářejí ilegální grafitti, kouří 
marihuanu a chodí do školy. Potkáváme uživatelky drog, které si s kočárkem přicházejí vyměnit své 
injekční jehly. Potkáváme člověka bez přístřeší, který právě opaluje elektrické kabely, v blízkosti kolejí. 
V terénu potkáváme injekčního uživatele drog, pozitivně testovaného na syfilis, který se nedostavil 
k léčbě. Kolem pasu drží svoji novou přítelkyni. Zažíváme situace v sociálně vyloučených lokalitách, 
kde rodiče (naši klienti) vychovávají své děti v podmínkách hluboko pod hranicí chudoby.  
Tyto situace v nás vyvolávají tenzi. Kdy zasáhnout a kdy nikoliv? A jakým způsobem? Na kolik klienta 
konfrontovat s jeho škodlivým jednáním? Kdy povolat další instituce? To je velké dilema. Naše 
morálně teologická paradigmata ovlivňují naše počínání. Jak mají vypadat? 
Jen na okraj poznámku: Jedním z nástrojů, který může pracovníkovi pomoci, je dovednost neustále 
provádět analýzu závažnosti a dostupnosti. Při analýze závažnosti zvažujeme, jaké chování klientů je 
nejzávažnější, nejrizikovější pro ně i pro ostatní. Při analýze dostupnosti zvažujeme, o kterých 
tématech s námi klient bude komunikovat, a kdy se naopak stáhne.   
Právo na sebeurčení versus nejlepší zájem klienta 
Neustále přibývá lidí bez přístřeší. Stárne nám populace uživatelů drog. Tito lidé z různých důvodů 
často, nejen že nedodržují zdraví životní styl, ale naopak své zdraví destruují.  
Uživatel opiátů zanedbává absces do té doby, dokud je schopen bolest „přefetovat“. Naši nabídku 
doprovodit na chirurgii odmítá, chce pouze prášek na bolest. Hrozí otrava krve. Slibuje opakovaně, že 
někam dorazí, ale spíše abychom jej nechali být, než že by to myslel vážně. 
Člověk bez přístřeší konzumující 7 krabic vína denně již neudrží moč, třese se a mluví s obtížemi. 
Přesto přes motivování terénního pracovníka odmítá nastoupit na detoxikaci a směřuje k smrti. 
Odmítá zavolat sanitku.  
Injekční uživatelka drog otěhotněla. Je na ulici, její svět je koncentrován jen na „3D - získat peníze na 
drogy, získat drogy, dát si drogy“. Při komunikaci s ní v terénu se dostáváme k interrupci jako jedné 
z potenciálních možností.  
Dospívající klient nízkoprahového klubu dostává od učitele poslední šanci, jak nemít pětku  - napsat 
dobře test. Pracovníci s ním probírají, že by bylo rozumné se na zkoušku připravit. Přesto k testu 
dorazí výrazně intoxikován marihuanou a propadne.  
Kontaktní pracovníci zažívají často pocit bezmoci. Pracujeme s nemotivovanými klienty, kteří i celý 
náš profesní život zůstávají v prekontemplační fázi změny.  Potkáváme se, se zlem, které naši klienti 
páchají sobě, svým blízkým, společnosti. Právě pocity bezmocnosti či setkání se s tím zlým, co naši 
klienti páchají, v blízkém okolí, vede nejčastěji dle mé zkušenosti k vyhoření a ukončení práce 
v oboru. Příprava budoucích pracovníků by měla tedy obsahovat i to, jak o sebe pečovat, jak hájit svoji 
beneficienci. 
Konzervativní versus pragmatický přístup? 
Petr Klíma při charakteristice nízkoprahovosti uvedl, že cíle nízkoprahových služeb jsou formulovány 
pragmatičtěji, než jsme zvyklí u běžných výchovně vzdělávacích aktivit. (Klíma, 2004) 
Pracovníci nízkoprahových služeb se pohybují v dilematu rozhodování mezi protikladnými přístupy, 
konzervativním (či také vychovávajícím) a pragmatickým (pravdivé je to, co je užitečné). Tuto oblast 
směle nazvu minovým polem pro některá tradiční stanoviska křesťanské teologie.  
Máme usilovat o to, aby se naši klienti socializovali do společnosti a stali se řádnými občany? Určitě 
ano! Ale co když při kontaktu se reálnými možnostmi a reálnou budoucností našich klientů (Klíma, 
2008) shledáváme, že to není možné (aktuálně nebo i dlouhodobě)? Máme přizpůsobovat naše 
pracovní strategie?  
Máme klientům zdůrazňovat, že injekční aplikace drog je špatná a doufat, že přestanou? Nebo při 
vědomí toho, že injekční aplikace je špatná, poskytovat sterilní injekční jehly a ještě usilovat o zřízení 
aplikačních místností? (S nadějí, že klienti přestanou, ale zároveň tváří v tvář možnosti, že nikoliv?) 
Mám klienta, který páchá majetkovou trestnou činnost za účelem získání peněz na jídlo a drogy, 
zrazovat od jakékoliv trestné činnosti?  Klient je vyřazen z evidence na Úřadě práce a nepobírá žádné 
finanční prostředky. Nebo pokud je opuštění trestné činnosti v jeho případě málo reálné, mám 
pragmaticky směřovat klienta k činnosti méně závažné (např. od krádeží kabelů elektroinstalace vlaků 
k recyklaci vybydlených budov). 
Mám požadovat za každou vydanou injekční jehlu špinavou jehlu zpátky, aby se žádná neválela na 
ulici? Nebo mám (při vědomí velmi omezené infekčnosti použitého injekčního materiálu) distribuovat 
tolik injekčních setů, kolik by uživatelé drog potřebovali k méně rizikové injekční aplikaci, bez ohledu 
na návratnost? Němci říkají, že „funkční je to, co funguje“.   
Rozdíly v uvažování jsou vidět i v různých pohledech na Harm Reduction. Konzervativci nechtějí dávat 
stříkačky navíc, trvají na poměru kus za kus, s tím, že je to výchovné, že se stříkačky nebudou válet 
venku, a že se nikdo nenakazí. A pragmatici o výchovnosti spíše pochybují, preferují zásobení klientů 



jehlami vzhledem k obavě o jejich zdraví a zdůrazňují velmi omezenou infekčnost pohozeného 
injekčního materiálu. 
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. (Čapek, 1918).  Pragmatický přístup je 
ve většině nízkoprahových služeb uplatňován. Pokládám tedy otázku k diskusi: Měly by pedagogové 
připravovat své studenty, budoucí sociální pracovníky, na pragmatické pracovní postupy, nebo se 
spíše držet konzervativních hodnot? 
Prosazovat práva klientů versus moci jim poskytovat služby?  
Samotné zaměření sociální práce, etický kodex, ale také zákon o sociálních službách nám dávají za 
povinnost „prosazovat legitimní práva a zájmy našich klientů“ (MPSV, 2006). Doposud byla většina 
sociálních služeb zvyklá, že to znamená pouze občas dojít s klientem na úřad a vysvětlit jedné 
sociální úřednici paní Zubaté, že tento „vagabund“ je „člověk“, který má i něco jako „práva“. Nyní jsou 
sociální služby ve výrazně větším střetu zájmů. Někteří politici, kteří se ohánějí zájmy občanů a 
veřejným pořádkem, usilují o vypuzení lidí bez přístřeší či uživatelů drog ze svých městských částí. A 
to jim nestačí. Usilují také o likvidaci samotných služeb, jak ukazují příklady Kontaktního centra 
SANANIM, Nízkoprahového metadonu Drop IN, Nízkoprahového denního centra Naděje v Bolzanově 
ulici a dalších služeb.  
Máme systematicky mapovat a dokumentovat, jak jsou naši klienti mláceni policií, jak je někdo vozí za 
město, jak úřad úmyslně podporuje exekuční systém, aby rodiny vyštval z města? 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)? Máme dokumentovat případy, 
kdy jsou rychlou záchrannou službou a nebo v nemocnicích odmítáni k ošetření lidé bez přístřeší ve 
velmi vážném zdravotním stavu? Máme se vzepřít požadavku vytvářet iluzi veřejného pořádku a 
nedocházet na místa, kde se reálně zdržuje drogová scéna? Odpovídáte, že ano? 
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“ a „ klást klacky pod nohy jejich provozu“, tedy, „že nám půjdou 
po krku“? Že nám dají výpověď z nájmu? Jít do konfrontace vůči donátorům a veřejné správě a 
riskovat, že nebudeme moci poskytovat služby potřebným vůbec? To je velké riziko. Janebová situaci 
popisuje takto: V důsledku nedostatku finančních zdrojů a konkurence mezi organizacemi sociálních 
služeb se pak paradoxně neziskové organizace předhánějí v předcházení si klíčových osob v 
samosprávě. Namísto společné obhajoby zájmů klientů a vzájemné solidarity spolu soupeří o zdroje. 
(Janebová, 2012). 
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.  
Výzva ke zvědavosti 
Nezmínil jsem některá další témata, o kterých by se dalo v souvislosti s nároky na pracovníka 
nízkoprahové sociální služby mluvit. Je zde dilema Etika versus právo, se kterým se setkáváme u 
povinnosti Oznámení či Nepřekažení trestného činu. Je zde dilema „Množství klientů versus kvalita 
služby“, kdy především nízkoprahové služby ve velkých městech řeší, nakolik se mohou věnovat 
intenzivně jednomu klientovi, když denně máme stovky kontaktů. A je zde také dilema mezi 
dodržováním pracovních postupů a hranic, které nepůjde vždy napasovat na všechny situace. Naši 
klienti jsou unikátní a připravují nám nečekané zážitky.  V týmu Terénních programů SANANIM proto 
respektujeme jedno z Dalajlámových doporučení: „Naučte se znát pravidla, abyste věděli, jak je 
správně porušit.“ 
 
Systémové řešení 9 koncentrace uživatelů drog v centru Prahy 

                                                           
9 O systémovém řešení můžeme mluvit pouze tehdy, pokud budou naplněny následující parametry: 

1) Dojde k výraznému omezení narušování veřejného pořádku v lokalitě, aniž by došlo k ohrožení pořádku v lokalitě jiné („tzv. 

přesun uživatelů drog z MČ Praha 1 na území jiné městské části není řešením, navíc se opakovaně policistům a strážníkům přes 

intenzivní aktivity9 nezdařil).  Narušováním veřejného pořádku se rozumí pohoršování občanů formou konfliktů uživatelů drog, 

injekční aplikací na veřejnosti, odhazováním odpadu, žebráním, projevy akutní intoxikace apod. 

2) Dojde k výraznému zvýšení bezpečí a snížení trestné činnosti v lokalitě, aniž by došlo ke snížení bezpečí v lokalitě jiné 

(trestnou činností je myšlen především prodej a distribuce drog, krádeže a prodej kradeného zboží, kapesní krádeže, loupeže a 

násilí mezi uživateli drog navzájem). 

3) Dojde k zlepšení veřejného zdraví, respektive nedojde k výraznému zvýšení rizika šíření infekčních onemocnění (HIV, 

žloutenka A, B, C, syfilis, tuberkulóza, svrab atd.), jak mezi uživateli drog , tak od uživatelů drog do obecné populace. Vytlačení 

drogové scény mimo dosah terénních pracovníků a kontaktních center povede k ohrožení celé společnosti 



Výraznou oblastí, které se Terénní programy SANANIM dlouhodobě věnovali, je problematika 
drogového trhu v centru Prahy. Dlouhodobě jsme analyzovali jak příčiny, tak navrhovali možnosti 
řešení.  
Proč je drogový trh v centru Prahy?  
V centru Prahy mezi stanicemi metra Muzeum, Můstek a Hlavní nádraží se nachází dva drogové trhy. 
První se týká injekčního užívání drog, druhý pak prodeje drog turistům. Drogy jsou propojené jen 
omezeně. Tento text se týká drogového trhu s drogami pro injekční užívání. Pro návrh vhodných 
řešení je nejprve třeba porozumět fenoménu pražské otevřené drogové scény. Primárním motivem pro 
její vznik je nákup a prodej drog. V letech 2006 – 2015 zde 500 – 800 lidí denně kupovalo drogy, nyní 
je to 200 – 500 osob.  Docházejí sem jak stálí prodejci drog (tzv. dealeři), tak příležitostní prodejci a 
uživatelé drog, kteří chtějí drogy nakoupit. I samotní prodejci jsou typicky na drogách závislí. 
Obchodovanými drogami jsou pervitin, zneužívané léky s obsahem buprenorfinu10, heroin, opium. Je 
to místo, kde pokud jste závislí a nemáte drogu, vždy seženete svou dávku, nebo prodáte přebytek, 
abyste si opatřili drogu jinou. Jedním z mylných tvrzení je, že důvodem pohybu na drogové scéně je 
výměna injekčních jehel 11 terénními pracovníky. Rozhodně to není zásadní důvod koncentrace 
uživatelů drog, tím jsou drogy samotné. Drogová scéna se za posledních 15 let postupně posunuje po 
centru města (Václavské náměstí, Národní třída, Náměstí Republiky, Karlovo náměstí, Hlavní nádraží, 
Na Knížecí, Václavské náměstí).  
Důvody, proč je drogová scéna v centru Prahy:  

A) Dopravní důvod. Uživatelé drog většinou cestují veřejnou dopravou.  Drogová scéna se 
nachází na nejkratší spojnici veřejných dopravních uzlů Hlavního nádraží, stanic metra 
Muzem a Můstek, a stanic tramvají Václavské náměstí a Vinohradská třída. Pokud je Vám 
špatně a máte abstinenční syndrom, potřebujete se dostat pro drogu rychle. Důkazem 
svědčícím o dopravním faktoru koncentrace drogové scény je fakt, že se v nočních hodinách 
drogový trh přesouvá k IP Pavlova a Karlovu náměstí jako ke spojnicím noční veřejné 
dopravy.   

B) Bezpečnostní důvod. Uživatelé drog se nevíce nebojí policie, ale sami sebe navzájem. 
Obávají se okradení o drogu i peníze nebo násilí v souvislosti s vymáháním dluhů za drogy či 
za jiné křivdy. Veřejné prostranství plné lidí i policie tak paradoxně představuje bezpečné 
prostředí.  

C) Zvykový důvod. Drogová scéna je na svém místě již delší dobu a jde o známé místo, kde jde 
drogy sehnat či prodat.  V Praze se odhaduje více než 10.000 injekčních uživatelů drog, kteří 
se mohou do trhu zapojit, navíc zde je řada injekčních uživatelů ze středních Čech  i z celé 
ČR. Pokud nutně potřebují drogu, a nemají svůj stálý zdroj, centrum Prahy je místo, kam 
pravděpodobně zamíří hledat někoho, kdo drogu má.  

 
Souhrn opatření, která zajistí systémové řešení 
Protože jde o drogový trh, je třeba přemýšlet dle standardního ekonomického schématu snižování 
nabídky a snižování poptávky. Bohužel se ukazuje celosvětově, že se nedaří výrazně snížit jak 
nabídku represí, tak poptávku prevencí (např. přes intenzivní období války proti drogám jejich cena 
klesá a dostupnost stoupá).  Proto se zdá, že po vzoru především sousedních států Německa a 
Rakouska je klíčovým řešením zmenšení drogového trhu tím, že nabídku drog nahradíme 
substitučními preparáty, tedy náhražkami drog a zajistíme, aby se s nimi neobchodovalo. Tohle 
řešení může být úspěšné mimo jiné i proto, že je výhodné pro samotné uživatele drog. Navíc má 
významný crime reduction efekt, tedy snižuje takzvanou zaopatřovací kriminalitu a to mnohonásobně. 
Problém situace v Praze je, že zde je sice substituční léčba, ale její kapacita je velmi omezená, 
konkrétní zařízení jsou přetížená a nemají kapacitu k intenzivní individuální práci. Na drogový trh 
v centru Prahy denně přichází 200 – 400 osob, kteří si chtějí koupit léky s obsahem buprenorfinu. 
Přitom významná část z nich (až 350 osob) je české národnosti a mohla by se dostat k buprenorfinu 
legálním způsobem. Pokud bude dostupná substituční léčba buprenorfinem a metadonem, a 
poskytovatelé substituční léčby budou individuálně pracovat s uživateli drog v rámci 

                                                                                                                                                                                     
(tak jako to nastalo např. v Rusku, na Ukrajině apod.) 

10 Zneužívání léku s obsahem buprenorfinu (Subutex, Suboxone, Ravata) je jistě věc negativní. Nicméně před rokem 2001 byl stejnými 
uživateli ve stejné míře užíván heroin. Došlo tedy k náhradě jedné látky jinou. Z tohoto úhlu pohledu je argument, že za výskyt otevřené 
drogové scény mohou léky s obsahem buprenorfinu, zcela mylný. Naopak došlo k nějakým dílčím pokrokům oproti stavu, kdy byl zneužíván 
masivně heroin (snížení působení cizojazyčných zločineckých uskupení prodávajících drogy, snížení fatálních předávkování, snížení rozsahu 
trestné činnosti za účelem získání prostředků na drogy).  
11 Jasným důkazem je aktuální přesun drogové scény z lokality Na Knížecí do centra Prahy. Přestože v blízkosti otevřené drogové scény jsou 
2 kontaktní centra a docházeli sem pravidelně terénní pracovníci s výměnnou injekční setů, v červnu 2010 došlo k tomu, že drogový trh 
opustil lokalitu Na Knížecí a „posílil“ drogovou scénu na Praze 1. 



biopsychosociospirituálního modelu drogové závislosti, a budou vhodně nastavovat dávku substituce 
a kontrolovat její užití, dojde k redukci drogového trhu v centru města pouze na trh se stimulanty a 
malým množstvím heroinu, to znamená jeho snížení až o více než polovinu. Zjednodušeně: 200 – 400 
osob, kteří dnes dochází na drogovou scénu si koupit heroin a buprenorfin, jej získá od substitučních 
center a součástí této „transakce“ v rámci substituční léčby bude i nějaká forma kontraktu ohledně 
dodržování veřejného pořádku.  Při realizaci opatření je třeba zvažovat dostupnost pro uživatele drog 
z Prahy, tak uživatele, kteří nemají trvalý pobyt v Praze (kterých je významná část, menší část tvoří 
také cizinci, typicky ze Slovenska). Systémové řešení míří na všechny tyto skupiny.  
 
Přehled opatření  

a) Vytvoření společné komunikační platformy, analýza všech dostupných opatření pro 
řešení problematiky, dosažení shody na realizovatelných aktivitách a jejich spuštění na 
všech stranách (Policie ČR, Městská policie, Magistrát hl. m. Prahy, jednotlivé městské části, 
drogové služby, podnikatelé). 

b) Zvýšení počtu míst v substituci buprenorfinem s denním kontrolovaným výdejem a s 
psychosociální a pracovní složkou12  Část injekčních uživatelů drog přichází na drogový trh 
získat substituční látku, protože se k ní vzhledem k omezené kapacitě programů nedostanou. 
Pokud se zvýší kapacita substituční léčby buprenorfinem, a bude se v počátečních fázích 
léčby kontrolovat užívání každého výdeje léku (formou tzv. cucárny), dojde k omezení 
drogového trhu o více než 1/3 (zbude trh s pervitinem a trh pro lidi, kteří nemají v ČR 
zdravotní pojištění a nedosáhnou na substituční léčbu). Problém nastane se zřízením 
pracovišť substituční léčby, která má v ČR špatnou pověst, což by šlo částečně řešit 
mobilními výdejnami substitučních léků (mobilními cucárnami). Nutná je variabilita programů, 
od těch pro klienty se závislostí na více látkách a nízkými dovednostmi, s možností postupu 
dále.  

c) Zvýšení počtu míst v metadonové substituci s denním výdejem  s psychosociální a 
pracovní složkou (pro prevenci koncentrace drogové scény je vhodný větší počet menších 
programů). Uživatelé drog v metadonové substituci vstupují velmi omezeně na otevřený 
drogový trh. Aktuální počet míst je však velmi limitován. Možností jak řešit obavy občanů je 
vznik mobilního výdeje substituční léčby. 

d) Spojit možnost čerpání určitých nadstandardních zdravotních a sociálních služeb pro 
uživatele drog (metadonová substituce, substituce buprenorfinem, pracovní programy) 
s povinností registrovat se u Policie ČR a dodržovat určitý kodex chování (např. 
neaplikovat drogy na veřejnosti, nekrást v obchodech apod.). Policisté by pak vůči takto 
registrovaným uživatelům upustili od své časté praxe 13, jakou je vyhazování injekčních jehel, 
znehodnocování dávek drogy, fyzické inzultace při zadržení apod. Nadstandartní služby 
mohou mít mnoho podob: zdravotní služby (dostupný zubař, dostupná léčba dlouhodobých 
nemocí – chronických ran, dostupnost hospitalizace).  Soc. služby: dostupné a hrazené 
ubytování, pracovní terapie, která by se vyplatila, aby měl soc. dávky a zároveň si mohl 
přivydělávat, nebo aby měl tolik, že by se mu to vyplatilo. 

e) Dopravní podnik zvýší množství revizorů v centru Prahy na klíčových dopravních 
uzlech, což znepříjemní uživatelům drog cestu na drogový trh. (toto opatření má své 
nevýhody – znepříjemní cestu do centra většině Pražanů, a zasáhne jen část uživatelů drog. 
Řada z nich má dluhy v takovém rozsahu, že pokuta pro ně není hrozbou). 

f) Zvýšení počtu neuniformovaných policistů zaměřených na trestnou činnost uživatelů drog na 
otevřené drogové scéně. 

g) Posílení uniformované policie a stálá kontrolní činnost v místech koncentrace uživatelů drog. 
Udržení okrskářů (policistů pohybujících se na malém území, kde časem získají dobrý 
přehled). 

h) Vytvoření pracovních míst adiktologů – odborníků na drogové závislosti v rámci 
nejexponovanějších služeben (např. služebna Krakovská). Všichni zadržení uživatelé drog 
by absolvovali konzultaci s adiktologem a dostali nabídku léčby. Tato praxe je běžná např. ve 
Velké Británii. 

                                                           
12 Část uživatelů drog by byla ochotna jít do substituce, nikoliv však do metadonové. Zájem o subutex je na 
pražské drogové scéně evidentní. Proto cesta k řešení drogové scény by mohle vést přes substituci subutexem. 
Znamenalo by to ale vytvořit kapacity psychiatrů a adiktologů pro předepisování subutexu a suboxonu a při 
vhodném propojení s individuální prací a pracovními programy, kde by si uživatelé drog na výběr subutexu 
vydělali a nemuseli se účastnit drogového trhu.   
13 Tato praxe sice není legální, nicméně běžná. 



i) Rozšíření sítě kontaktních center pro uživatele drog. Všechny 3 stávající kontaktní centra 
jsou přetížená a mají omezený prostor k individuální práci. Kromě ochrany veřejného zdraví 
jde o stálou nabídku léčby a detoxifikace pro uživatele drog, což vede k odlivu uživatelů 
z otevřené drogové scény do léčby. Pro prevenci koncentrace drogové scény je vhodný větší 
počet menších programů, kdy uživatelé drog více cestují po Praze, případně zůstávají v místě 
bydliště. Pokud posílíme terénní práci, budou se uživatelé drog chovat zdravěji k sobě i okolí a 
budou více motivovaní k abstinenci. Jednou z možností je model několika sanitních vozů, 
které pokrývají velké Městské části (viz níže). 

j) Zvýšení pokrytí terénních pracovníků v místě koncentrace drogové scény. Stávající 3 
programy jsou přetíženy a mají omezený prostor k individuální práci.  Kromě ochrany 
veřejného zdraví jde o stálou nabídku léčby a detoxifikace pro uživatele drog, což vede 
k odlivu uživatelů z otevřené drogové scény do léčby. Pokud posílíme terénní práci, budou se 
uživatelé drog chovat zdravěji k sobě i okolík, budou dostávat častěji věrohodnou zpětnou 
vazbu ohledně svého chování na veřejnosti, budou více motivovaní k abstinenci. Jednou 
z možností rozšíření je formou sanitních vozů. 

k)  Zřízení nízkoprahových denních center pro uživatele drog14, poskytující jídlo, možnost 
hygieny, ošacení a zdravotní péče. Dojde ke zvýšení ochrany veřejného zdraví a 
rozpohybování drogové scény. Uživatelé drog, kteří jsou často bez přístřeší, budou lépe 
vypadat i vonět a občané si budou méně stěžovat. Rovněž se zvýší jejich uplatnění na trhu 
práce. 

l) Rozšíření kapacity zařízení detoxifikace. Aktuálně je v Praze čekací lhůta na detoxifikaci 
několik měsíců. Řada uživatelů drog si proto své rozhodnutí jít do léčby rozmyslí, než se 
dočká na volné místo. 

m) Prostorová opatření v parcích a veřejných prostranstvích, aby nevznikala místa pro injekční 
aplikaci (vstupy do některých budov na Václavském náměstí, křoví, atd. ). 

n) Mediální kampaň zaměřená na občany. Vysvětlení strategie nakládání s drogovou scénou, 
vysvětlení smyslu výměnných programů, metadonové substituce.  

o) Zřízení aplikačních místností v blízkosti drogové scény. Aplikační místnosti snižují počet 
injekčních aplikací na veřejnosti. Je ale zřejmé, že nyní vzhledem k postoji Policie ČR to není 
aktuálně dostupné opatření.  Nějaká část uživatelů drog v centru bohužel zůstane (zbude nám 
tu trh s pervitinem, nebo se stimulanty), které jej nahradí. Proto je potřeba, aby tito uživatelé 
drog v centru méně vadili.   

 
Vývoj průměrného denního počtu kontaktů s uživateli drog v pěším terénu v prostředí 
Václavského náměstí a Hlavního nádraží za období 2006 - 2017 

                                                           
14 Současná pražská kapacita těchto služeb je nedostatečná a zaměřuje se spíše na osoby bez přístřeší. 
Uživatelé drog do zařízení pro „bezdomovce“ – jako je Naděje a Armáda Spásy – často nechtějí chodit. 
Kontaktní centra Drop In, Sananim a Progressive nabízejí sociální servis jen ve velmi omezené míře (velmi 
omezená možnost sprchy je pouze v KC Sananim) 



 
Počet kontaktů a vydaných setů v pěším terénu nám v období posledních let  klesá, což 

dokládáme grafem viz výše. Zdá se, že dochází ke zmenšování otevřeného drogového trhu v centru 
Prahy. Důvodů ke zmenšování drogového trhu je celá řada: 

- Řada romských rodin, jejichž příslušníky jsou lidé užívající drogy si neudržela bydlení, a 
vystěhovala se mimo Prahu (nejdříve byl pohyb z Bertramky, Karlína do Libně, následně na Černý 
most a poté do Milovic, Peček, Českého brodu a různě mimo Prahu).  

- stárnutí a zhoršování zdravotního stavu populace. Za posledních deset let jsme zaznamenali 
více než 50 úmrtí uživatelů drog.  

- odchody uživatelů drog do léčby 
- zmenšení množství heroinu, pervitinu i buprenorfinu, které  přichází na drogový trh,  
- nízká kvalita pervitinu a heroinu. Zhoršení kvality heroinu a pervitinu odrazuje zájemce od 

nákupu na drogovém trhu. 
- uplatňování trestů zákazu pobytu, nástupy do výkonu trestu 
- Snížený počet klientů také ovlivňuje výskyt prodejců drog mimo centrum Prahy, popřípadě 

výroba drog pro vlastní potřebu 
 
 
Závěr 
Tento text mapuje část oblastí, které se Terénní programy SANANIM historicky věnovali a věnují. Je 
to poměrně široké pole a široká škála oblastí, kde naše počínání ovlivnilo dobrou praxi v celém oboru. 
Tento přesah byl možný jak díky aktivitám pracovníků, tak díky vstřícnému přístupu vedení 
organizace, které dlouhodobě podporovalo inovace a sdílení zkušeností napříč oborem.  
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