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Vážení čtenáři,  

publikace, kterou právě otevíráte, navazuje na předchozí publikaci Dobrá praxe vydanou Českou asociací 

streetwork v roce 2011. Znovu se snažíme čtenářům nabídnout koktejl postřehů a zkušeností lidí z praxe i teo-

rie nízkoprahových služeb. Publikace nemá ambici být uceleným a sofi stikovaným přehledem metod a návodů 

„jak na to”. Je volným sdružením příspěvků pracovnic a pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří 

přemýšlejí o své práci, jsou kreativní a ochotní zkoušet a sdílet nové postupy práce. Chtěli jsme přinést souhrn 

inovací a také směrů, kterými se nízkoprahové služby nyní vydávají. Doufáme, že nabídne inspiraci a oboha-

cení pro rozvoj a efektivnost práce s uživateli služeb.

Publikace vychází v rámci projektu „Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím 

sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU” (CZ.1.04/5.1.01/77.00230) fi nancovaného z OPLZZ ESF. Cílem 

projektu bylo prohlubovat mezinárodní spolupráci, navázat nové kontakty a přinést do Čech nové poznatky 

a pohledy. V praxi to znamenalo uskutečnění pěti zahraničních stáží - vybraní pracovníci z České republiky 

navštívili nízkoprahové sociální služby v zemích blízkých i vzdálenějších. Dále se v rámci projektu uskutečnily 

dva mezinárodní semináře a dvě konference s mezinárodní účastí. Protože jsme chtěli dát prostor inovativním 

projektům a myšlenkám z našeho prostředí, oslovili jsme k předkládání textů české a slovenské pracovníky. 

Výběr toho nejlepšího obsahuje tato publikace.

Jedním ze strategických cílů České asociace streetwork je aktivní mezinárodní spolupráce. Vnímáme jako 

důležité mít možnost konfrontovat naše postupy a metody s tím, co funguje jinde, přicházet na to, co lze a co 

nelze aplikovat, a možná si i potvrdit, že v něčem jsme o krok dále. Vždyť právě diskuze je to, co přináší rozvoj 

a pokrok. Nezůstávat sám se svými myšlenkami, úspěchy i neúspěchy, ale dělit se o ně, předávat zkušenosti 

a těšit se ze společných sdílení. V průběhu realizace projektu se nám stále více ukazuje, že to je cesta správ-

ná. Cesta, kterou chceme jít v aktivitách Asociace i nadále. 

Věříme tomu, že se podařilo vybrat do publikace zajímavé texty a náš záměr se naplnil. Věříme, že v kaž-

dém z nich lze nalézt inspiraci, větu k zamyšlení anebo rovnou celý projekt k realizaci.

Těšíme se na další společné objevování a přejeme příjemné čtení. 

Děkujeme všem, kteří se na publikaci podíleli, a zejména autorkám a autorům textů, kteří se nebáli a měli 

energii a chuť „jít s kůží na trh”. 

Helena Kotová, předsedkyně Správní rady

Martina Zikmundová, ředitelka
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Od vydání první publikace Dobrá praxe uběhly již čtyři roky. Domníváme se, že se za tu 

dobu v oboru nízkoprahových sociálních služeb jistě mnohé změnilo, posunulo, vznikly nové 

projekty, postupy a metody práce s uživateli služeb.

Proto jsme oslovili členská zařízení sociálních služeb sdružená v České asociaci street-

work a vyzvali jejich pracovnice a pracovníky k předkládání textů do nové publikace. Zde 

Vám nabízíme soubor těch, které redakční rada vybrala jako podnětné příklady dobré praxe. 

Doufáme, že pro Vás budou zdrojem inspirace, důvodem k zamyšlení a možná i zárodkem 

diskuze. Ale ani ostatní texty nezapadnou, postupně je budete nacházet na našich webových 

stránkách www.streetwork.cz.

Část I.

Píklady dobré praxe 
z�Čech, Moravy a�Slovenska
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Oddíl 1

Práce s�dětmi, mládeží 
a�mladými dospělými
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OTEVÍRÁNÍ INTIMNÍCH TÉMAT FORMOU 
ANONYMNÍCH DOTAZŮ

aneb
WC jako prostor pro kontakt s�klientem

...
Zuzana Guryčová

ÚVOD

Při práci s lidmi nestojí sociální pracovníci neustále v roli odborníka nebo učitele, vstupují také do role žáka 

svých klientů a snaží se od nich něco naučit, posunout se ve vnímání situací. Byli to právě klienti NZDM PVC 

v Blansku a jejich potřeby, kdo mě navedl na práci formou anonymní schránky na dotazy na WC. 

Vše odstartoval případ klientky NZDM PVC, které při náhodném sexu praskl kondom a měla problém 

s výdejem Postinoru 2 v lékárně. Uvědomila jsem si, že s podobným problémem se mohou potýkat i další kli-

enti. Zrealizovala jsem tedy průzkum sexuálního chování mezi klienty zařízení, který byl zaměřen na zahájení 

sexuálního života, rizikový sex, používání ochrany/antikoncepce a návštěvu gynekologa. Výsledky průzkumu 

jsou ve zkratce uvedeny níže. 

Průzkum nám pomohl posunout naši specifi ckou prevenci na téma sex, ale pořád jsme ještě neměli do-

statek informací. Nebyly zodpovězeny ty správné otázky: Co klienty opravdu trápí, zajímá? S čím si neví rady 

a bojí se na to zeptat? Co je pro ně tabu? Z čeho mají strach? 

Výsledkem úvah, jak se dostat k odpovědím, bylo nainstalování schránky na WC, která slouží na anonym-

ní dotazy klientů. Ty jsou následně pracovníkem zodpovězeny písemně. 

Následující text tedy pojednává nejen o průzkumu sexuálního chování mezi klienty, ale hlavně o formě 

komunikace s klienty přes anonymní schránku na WC.

VÝSTUPY Z PRŮZKUMU SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ KLIENTŮ NZDM

Průzkum byl realizován v NZDM PVC v Blansku v listopadu 2013. Celkem se ho zúčastnilo 44 klientů 

zařízení. Průměrný věk byl u chlapců 17,4 let a u dívek 16,3 let. Z celkového počtu respondentů bylo sexuálně 

aktivních 39 klientů.

Z průzkumu vyplynulo následující (vzhledem k tomu, že text není primárně zaměřen na tento průzkum, 

jsou uvedeny pouze stručné výstupy):

 48 % respondentů uvedlo, že sexuální debut absolvovali před 15. rokem věku 

 ochranu/antikoncepci nepoužilo při prvním sexuálním styku 33 % chlapců a 5 % dívek

 nejčastěji používanou ochranou při sexu je kondom, dále hormonální pilulka 

 existuje souvislost mezi návštěvou gynekologa a typem užívané antikoncepce/ochrany: dívky, které 

absolvovaly vyšetření u gynekologa, užívají v 67 % hormonální pilulky

 s užitím Postinoru/Escapelle má zkušenost 19 % dívek, v jednom případě byl Postinor vydán dívce 

pod 16 let
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... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ... ... Otevírání intimních témat formou anonymních dotazů aneb WC jako prostor pro kontakt s klientem ...... Zuzana Guryčová ...

A zároveň je ujistit, že nejsou jediní, kdo daný problém řeší a mají strach. Veřejné odpovědi také informují 

ostatní čitatele, že jejich situace by se měla řešit, i když nevnímají, že by měli problém.

Přínos schránky – nepřímé práce s klienty

 Vytváříme/posilujeme důvěru a respektující klima klubu (klienti zjišťují, že je respektujeme a nikdo je neod-

soudí za jejich zvídavost).

 Pracujeme i s klienty, kteří k nám (pracovníkům) nemají prozatím vytvořený vztah, necítí se na to otevřít 

s námi osobní/intimní témata přímo.

 Pracujeme i s klienty, se kterými jsme v kontaktu již delší dobu, ale o intimních tématech se nechtějí bavit 

(např. kluci o problémech s erekcí).

 Dostáváme se k tématům, které jsou pro klienty tabu, nikdy by je s nikým neřešili, ale zároveň si s nimi neví 

rady (např. masturbace, gynekologické obtíže, menstruace).

 Řešíme i témata, na která se klienti bojí zeptat, protože jsou pro ně trapná (např. nadměrné pocení, proč si 

měnit spodní prádlo).

 Když víme, co klienty zajímá, můžeme zdokonalit specifi ckou prevenci tak, aby přímo vystihla jejich potřeby.

Nevýhody schránky

Vzhledem k tomu, že jsou dotazy ve schránce anonymní, nemůžeme se doptat klienta na to, jak danou 

otázku myslel; zda mu odpověď stačí nebo zda je srozumitelná. Nevýhodou může být také (grafi cká) nečitel-

nost dotazu. 

Jak formulovat odpovědi

V rámci fungování schránky na toaletě byla postupem času vytvořena určitá „pravidla” a doporučení pro 

formulaci odpovědí na dotazy klientů. Zde shrnuji postřehy a poznatky, které jsem zaznamenala v rámci for-

mulace odpovědí pro klienty. 

Před zavedením schránky na anonymní dotazy klientů je potřeba v týmu zvážit, zda bude na dotazy 

odpovídat vždy stejný pracovník, jestli bude na dotazy klientů odpovídat pracovník a na dotazy klientek zase 

pracovnice nebo zda bude v odpovědi zmíněno jméno pracovníka, který odpovídal. Vše má svá pro a proti – 

například: pokud odpovídá na dotazy soustavně stejný pracovník, může upadnout do stereotypu a některé 

věci mu mohou unikat. Na druhou stranu pokud odpovídá pouze jeden pracovník, má větší přehled o všech 

odpovědích, může se lépe orientovat v problému. 

Každý dotaz je potřeba vnímat s respektem. Není vhodné přistupovat k odpovědi tak, že si z vás dělá 

klient srandu, a jeho dotaz zlehčovat. Vycházejte z toho, že i „banální” dotaz (z vašeho pohledu) je tazatelem/

tazatelkou myšlen vážně. Například dotaz: „Krvácím tam dole. Co mám dělat?” může pracovník vnímat jako 

legraci ze strany klientky, což se může podepsat na kvalitě odpovědi. Pokud si však představí, že dotaz moh-

la psát třináctiletá dívka, které nikdo nikdy nevysvětlil, co je to menstruace, změní se i přístup k odpovědi. Ni-

kdy totiž nevíte, kdo se ptá, proto je potřeba brát vážně všechny dotazy a přistupovat k nim s respektem.

Odpověď by měla obsahovat v úvodu shrnutí dotazu (např. Píšeš, že...). Pokud je to možné, měl by být 

klient(ka) pracovníkem uklidněn, že není jediný, kdo se s daným problémem potýká. Když je to možné, může-

me tazatele ubezpečit, že jde o normální věc, že na to není sám. Cílem je uklidnění situace a tazatele, ujištění, 

že situace je řešitelná.

Reakce na dotaz by měla být stručná a výstižná (samozřejmě podle typu dotazu), například max. 

na půl stránky. Důležité je nastínit zde možnosti řešení situace, problému. Čím více reálných řešení uvedete, 

tím lépe. Dále by měla odpověď obsahovat odkaz na to, jakým způsobem mohou být klientovi nápomocni 

pracovníci/služba. Například uvést, že nabízíte poradenství, těhotenské testy, kondomy zdarma. 

Pro lepší orientaci je vhodné vložit do odpovědi obrázky, které budou pro klienta přehledné a pomohou 

mu lépe se zorientovat v odpovědi. Použít obrázky je vhodné například u dotazů týkajících se pohlavních or-

gánů, erotogenních zón apod. 

 dívky se chovají méně rizikově než chlapci: 52 % respondentek použilo při každém sexuálním styku 

ochranu/antikoncepci, pouze 22 % chlapců použilo při každém sexu ochranu/antikoncepci

 z celkového počtu respondentek mělo 89 % dívek nejdříve pohlavní styk a pak navštívilo poprvé 

gynekologa.

Z výsledků průzkumu jsme čerpali informace pro zdokonalení specifi cké prevence v nízkoprahovém klu-

bu. Prevence na téma sex je v současnosti více rozdělena v závislosti na věku klientů. U mladších klientů 

(13–15 let) je prevence zaměřena více na informační servis. V rámci prevence rozbíjíme mýty klientů ohledně 

sexuálního chování a podáváme jim objektivní informace z oblasti sexu. Cílem je ovlivnit jejich znalosti ještě 

před započetím sexuálního života a tím i minimalizovat rizika z něho plynoucí. Dívky se snažíme více motivo-

vat k návštěvě gynekologie před sexuálním debutem a ovlivnit tím jejich postoj k antikoncepci/ochraně. U star-

ších klientů (nad 15 let), kteří jsou již sexuálně aktivní, se zaměřujeme hlavně na jejich postoje k bezpečnému 

sexu a jejich dovednosti. Máme zkušenost, že tito klienti, kteří se již účastnili sexuální prevence v klubu, mají 

dostatečné množství informací, a není tedy potřeba se u nich věnovat v takové míře informačnímu servisu, 

jako u klientely pod 15 let. 

WC JAKO PROSTOR PRO NEPŘÍMÝ KONTAKT S KLIENTEM

Jednotlivá NZDM (nebo kontaktní centra) se liší v mnoha ohledech, jedno mají ale společné. V každém 

zařízení je prostor, který využívá každý klient o samotě. Toaleta je v tomto případě chápána jako jediný prostor 

v klubu, kde může být klient sám, není kontrolován, má absolutní soukromí. Co z toho vyplývá? Toaleta se tak 

může lehce stát nejvhodnějším prostorem v zařízení pro nepřímou práci s klienty. 

Možné vybavení prostoru toalety pro nepřímou práci:

 informační nástěnka s letáky (týkajícími se témat, která mohou být pro klienty tabu – např. nechtěné 

těhotenství, menstruace, masturbace, gynekologické a urologické obtíže)

 informace o besedě s odborníkem (gynekologem/urologem), otázky a odpovědi, které byly na besedě 

zmíněny

 odkazy na odborníky z oblasti gynekologie/urologie, pohlavních nemocí (informace na koho se obrátit, 

pokud má klient obtíže)

 odkazy na anonymní poradny v oblasti gynekologie/urologie, sexuálního násilí atd.,

 schránka na anonymní dotazy klientů

 plocha pro odpovědi na anonymní dotazy klientů

Vybavení toalety by mělo klienty zaujmout a motivovat je k doptávání se formou anonymních dotazů nebo 

přímo vybízet k diskuzi s pracovníky. Zároveň by však místnost neměla být přeplněna informacemi, aby to 

klienta „neubilo” a neubralo mu vlastní zvědavosti. Osvědčilo se nám umístit na viditelné místo na toaletě 

„rozcestník”, který klientovi stručně napoví, kde se co nachází a co může na WC využít. Např. „Pokud právě 

sedíš, po pravé straně máš…, po tvé levé straně můžeš najít… Dále zde můžeš využít umyvadlo, toaletní 

papír, koš atd.” :-)

SCHRÁNKA NA ANONYMNÍ DOTAZY

Jak to funguje?

Schránka na anonymní dotazy klientů byla zprovozněna na WC v roce 2013. Nejprve byla instalována 

pouze na dámském WC, později i na pánském. Každá schránka je umístěna na viditelném místě, ke schrán-

ce jsou připevněny papíry na anonymní dotazy a psací potřeby. Vždy po zavírací době klubu je schránka 

kontrolována pracovníkem – dotazy se tedy vybírají každý den. Pracovník, který má odpovědi na starosti, 

je zodpovídá písemně co nejdříve – klienti jsou informováni, že nejpozději do týdne jim bude odpovězeno. 

Písemné odpovědi jsou poté vyvěšeny veřejně v prostoru WC. Odpovědí jsou tedy zasaženi všichni klienti, 

nejen anonymní tazatel. Cílem takto veřejně vyvěšených odpovědí je podnítit ostatní klienty k dalším otázkám. 
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... Otevírání intimních témat formou anonymních dotazů aneb WC jako prostor pro kontakt s klientem ...... Zuzana Guryčová ...... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...

Neboj se, tvé tělo se vyvíjí normálně. Takže se určitě dočkáš „TOHO”.

V případě, že bys potřebovala ještě s něčím poradit, na něco se zeptat, pracovnice klubu jsou tady pro tebe. 

Anebo je ti k dispozici schránka na dámském WC.

PS: Na klubu jsou pro všechny holky zdarma tampóny a vložky, takže pokud bys potřebovala, není problém, 

zeptej se pracovnic.

Tak ať to vyjde a dočkáš se!

ZÁVĚR

Výše uvedený text popisuje druh nepřímé komunikace s klienty formou anonymní schránky. V NZDM PVC 

je tato forma komunikace s klienty postavena na kultuře zařízení, na klimatu důvěry, velké otevřenosti a vzá-

jemného respektu mezi pracovníky a klienty. Klub staví především na sociální práci – poradenství, individuální 

práci s klienty. Volnočasové aktivity jsou pro nás pouze jeden z prostředků navázání kontaktu s klientem. 

Otázkou tedy je, jak může tato forma komunikace (schránka na anonymní dotazy) fungovat v klubu s odlišnou 

kulturou. Možností je několik:

 Schránka nebude klienty využívána, protože klima klubu je nastaveno tak, že klienti nejsou zvyklí se 

svěřovat se svými problémy pracovníkům a ani o to nemají zájem.

 Klienti budou schránku využívat jako jedinou formu komunikace (poradenství) s pracovníky. 

 Schránka ovlivní klima klubu natolik, že se vytvoří/zlepší i přímá komunikace mezi klienty a pracovníky, 

respektive klienti začnou využívat poradenství formou přímé komunikace s pracovníky.

Kontakt: NZDM PVC, Blansko, Podané ruce, o.p.s., http://pvcklub.podaneruce.cz/

 

V závěru odpovědi může být uvedeno stručné shrnutí a nabídka individuálního poradenství s pracov-

níkem zařízení, kterého si klient může vybrat. Důležité je zmínit, že i na poradenství se vztahuje anonymita 

a rozhovor probíhá v soukromí. Zároveň je vhodné respektovat, že klient si vybral nepřímou formu komunika-

ce s pracovníky, a nabídnout mu, že se může znovu obrátit na pracovníky touto formou.

Můžete se setkat s otázkami, které mohou mít více významů. Je důležité si to uvědomit a pracovat s tím 

při sestavování odpovědi. Například dotaz: „Ahoj, je možné být těhotná, když už jsem měla 2krát menstruaci?” 

je možné vnímat dvěma způsoby: 1. Klientka se ptá, zda může otěhotnět, i když měla doposud v životě jen 

2krát menstruaci. 2. Klientka se ptá, zda může být těhotná, pokud od nechráněného styku měla už 2krát men-

struaci („špinění” se totiž může vyskytovat i u těhotných žen). Je tedy vhodné zodpovědět oba dva významy 

otázky, protože nemůžete vědět, komu konkrétně odpovídáte, a nemusíte na komunikaci s touto klientkou 

dostat druhou šanci.

Schránka v číslech

Od zavedení schránky bylo zodpovězeno celkem 35 dotazů.

Okruhy dotazů Počet dotazů

Tělesné potíže (gynekologické, velikost pohlaví a poprsí, pohlavní nemoci) 8

Partnerské vztahy (konfl ikty, seznamování, rozchody) 7

Sexuální praktiky a techniky (erotogenní zóny, jak uspokojit partnera/ku, orální sex) 5

Menstruace 4

Sebeuspokojování 3

Kamarádské vztahy 2

Panenství 2

Těhotenství 2

Hubnutí 2

Ukázka dotazu klientky

Anonymní dotaz:

Kdy už TO! dostanu? Je mi 13.

Odpověď:

Ahoj ahoj,

už se nejspíš nemůžeš dočkat TOHO! (= první menstruace). Píšeš, že je ti 13 let. Asi se ti zdá, že už bys ji měla 

dostat. Připadá ti, že už bys první menses měla dávno mít?

Neboj, není kam spěchat. Tělo každé holky se vyvíjí po svém a není neobvyklé, že první menses dostane 

holka třeba až v 15 letech. Takže máš času dost a tvé tělo se vyvíjí normálně.

Je dobré sledovat signály svého těla a na první menses se připravit. 

Mezi signály, které se objevují zhruba rok před první menstruací, patří:

- zvětšují se ti prsa

- začínají ti růst chloupky tam dole a v podpaží

- máš bělavý výtok z pochvy bez zápachu

Takže pokud se ti děje tohle, není se čeho bát, stáváš se ženou a první menstruace by se mohla dostavit 

v průběhu roku.

Některé holky dostávají první menses ve stejném věku jako jejich máma. Takže pokud chceš dopředu vědět, 

v kolika letech bys mohla dostat první menses, můžeš se zeptat mámy.

Je dobré se na menses připravit. Pokud ti začínají růst prsa, chloupky nebo máš bělavý výtok, nos u sebe 

vložku, aby tě první menses nepřekvapila. Před menstruací tě můžou bolet záda, spodní část břicha, hlava 

nebo můžeš mít zhoršenou náladu. Takže i to je signál, že menses možná dostaneš. 
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ÚVOD

„Opravdové objevování nespočívá v hledání nových krajů, ale v jiném pohledu na skutečnost.” 

(Marcel Proust)

Tento text je určen především kolegům z řad sociálních pracovníků působících v nízkoprahových zaří-

zeních pro děti a mládež (dále NZDM) v sociálně vyloučených lokalitách. Představuje náš vlastní koncept 

sociální práce v prostředí NZDM, který je založený na budování sebedůvěry a podporování procesu sociali-

zace. Koncept, který se promítá do naší organizační kultury a jednotlivých metod práce, čímž aktivně podpo-

rujeme „zmocňování” (empowerment) a „uschopňování” (enabling) klientů1, třebaže sami nepřišli s konkrétní 

zakázkou. V současné době máme za sebou něco málo přes rok úspěšné realizace tohoto konceptu, takže 

zatím nemůžeme hovořit o jeho dopadu na klienty v adolescentním věku, ale rádi bychom inspirovali ostatní 

sociální pracovníky a přáli bychom si vyvolat diskusi nad otázkou, co naši klienti opravdu potřebují umět, aby 

se dokázali vypořádat se svou specifi ckou a nesnadnou výchozí pozicí, a jak jim v tom v rámci sociální práce 

v NZDM můžeme být prospěšní. Domníváme se, že po uplynulých sedmi letech, kdy se sociální služba NZDM 

etablovala, nastává nové období, v němž bychom měli aktivně řešit právě tyto otázky, zaujímat k nim vlastní 

postoje, hledat nové způsoby sociální práce s dětmi a sdílet je s ostatními kolegy. 

O NÁS

NZDM DROM je jednou ze sociálních služeb poskytovaných brněnskou příspěvkovou organizací DROM, 

romské středisko a je určená dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let.

Rok 2013 byl pro nás zlomový zjištěním, že se nám podařilo uspokojivě nastavit sociální službu tak, aby 

odpovídala standardům kvality, o čemž nás mimo jiné přesvědčil velmi dobrý výsledek hodnocení kvality služby 

Českou asociací streetwork.2 Začali jsme se zamýšlet, jaký efekt by naše práce vlastně měla přinést. Navzdory 

tomu, že jsme z našeho pohledu dělali maximum pro to, abychom zvýšili šance našich klientů na sociální začle-

nění, nepozorovali jsme při revizích spolupráce s klienty žádné výsledky, které by potvrzovaly smysl naší práce.

Rozhodli jsme se přemýšlet o našich klientech a práci s nimi realističtěji. Vzdali jsme se myšlenky, že bez 

vzdělání naši klienti ze stínu sociálního vyloučení nevystoupí, a přestali jsme tak urputně pracovat na doháně-

ní opožděného psychomotorického vývoje a znalostí adekvátních věku. Místo toho se zaměřujeme na rozvoj 

sociální kompetence, která je pro naše klienty dosažitelná a zároveň může v jejich budoucím životě výrazně 

napomoci jejich osamostatnění a zvládání běžných životních událostí, čímž naplňujeme účel sociální práce 

(Navrátil, 2001).

1/ Označení „klient” používáme jako synonymum zákazníka sociální služby pro sjednocení pojmů: dítě, mládež, zájemce o službu, 
uživatel služby.

2/ Naplněním 94 % kritérií kvality stanovených metodikou Rozvojového auditu ČAS pro nízkoprahová zařízení a terénní programy 
dosáhl náš tým výsledku „prošel bez připomínky”.

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...
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a s tím související: 

 omezená možnost pro rozvoj kompetencí nutných pro to, aby uspěli v institucích většinové společnosti;

 problémy ve škole - prospěchové problémy související s neznalostí kódu institucí většinové společnos-

ti (např. jazyk), zameškané hodiny, záškoláctví z důvodu špatné ekonomické situace rodiny nebo špat-

ného klimatu ve škole, předčasné ukončování školní docházky;

 problémy s vrstevníky - sociální izolace, hádky, šikana, agresivní chování, strach z nepřijetí vrstevnic-

kou skupinou;

 útěky z domova;

 experimenty s návykovými látkami;

 předčasná sexuální aktivita;

 zkušenost s diskriminací;

 neznalost institucí většinové společnosti, vlastních možností, práv a způsobů jejich uplatnění.

Pracujeme s klienty, kteří žijí celé dětství prakticky v izolaci v sociálně vyloučené lokalitě a s vrstevníky 

i institucemi mimo ni se začnou setkávat až v období puberty, kdy ji začnou samostatně opouštět. Ve věku 

0-12 let se setkávají většinou pouze s vrstevníky a dospělými, kteří žijí po několik generací v podmínkách 

sociálního vyloučení. Z toho vyplývá, že klienti jsou „socializováni” (vychováváni) v kultuře chudoby5, která 

plní svou adaptivní funkci na život v podmínkách sociálního vyloučení, přičemž řada způsobů chování akcep-

tovaných kulturou chudoby odporuje hodnotám uznávaným většinovou společností (Lewis, 1966).

Problém je v tom, že od určitého věku naši klienti musí vstupovat do interakcí se širším životním prostře-

dím, zejména kvůli dalšímu vzdělávání, uplatnění na trhu práce a osamostatnění od primární rodiny, tedy 

ekonomické nezávislosti a získání vlastního bydlení. Pro úplné začlenění do společnosti v kontextu České 

republiky se musí naučit orientovat nejen ve formálních normách chování této společnosti (legislativa), ale 

také v neformálních a implicitních normách chování, jako jsou zvyky nebo tradice a mravy (Výrost, Slaměník, 

2008). 

První setkání s institucí představující neformální normy chování společnosti nastává ve věku šesti let 

při zahájení povinné školní docházky. Většina našich klientů navštěvuje jednu ze tří základních škol poblíž 

sociálně vyloučené lokality (viz mapa 1). V současnosti tyto školy navštěvují převážně děti žijící v sociálně 

vyloučené lokalitě, protože příslušníci střední třídy své děti na tyto školy vůbec nezapisují kvůli předsudkům 

a strachu, že neposkytují kvalitní vzdělání. 

Naši klienti od samého začátku vzdělávací dráhy nedosahují ani průměrných školních výsledků, protože 

většinou vyrůstají v nepodnětném prostředí a často ani nenavštěvují žádnou formu předškolního vzdělávání 

(Matějů, Straková, Veselý, 2010), což má vliv nejen na množství jejich vědomostí, ale také na úroveň sociali-

zace. Základní škola je pro klienty novým sociálním prostředím s novými požadavky, které od žáků očekává 

minimálně osvojené společenské a hygienické návyky, ztotožnění s rolí žáka a uznání autority pedagoga. 

Požadavky na naše klienty se tak mění doslova ze dne na den, jsou sankcionováni pedagogy za své chování, 

přestože mezi vrstevníky v rámci školní třídy jde stále o společenskou normu. Vzniká tím konfl ikt mezi žáky 

a pedagogy způsobující oboustranně nedobré vztahy (Výrost, Slaměník, 2008). Tato zkušenost se samozřej-

mě opakuje v dalších institucích, a čím jsou naši klienti starší, tím méně je tolerována nedostatečná schopnost 

adaptace různým sociálním situacím, což má za následek sociální vylučování v mnoha dimenzích (např. pro-

storově, ekonomicky, politicky, symbolicky). Časté sociální konfl ikty „zahánějí” naše klienty zpět do (pro ně) 

bezpečného a přijímajícího prostředí sociálně vyloučené lokality, v jejíchž hodnotách a normách se orientují.

Např.: Klientka ukončí studium oboru kadeřnice na středním odborném učilišti, protože si nerozumí s pe-

dagogy ani ostatními žáky. Cítí, že jsou na ni kladeny vysoké nároky, a nesetkává se s pozitivní zpětnou 

vazbou. Setrvání ve škole je pro ni natolik psychicky náročné, že ze školy raději odejde, přestože ji obor baví 

a intelektuálně by ho bez větších problémů zvládla.

Ty, kteří nejednají v souladu se společensky uznávanými pravidly, pak společnost označuje přívlastky jako 

„nevychovaní”, „problémoví” nebo „nepřizpůsobiví”. Dominantní společenská třída navíc vysvětluje špatné 

ekonomické postavení jako výsledek osobní nedostatečnosti a méněcennosti člověka (Lewis, 1966).

 

5/ Kultura chudoby je model amerického antropologa Oscara Lewise, který poukazuje na společné vzorce chování u skupin žijících 
v chudobě bez ohledu na jejich etnickou příslušnost.

MOŽNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE V NZDM

Sociální práce obecně, podle defi nice americké Národní asociace sociálních pracovníků, s níž se ztotož-

ňujeme, „je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo 

obnovit jejich sociální fungování a na tvorbu společenských podmínek příznivých pro tento cíl” (Matoušek 

a kol., 2001, s. 184). Úkolem sociálního pracovníka je tedy pomoc klientovi v obnově nebo získání takových 

dovedností a informací, které mu umožní zvládat požadavky prostředí, v němž žije (Matoušek a kol., 2001). 

Konkrétně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařa-

zeno mezi služby sociální prevence, jejichž cílem je napomáhat svým klientům k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace3 a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Podle § 62 

stejného zákona obsahuje tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tento zákon také určuje, že klienty NZDM mohou být děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ale v praxi 

se většina nízkoprahových klubů zaměřuje na děti ve věku od 12 do 18 let.4 Nízkoprahové kluby působící 

v sociálně vyloučené lokalitě pak zpravidla na děti od 6 do 18 let. Sociální práce s klienty mladšími osmnácti 

let je specifi cká hlavně tím, že tito klienti jsou v drtivé většině případů závislí na svých rodičích, respektive 

rodinách, hlavně ekonomicky, materiálně a emocionálně. V případě klientů ze sociálně vyloučené lokality 

pak můžeme bez nadsázky říct, že jejich nepříznivá sociální situace jim byla dána do vínku při narození 

a vzhledem ke svému věku nemohou rodinnou situaci nijak ovlivnit a mnohdy si ani neuvědomují její zá-

važnost. Proto tyto děti nevyhledávají „pomoc”, ale navštěvují nízkoprahové kluby kvůli nabízeným volno-

časovým aktivitám a hračkám a prostoru ke hraní s vrstevníky vůbec. Z toho vyplývá, že sociální práce 

s dětmi a mládeží v sociálně vyloučené lokalitě se děje převážně prostřednictvím volnočasových aktivit, 

které uzpůsobujeme tak, aby měly také výchovný a vzdělávací rozměr. Dodnes mezi sociálními pracovníky 

působícími v NZDM panuje názor, že volnočasové aktivity do NZDM nepatří, protože NZDM má poskytovat 

sociální službu a tím se vymezuje oproti Domům dětí a mládeže, ZUŠ a dalším institucím poskytujícím vol-

nočasové aktivity dětem. Když už využívat tzv. „volnočasovky”, tak pouze jako prostředek k tomu, aby byl 

klient vůbec ochotný se sociálním pracovníkem spolupracovat. My se volnočasovým aktivitám nebráníme 

- naopak chceme naši práci přizpůsobit tomu, co je dětem (minimálně do 12 let) blízké - hře. A pokud je hra 

prostředkem pro motivované a nenásilné učení, kde jsou klient a sociální pracovník partnery (Úlehla, 2005), 

pak chceme tento prostředek využívat co nejvíce.

SOCIÁLNÍ SITUACE NAŠICH KLIENTŮ

Chceme-li napomáhat začleňování našich klientů do společnosti, je pro nás nejdůležitější právě jejich 

sociální situace, pro kterou je charakteristické: 

 nejisté zázemí způsobené dlouhodobou nezaměstnaností rodičů, nebo skutečností, že rodiče jsou 

uživateli návykových látek;

 chybějící rodič nebo oba rodiče;

 chudoba rodiny projevující se především následujícími rysy: vysoké zadlužení, ohrožení lichvou, velké 

množství lidí v bytě, nízká kvalita bydlení, permanentní ohrožení vystěhováním z bytu; 

 omezená možnost trávení volného času v bezpečném prostředí;

 nedostatek fi nančních prostředků k realizaci určitých volnočasových aktivit, omezená nabídka v lo-

kalitě;

3/  Nepříznivá sociální situace (pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu 
věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfl iktu se spo-
lečností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných 
důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

4/  Viz „Výzkum prostředí nízkoprahových klubů” Česká asociace streetwork, 2011.

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...



.. 22 .. .. 23 ..

... Socializační přístup v práci s dětmi a mládeží ve vyloučených lokalitách ...... Marcela Bucháčková, Zuzana Túčková ...

sociální služby. To znamená, že se nesnaží suplovat jiné instituce (nejčastěji škola, rodina), ale využívá hlavní 

přednosti NZDM, a to jsou vhodné podmínky pro sociální učení, kdy klienti získávají PUS při běžných činnos-

tech - při hře, interakcí ve skupině vrstevníků atd. za přítomnosti sociálního pracovníka, který z těchto všed-

ních činností „vytahuje” vzdělávací a výchovné situace a tím klienty zprostředkovaně učí6. Sociální pracovník 

s ohledem na životní situaci klientů třídí a člení specifi cké podněty, organizuje je do souvislostí, reguluje jejich 

intenzitu, frekvenci a pořadí výskytu a vytváří mezi nimi vztahy (Lebeer, 2006). Sociální pracovník také zpro-

středkovává klientovi určité situace tím, že „vkládá” sebe sama mezi podněty okolního prostředí a klienta, a tím 

radikálně mění podmínky a podobu interakce klienta s okolním světem, čímž vytváří výchovné a vzdělávací 

situace podle toho, čemu přikládá důležitost, co zdůrazní, záměrně opakuje apod. (Málková, 2009). V praxi to 

znamená, že sociální pracovník může využít stejnou situaci různými způsoby podle jeho výchovných a vzdě-

lávacích záměrů. Naše výchovné a vzdělávací působení v kontaktu s klienty se soustřeďuje na osvojení 

předpokladů úspěšné socializace.

VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH METOD PRÁCE V RÁMCI NZDM V PRAXI

Jak už bylo řečeno výše, socializační přístup se stal principem veškeré naší práce, což se promítá do pří-

stupu ke klientům, kontraktování spolupráce, individuálního plánování, podmínek čerpání služby (pravidel) 

i systému sankcí při jejich porušování atd. Předpoklady úspěšné socializace tedy nerozvíjíme „tajně”, ale ote-

vřeně mluvíme s klienty o tom, co je chceme naučit a proč. A ne vždy se to děje během hry. Metody rozvíjení 

a posilování PUS můžeme pro názornost rozdělit takto: 

 situační intervence

 spontánní aktivity

 organizované aktivity

 akce mimo klub

Situační intervence probíhají v několika málo vteřinách a jejich podstata spočívá v předávání hodnot 

a norem a vyjasňování role pracovníka.

Př. 1: Klient v klubu najde plakát fotbalisty a zeptá se nás, jestli si ho může vzít. Protože nám plakát k ni-

čemu není, rozhodneme se, že mu ho dáme, ale protože chceme klienty učit účelnému jednání, domluvíme 

s klientem, čím si plakát zaslouží: „My vás chceme naučit, že když člověk něco chce, musí pro to většinou 

něco udělat. Když se to naučíš, bude pro tebe jednodušší zvládat nezábavné věci, které se občas dělat musí. 

Ten plakát ti dám, když pomůžeš s něčím v klubu. Napadá tě něco, co bys mohl udělat?” Klient: „Já nevím, 

řekni ty…” Pracovnice: „V odkapávači jsou umyté hrníčky, když je utřeš a uklidíš, můžeš si ten plakát nechat.” 

Klient: „Tak jo.” - Pracovnice využívá situace k vyjasňování své role a poslání sociální služby.

Spontánní aktivity jsou hry a volnočasové aktivity, kvůli kterým klienti přicházejí do klubu. Vymýšlejí je 

buď sami klienti a sociální pracovník intervenuje, nebo je podle aktuální situace v klubu iniciuje sociální pra-

covník a klienty do nich zapojuje.

Př. 2: Klient přijde za pracovnicí s prosbou, aby si s ním zahrála hru Člověče, nezlob se. Pracovnice 

souhlasí a zeptá se klienta na pravidla hry se záměrem rozvíjet jeho vyjadřovací schopnosti: „Jak to hraješ? 

Minule se u toho kluci pohádali, protože každý znal trochu jiná pravidla. Měli bychom se domluvit předem, 

podle jakých pravidel budeme hrát.” Klient se rozpovídá o pravidlech: „Vybereš si barvu, hodíš kostkou a pak 

jdeš takhle.” Pracovnice vyžaduje přesné vysvětlení a upozorňuje na možné výklady toho, co klient říká: 

„Hodím kostkou a jdu? I když hodím třeba dvojku? Nebo jak to myslíš?” Klient upřesňuje: „Ne, musíš hodit 

šestku - můžeš házet třikrát - když hodíš šestku, jdeš sem a házíš ještě jednou…” atd. - Pracovnice využívá 

klientovy motivace hrát stolní hru k rozvíjení jeho vyjadřovací schopnosti a zároveň učí tomu, že komunikovat 

o „pravidlech” předem předchází nedorozumění a konfl iktům.

Př. 3: Dvě klientky přijdou do klubu s kočárkem a panenkami. Pracovnice využívá situace ke zprostředko-

vání společenských hodnot a norem: „Vy máte ale krásné panenky! Budeme si hrát na maminky? Můžeme si 

postavit pokojíčky a „jako” chodit k sobě na návštěvu.” - Pracovnice vstupuje do hry klientek a udává její směr 

a hranice. Vytváří tak učební situaci, v níž klientky získají zkušenost se společenským hodnotovým systémem 

a představě o výchově dětí.

6/ Zprostředkované učení vychází z pojetí současného izraelského psychologa Reuvena Feuersteina.

SOCIALIZAČNÍ PŘÍSTUP

Socializaci chápeme jako synonymum pro sociální začleňování, protože se jedná o proces, který vede 

každého jedince k jednání a chování v rámci určité tolerance podle společensky uznávaných pravidel a hod-

not a plnění individuálně modifi kovaných společenských rolí (Havlík, Koťa, 2002). Do popředí našeho zájmu 

se dostalo podporování klientů v procesu socializace a budování jejich sebevědomí, které častými neúspěchy 

trpí a brání jim v dalším snažení začlenit se do společnosti.

Uvědomujeme si, že úspěch sociálního začlenění převážně záleží na klientovi, protože v současnosti 

nepanuje ve společnosti vstřícná nálada. Zároveň věříme, že pokud se podaří klienta „uschopnit” zvládat 

nároky společnosti, je jeho úspěšné začlenění do společnosti možné. Proto jsme v rámci socializačního pří-

stupu formulovali jako cíl naší spolupráce s klienty pět předpokladů úspěšné socializace (PUS), na které 

se soustředíme už od prvního kontaktu. 

Jsou jimi:

1. sebedůvěra

2. cílevědomost 

3. práce s informacemi

4. aktivní přístup 

5. interakce (se světem mimo sociálně vyloučenou lokalitu)

Socializační přístup se pro nás stal principem, který se promítá do naší organizační kultury i jednotlivých 

metod práce s klienty. Tento princip plně využívá každodenní kontaktní práce s klienty a respektuje možnosti 

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...

Mapa 1.: Spádové oblasti pro sociálně vyloučenou lokalitu „Cejl”

Zdroj: Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice - moravské lokality, 2008
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Specifi cké postavení mají pobytové akce a výlety. Tyto akce bývají pro naše klienty vítaným zpestřením. 

Návštěva nových prostředí, se kterými se klienti v průběhu svého života v mnoha případech ještě nesetkali, 

je zážitkovou formou vede k rozvoji schopností a nových dovedností. Přínos pobytu klientů mimo sociálně 

vyloučenou lokalitu je očividný. Někteří z klientů, ač se to zdá být téměř neuvěřitelné, měli například při prvním 

výletu do přírody problém poznat les - za les považovali první skupinu stromů, kterou jsme na vycházce potkali 

- potýkali se s problémy s chůzí do kopce a z kopce, nebo nevěděli, že maso a vajíčka „nerostou” v supermar-

ketu, ale jsou produkty reálných zvířat. Účastí na pobytových akcích a výletech se u některých klientů daří 

tyto nedostatky korigovat. Pobytové akce tedy jednoznačně rozvíjejí škálu dovedností klientů a jejich přehled 

o světě kolem nás. V průběhu pobytových akcí se často potýkáme s problematickým zvládáním odloučení kli-

entů od známého domácího prostředí. Tyto problémy se zdaleka netýkají jen klientů mladšího školního věku, 

i když u nich se projevují nejmarkantněji. Prostřednictvím pobytových akcí tedy pracujeme s klienty i na jejich 

samostatnosti. 

V rámci socializačního přístupu jsou klienti vedeni k dosahování pěti předpokladů úspěšné socializace, 

kterými jsou sebedůvěra, cílevědomost, práce s informacemi, aktivní přístup a interakce se světem mimo 

sociálně vyloučenou lokalitu. Jak vyplývá z předchozích odstavců, interakce se světem mimo vyloučenou lo-

kalitu se klientům snažíme zprostředkovat pomocí výletů a pobytových akcí, které představují pro jejich rozvoj 

jednoznačný přínos. Nedostatkem těchto akcí je fakt, že se jich ve většině případů zúčastňuje jen úzký okruh 

klientů pravidelně navštěvujících naše zařízení. 

Vliv výše popsaných metod práce se odráží na dosahování prakticky všech předpokladů úspěšné socia-

lizace, jejich dopad na rozvoj jednotlivých klientů je však velmi individuální. Z pohledu pracovníků je nejsnáze 

pozorovatelný rozvoj aktivního přístupu a práce s informacemi, který se projevuje například aktivním zájmem 

klientů o program NZDM a případnou spoluúčastí na jeho organizaci. Posun v rozvoji sebedůvěry klientů 

pozorujeme v běžných každodenních situacích. Klienti jsou například schopni komunikovat s prodavačem 

v obchodě, nebo oslovit na ulici cizího člověka a zeptat se na cestu. Rozvoj cílevědomosti pak můžeme pozo-

rovat především při práci klientů na individuálních plánech – u některých klientů například dochází k posunu 

od krátkodobých individuálních plánů, které jsou započaty a ukončeny v horizontu týdne, k plánům dlouho-

dobým. 

ZAVÁDĚNÍ SOCIALIZAČNÍHO PŘÍSTUPU DO PRAXE

Pokud uvažujete o tom, jak podobný způsob práce zavést ve vašem nízkoprahovém klubu, můžeme vás 

ujistit, že socializační přístup v práci s klienty je velmi dobře přenositelný do jakéhokoliv pracovního týmu. 

Za uplynulý rok v našem NZDM došlo k velkým personálním změnám. Dvě třetiny týmu se během krátké 

doby obměnily. V rámci přijetí tohoto přístupu novými pracovníky jsme se prozatím nesetkali s výraznějšími 

problémy. Socializační přístup je novými pracovníky přijímán jako přirozená součást práce s dětmi a mládeží 

vyrůstajícími v prostředí sociálně vyloučených lokalit, rychle chápou jeho podstatu a po poměrně krátké době 

ji umí také zdárně uplatňovat v praxi. 

Na vzniku socializačního přístupu a jeho dalším zavádění do praxe se také podíleli:

Jana Břenková, Martina Hrejsemnou, Vladislava Vondrová, Petr Horehleď, Růžena Krištofová, Daniela Hla-

váčková, Eva Krajčovičová, Anna Krchňavá a Zuzana Eliška Veselá

Všem výše jmenovaným děkujeme za nápady, inspiraci a energii vloženou do své práce.

Kontakt: DROM, romské středisko, www.nzdm-drom.webnode.cz

Organizované aktivity jsou méně časté a časově náročnější celky spadající do tematických měsíců. 

Připravují je sociální pracovníci předem pro určenou skupinu klientů podle věku, zájmů apod. Při jejich 

realizaci neprobíhají žádné jiné aktivity, prostor klubu je dočasně vyhrazený pro omezený počet klientů. 

I v tomto případě pracujeme s tím, co je klientům blízké (móda, fotbal, známé osobnosti…), aby byli ochotni 

vynaložit zvýšenou energii do učení.

Akce mimo klub organizují sociální pracovníci za účelem zprostředkování kontaktu s prostředím a in-

stitucemi většinové společnosti. Sociální pracovníci klienty seznamují s očekávanými vzorci chování v růz-

ných společenských situacích od jízdy městskou hromadnou dopravou po návštěvu kina.

Př. 4: Klientka si na výletě chce koupit u stánku hranolky. Pracovnice s ní rozebere, jak by měl zá-

kazník jednat s prodavačem: „Až na tebe přijde řada, pěkně pozdrav - řekni dobrý den - a potom řekni, 

co si chceš koupit. Nezapomeň hezky poděkovat.” - Pracovnice poskytuje klientce návod, jak zvládnout 

interakci s prodavačem. Dává najevo, že je pro ni důležité, aby klientka v této situaci naplnila společenská 

očekávání.

JAK MŮŽEME BÝT NAŠIM KLIENTŮM PROSPĚŠNÍ?
 

My jsme došli k závěru, že nejužitečnější můžeme být dětem žijícím v sociálně vyloučené lokalitě tím, 

že je podpoříme v procesu socializace skrze zprostředkování nových vědomostí, dovedností a zkušeností 

v rámci společensky uznávaných hodnot, norem a očekávaných rolí. Podle našeho názoru je to oboustran-

ně přijatelný a přirozený způsob, jak zlepšit jejich sociální fungování. Netvrdíme, že socializační přístup 

je obecně platný, a dokonce ani netvrdíme, že je platný v našich podmínkách, protože ho nerealizujeme 

dostatečně dlouho. Je to ale způsob sociální práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučené lokalitě, který 

je postavený na možnostech a přednostech sociální služby NZDM, která vychází ze znalosti životního kon-

textu a potřeb jejích klientů. 

POZOROVANÉ VÝSTUPY

Dnes, po roce úspěšné realizace socializačního přístupu v práci s našimi klienty, je možné hodnotit jeho 

výsledky. V přístupu ke klientům jsou nadále využívány všechny výše zmíněné metody práce, prostřednic-

tvím kterých jsou u klientů rozvíjeny předpoklady úspěšné socializace, tedy situační intervence, spontánní 

aktivity, organizované aktivity a akce mimo klub. 

Pozitivní efekt využití metod socializačního přístupu se nejvýrazněji projevuje na mladších klientech, 

přibližně ve věku od 6 do 12 let. Tito klienti jsou jednak ochotnější poznávat, učit se a nechat korigovat 

své jednání a chování při situačních intervencích a spontánních aktivitách, jednak jsou přístupnější účasti 

na organizovaném programu, připraveném pracovníky našeho NZDM, jako jsou zmiňované organizované 

aktivity a akce mimo klub. Starší klienti jsou obecně citlivější na zásahy do vlastní integrity a ovlivňování 

zvenčí a méně přístupní intervencím pracovníků. 

Nejvýraznější pozorovatelné výsledky přináší především organizované aktivity a akce mimo klub. Zde 

můžeme přímo sledovat rozvoj kompetencí klientů, ať už jde o nové teoretické i praktické poznatky, nabyté 

při organizovaných aktivitách, nebo nové dovednosti, zkušenosti a zážitky, získané v průběhu pobytových 

akcí. Především klienti ve věku od 6 do 12 let si navykli na pravidelné realizace organizovaných aktivit, 

někteří je dokonce cíleně vyhledávají a snaží se je navštěvovat co nejčastěji. Bez ohledu na věk jsou u na-

šich klientů obecně nejoblíbenější dynamické aktivity spojené s pohybovými hrami, tancem, dramatickým 

ztvárňováním různých situací, ochutnávkami potravin a nápojů. Méně oblíbené jsou aktivity, kde je nutné 

využívat dovednost čtení a psaní, ale také aktivity zaměřené na rozvoj schopnosti sebehodnocení a hod-

nocení druhých (klienti často mají problém s pozitivním způsobem hodnocení sebe i svého okolí). U klientů, 

kteří se pravidelně zúčastňují organizovaných aktivit, jsou jejich přínosy sledovatelné především:

 ve zlepšené schopnosti soustředit se na probíhající aktivitu, 

 ve zlepšené schopnosti řešit některé opakující se druhy úkolů, 

 ve všeobecném přehledu těchto klientů a orientaci ve světě, který je obklopuje. 

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...
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Jiří Kocourek

JAK JSME NA TO VŠECHNO PŘIŠLI? 
JE INTERNET PRO MLÁDEŽ PŘIROZENÝM PROSTŘEDÍM?

Historie sociální práce je plná příkladů, jak se pracovníci vydali za svým klientem tam, kde bylo možné 

jej snáze najít, vyhledat. Obecně by se také dalo říct, že sociální práce se vyvíjí spolu s člověkem, kterému 

pomáhá. Vyvíjí se tak, jak se mění problémy a životní styl společnosti. Začátek 21. století, tedy současnost, je 

typický celou řadou nových problémů a změn v životním stylu. Stačí zmínit například proměny současné ro-

diny. Fenoménem, který nelze přehlédnout, je i všudypřítomnost informačních technologií, tzv. nových médií, 

které doslova vrůstají jako jakási virtuální síť do našeho života. Internet a sociální sítě jsou již nepostradatel-

nou součástí každodenního konání, zejména u generace dospívajících. Času, který obětujeme na oltář těchto 

našich nových bohů, je čím dál tím víc. A je tedy legitimní položit si otázku, zda se internet se vším, co 

nabízí, nestává, nebo dokonce už nestal přirozeným prostředím pro mladé lidi. Zda dokonce nevzniká 

či již nevznikla subkultura mládeže, která se vyznačuje tím, že svůj volný čas tráví převážně právě na inter-

netu. A zda tedy není nejvyšší čas vydat se za svým potenciálním klientem i do tohoto prostředí - prostředí 

internetu, různých sociálních sítí, komunitních a zájmových webů. 

Jak to tedy je? Nejpopulárnější sociální sítí nejen v České republice, ale i ve světě je Facebook. Ve světě 

tuto službu využívá 1,2 miliardy aktivních uživatelů. Aktivní je takový uživatel, který se minimálně jednou mě-
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... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ... ... Streetwork online / Jiří Kocourek ...

výhradně ve virtuálním světě. Ztrácí schopnost intenzivního kontaktu tváří v tvář. Svůj volný čas většinou tráví 

u počítače, zejména na sociálních sítích. Důvody jsou různé: patří k outsiderům, mají sociální nebo zdravotní 

handicap, nemají zájem o mimoškolní aktivity nebo si je nemohou dovolit. Výše popsané děti jsou vystave-

ny většímu nebezpečí, že budou konfrontovány s drogovými experimenty, šikanou, kriminalitou, 

sexuálními službami nebo novým fenoménem - kyberšikanou. „Děti internetu”, děti z menších měst 

či vesnic, ale i handicapované děti nemají možnost jinak využívat nízkoprahové sociální služby (ty jsou 

jen ve větších městech), nemohou se jinak osobně dostat do kontaktu s terénním pracovníkem a nedosáhnou 

tak na nabízenou pomoc v obtížných situacích. Tato nebezpečí neovlivňují pouze mládež samotnou, ale mají 

dopad i na celé rodiny a komunitu jako celek. 

KDO JSOU „DĚTI INTERNETU”?

Zaměřujeme se především na děti a dospívající ve věku 10–18 let, které se dostávají do konfl iktní spo-

lečenské situace, kterou může být: predelikventní chování a páchání trestné činnosti, agrese, násilí, šikana 

(kyberšikana) a týrání (včetně rasové nesnášenlivosti a diskriminace některých skupin), užívání drog (včetně 

alkoholu a kouření), rizikové sexuální chování, vymezování se vůči autoritám. Dále tyto děti mohou prožívat 

komplikované životní události: rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, předčasná 

sexuální zralost, časté střídání sexuálních partnerů, záškoláctví, konfl ikty v třídním kolektivu, sebevražedné 

pokusy, anebo žijí v omezujících životních podmínkách, jakými mohou být: neschopnost sociální adap-

tace, navazování vztahů, absence jednoho z rodičů, nepodnětné, necitlivé rodinné prostředí, smrt jednoho 

z rodičů, týrání, absence zájmů, patologie rodičů (závislosti, psychiatrické onemocnění apod.), zdravotní hen-

dikep, izolace od společnosti a život ve virtuálním světě či neschopnost intenzivního kontaktu tváří v tvář. Sou-

hrnem je cílová skupina defi novaná také tím, že většinu svého volného času tráví neorganizovaným 

způsobem u počítače, a to do pozdních večerních hodin.

ČEHO JSME ZATÍM DOSÁHLI?

Nyní, v roce 2014, by se dalo říct, že z pouhé myšlenky vznikla nová fungující forma služby. Od něko-

lika počátečních nápadů jsme přešli k tvorbě portálu. Ten je nyní plně funkční. Máme vypracovanou metodiku 

práce a etický kodex. Od pilotního zahájení projektu (v červnu 2012) byly vytvořeny desítky preventivních 

článků. Komunitní portál www.jdidoklubu.cz registruje 350 neanonymních uživatelů a více než 120 uni-

kátních návštěvníků denně. Celkem stránku navštívilo 61 371 unikátních návštěvníků (během pilotních 

12 měsíců). Počet poradenských chatů byl za stejné období 335. Zajímavé je rozdělení chatů podle témat, 

které pracovníci řešili. Testovacích chatů je 25 %. Testovací ve smyslu chat bez reakce klienta. To znamená, 

že se otevře chatovací místnost, ale dál se nic neděje, klient nereaguje a po chvilce chat opustí. Nejde tedy 

o chat, kdy se zdánlivě nic neděje a neřeší. Žádný takový chat nesmí být považován za testovací. 5 % chatů 

je možné považovat za chaty, které tento nástroj zneužívají. Návštěvníci se v něm nechovají podle pravidel, 

jsou vulgární atp. Velkou část tvoří chaty, které svou povahou můžeme nazvat informační a jsou orientované 

na portál jako takový. Klienti tedy žádají technickou podporu, ptají se na smysl a funkčnost jednotlivých částí 

portálu, na celý smysl portálu, anebo zjišťují informace o zřizovateli portálu. Těchto chatů je 20 %. Největší 

skupinu, 45 % tvoří chaty, které pracovníci nazývají krizové. Dotazy, rozhovory a intervence se zde točí okolo 

vztahových témat, drog, sexuálního zneužívání, šikany atp. 5 % dotazů pak tvoří dotazy a chaty na téma 

bezpečnost internetu. 

CO KONKRÉTNĚ TEDY V RÁMCI PROJEKTU DĚLÁME A NABÍZÍME?

Od podzimu 2013 fungoval portál z důvodů nedostatku fi nancí čistě na dobrovolné bázi a aktivity se ome-

zily především na odborné chaty s klienty. Od září díky podpoře Bohemia Energy a Nadačního fondu pomoci 

Karla Janečka fungujeme mnohem intenzivněji a rozvíjíme hned několik základních aktivit.

síčně přihlásí na svůj účet na Facebooku. V České republice je podle socialbakers.com (2013) registrováno 

4,2 milionu aktivních uživatelů, z nichž 11 % je ve věku 13–17 let. Nutno podotknout, že v souladu s podmínka-

mi užívání Facebooku musí být uživateli 13 a více let. České děti začínají s Facebookem již ve věku 10–11 let. 

Pokud si tedy tyto mladší děti zřizují účet na Facebooku, vědomě při registraci uvádí nepravé údaje a jednají 

v rozporu s podmínkami užívání této služby.

V České republice je dále z nadnárodních sociálních sítí mezi mladými populární také Twitter, Google+, 

Instagram, ask.fm a Badoo. Tyto služby však vykazují řádově méně uživatelů než dominantní Facebook. Co 

se týče ryze českých poskytovatelů, mezi nejoblíbenější patří portál Lide.cz od společnosti Seznam.cz, zná-

mý spíše jako chat a seznamka. 

Výzkumů k chování dětí na internetu bylo vytvořeno již několik, za zmínku stojí ten, který realizovala agen-

tura TNS AISA pro Nadaci Naše dítě1. Testování se zúčastnilo 319 rodin s potomky ve věku 10 až 15 let. Z vý-

zkumu vyplynulo, že čas trávený denně na internetu je průměrně 1,5 hodiny v pracovní dny, o víkendu naroste 

doba o hodinu, tzn. 2,5 hodiny. Přibližně polovina dětí má počítač s připojením k internetu přímo ve svém po-

koji, bez dozoru se tak mohou brouzdat virtuálním světem. Podle posledního velkého výzkumu mezi sociální 

sítě, jež jsou v povědomí českých dětí, patří jednoznačně s 92,29 % Facebook, 62,83 % patří Lidé.cz, 57,14 % 

Google+, 54,80 % Spolužáci.cz a 51,80 % patří Twitteru. 81,53 % dětí má účet na Facebooku, 30,54 % dětí má 

účet na Google+, 37,00 % dotázaných má účet na Lidé.cz a 27,89 % dotázaných má účet na Spolužáci.cz. Své 

účty mají české děti také na webových serverech YouTube (58,17 %), Rajče.net (11,18 %) a Alík.cz (11,74 %).2 

Internet a sociální sítě jsou dostupné dnes již prakticky kdykoliv. Např. až 65 % studentů v ČR 

využívá internet v mobilu. Tato fakta přinesl průzkum virtuálního operátora Studentfone. Nejvíce studenti 

internet v mobilu využívají k vyhledávání informací, surfování po sociálních sítích nebo kontrolování e-mailu. 

Smartphone vlastní celých 69 % dotázaných vysokoškoláků a 75 % středoškoláků.3

Z těchto dat je tedy patrné, že děti a dospívající jsou na sociálních sítích „jako doma”, a protože 

tento trend není záležitostí jednoho dvou let, ale trvá jíž desetiletí, můžeme směle tvrdit, že sociální 

sítě jsou pro dospívající přirozeným prostředím.

Tento názor se začal v oboru nízkoprahových sociálních služeb nejdříve nesměle objevovat s příchodem 

druhého desetiletí nového milénia a stále častěji se objevoval při různých příležitostech, zejména pak při 

odborných setkáních. Diskuze vycházely z premisy, že internet je veřejným místem, kam dosud terénní pra-

covníci v ČR nepronikli, ale kde je možné „zastihnout” potenciální klienty. Nejprve začaly některé organizace, 

které jsou zaměřeny na práci zejména s dětmi a mládeží, nabízet možnost online poradenství prostřednictvím 

Facebooku nebo chatových aplikací. Skutečná terénní práce v prostředí internetu však zatím v ČR nefunguje. 

Zejména v zimních měsících je tak mnoho uživatelů služeb pro terénní pracovníky nedostupných. Samozřej-

mě služby byly nedostupné po celý rok pro potenciální klienty, kteří nemají v místě svého bydliště nebo studia 

žádnou nízkoprahovou sociální službu. Terénní práce na internetu je „v plenkách” i jinde v Evropě. Nám jsou 

známé jen dvě organizace, které tuto metodu používají – fi nské Pro-tukipiste a holandská nezisková organi-

zace The Correlation Network.

I proto iniciovala Česká asociace streetwork, o. s., vznik projektu Streetwork online. Projekt si kladl za cíl 

vytvořit metodiku práce streetworkerů v prostředí internetu. Tato terénní forma nízkoprahové sociální služby 

– tedy jakýsi virtuální nízkoprahový klub - nyní funguje na portálu www.jdidoklubu.cz. Dítě sem může přijít, 

zaregistrovat se (nebo také ne), přečíst si jakýkoliv článek, nějaký samo napsat, může si popovídat na chatu 

s odborným pracovníkem o svých starostech, zkrátka využít něco z naší nabídky: bezpečný prostor, prevenci, 

kontakt, atraktivní aktivity, aktivizaci (stát se spoluautorem portálu) a možnost využívat poradenství na inter-

netu v bezpečném prostředí a odbornou pomoc v nelehkých situacích spojených s dospíváním. 

KOMU TEDY POMÁHÁME?

Projekt se zaměřuje na děti a dospívající ohrožené sociálním vyloučením, kteří kvůli svému životnímu 

stylu a způsobu trávení volného času prožívají nebo mohou prožívat rizikové životní situace a nemohou, ne-

umějí nebo nechtějí využívat jinou formu odborné pomoci. Jsou ohroženi izolací od společnosti a životem 

1/ NADACE NAŠE DÍTĚ, Dostupné z: http://www.nasedite.cz/cs/nadace_a_media/tiskove_zpravy_2009/
267-prvni_ceska_internet_hotline_ jiz_3_roky_prispiva_k_ochrane_deti, 2009

2/ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Dostupné z: http://www.upol.cz/aktualita/clanek/
s-kybersikanou-ma-zkusenost-vice-jak-51-deti/, 2013

3/ MOBILE.NET, Dostupné z: http://www.mobinfo.cz/jak-cesti-studenti-vyuzivaji-internet-v-mobilu-vyzkum/, 2013
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aktivizovat, podpořit jejich dovednosti v práci s počítačem a internetem a posunout je smysluplným směrem. 

Očekávaný VÝSTUP aktivity: 10 redaktorů-uživatelů, kteří zůstanou i po ukončení ročního cyklu, vznikne 

170 článků (autoři uživatelé), 20 nových rubrik ročně (autoři uživatelé) a 80 původních článků ročně (autoři 

pracovníci) + 10 chatů s osobnostmi na důležitá témata.

Klientské miniprojekty (Co tě sejří)

Chceme podporovat zájem cílové skupiny projektu o dění v místě jejich bydliště, školy atp. 

Na stránkách www.jdidoklubu.cz otevřeme sekci pod názvem „Co tě sejří”, kde budou moci vyfotit, natočit 

a popsat to, co je v jejich okolí štve a co chtějí změnit. S pomocí pracovníků portálu i dalších klientů je chceme 

motivovat k vlastní aktivitě na odstranění těchto problémů. Jako první podporu jim nabídneme startovní 

„minigrant”, který bude použit např. na napsání vlastního projektu. Redaktoři a online streetworkeři při své 

práci vytipují uživatele, kterým zapůjčíme minikameru, aby mohli natáčet, co je ve svém okolí štve, co pova-

žují za problém. Tyto aktivity chceme monitorovat a průběžně natáčet i naší kamerou. Na konci projektu ze 

sběrného materiálu sestříháme dokumentární fi lm Co tě sejří! O výběru miniprojektu, který získá podporu, 

rozhodnou z části uživatelé portálu hlasováním a z části pracovníci projektu. Na začátku klient s pracovníkem 

vypracuje projektový záměr, včetně rozpočtu, který bude pro realizaci závazný. Cílem aktivity je zajistit, aby 

klienti byli aktivní v místě svého bydliště.

Očekávaný VÝSTUP aktivity: Vznikne 5 klientských komunitních miniprojektů - projektů, které se rozběh-

nou díky iniciativě našich klientů. Rádi bychom tuto aktivitu zdokumentovali prostřednictvím časosběrného 

dokumentu. Vznikne tak 1x dokumentární fi lm.

Celkem máme připraveno 11 základních aktivit. Další, kromě výše uvedených, se zaměřují na evaluaci, 

propagaci a osvětu, vzdělávání a rozvoj pracovníků a portálu a dále rozvíjí napojení naší služby na jiné návaz-

né služby. Poslední realizovaná aktivita se týká řízení samotného projektu.

SHRNUTO V KOSTCE NA ZÁVĚR

Rozvíjíme unikátní formu pomoci dětem v ohrožení prostřednictvím internetu. Jedná se o jedinečnou for-

mu doplňkové terénní práce, která se přesouvá za dětmi na internet. Nacházíme tak jinde nedostižnou sku-

pinu dětí, která má také své starosti a problémy a kterou dokážeme zaujmout, chránit a dále rozvíjet. Projekt 

jsme pojmenovali „Streetwork Online”. 

Tato terénní forma nízkoprahové sociální služby - tedy jakýsi virtuální nízkoprahový klub - nyní funguje 

na portálu www.jdidoklubu.cz. Dítě sem může přijít, zaregistrovat se (nebo také ne), přečíst si jakýkoliv článek, 

nějaký samo napsat, může si popovídat na chatu s odborným pracovníkem o svých starostech, zkrátka využít 

něco z naší nabídky: bezpečný prostor, prevenci, kontakt, atraktivní aktivity, aktivizaci a možnost využívat 

poradenství na internetu v bezpečném prostředí a odbornou pomoc v nelehkých situacích spojených s do-

spíváním. 

Kontakt: Streetwork online, Česká asociace streetwork o.s., www.streetwork.cz, www.jdidoklubu.cz

Prevence (Knihovna)

Na komunitním portálu www.jdidoklubu.cz je každý týden umístěn (v sekci Knihovna) alespoň jeden 

preventivní článek na téma, které je pro děti a dospívající důležité (vztahy, drogy, sex, rizika spojená 

s dospíváním, budoucnost, práce, subkultury, kyberšikana atp.). Principem portálu je sbírání bodů, které 

umožňují klientům postupně rozšiřovat na portálu své pravomoci - psát články, zakládat nové rubriky 

atp. Tyto body získávají především tím, že správně zodpoví kontrolní otázky připojené k výše uvedeným 

preventivním článkům. Tím zajišťujeme, aby je uživatelé portálu sledovali a četli. Body mohou získávat 

pouze registrovaní uživatelé. Články mohou číst všichni. Cílem naší aktivity je zajistit, aby primární cílová 

skupina zvládala řešit obtížné situace spojené s dospíváním v rámci možností co nejlépe, případně si byla 

vědoma potenciálních rizik s tímto obdobím spojených. Zajišťujeme, aby výše uvedené bylo poskytované 

dle principů streetworku (terénní práce) a etiky sociální práce. Chráníme dospívající před izolací, drogo-

vými experimenty, šikanou, kyberšikanou, experimenty s kriminalitou, sexuálními službami, pomáháme 

se vztahovými i jinými problémy. Dále touto aktivitou klienty připravujeme na převzetí aktivní role při 

tvorbě portálu www.jdidoklubu.cz.

Očekávaný VÝSTUP aktivity za jeden rok (od září 2014 do srpna 2015): 55 preventivních článků za rok 

(autor ČAS), 150 neanonymních uživatelů denně (průměrně) a 300-500 unikátních návštěvníků denně (prů-

měrně), 500 registrovaných účastníků celkem.

Doprovázení (Pokec)

V sekci Pokec portálu www.jdidoklubu.cz bude každý pracovní den alespoň 6 hodin denně minimálně 

jeden odborný pracovník na chatu (online streetworker). Chat mohou uživatelé využít k rozhovoru mezi 

pracovníkem a klientem na určité téma (vztahy, drogy, škola, konfl ikty se zákony aj.). Na principu kontaktní 

práce tak budeme naplňovat hlavní poslání portálu a projektu: poskytovat poradenství a informační servis. 

Chat je chráněný a umožňuje bezpečný kontakt na bázi kontaktní místnosti nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež. Chat mohou využívat registrovaní i anonymní uživatelé. Součástí portálu je i systém evidence 

kontaktů na chatu, který umožňuje vyhodnotit statistiky jednotlivých případů, umožňuje ukládat stále se opa-

kující odpovědi, sledovat vývoj jednotlivých případů atp. Cílem aktivity je umožnit primární cílové skupině být 

v kontaktu s odborníky, kteří je provedou bezpečněji obdobím dospívání a pomohou jim včlenit se do společ-

nosti, podpoří je při dokončení vzdělání nebo například při vstupu na trh práce.

Očekávaný VÝSTUP aktivity za jeden rok: 2 000 poradenských chatů a maximální pokrytí pracovní doby 

- 6 hodin denně (včetně překrývání pracovníků v době špičky) 5 dní v týdnu (tedy celkem 40 hodin týdně)

Aktivizace (Redaktor)

Každý registrovaný uživatel se může stát součástí portálu www.jdidoklubu.cz a může být jeho spolu-

tvůrcem. Uživatelům tak umožňujeme v bezpečném prostředí rozvíjet svou kreativitu, dáváme jim možnost 

realizovat se, trávit svůj čas na internetu smysluplně na rozdíl od hraní her, čtení stránek s nesmyslným ob-

sahem atp. Pod články je možné umisťovat komentáře, které však pravidelně čtou i pracovníci projektu. Je 

vyloučeno, aby se zde objevovaly komentáře, které budou urážlivé, hanlivé atp. Pracovníci mohou klienta 

v případě porušení pravidel pozvat do chatu a zde si vše vysvětlit. Rádi bychom zde přinášeli také rozhovory 

a živé chaty se zajímavými osobnostmi a vytvářeli naše původní články na aktuální témata. Každý měsíc 

bude tematicky věnován nějaké problematice (např. násilí v rodině, kyberšikana atp. a také tzv. oblastem 

zvláštního zájmu, jakými jsou témata extrémismus, rasová nenávist, xenofobie, antisemitismus a homofobie, 

korupce, rovnost příležitostí a potlačení sexuálního obtěžování, násilí na ženách a obchodování s lidmi.) Téma 

by měl odstartovat právě chat s odborníkem. Podoba portálu by také měla být pro dnešní mládež atraktiv-

ní a hravá. Důležité je také motivovat klienty k aktivitě na stránkách pomocí nejrůznějších soutěží a výzev, 

do kterých se mohou zapojit. Výše uvedené bude hlavním smyslem práce redaktora. Profesionální redaktor 

z našich řad bude mít za úkol podporovat uživatele stránek k vlastní činnosti a rozvíjení portálu. Ti nejlepší 

a nejaktivnější klienti-redaktoři budou ke konci projektu vybráni jako nástupci profesionálních redaktorů 

a budou portál již sami plnohodnotně rozvíjet. Cílem aktivity je jinak nedosažitelnou skupinu dětí a mládeže 

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ... ... Streetwork online / Jiří Kocourek ...
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Participácia ako netradičný model práce 
s�mládežou na�Slovensku

...
Lenka Lacová

Už nejaký čas si začínam uvedomovať meniacu sa tvár nízkoprahových programov pre deti a mládež 

na Slovensku i v zahraničí. Po absolvovaní stáži u našich zahraničných partnerov sa mi postupne odkrýva 

nový trend ponúkaných služieb. Komunita grafi ťákov a raperov je na ústupe. Kultový underground, strieda 

mladá generácia, ktorá využíva moderné technológie a komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí.

Ako sa tieto zmeny premietajú do praxe prinášam zo skúseností jednej z kľúčových organizácii na Sloven-

sku, ktorá sa venuje práve tejto komunite. 

KASPIAN svoju činnosť realizuje už od roku 1997 prostredníctvom nízkoprahových - ľahko dostupných 

programov pre deti a mládež, konkrétne klubom a terénnou formou sociálnej práce. Sídli v Petržalke, v srdci 

najväčšieho sídliska na Slovensku a ročne sa stretne s viac ako 500 mladými ľuďmi z jej okolia. Jej poslaním 

je napĺňať potreby detí a mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas trávia v uliciach Petržalky a pomáhať im skvalitniť 

ich život prostredníctvom metód sociálnej práce.

Za špecifi ckú metódu, ktorá posúva nízkoprahové služby do nových rozmerov považujem participáciu 

mládeže. Práve organizácia KASPIAN a jej tím pracovníkov využíva participáciu ako jednu z kľúčových metód 

pri priamej práci s mladými ľuďmi. Dlhodobá úspešnosť programu a aktivizujúca sa mládež stavia KASPIAN 

do pozície lídra v participačných aktivitách nízkoprahov na Slovensku. 

Keďže učenie je celoživotný proces a deje sa neustále okolo nás, prebieha aj počas služieb v rámci 

nízkoprahových programov. Ako povedal Dale Stephans, zakladateľ projektu Uncollege „Nemusíme byť gé-

niom, aby sme prevzali zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Všetko čo potrebujeme je zvedavosť, rozhodnutie 

a trochu statočnosti.” 

Práve čaro nízkoprahových programov a blízkosť mladým ľuďom je obrovskou výhodou a zároveň výzvou 

prezentovať mladých ľudí ako aktívne zdroje v rámci života lokálnych komunít. Dať im možnosť vyjadriť sa 

a vypočuť ich hlas z ulice, práve prostredníctvom aktivít, ktoré si sami zvolia a zorganizujú. Stávajú sa tak 

strojcom vlastného voľného času, majú v rukách nástroj, vďaka ktorému môžu zmeniť tvár svojej komunity 

k lepšiemu.

 

STRETLI STE SA UŽ NIEKEDY S OSOBOU, 
KTORÚ NIČ NEZAUJÍMALO?

Mladá generácia nevie pracovať! Kam môže dospieť mladá generácia o 50 rokov? Mizivá šanca na za-

mestnanie, mladý sedia len za počítačom... Nie príliš povzbudivé názvy článkov, ktoré popisujú dnešnú mlá-

dež ako stratenú generáciu, ale je to naozaj tak?

Cieľová skupina, s ktorou sa pracovníci KASPIAN-u od roku 2004 pravidelne počas služieb v teréne 

stretávajú sú mladí ľudia vo veku od 10 do 23 rokov. Hovoríme o sídliskovej mládeži, ktorá sa schádza v petr-

žalskom skateparku desaťročia. Od roku 2005 patrí spomínané miesto pod správu organizácie KASPIAN, kde 

streetworkeri - terénni pracovníci vyrážajú 3 krát do týždňa.

Prvú časť skupiny môžeme charakterizovať ako deti a mladí, ktorí sa venujú športovým aktivitám v skate-

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...
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... Participácia ako netradičný model práce s mládežou na Slovensku / Lenka Lacová ...

mesto na spoluprácu, získať zdroje a spoločnými silami park zrekonštruovať. Po tomto projekte nasledovali 

ďalšie menšie, prostredníctvom ktorých sa darí zabezpečiť údržbu a vďaka ktorým pribudli v parku ďalšie 

nové prekážky.

Prvé poznanie mladých, spočívalo v tom, že skupina 30 ľudí s rôznorodými potrebami nemá šancu sa 

dohodnúť a konštruktívne komunikovať. Spoznali to, že ak je ich veľa, vznikajú skupinky lobujúce za svoj 

zámer. Na základe toho, sa rozhodli, že bude lepšie ak vyberú zástupcov z každej skupiny (Blade-rov, Bajke-

-rov, Skate-rov). 

Stavba minirampy

Proces od nadväzovania kontaktov až po rozhodnutie zorganizovať spoločnú aktivitu môže trvať niekoľko 

mesiacov až rokov. Takým to spôsobom sa rodil aj prvotný nápad zorganizovať súťaž pre jazdcov na BMX-

-kách a MTB v Petržalke. Concrete Jungle Jam dnes oslavuje svoje 5. výročie. Jeho začiatky však neboli 

jednoduché.

Miestni jazdci už dlhšie nosili v hlavách myšlienku komunitnej akcie, kde by sa zišli jazdci z celého Sloven-

ska a ukázali triky a kvalitu miestnej jazdeckej scény. V tom čase podobné akcie na Slovensku chýbali. Malá 

skupina jazdcov cestovala do zahraničia. 

Počas jednej zo služieb terénnych pracovníkov nastal zlomový bod, keď sa mladí odhodlali a vytvorila 

sa pracovná skupina, alebo inak povedané organizačný tím. Petržalská mládež si tak začína dizajnovať svoj 

vlastný voľný čas a štýl neformálneho vzdelávania - školu života v praxi.

2. Využili sme zábavu z jazdy ako nízko - barierový vstup k rozvoju vodcovských 
zručnosti, budovaniu priateľstva, dôvery a sociálneho kapitálu medzi mladými.

Kľúčovým bodom sa stáva rozhodnutie zo strany mládeže a ich motivácia. Zároveň podpora pracovníkov, 

ktorí ponúkali jazdcom možnosť spolupráce a nenechali ich plávať samotných. Rovnako tak bolo dôležité 

vedieť zhodnotiť, aká veľká bude akcia alebo aktivita. Na základe tejto informácie bolo potrebné poskladať 

tím ľudí, rozdeliť úlohy a intenzitu spolupráce. Concrete Jungle Jam sa pripravuje takmer pol roka s počtom 5 

stabilných organizátorov- mládežníkov v tíme.

PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE

Jednou z najdôležitejších vecí je určiť si pravidlá a povedať si očakávania od aktivity. Nie vždy si vedia 

mladí predstaviť aká bude realita a čo všetko ich čaká. Je v kompetencií pracovníkov „nasmerovať” organizá-

torov a čo najjasnejšie im vysvetliť čo sa v nasledujúcich mesiacoch bude diať. Strategickými budú pre nich 

parku (BMX, MTB, freestyle kolobežky, skateboarding...). Táto skupina je pomerne stabilná. Tvoria ju miestni 

jazdci, ktorí bývajú v okolí skateparku a športu sa venujú cielene a dlhodobo. Zároveň ju tvoria aj tzv. sezónny 

jazdci, ktorí prišli do Bratislavy na dovolenku, alebo jazdia iba jednu sezónu a potom prestavajú.

Concrete Jungle Jam 2014

Druhú časť skupiny tvoria sympatizanti a kamaráti jazdcov. Ako často sa členovia tejto skupiny vyskytujú 

v priestore skateparku závisí od vzťahov k ostatným členom skupiny. Prestávajú chodiť do priestoru skatepar-

ku najčastejšie z dôvodu zmeny vzťahov hlavne voči členom z prvej skupiny. Časť tejto skupiny tvoria part-

nerky/partneri jazdcov/jazdkýň. Ďalšiu časť tvorí skupinka kamarátov jazdcov, ktorí chodia do tohto priestoru 

za priateľmi. Z dôvodu hádky medzi deťmi, ukončení priateľstva a pod. s nimi pracovníci strácajú kontakt.

Poslednú skupinu tvoria deti a mladí ľudia, ktorí vyhľadávajú priestor z dôvodu hľadania partie kam by 

mohli patriť, či získavania si postavenia na ulici. Majú isté vzťahy s ostatnými členmi skupiny, ktoré sa však ne-

dajú nazvať kamarátskymi (sú to napr. spolužiaci, susedia, bývalí kamaráti a pod.). Sú súčasťou dominantnej 

a pomerne výraznej skupiny na sídlisku. Často prichádzajú do konfl iktu so svojim okolím. Ak sa však naplnia 

ich potreby, zmení miesto školy, alebo sa odsťahujú, prirodzene opúšťajú priestor skateparku. Ak nezískajú 

očakávané postavenie, pozornosť alebo odídu do diagnostického, či krízového centra, väzenia, s pracovníkmi 

strácajú kontakt na istý čas. Viaceré prípady potvrdzujú návrat klientov z výkonu alebo špeciálnych zariadení, 

teda nastáva situácia, keď sa objavujú v skateparku po istom čase opätovne. Vyhľadávajú prítomnosť starej 

partie a predošlých rituálov. 

Tieto skupiny nie sú stabilné, ich členovia rôznym spôsobom prechádzajú z jednej skupiny do druhej 

(z partnerky sa stane jazdkyňa, z jazdca kamarát, ktorý nejazdí…).

1. Našli sme si cestu a spôsob komunikácie s cieľovou skupinou. 
Vybudovali vzťah a zaznamenávali si aké sú potreby a záujmy mladých.

Rekonštrukcia priestorov skateparku v spolupráci s mladými jazdcami sa stala prvou rozsahom väčšou 

participačnou aktivitou KASPIAN-u. Počiatky budovania základných vzťahov a participačného modelu vychá-

dzali z aktuálnych potrieb, ktoré mladí v tejto dobe riešili a bytostne sa dotýkali ich hlavného záujmu - športu 

v skateparku. Spoločne s pracovníkmi hľadali spôsob, ako vyriešiť problém chátrajúcich prekážok spojený 

s tlakom mesta uzavrieť objekt, ktorý podľa ich slov nikto nevyužíval. Po dvoch rokoch intenzívnej práci pra-

covníkov a mladých zástupcov jazdcov na korčuliach, bicykloch aj skateboardoch sa podarilo presvedčiť 

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...
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TRETIE A ŠTVRTÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE

Komunikácia okrem priamych stretnutí neustále prebieha prostredníctvom vytvorenej online skupiny po-

prípade v rámci služieb v skateparku s terénnymi pracovníkmi. Počas tretieho/ štvrtého stretnutia (poradie 

stretnutí a témy sa líšia od vyspelosti a skúsenosti členov tímu) už naozaj každý „maká” na svojej zadanej 

úlohe. Stretnutia sú komornejšieho charakteru, aktuálne sa rieši spísanie projektu ako jedna z hlavných úloh. 

Pracovník je v tejto fáze prítomný ako kauč pri vytváraní projektovej myšlienky, cieľov a rozpočtu. Je potrebné 

zvážiť s tímom fi nančnú časť projektu. 

Popri písaní projektov sa venuje ďalší člen tímu ofi ciálnemu textu pre potenciálnych sponzorov. V prípade 

súťaže Concrete Jungle Jam sú to hlavne sponzori, ktorí podporujú adrenalínové športy. Sponzorov väčšinou 

mladí kontaktujú mailom, alebo telefonicky. Predtým, si však nacvičujú a pripravujú, akým spôsobom komuni-

kovať s donormi - simulovaný telefonát rozhovoru. Dohodnú si podmienky partnerstva, čo si tím predstavuje, 

čo chceme (najčastejšie sú to vecné ceny pre jazdcov a fi nančná podpora) a na druhej strane čo im ponúkame 

(priestor na propagáciu- webstránka, mediálne výstupy, vyvesenie banerov počas akcie, predajný stánok…). 

 

Stretnutie s predstaviteľmi Mestskej časti Bratislava- Petržalka

Členovia tímu vyrazia za donormi aj osobne na stretnutie a prezentujú myšlienky nového projektu zástup-

com Petržálky, prípadne mesta Bratislava. Grafi ci zatiaľ spracovávajú informácie do vizuálnej podoby- vytvo-

ria plagát, pozvánku na akciu s detailmi súťaže. Zvyšok posádky dolaďuje svoje úlohy (rekonštrukcia prekážok 

a ich presun, zabezpečenie zdravoťáka, komunikovanie s občerstvením, aktivity programu súťaže…).

Rozhodnutie, či akcia nakoniec bude nechávame na deťoch (aj s tým rizikom, že budeme musieť vrátiť 

časť peňazí z projektov). Mladí vedia, že ak sa na to „vykašlú”, nikto to za nich nedorobí. Táto skúsenosť je pre 

nich nová a veľmi cenná. Udržiava ich v aktivite aj v situáciách, keď si začínajú uvedomovať náročnosť niek-

torých úloh. Pre pracovníkov je dôležité vydržať a nedokočovať veci za nich. Zároveň je dôležité dostatočne 

povzbudzovať k doťahovaniu úloh a zdôrazňovať význam každého jedného pre úspech akcie. 

DOPLNKOVÉ AKTIVITY STRETNUTÍ

Okrem stretnutí organizačný tím v rámci projektu pripravuje aj špeciálne akcie. Jednou z nich je maľovanie 

skateparku väčšinou 1 až 2 týždne pred akciou. Spoločne sa stretávajú v priestoroch skateparku aby nanovo 

vymaľovali prekrážky a vylepšili povrch pred súťažou. Do aktivity sa okrem organizačného tímu Concrete 

Jungle jam zapája aj miestna komunita mladých jazdcov aj nejazdcov. 

1 až 2 dni pred podujatím prebieha v skateparku veľké upratovanie. Povrch musí byť vyčistený od skla 

a nežiadúcich odpadkov. Všetko sa pripravuje na veľký deň. Atmosféra je plná vzrušenia a otázok.

Pár dní pred súťažou sa stretnutia zintenzívňujú, rieši sa všetko čo sa nestihlo za pol roka - naraz, na po-

pravidelné tímové stretnutia. Práve spomínaný bod sa stáva zlomovým pre viacerých členov tímu, ktorí majú 

problém stretávať sa pravidelne v istú dobu. Či už je to z dôvodu pracovnej vyťaženosti, školy alebo sa im 

len nechce, dokáže ich to vyradiť z organizačného tímu. Je dobré počítať s tým a pripraviť seba aj tím vopred 

na spomínané situácie. Zistiť aktuálne možnosti a kapacity tímu (plánované dovolenky, letné tábory, tréningy 

a iné aktivity...), ktoré by mohli ohroziť organizáciu. Stretnutia prebiehajú väčšinou raz do týždňa v priestoroch 

klubu KASPIAN. S blížiacim sa termínom akcie sa intenzita stretnutí zvyšuje podľa potrieb detí. 

Príprava súťaže - organizačný tím a brainstorming

V KASPIAN-e využívame často fl ipchart a techniku brainstormingu počas prvého stretnutia. Pracovný tím 

tak dokáže voľne preniesť svoje myšlienky a nápady do papierovej podoby a zdieľať ich s ostatnými. Vo vizu-

álnej podobe a víre nápadov spoločne vyberáme tie reálne, ktoré vieme kapacitne zvládnuť a zorganizovať. 

Dôležitým bodom je aj účasť mladých ktorá si vyžaduje všetkých členov tímu počas prvého stretnutia. 

Dynamika skupiny sa postupne nastavuje, prelamujú sa lady a navzájom sa bližšie spoznávame. Je dobré 

nechať stretnutie plynúť prirodzene, v tempe akom si mládež želá. Je dôležité si uvedomiť, že našou cieľovou 

skupinou sú deti a mládež, ktorí ešte nedokážu dlho pracovať s veľkým nasadením aj napriek tomu, že sú 

motivovaní. Okrem tvrdej práce akceptujeme aj rozhovory a aktivitu mimo zadanej témy, pretože práve tie po-

súvajú náš vzťah k mládeži do nových rozmerov a vytvárajú pôdu na prácu. Robíme si prestávky, ak stretnutie 

trvá dlhšie ako jednu hodinu - fajčiari na cigaretku, zahráme si stolný futbal alebo ping-pong. Máme na mysli, 

že na tomto stretnutí nie je až tak dôležitý výsledok, ale samotný proces učenia sa a socializácie. 

Po ukončení prvého stretnutia motivácia prudko stúpa. Vytvoril sa koncept súťaže, základy na ktorých 

bude tím stavať. Prerozdelili sa základné kompetencie. Komunikácia okrem telefónu a mailu prebieha aj pro-

stredníctvom sociálnych sietí. Najčastejšie facebook, kde sa vytvorí pracovná skupina a zdieľajú sa príspevky, 

ktoré aktuálne tím rieši. Navzájom si pripomíname kompetencie a dátumy stretnutí (ideálne deň vo pred).

DRUHÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE

Vznikajú prvé debaty a výmeny názorov, čo by mohli urobiť. Postupne si rozvíjajú schopnosť efektívne 

pracovať s ostatnými na spoločnej úlohe, prijímajú rozhodnutia, ktoré rešpektujú potreby a príspevky druhých 

a prispievajú k prijatiu konsenzu. V našom prípade sa jedná o stanovenie si dátumu a miesta akcie, zmapova-

nie situácie, aby sa podujatie neprekrývalo s inou súťažou, prázdninami, sviatkami a školou. Zisťovanie zdro-

jov zo svojich kruhov (kamarátov, rodiny, známych...). Vyjednávajú v rámci win-win riešenia pre dosiahnutie 

cieľov tímu. Vyžaduje si účasť celého tímu.

... Participácia ako netradičný model práce s mládežou na Slovensku / Lenka Lacová ...... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...
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Finálna verzia plagátu Concrete Jungle Jam 2014

Pracovná skupina organizačného tímu Concrete Jungle Jam sa stala pozitívnym vzorom pre mladšiu ge-

neráciu Petržalky, čo prispelo k vytvoreniu novej pracovnej skupiny jazdcov na freestyle kolobežkách Scoot 

Jam a dievčenský tím AGCrew, ktorí v tejto chvíli pripravujú svoje vlastné aktivity. 

 

PREČO NÁS PARTICIPÁCIA BAVÍ?

Žiadne známky, testy a hodiny strávené v lavici. Učiteľ, ktorý je vodcom skupiny a policajt v jednej osobe- 

nezakazuje, netrestá. Možnosť zvoliť si tému a oblasť, ktorá baví. Model participácie v rámci nízkoprahov spá-

ja mladých ľudí, ktorí majú rozličné druhy učenia na jednu úroveň: či už hovoríme o Áčkaroch, alebo žiakoch 

bojujúcich so školským systémom (dyslexia, ADHD...) spoločne fungujú v jednom tíme. Spája ich rovnaká 

potreba a záujem- extrémne športy. Participácia dáva šancu mladým ľuďom, ktorí boli vyradení zo systému.

Registrácia súťažiacich jazdcov Concrete Jungle Jam

slednú chvíľu. Objavujú sa členovia tímu, ktorí organizáciu z veľkej časti ignorovali, alebo nemali čas sa jej 

dostatočne venovať. Dohadujú sa návrhy na dobrovoľníkov a porotcov. Zhromažďujú sa kontakty na média 

a pripravuje tlačová správa.

Maľovanie skateparku

Pripravuje sa plán dňa, rozdelenie úloh počas samotnej akcie. Dôležitou súčasťou súťaže ako je Concrete 

Jungle Jam je počasie. Tím zisťuje pár dní pred akciou aktuálnu predpoveď - kontaktujú Slovenský hydrome-

teorologický ústav, využívajú internetové zdroje a kontakty. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia preloží 

o deň neskôr alebo o týždeň. Jazdci tak musia obvolať všetkých sponzorov, partnerov, dobrovoľníkov a kon-

taktovať prihlásených jazdcov do súťaže o zmene dátumu. 

PRIEBEH AKCIE

Tím sa riadil podľa vypracovaného plánu dňa. Pracovníci KASPIANu spoločne s organizátormi riešia 

a reagujú na vzniknuté situácie, vzájomne sa dopĺňajú a podporujú. Sú si rovnocennými partnermi, pracovník 

je istotou a oporou pri víťazstvách aj prehrách. Závažné rozhodnutia ako zmeny v programe rieši celý tím 

spoločne. 

Akcii sa v priemere zúčastňuje 60-80 jazdcov, v kategóriách park a street z celého Slovenska a Česka. 

Okrem samotných jazdcov projekt zasahuje aj do miestnej komunity Petržalka, v priemere stovka miestnych 

obyvateľov zažije atmosféru adrenalínových športov. 

Všetci členovia tímu ostávajú na miesta až dokým sa všetko nezbalí a neuprace. Potom menšia skupinka 

spolu s fotografom odchádza dokončiť a odoslať tlačovú správu pre média a partnerov.

Aj Vďaka takýmto akciám môžeme komunitu riderov označiť ako veľkú rodinu, kde sa všetci dobre poznajú 

a „hecujú” k lepším výkonom.

ZÁVEREČNÉ HODNOTIACE STRETNUTIE

Jednou z najdôležitejších častí celého projektu a aktivity je záverečné stretnutie organizačného tímu. 

Dochádza v ňom k procesu sebarefl exie a vzájomnej spätnej väzby. V KASPIANe sa stretávajú členovia tímu 

za účelom zhodnotiť proces súťaže. Spoločne vytvárajú SWOT analýzu- slabé a silné stránky organizovania 

súťaže, jej príležitosti a ohrozenia do budúcnosti. Nie vždy sa však podarí zorganizovať záverečné stretnutie. 

Ideálne je, ak stretnutie prebehne maximálne do 2 týždňov od ukončenia akcie.

... Participácia ako netradičný model práce s mládežou na Slovensku / Lenka Lacová ...... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...
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Terénní pracovníci stále vymýšlejí nové strategie, jakým způsobem poskytovat informace záživnou for-

mou, a také metody, jak získat informace o uživatelích služby (dále jen US). 

V kontextu terénní práce jsou tyto nástroje intervence spojeny s těmito tématy: 

 omezený čas pro kontakt s US,

 nechráněný prostor pro plynulý kontakt (možnost vstupu okolí do interakce),

 absence témat (fi gur) pro kontakt,

 nedostatek informací od US a další.

O terénní službě, která by fungovala na pomezí cílových skupin uživatelů drog a mladých dospělých či 

dospívajících, se začalo v drogových službách o. s. Prostor působícího v Kolíně přemýšlet, když se dlouhodo-

bě zvyšoval průměrný věk US. Objevovaly se otázky: Kde jsou ti mladí (cca 17–25 let), kteří zakoušejí první 

zkušenosti s drogami, či už pravidelně užívají? Jaké okolnosti napomáhají tomu, že odmítají využívat služeb 

terénního programu či kontaktního centra? Je možné je do služeb nějakým způsobem přitáhnout?

V rámci projektu Streetwork experiment (dále jen S.ex), který vznikl v červnu 2012 a po dobu 18 měsíců se 

zaměřoval na dospívající a mladé dospělé, kteří experimentují nebo pravidelně užívají různou škálu 

ilegálních či legálních drog neinjekčním způsobem, vyvstalo dále několik témat: Jak zaujmout a oslovit 

mladé lidi, kteří žijí relativně bezproblémovým životem? Jaké informace nabízet? Jakou formou je podávat? 

Jak využít prvního kontaktu nejen pro seznámení se službou, ale zároveň pro intervenci?

Je možné si také položit otázku, proč vytvářet další typ terénní služby, když tu jsou jak NZDM, tak adikto-

logické terénní služby, které by ze své podstaty měly tuto cílovou skupinu (dále jen CS) do svých aktivit zahr-

nout? Sociální práce primárně zaměřená na okolnosti užívání konopí, alkoholu, pervitinu a dalších OPL byla 

v oblasti NZDM a nespecifi ckých terénních programů vždy ožehavým tématem. Pracovníci NZDM se při kon-

taktní práci s US intenzivněji věnují tomuto tématu pouze v minimu případů. Důvody pro to mohou být rozličné: 

pravidla programu, osobní nastavení pracovníků, vnitřně zažívaná nekompetentnost pracovníka atd. Dovoluji 

si posuzovat to pouze s ohledem na několik osobních zkušeností z kontaktu s pracovníky NZDM v rámci 

různých vzdělávacích akcí a v neposlední řadě jsem byl v tomto postoji utvrzen po absolvování workshopu 

„Klienti na pomezí NZDM a adiktologických služeb”, který jsme společně s Bc. Tomášem Žákem připravili pro 

konferenci terénních a nízkoprahových programů 2013. 

Zde jsme se při modelových situacích, jichž se účastnilo cca 80 pracovníků NZDM a cca 10 pracovníků 

adiktologických služeb, setkali s tím, že pro většinu z nich je téma užívaní drog či experimentování s nimi 

opravdu obtížné, stejně jako kontakt s lidmi, kteří jsou pod vlivem nebo přímo v kontaktu s pracovníkem drogu 

užívají.

Dalšími subjekty, které by mohly mladé experimentátory oslovit a více s nimi pracovat, jsou adiktologické 

služby, které by měly už ze svého titulu tuto CS do svých aktivit zahrnout. Dodnes se setkáváme s činností růz-

ných drogových služeb, které jsou schopné a hlavně ochotné dohodnout si určitou nárazovou akci například 

na některém z hudebních festivalů (např. SANANIM z. ú., v minulosti Podané ruce, o. p. s., apod.), v neposled-

ní řadě se s mladými experimentátory pracuje v rámci dalších poradenských služeb.

3. Je to celkom dobrý risk, v rámci ktorého však neexistuje zlyhanie. 
Každý získa niečo pozitívne. Participácia je pre mladých spôsob 

nezávislého myslenia a slobody prejavu. 
 

A ČO JE KĽÚČOM KU VŠETKÉMU?

Skupinová dynamika. Je jedným z najdôležitejších konceptov programu. Pretože mládež nerobí aktivitu 

iba pre seba ale pre celý tím. Tlak rovesníkov ich núti zostať na ceste. Držať sa svojich záväzkov. „Ak necháš 

projekt, pustíš tak k vode aj svojich spolutvorcov, kamarátov a ten pocit je úplne iný ako ten, keď v škole do-

stanete 4 z písomky, je oveľa horší”. 

Program je závislý od tímovej spolupráce, rovnako tak je závislí od ľudí „hecujúcich” sa navzájom ku 

konštruktívnej kritike, od podpory, hľadania zdrojov a ich nájdení, myslieť kreatívne a učiť sa ako položiť tie 

správne otázky.

A ak tento proces dokáže prebehnúť prostredníctvom nízkoprahových programov, viete si predstaviť silu 

participačného modelu aplikovaného na školský systém? 

Článok neslúži ako návod a metodika pre nízkoprahové programy všeobecne, pretože je špecifi ckým 

programom práve pre KASPIAN a jeho cieľovú skupinu mladých. Vnímam ho však ako pozitívnu inšpiráciu 

a príklad dobrej praxe na Slovensku. 

Poďakovanie za spoluprácu pri vypracovaní článku patrí kolegyni Mgr. Zuzane Milatovej.

Kontakt: KASPIAN, občanske združenie, www.kaspian.sk
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tedy dotazník. Zároveň může sloužit jako intervenční pomůcka, neboť díky odpovědím na otázky dostávají 

pracovníci obraz o návycích konkrétního US a mohou cíleně nabízet služby a informace nebo dále interveno-

vat – US se tímto způsobem sami vrací k vlastním zkušenostem, které do té doby nemuseli žádným způsobem 

refl ektovat. S ideou dotazníku přišel Bc. Tomáš Žák, zjišťování norem užívání u mladých lidí není v ČR vůbec 

sledováno. Obsáhlá studie ESPAD sleduje hlavně zkušenosti, ne však samotné normy užívání. 

Tvorbu dotazníku provázela diskuze o tom, do jaké míry budou mít odpovědi na otázky výpovědní hodno-

tu. Bylo také důležité neopomenout intervenční funkci dotazníkového nástroje. Třiadvacet otázek bylo převe-

deno do elektronické podoby pro rychlejší zaznamenávání a možnost je kdykoliv upravit, k tomu bylo využito 

internetové aplikace. Terénní pracovníci pro tuto aktivitu využívali tablet, který je snadno přenosný a jednodu-

še ovladatelný. Funkčnost je však odkázána na dostupnost a kvalitu internetového připojení.

Vyplnění dotazníku většinou zabralo 15–30 minut, což se ukázalo jako komplikace, více však pro samot-

né pracovníky, kteří sami předpokládali odmítnutí spolupráce při vyplňování ze strany cílové skupiny. V této 

fázi je důležitá motivace pracovníků, neboť nastavení pracovníka výrazně ovlivňuje procento úspěšně vyplně-

ných dotazníků. Je potřeba umět „prodat” uživateli služby záměr spojený s dotazníkem, vysvětlit, jaký benefi t 

z něj také může těžit. Zde jsme se odhodlali ke kroku, který může být pro některé z mentorů nízkoprahového 

přístupu obtížně stravitelný. Rozhodli jsme se pro možné obdarování tazatelů, a to buď jednorázovým alkohol 

testerem, nebo „extra” balíčkem kondomů. Zajímavým poznatkem je to, že do dnešní chvíle využila možnost 

obdržet dárek cca ½ respondentů. Dotazníků bylo v době ukončení projektu vyplněno 25. Co se týká zkuše-

nosti pracovníků s vyplňováním dotazníku a poté s opakovanými kontakty s US, máme opět dobrou zpětnou 

vazbu na to, že většina mladých lidí nás sama opětovně kontaktovala, my jsme měli velmi slušný obraz o tom, 

jak daný jedinec tráví svůj volný čas spojený užíváním OPL, a mohli s ním dále pracovat na tématech, které 

přináší, nebo která napadala pracovníky samotné.

Vyplňování bylo občas spojeno s nástrahami typu: musíme přeskočit otázku, nelze nevyplnit otázku pro 

zdárné dokončení apod. Doporučujeme používat on-line dotazníky, které mají více možností než některé 

neplacené verze, je však obtížnější s nimi v terénu rychle pracovat. Také záleží na umění pracovníků, zda 

jsou schopni udržet kontakt se skupinou, když se jeden věnuje dotazování a ostatní se mohou začít „nudit”. 

Pro pracovníky bylo ideální potkat jednotlivce či dvojici a dotazník vyplňovat společně, neboť aplikace on-line 

dotazníku fungovala i na „chytrém” mobilním telefonu. V rámci dotazování se pracovníkům také osvědčilo 

vedení rozhovoru v sokratovském duchu – jsem ten, který vypadá, že neví, a zajímá se. Má však zkušenosti 

a určitou devizu v postoji k daným tématům. 

Při vyplňování dotazníku si samotní US uvědomovali rizika spojená s jejich normami užívání díky dotazu, 

který přinášel škálu rizikových situací, které byly ve studii zmíněny a pomáhaly navodit „pohled zpět”. Zde 

se fakticky pokaždé objevilo místo pro možné intervence ze strany tazatele, které probíhaly vždy ve velmi 

uvolněné atmosféře. 

Vzhledem k nutnosti naplnit indikátory projektu však dotazník v průběhu času zapadl a před ukonče-

ním projektu jsme jej nabídli k vyplnění přes sociální síť FACEBOOK všem US, kteří byli přihlášeni k osobní 

stránce programu v rámci chatu. Zde však již možnost intervence nebyla žádná a dotazník plnil hlavně svou 

výzkumnou roli. Za nejpodnětnější považujeme, jak již bylo výše sděleno, použití škály rizikových situací, 

které by se mohly v budoucnu použít i samostatně. Zde jsme dostávali jasný obraz o normách US spojených 

s rizikových chováním v souvislosti s užíváním OPL. US byli mnohokrát sami překvapeni, na co všechno si 

vzpomněli.

Při rozjezdu programu se první měsíce „ladilo”, jak na první kontakt „našroubovat” možné intervence, což 

se velmi dobře povedlo výše zmíněnými letáky s tématem bezpečnější zábavy. Vzhledem k vysokým náro-

kům projektu (18 měsíců = 3500 kontaktů) jsme se totiž nechtěli spokojit jen s odkazováním a „sbíráním čá-

rek.” Pracovníkům se samozřejmě osvědčil „partnerský” nízkoprahový přístup v duchu: „…nejsme vaši rodiče 

a učitelé, od nás žádný přesvědčování a zákazy neuslyšíte, respektujeme vaše volby a můžete s námi mnoho 

sdílet...” V posledních 12 měsících se dařilo minimálně z 50 % US intervenovat v rámci prvního kontaktu a mít 

opakované kontakty s pravidelnými uživateli konopí a alkoholu. Pro naplňování indikátorů se osvědčilo vyhle-

dávat mladé lidi poblíž středních škol, učilišť a v neposlední řadě také autobusových a vlakových nádražích, 

či na jejich spojnicích. Některá známá místa, tzv. „hulicí koutky”, se stala pravidelnou zastávkou terénních 

pracovníků.

V rámci závěrečného hodnocení fungování programu S.ex jsme se shodli s vedoucí drogových služeb 

i odborným ředitelem organizace, že míra intervencí, tj. podávání informací v rámci užívání OPL, byla dosta-

tečná, avšak více zaměřená na OPL, které nejsou primárně v hledáčku drogových služeb harm reduction, 

Osobně jsem měl možnost zeptat se vedoucí drogových služeb Prostor plus o. p. s. (Kolín) Moniky Dvo-

řákové DiS. na to, jak přistupují k této CS. Vzhledem k primárnímu zaměření programu na „osoby ohrožené 

či přímo poškozené pravidelným užíváním návykových omamných a psychotropních látek opiátového, amfe-

taminového typu, a to závislostí, injekčním užíváním, zdravotním a sociálním poškozením1” je zde příležitost 

intenzivněji pracovat s touto mezní cílovou skupinou minimální, i když je defi nována jako sekundární cílová 

skupina. Důvodem je kapacita samotné služby, ale také to, že tato služba není pro danou CS příliš atraktivní, 

nemá toho mnoho, co by mohla nabídnout. Není možné informaci z jednoho regionu zobecňovat na celou 

republiku, domnívám se však, díky dlouholeté zkušenosti práce v drogových službách a osobním kontaktům 

s pracovníky z dalších adiktologických služeb, že tyto programy bývají svou kapacitou a defi nováním cílové 

skupiny značně determinovány v možnostech aktivní kontaktní práce s danou CS.

Zdá se tedy, že některé (ne všechny!) programy NZDM o CS experimentátorů/pravidelných uživatelů OPL 

nejeví zájem, nebo se k ní staví negativním způsobem (sankčním apod.). V drogových službách na to zase 

nebývá kapacita a někdy také fi nanční prostředky. 

Rozhodli jsme se tedy tuto „mezeru na trhu” zaplnit a pustit se do osvěty těch, kteří možná nikdy nepře-

kročí práh NZDM či kontaktních center. A v neposlední řadě doporučit drogové služby samotným uživatelům 

nealkoholových drog.

Odpovědi na otázku, jaké informace mohou být pro tuto skupinu lidí atraktivní, pracovníci S.ex vytěžili 

z toho, že položili tuto otázku sami sobě. Co by pro nás samotné bylo užitečné, pokud bychom byli v roli uži-

vatelů alkoholu, konopí a dalších drog? Informací o účincích a rizicích je z mnoha objektivních zdrojů relativně 

dostatek a dostávají je v rámci dospívání z různých stran (rodina, škola, programy primární prevence apod.).  

Významné pro nás bylo zjištění, že důležité je dostávat informace, jak si užít experiment či pravidelné kon-

zumování OPL s minimem rizik a možných zrát. Jde o stejný princip jako v drogových službách v rámci terci-

ální prevence (harm reduction), či také risk reduction, viz http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/90/200/.

Zde je na místě jasně ukazovat na rizika spojená s nárazovým, škodlivým užíváním alkoholu a konopí 

a na kombinace s dalšími OPL. V tomto případě přišli pracovníci S.ex s nápadem vyrobit k nejužívanějším 

OPL „příbalový leták”, kde bude jasně popsáno, na co si dát při užívání pozor a jaké tipy a triky mohou jejich 

uživatelé využít pro své větší bezpečí. 

Tento informační materiál se pracovníci snažili jazykem co nejvíce přiblížit mladým lidem, důraz kladli 

i na srozumitelnost. Materiály byly rozděleny na tři časové úseky: PŘED, PŘI, PO. Tedy jak se na „akci” při-

pravit, jak si ji bezpečněji užít a co je možno učinit po jejím skončení. Na první pohled vypadá tento materiál 

jako něco, co může nabádat k užívání. Zde však přichází ke slovu velmi důležitá role pracovníka, který si 

v kontaktu s US ověřuje jejich zkušenosti s OPL a jejich osobní „nastavení” k užívání. 

Není pravidlem, že každý, kdo má zkušenost s užíváním alkoholu, dostane příbalový leták. Zkušenost 

patnáctiletého mladíka, který ochutnal alkohol maximálně na rodinné oslavě, se bude lišit od vrstevníka, který 

se v posledních měsících opakovaně a intenzivně opil v partě s kamarády. Je otázkou, zda tyto informace 

poskytovat v obou zmíněných případech, či čekat na znaky spojené s abusem OPL, to však není předmětem 

tohoto příspěvku. Co se týká „příbalových letáků”, byly vyrobeny pro THC a alkohol.

Tyto „příbalové letáky” se opravdu osvědčily, neboť lidé na ně velmi dobře reagovali, byli překvapeni 

formou sdělování informací (často jsme volili humorné pojetí). Překvapením pro mladé lidi bylo také to, že je 

od samotného užívání OPL neodrazujeme a snažíme se přijímat je takové, jací jsou. Zpětnou vazbou pro nás 

bylo to, že US se k nám opětovně v terénu vztahovali, žádali nás o další informace a sdíleli informace o aktivitě 

S.ex mezi svými kamarády a známými.

Dále byly používány testy škály závislosti na nikotinu, informační letáky sdružení Podané ruce (extc.cz), 

materiály SZÚ týkající se infekčních onemocnění a v neposlední řadě materiál pro uživatele THC, kterým 

užívání konopí již život víc komplikuje, než přináší benefi ty. V „příručce pro huliče” bylo využito velmi podnět-

né publikace Efektivní regulace užívání marihuany, kterou vydalo NMS a která popisuje aktivitu Australské 

adiktologické služby, pracující s dlouhodobými uživateli THC.

V drogových službách se po mnoho let úspěšně využíval a využívá vstupní dotazník IN-COME, který 

pomáhá pracovníkům propátrat aktuální situaci US a nabídnout mu adekvátní prostředky pro změnu či ne-

zhoršování situace. Také zde je prostor pro poskytnutí informací spojených s tématy, které se díky dotazování 

objeví.

 Další nástroj, který může poodkrýt mnoho zajímavého ze života dospívajících a mladých dospělých, je 

1/ DVOŘÁKOVÁ, Monika. DROGOVÉ SLUŽBY PROSTOR PLUS O. P. S. Metodika č.1: Veřejný závazek. Kolín, 2011.
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Dlouhodobá motivace
 základní kámen úspěchu pi práci s�dětmi

...
Filip Hajna, Martin Kovalčík

Zvyšování motivace patří v nízkoprahových zařízeních

organizace Člověk v tísni k nejdůležitějším cílům práce s dětmi.

Člověk v tísni provozoval v roce 2014 pět nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Jejich branami 

prošlo přes 500 dětí. Zařízení jsou určena pro děti, které pochází z nepodnětného, společensky, kulturně 

a sociálně nevyhovujícího prostředí. Děti v našich zařízeních proto podporujeme při získávání znalostí, 

které se jim budou v budoucím životě hodit. Jedním z měst, kde nízkoprahové zařízení ČvT můžete najít, je 

i Bílina. NZDM eNCéčko zde funguje od roku 2006 a nachází se na Teplickém předměstí - místě, které je 

považováno za lokalitu ohroženou sociálním vyloučením. Je určeno pro děti ve věku 6 - 14 let. Při práci se 

zde nevyhýbáme tématům, jako jsou vztahy, rodina, zdraví, práce, hospodaření s penězi. Děti mají možnost 

svěřit se tu se svými starostmi, naši pracovníci jim je pomáhají řešit přímo, nebo jim poradí, kde najdou 

vhodnou pomoc. Přestože hlavním smyslem těchto klubů je nabídnout dětem smysluplné trávení volného 

času, ani zde se na školu a učení nezapomíná.

Mezi hlavní překážky, se kterými jsme se během činnosti klubu setkali, bylo nasměrování dítěte k dlou-

hodobějším činnostem. Děti měly problém docházet na pravidelné aktivity, například doučování proběhlo 

1–2x a pak dítě nepřicházelo. Ten samý jev jsme vysledovali u většiny individuálních plánů. Dítě mělo zájem 

plán začít, jednou až dvakrát na něm zapracovat, ale pak jeho motivace opadla. Proto bylo třeba zamyslet 

se nad změnou systému naší práce. Původně jsme uplatňovali model, který za splněnou činnost dával dítěti 

odměnu. Tento systém nebyl špatný, ale postupem času se dítě učilo účelovému chování. Tedy splním-li 

danou věc, získám odměnu. Bylo nutné rozvíjet schopnost dítěte tak, aby se nechovalo účelově a dokázalo 

se naučit tuto potřebu uspokojit později. Zamýšleli jsme se tedy nad systémem, který umožní dítěti získat 

svoji odměnu za delší dobu, ale přitom nedojde ke ztrátě motivace. 

Nový systém byl proto nastaven tak, aby byl pro děti přitažlivý a zároveň jim pomáhal při jejich dlou-

hodobějším osobnostním rozvoji. Naším cílem je dosažení situace, kdy je dítě schopné vyrovnat se svým 

vrstevníkům, kteří žijí v sociálně podnětném prostředí, a zlepšit tak svoji kvalitu života. 

Důležitým prvkem, na kterém je náš nový systém postaven, je grafi cké znázornění, které se skládá 

z několika částí. Hlavní částí je desková hra, která je umístěna v klubu na zdi tak, aby se stala dominantní 

částí klubovny. Děti získávají za splnění dílčích aktivit body, díky kterým postupují na hracím poli vpřed. 

Započítáváme pouze plusové body, dítě tak za svou aktivitu může pouze získat, nikoliv ztratit. Za každých 

5 sebraných bodů získává odměnu. Ta může být v podobě možnosti „jít na počítač”, nebo například zapůj-

čení dražších sportovních pomůcek. Po dosažení cíle nebo po uplynutí doby stanovené na jedno kolo (cca 

6 měsíců) uspořádáme v NZDM pro děti velkou odměnovou „party”, na které jsou všechny za svoji práci 

oceněny. 

Další součástí hry je velká nástěnka, na níž má každé dítě svůj vlastní prostor, na kterém je znázorněno, 

co má již za sebou a co už zvládlo, na jakých individuálních plánech pracovalo, co se mu povedlo a na čem 

stále pracuje. Po skončení dílčí části plánu má dítě možnost samo si vybarvit (zaplnit) políčko, které odpo-

vídá splněnému úkolu. Dítě tak participuje na dílčích úkonech individuálního plánu, je schopno si představit, 

kolik toho už zvládlo a co má ještě před sebou. 

... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...

a proto se nenaplnilo očekávání nakontaktovat hlavně mladé uživatele pervitinu a dostat je do drogových 

služeb. Více se program S.ex profi loval do cílové skupiny NZDM, hlavně v rámci případové práce, která po-

jednávala z 90 % hlavně o sociálních tématech (rodinné a partnerské vztahy). V rámci poskytování informací 

jasně fi gurovaly v popředí „příbalové letáky”, neboť jsme se opakovaně setkávali s lidmi, kteří o naší službě 

věděli od kamarádů, kteří jim ukazovali naše praktické tištěné materiály, a sami si je žádali.

Kontakt: Prostor Plus, o.p.s., www.prostor-plus.cz 
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... Dlouhodobá motivace - základní kámen úspěchu při práci s dětmi ...
... Filip Hajna, Martin Kovalčík ...... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...

vystoupení před ostatními dětmi, při němž bude dítě vlastními slovy říkat, co se dočetlo. Potom si vybere a na-

cvičí s pracovníkem písničku, kterou zazpívá na veřejnosti. Cílem tohoto individuálního plánu není naučit dítě 

zpívat, ale naučit se orientovat v textu, zapamatovat si důležité informace a dokázat komunikovat na veřejnos-

ti. Další zavedenou novinkou je také provázání individuálního plánu a jednotlivých dílen. To je možné ukázat 

na příkladu individuálního plánu zaměřeného na práci na počítači. Každé dítě, které chodí na dílnu počítačů, 

musí mít individuální plán vážící se k této dílně. Výhodou tohoto přístupu je, že s dítětem můžeme pracovat 

dlouhodobě. Dochází tak k částečné specializaci individuálních plánů na určité činnosti.

Druhou formou je možnost realizace vlastní zakázky, se kterou přichází dítě samo. Systém vlastních za-

kázek může sloužit k tomu, aby se dítě naučilo rozvíjet v určité oblasti a přemýšlet nad tím, že by bylo možné, 

aby něčeho dosáhlo. Cílem tedy není to, aby dítě pracovalo v uzavřeném systému zakázek, ale aby se naučilo 

plánovat a vytvořilo si svoje vlastní zakázky, na kterých by chtělo samo pracovat. Do této kategorie je možné 

zahrnout každou zakázku, která je bonifi kována počtem bodů podle obtížnosti. Zpravidla se jedná o podob-

nou hodnotu jako předpřipravená zakázka, tedy 1 bod za práci a 5 bodů za splnění. V případě, že se jedná 

o složitější úkol, je možné po dohodě v týmu zakázku ohodnotit více body. 

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ HODNOCENÍ DÍTĚTE V NZDM

Pozitivní hodnocení dětí znamená, že za obdržené body získávají určité odměny. Největší zájem je o mož-

nost využití internetu, dále pak o výlety, výjezdy, zážitkové akce aj. Při výběru účastníků jsou upřednostňovány 

děti, které mají více bodů nebo lépe spolupracují. Naší myšlenkou je, že čím více na sobě dítě pracuje, tím více 

výhod může získat, což ho motivuje k další činnosti. 

Negativní hodnocení do celého systému zařazeno nebylo a ani nebyl zařazen systém hodnocení chování, 

ten je běžnou součástí klubových aktivit. Dobré chování není třeba hodnotit body, je hodnoceno pochvalou. 

Negativní chování je hodnoceno promluvou či zákazem, pokud se týká porušení pravidel. Žádné chování 

nemá za následek strhávání bodů. Strhávání bodů může vést k demotivaci dítěte a může narušit naši další 

spolupráci. Vycházíme také z myšlenky, že děti, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách, bývají málo 

pozitivně hodnoceny a potřebují se také nějakým způsobem realizovat a něčeho dosáhnout. Naučené vzor-

ce chování by však mohly narušit jejich posun při práci. Děti učíme pracovat, plnit si povinnosti a přemýšlet 

o svém chování. Chování či osobní projevy jsou však normou, kterou musí dodržovat každý, a není to tedy 

důvod ke ztrátě bodů. 

 ČÍM MLADŠÍ DÍTĚ, TÍM KRATŠÍ PLÁN

Motivační program v testovacím období běžel od února do června 2014. V tomto období jsme pracovali 

s celkem  74 uživateli sociální služby. Se všemi dětmi byl uzavřen individuální plán, s některými i několikaná-

sobně. Vždy se jednalo o rozvojové zakázky, tedy zakázky, které se zabývaly rozvojem dítěte. Celkem bylo 

splněno 84 individuálních plánů. Ve stejném období o rok dříve jsme měli 98 uživatelů sociální služby a z toho 

pouze 22 klientů mělo rozvojový individuální plán. Ostatní uživatelé pracovali na vyhledávání zakázky nebo 

pracovali pouze na jednorázových činnostech. 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že meziročně došlo k poklesu klientů o 24 uživatelů. Pokles počtu dětí je 

způsoben změnou metodiky služby. Za uživatele sociální služby je považován pouze ten jedinec, který v aktu-

álním období plní individuální plán. Jedinec, který individuální plán neplní, tak není uživatelem sociální služby, 

ale je veden jako zájemce o službu, který vyhledává zakázku. Uvedené výsledky jsou sebrané od všech 

uživatelů sociálních služeb, kteří navštěvují NZDM eNCéčko. Získané údaje budou dále komparovány s daty 

získanými v období únor až červen 2013. Potřebné informace byly vypsány z individuálních plánů a ke statis-

tickým účelům byla využita klientská databáze organizace Člověk v tísni, o. p. s. ARUM. 

Ve sledovaném období bylo splněno 33 individuálních plánů. Nesplněno bylo 18 individuálních plánů. 

Zbylé individuální plány stále běží. Jejich úspěšnost je 65 % a nejčastější důvody pro nesplnění individuálních 

plánů jsou ztráta motivace pracovat na dlouhodobém plánu, brzký úspěch ve škole, který vede k pocitu, že zá-

jemce již problém zvládne. Dále se jedná o neschopnost dodržovat režim, neplnění úkolů nebo neschopnost 

je plnit, například kvůli častým „zarachům” od rodičů aj. Velmi častá byla také neschopnost dotahovat plány. 

V jednom případě sledovaný 10letý chlapec zvládl 4 neúspěšné individuální plány. 

VSTUP DO HRY ANEB JAK HRU HRÁT

K pochopení toho, jak zapojujeme děti do hraní hry, si musíme přiblížit systém průchodu službou NZDM. 

Zájemce o sociální službu přichází do klubu a prochází tzv. prvokontaktem. Zde se seznámí s činností klubu, 

nabídkou aktivit a cíli a principy klubu, pravidly, základními pojmy, otevírací dobou, právy a povinnostmi. Se-

znamování s informacemi trvá různou dobu, která se odvíjí především od věku dítěte. Poté je s dítětem ústně 

uzavřena smlouva o spolupráci. Dítě tak získává širší možnosti využití klubu - může například docházet do „dí-

len”. Dílnou se rozumí specifi cká a časově ohraničená řízená aktivita. Jedná se například o dílnu deskových 

her, dílnu počítačů, dílnu vaření aj. Zájemci je nabízena motivační hra, má možnost výběru z již připravených 

zakázek, nebo je motivován k tomu, aby přišel s nějakou svojí činností. Se zájemci vyhledávajícími zakázku 

jsou prováděny pravidelné konzultace, během kterých jsou jim nabídnuty zakázky z výběru, anebo mohou 

přijít se svým vlastním návrhem. 

Ve chvíli, kdy zájemce přichází se zakázkou nebo si ji vybral z výběru, stává se uživatelem sociální služby. 

Uživatel sociální služby v NZDM vždy plní individuální plán, na kterém spolupracuje se sociálním pracov-

níkem. V okamžiku, kdy uživatel svůj individuální plán dokončí, stává se opět zájemcem o sociální službu 

a pracuje na vyhledání další zakázky. 

Uživatel do hry vstupuje svojí účastí v klubu a svým plánováním. Základem je výběr ze dvou variant zaká-

zek. První je „zakázka z výběru”. Setkali jsme se také s tím, že dětem v mladším školním věku, cca do 10 let, 

bylo obtížné pojem „zakázka” vysvětlit tak, aby si ho dokázaly představit. Bylo proto nezbytné vytvořit ukáz-

kovou nabídku aktivit, ze kterých si dítě může svojí zakázku vybrat. Vznikla tak skupina modelových zakázek, 

která odrážela nejčastější potřeby dětí, které jsme sledovali od roku 2011. Dalším důležitým aspektem bylo 

zapojení komplexního přístupu k jedinci tak, aby nám nějaký nástroj dovolil sledovat rozvoj dítěte kontinuálně. 

TYPY JEDNOTLIVÝCH VÝBĚROVÝCH ZAKÁZEK 

Výběrové zakázky jsou členěny do dvou základních skupin. První skupinou jsou takzvané základní zna-

losti, které by dítě ve věku 6–10 let mělo bezpodmínečně znát. Jedná se o dny v týdnu, měsíce, roční období, 

barvy a hodiny. Bohužel většina dětí, prostým odhadem můžeme hovořit o 60–70 %, tyto základní znalosti ne-

měla ani ve 12 letech. Na každou jednotlivou „základní znalost” byl vytvořen individuální plán, na jehož plnění 

se pracovalo. Při práci na řešení individuálních plánů dítě získávalo za úspěšné konzultace 1 bod, po splnění 

individuálního plánu získalo 5 bodů. Narazili jsme také na to, že některé děti danou věc již uměly, zavedli jsme 

tedy možnost nechat se „přezkoušet” a po splnění zadání dítě získalo 5 bodů a bylo vyznačeno na nástěnce, 

že danou věc umí. Při „přezkoušení” dítěte nevznikal žádný individuální plán, byl proveden pouze záznam 

bodového hodnocení dítěte. 

Druhá skupina výběrových zakázek jsou takzvané zakázky nadstavbové. Zde jsou složitější či komplex-

nější individuální plány. Plány vznikají a zanikají na popud jednotlivých uživatelů. Individuální plány, o které 

není zájem, jsou stahovány z výběru. Nejvyužívanější výběrový plán je doučování. Jeho cílem je dlouhodobý 

rozvoj dítěte v určité oblasti. Velmi častým individuálním plánem je také rozvoj čtení, psaní a matematiky. Se 

staršími dětmi ve věku 12–14 let se často snažíme pracovat na cíli „naučit se správně učit”. Při tvorbě indivi-

duálního plánu je nutné dbát na to, aby bylo možné jeho plnění podle metody SMART, snažíme se tedy spolu 

s klientem cíl defi novat tak, aby byl specifi cký/konkrétní, měřitelný, adekvátní, realistický a termínovaný. Jeho 

hodnocení je nastaveno buď na reálně měřitelný posun (například známky ve škole), nebo zlepšení z hlediska 

posouzení pracovníka a uživatele při společném hodnocení dosahování cíle. 

NOVINÁŘ, TANEČNÍK, HUDEBNÍK…

Další často využívané nadstavbové individuální plány jsme stručně nazvali Novinář, Počítače, Tanečník, 

Hudebník apod. Cílem individuálního plánu Novinář je rozvoj schopností dítěte v orientaci v textu, vyhledávání 

článku na internetu a tvorby samotného článku. Dítě se zde učí zvládat jazykovou korekturu, základy slohu 

a základní ovládání počítače. Článek je poté veřejně vyvěšen v klubu na nástěnce. Individuální plán Hudebník 

je zaměřen na to, aby se dítě naučilo lépe komunikovat a vystupovat na veřejnosti. Základem tohoto plánu 

je vyhledat si na internetu informace o své oblíbené kapele nebo interpretovi. Další částí je připravit si krátké 
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... Práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými ...

Nejčastějším důvodem ukončení individuální plánu je to, že uživatel při plnění individuálního plánu v půlce 

plnění přestane chodit do klubu a dlouhodobě se neukáže. Uživatel často nemá potřebu individuální plán do-

končit celý. Dalším cílem naší práce bude pokusit se přizpůsobit plány tak, aby byly pro dítě atraktivní po celou 

dobu plnění, a nalézt také vhodnou dobu, po kterou je přijatelné na plánu s dítětem pracovat. Většina splně-

ných individuálních plánů končí zhruba po 3 až 6 týdnech. Je tedy nutné se zaměřit na krátkodobé a intenzivní 

individuální plány a méně se zabývat plány, které jsou delší než 2 měsíce. Obecným pravidlem by mohlo být, 

že čím mladší uživatel, tím kratší a jednodušší individuální plán. 

Kontakt: NZDM eNCéčko (Člověk v tísni, o.p.s.), www.clovekvtisni.cz Oddíl 2

Práce s�uživateli drog
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Nízkoprahové zaměstnávání
...

Aleš Herzog

Pracovní kontrakty mohou být inspirací pro rozvoj nízkoprahových služeb (TP, KC, NDC, NZDM). Trh 

práce v ČR na tom není zrovna nejlépe. Rozhodně nevytváří moc pracovních příležitostí pro takové skupiny, 

jakými jsou lidé se záznamem v rejstříku trestů, lidé přiřazovaní k romské menšině nebo lidé s nízkou kvalifi -

kací a neukončeným vzděláním, lidé mladší 18 let, lidé bez větších pracovních zkušeností. To jsou všechno 

klienti „nízkých prahů”. Pokud se nízkoprahové programy vydají na cestu zaměstnávání osob ze svých cí-

lových skupin, otevírá se velké pole možností ohledně podoby zaměstnávání klientů. Například dospívající 

by si mohli v 15 letech vydělat své první legální peníze přímo v nízkoprahovém klubu. Tedy v případě, že by 

nebyli úspěšní na běžném pracovním trhu. Nízkoprahové kluby tak budou s klientem na začátku jeho cesty 

za aktivnějším získáním práce. 

Jaké jsou výhody a úskalí kombinací sociálního a pracovního kontraktu s klienty?

TYPY ČINNOSTÍ V OBLASTI NÍZKOPRAHOVÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Působení nízkoprahových služeb na poli zaměstnání obnáší mnoho podob. Je třeba sjednotit terminologii, 

často mluvíme o stejných pojmech různými slovy. Činnosti související s uplatněním na trhu práce zaměřené 

na klienty nízkoprahových služeb (injekční uživatele drog, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími 

jevy, osoby ze sociálně vyloučených lokalit, lidi bez přístřeší) lze dělit na: 

 Individuální poradenství zaměřené na uplatnění na trhu práce. Sem patří zmapování možností 

klienta, stanovení postupu pro získání práce, podpora při nezbytných krocích pro získání práce, např. 

sepsání životopisu, obvolání zaměstnavatelů, nácvik přijímacího pohovoru, zvážení rekvalifi kace, zva-

žování výhod a nevýhod práce na černo apod.

 Zprostředkovávání informací důležitých pro získání práce (zveřejňování informací o pracovních 

místech a rekvalifi kacích)

 Vzdělávání zaměřené na lepší uplatnění na trhu práce (vzdělávání v oblasti sepsání životopisu, 

obvolání zaměstnavatelů, nácvik přijímacího pohovoru, pracovní právo apod.)

 Zprostředkování brigády či práce (výběr a doporučování pracovníků z řad klientů pro konkrétního 

zaměstnavatele, se kterým probíhá spolupráce).

 Podpora a poradenství pro udržení zaměstnání (psychosociální podpora klientů s cílem, aby si 

udrželi práci, nebyli „bráni na hůl”)

 Zaměstnávání klientů bez podmínky plnit sociální kontrakt. Klientovi je zprostředkována brigáda 

či práce, zaměstnavatelem je přímo organizace dosud poskytující sociální službu, nebo jde o organi-

zaci, která se zaměřuje na zaměstnání sociálně znevýhodněných osob. Součástí dohody není přímý 

tlak na sociální stabilizaci či začleňování (pouze na dodržení podmínek smlouvy). Organizace může či 

nemusí nabízet:

 Zaměstnávání klientů v kombinaci se sociálním kontraktem. Klientovi je zprostředkována brigáda 

či práce, zaměstnavatelem je přímo organizace dosud poskytující sociální službu. Součástí dohody je 

přímý tlak na sociální stabilizaci či začleňování.

... Práce s uživateli drog ...
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KOMBINACE SOCIÁLNÍHO A PRACOVNÍHO KONTRAKTU S KLIENTY

Klient sociální služby v nepříznivé sociální situaci dostane od sociální služby možnost práce či brigády 

za účelem osvojení si pracovních dovedností či získání pozitivní motivace pro uplatnění na trhu práce, anebo 

také kvůli možnosti přivýdělku. Jsou s ním uzavřeny dva provázané kontrakty, a to s povinnostmi a po-

bídkami jak v roli zaměstnance, tak klienta. V klientské roli je s ním sjednáno např. plnění dalších úkolů, např. 

ve smyslu kroků individuálního plánu. Součástí kontraktu může být i dohoda, jakým způsobem klient naloží 

se získaným příjmem. Sociální práce je povinná, její využití je podmínkou možnosti vydělávat. Poskytovatel 

služeb a jeho pracovníci se objevují ve dvojí roli: mají na starosti zaměstnání klienta (jsou jeho „nadřízení”), 

ale zároveň jsou jeho sociálními pracovníky a usilují o jeho prospěch.

Výhody: 

 Možnost podpořit klientovu motivaci k zlepšení sociální situace. Přístup „něco za něco”, kterému klien-

ti rozumí. Pravidelné konfrontace mechanismů, jakými osoby v nepříznivé sociální situaci nakládají 

s penězi. 

 Částečná prevence krizových situací, do kterých se klient dostane tím, že neefektivně „utratí” u nás 

tvrdě vydělanou výplatu. Můžeme s klientem vyjednávat, jak naloží s vydělanými penězi.

Nevýhody: 

 Častý střet zájmů a konfl ikt rolí zaměstnavatele a sociálního pracovníka. Protože jako sociální pracov-

ník chápu, že klient nemá pracovní návyky, budu mu tolerovat minimální pracovní výkonnost? Nechám 

jej odejít bez koruny, protože nesplnil smluvený sociální úkol?

PŘÍKLAD KOMBINOVANÉHO KONTRAKTU

Terénní pracovník potkává u sanitky pravidelného klienta Jirku, kterému je 40 let a bydlí ve squatu. Jir-

ka bere nitrožilně Subutex, cca za 100 Kč denně. Dříve intenzivně pil alkohol a několikrát absolvoval léčbu. 

Na otázku, jak se Jirka má, sdělí, že špatně, protože přišel o všechny doklady, a má pocit, že je všechno k ni-

čemu. Jirka nechce přestat brát drogy, ale chce žít „tak nějak užitečně, bez konfl iktů s lidma a se zákonem”. 

Streetworker pozval klienta do nízkoprahového pracovního programu. Jirka do programu dorazil ve stanovený 

čas. Terénní pracovník si zde s Jirkou podrobně popovídal o jeho životě a uzavřel pracovní a sociální kon-

trakt1. Protože byl Jirka ve špatném hygienickém stavu a měl špinavé oblečení, domluvil mu pracovník sprchu, 

dal oblečení na převlečení a následně mu umožnil vyprat si vlastní šatstvo. Jirka může do programu docházet 

každou středu a vydělat si přípravou materiálu pro terénní programy 100 Kč. Balí fi ltry, stříhá náplasti, trhá 

alobal, uklízí. Aby si mohl vydělat, má dvě podmínky. Musí absolvovat vzdělávání, při němž se pracovníci 

snaží buď předat nějaké užitečné informace (např. o harm reduction, o sdílení), nebo se naopak chtějí něco 

dozvědět od klientů o jejich životním stylu. Druhá podmínka souvisí s Jirkovým sociálním kontraktem. 

V kontraktu jsme se s Jirkou domluvili, že jeho cíl je vyřízení dokladů. Jirka si tedy v programu s námi 

domluvil jeden z kroků k jejich získání. Po prvním setkání jsme poslali do jeho trvalého bydliště žádost o rodný 

list s jeho vydělanou stokorunou. Dopis sám odnesl na poštu. Dalšími „úkoly” v rámci kontraktu bylo zařízení 

potvrzení o ztrátě dokladů, s rodným listem pak podání žádosti o občanský průkaz a zažádání o kartičku po-

jištěnce. Plnění úkolů podmiňuje možnost „získat stovku”. Ve chvíli, kdy Jirka přišel po týdnu, aniž by zažádal 

o kartičku pojištěnce, mohl sice pracovat, vydělal si 100 Kč, ale dostal jen 50 Kč v hotovosti a druhou padesáti-

korunu si musel uložit jako depozit. Druhá padesátikoruna na něj čekala až do splnění úkolu (mohl by si ji vzít 

okamžitě, ale to by znamenalo přerušení programu na jeden měsíc). Po dvou měsících spolupráce má Jirka 

kompletní doklady a vypadá lépe. Přemýšlí o tom, zda zahájí interferonovou léčbu. 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ FORMOU INCENTIVNÍHO PŘÍSTUPU

Myslím tento stav: Klient sociální služby v nepříznivé sociální situaci dostane od sociální služby možnost, 

že bude honorován za kroky, které učiní pro zmírnění této situace a pro sociální začlenění. Jde o přístup in-

1/ Dohoda o provedení práce

 Zaměstnávání formou incentivního přístupu. Klient je zaměstnán způsobem, že je odměňován 

především za aktivity, které vedou k redukci jeho nepříznivé sociální situace.

Dále se text zabývá posledními třemi možnostmi, tedy situacemi, kde je sociální služba zároveň zaměst-

navatelem. 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ KLIENTŮ BEZ PODMÍNKY 
PLNIT SOCIÁLNÍ KONTRAKT

Zaměstnáváním bez sociálního kontraktu je myšlen tento stav: Klient sociální služby v nepříznivé sociální 

situaci dostane od sociální služby možnost práce či brigády za účelem osvojení si pracovních dovedností či 

získání pozitivní motivace pro uplatnění na trhu práce, anebo také kvůli možnosti přivýdělku. Je ale v pracov-

ním kontraktu převážně v roli zaměstnance. Není s ním jako součást kontraktu sjednáno plnění dalších úkolů 

např. ve smyslu kroků individuálního plánu. Rovněž s ním není sjednáno, jakým způsobem naloží se získaným 

příjmem. Sociální práce může být klientovi nabízena a poskytována, nicméně míra jejího využití je nechána 

na jeho uvážení a potřebách. Podporu také typicky neposkytují pracovníci, kteří mají na starosti zaměstnání 

klienta (nedochází k dvojroli „nadřízený a sociální pracovník”). 

Asi nejznámějším modelem takto nastaveného pracovního kontraktu jsou podle mého názoru streetpa-

pers. Lidé bez přístřeší prodávají časopis a polovinu z jeho ceny si ponechají a je na nich, jak s ní naloží. V ČR 

Nový prostor, na Slovensku Nota Bene, v mnoha zemích The Big Issue a řada dalších. Na webu http://www.

street-papers.org/our-street-papers/ je uvedeno, že vychází 123 časopisů ve 41 zemích.

Jaké jsou výhody zaměstnávání bez sociálního kontraktu? 

 Zaměstnávání se může blížit regulérní pracovní zkušenosti. Klient získává jak pracovní zkušenosti, tak 

zážitek úspěchu, smysluplného pracovního uplatnění a odměny. 

 Nedochází ke střetu rolí a z nich vyplývajícího střetu zájmů. Například: Klient při práci usíná, protože 

včera přišel díky zásahu policie o bydlení ve squatu a strávil noc na ulici. Nemusím klientovi jako jeho 

zaměstnavatel dát najevo nespokojenost s jeho velmi nízkým pracovním výkonem a zároveň jako so-

ciální pracovník pochopení, jak je těžké přijít o jediné místo, které má.

 Jsme svobodnější při ukončování spolupráce či penalizaci za nízký pracovní výkon. Například klient 

několikrát opakovaně přišel do práce pod tak výrazným vlivem alkoholu, že odpracoval minimum. Nic-

méně potřebuje vydělané peníze na udržení se na noclehárně či na vyzvednutí milovaného psa z útul-

ku. V roli zaměstnavatele mu sdělím, že mne jeho těžká situace mrzí, ale bohužel musím spolupráci 

ukončit. Doporučím mu, ať určitě situaci probere s kolegou sociálním pracovníkem. 

Jaké jsou úskalí zaměstnávání bez sociálního kontraktu? 

 Klienti nemusí výdělek využívat k snížení své nepříznivé sociální situace, někdy ho naopak použijí 

k opakování naučených destruktivních vzorců chování. Jako pracovník mám malý vliv na to, jak klient 

s vydělanými penězi naloží. Například musím sledovat, jak je klient v den výplaty velmi neklidný, nedo-

čkavý, aby co nejdříve dostal peníze, které následně utratí za drogy či prohraje v automatech, a u toho 

ještě v rámci intoxikace či nějakého konfl iktu přijde k úrazu či ztrátě dokladů.

PŘÍKLAD ZAMĚSTNÁNÍ BEZ KONTRAKTU

Jolana je 50letá žena závislá na alkoholu, která byla delší dobu bez přístřeší. Nyní se jí podařilo dostat se 

s přítelem, který bere pervitin, do azylového domu. Oba dostali možnost brigády v organizaci, která umožňuje 

lidem bez přístřeší přivydělat si výrobou a prodejem keramiky na trzích. Jolana je vnímána jako zaměstnanec 

a pracovníci organizace jí postupně předávají kompetence, posilují její odpovědnost. Má skvělý pocit z dobře 

odvedené práce i z toho, že je v kontaktu s jinými lidmi, než s těmi bez přístřeší, s kriminálními zvyky či závis-

lými na drogách. V úterý se při prodeji keramiky velmi dařilo, a tak Jolana i přítel odchází s vydělanou tisíci-

korunou. Je to důvod k oslavě, peněz bylo hodně na alkohol i na pervitin pro přítele. Bohužel ale vše skončilo 

partnerskou hádkou v azylovém domě, a tak pár přichází o bydlení.

... Práce s uživateli drog ... ... Nízkoprahové zaměstnávání / Aleš Herzog ...
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PŘÍKLAD INCENTIVNÍHO PŘÍSTUPU

Tento přístup jsme využili u dvou těhotných klientek (přiblížení programu viz níže). Uvedu příklad jedné 

z nich. Dianě je 25 let, užívá pervitin, heroin a braun. Uvádí, že pervitin si potřebuje dát každé ráno, aby mohla 

„fungovat”. Denně potřebuje více než 500 Kč na drogy. Ve chvíli, kdy jsme chtěli s touto pracovnicí ukončit 

spolupráci z důvodu neplnění pracovní povinnosti, se ukázalo, že je těhotná, což delší dobu tajila. Zpětně se 

zjistilo, že v ten okamžik byla na začátku 6. měsíce, tedy cca ve 20. týdnu.

Výchozí situace byla následující: na gynekologii nebyla, přitom věděla, že v létě během opiové sezóny už 

asi byla těhotná. Kartičku pojištěnce nemá. Zhruba před měsícem ztratila občanský průkaz. Dostala výpověď 

ze svého bydlení. Výpověď platí od začátku listopadu. Diana uvedla, že jejímu partnerovi je nyní vše jedno, ne-

může s ním počítat. Diana uvedla, že nemá jasný plán, co dál. Uvedla, že „do léčby nechce, chce brát drogy”. 

Řešili jsme, co dál, a proběhla jedna z nejživějších porad týmu za dobu, co jsem v programu. Situace 

vyvolala velmi bouřlivé emoce. Řešili jsme otázky, které bych zpětně formuloval takto: „Co bude následovat, 

pokud s Dianou ukončíme spolupráci?” Zde jsme došli k závěru, že Diana bude dál užívat drogy a skončí 

na ulici. „Je možná spolupráce v podobě jako dosud? Má ještě Diana v rámci programu měnit injekční sety?” 

Zde jsme si řekli, že je pro nás takováto spolupráce s těhotnou uživatelkou z hodnotového hlediska nepřija-

telná. Dále jsme řešili: „Bude Diana dělat něco pro sebe a své dítě bez vnější pravidelné motivace? Zůstane 

v kontaktu s naším programem, pokud jí nabídneme jen sociální kontrakt, tedy nebude získávat peníze?” 

Shodli jsme se na tom, že v aktuálním stavu by Diana docházela velmi nepravidelně. Rovněž se nezdálo 

pravděpodobné, že by Diana začala docházet do jiného programu. Následovala další otázka: „Co můžeme 

udělat proto, aby Diana co nejodpovědněji vzhledem k sobě i dítěti zvládla těhotenství?” Tato otázka nás vedla 

k myšlence na využití incentivní terapie. Zdálo se nám v danou chvíli, že Diana nemá kapacitu k aktivitám, jako 

je návštěva lékaře, úřadů, zařizování bydlení, aniž by k tomu byla motivována z vnějšku. A peníze pro Dianu 

byly dlouhodobě funkční formou motivace. 

Proto jsme nabídli Dianě incentivní kontrakt. Nebudeme jí platit jako dosud za donesené stříkačky, ale 

za úkoly ve prospěch jejího dítěte a jí samé. Bude si moci vydělat podobně jako předtím cca 800 Kč týdně. 

S tím, že takovýto kontrakt bude na co nejkratší možnou dobu, dokud si Diana nevyřídí základní věci. Poté 

jsme plánovali, že by pro nás případně mohla připravovat materiál do programu HR například balit fi ltry, stříhat 

náplasti, balit buničinu či kapsle.

Nabídli jsme Dianě tuto možnost s tím, že končíme naši stávající spolupráci. Měla tedy na výběr mezi 

ukončením pracovního kontraktu a jeho pokračováním v pozměněné podobě. Zvolila pokračování. Společ-

ně jsme to pojmenovali tak, že měníme „exterňácký kontrakt na stabilizační”. Čili nyní nás nezajímají jehly 

a kontakty na drogové scéně, byť by je měla Diana předat. Ale přechodné období, přibližně měsíc, budeme 

s Dianou hledat úkoly, které jsou v jejím zájmu a v zájmu dítěte, za které bude placená. Zdůvodnili jsme jí 

náš postoj tím, že naše spolupráce už není jen o ní, ale také o dítěti, ke kterému jsme také eticky zavázáni. 

Domluvou s vedením organizace SANANIM jsme zabezpečili pro tento účel fi nanční prostředky z vlastních 

příjmů organizace.

Úkoly pro Dianu jsme stanovili společnou domluvou na daný týden. Dali jsme k nim přesnou částku, kterou 

jejich splněním získá. Například návštěva gynekologa byla za 150 Kč, vyřízení si náhradního dokladu totož-

nosti za 100 Kč, registrace na úřadě práce za 150 Kč. Protože Diana měla velké obtíže s dochvilností, domluvili 

jsme se, že i za účast na schůzce s námi a referování o plněných úkolech může získat 200 Kč s tím, že pokud 

přišla pozdě, přicházela o peníze až na 0 Kč. 

Cíl spolupráce (ve smyslu cíle v rámci procesu individuálního plánování) byl tedy nyní dohodnut takto: 

Diana co nejlépe zvládne své těhotenství. Bude se starat o své zdraví a o sociální zajištění jak pro 

sebe, tak pro dítě. 

Spolupráce s Dianou formou incentiv (fi nančních pobídek) v nás vyvolávala celou dobu množství etických 

a morálních úvah a otázek. Co když nebude Diana plán spolupráce nějakým výrazným způsobem plnit? 

Ukončíme spolupráci? Pokud bychom tak učinili, jak by těhotenství Diany dopadlo? Měli jsme přitom v hlavě 

obraz jiné naší klientky, kterou jsme potkávali při terénní práci na otevřené drogové scéně. Nikam celou dobu 

těhotenství nedocházela a porodila na záchodě, netušíc, že rodí. Zkrátka jsme intenzivně zažívali etická di-

lemata, která Marian Matisonn charakterizuje jako „právo klienta na sebeurčení versus zájmy dalších osob” 

a „právo na sebeurčení versus nejlepší zájem klienta”6. Nakonec jsme si řekli, že nebudeme udržovat kontrakt 

6/  MATTISON, Marian. Ethical Decision Making: The Person in the Process. Social Work. 2000

centivní terapie. V anglicky psané literatuře se uvádí termín Contingency Management (CM), v ČR někde 

jako pobídková či incentivní terapie (incentive = pobídka).2 Jde o behaviorální metodu kontroly chování 

u problémových uživatelů drog a závislých, využívající pozitivního posilování (odměňování) žádoucího cho-

vání. Případná odměna je v tomto modelu tedy zcela závislá na plnění kroků individuálního plánu. Součástí 

plánu je rovněž dohoda, jakým způsobem klient naloží se získaným příjmem. Sociální práce a klientova 

účast na ní je kontraktována. Pracovník je v roli sociálního pracovníka, který navíc za úspěchy v sociální 

stabilizaci dle stanoveného kontraktu předává klientovi odměnu. 

Inspirativními součástmi tohoto přístupu jsou různé pobídky, které nemají fi nanční formu. Například 

stravenka za to, že se klient nechá otestovat, příspěvek na telefon, na bydlení či zaplacení bydlení jako 

honorář, potraviny. Nebo možnost, že si klient může relativně snadno (nepříliš náročnou prací) vydělat 

na něco pro něj prospěšného, např. na kamna, na brýle, na plynový vařič. Myslím, že i substituční léčba 

může mít podobu incentiv. Klient dostává náhražku opioidů za to, že bude mít čisté toxikologie a nebude 

brát žádný pervitin.

Protože incentivní přístup není v ČR příliš znám, pokusím se jej představit. Jde o tzv. Incentive Thera-

py, tedy v překladu pobídkové, incentivní nebo také motivační terapie. V XTP Sananim jsme v roce 2011 

vyzkoušeli incentivní terapii při práci s těhotnými uživatelkami drog. V zahraniční literatuře3 se lze setkat 

s tímto termínem u sociální práce a terapie. Osobně jsem našel zmínky o jejím uplatnění u dvou cílových 

skupin (obojí v USA) - u válečných veteránů a u uživatelů drog, ale i u dalších osob ve specifi ckých životních 

situacích, např. u vězňů a těhotných žen. 

Motivační terapie před nástupem do zaměstnání je program, který poskytuje pracovní zkušenosti vá-

lečným veteránům v Pittsburgu v USA4. Je určen především osobám, které mají závažné duševní onemoc-

nění a/nebo tělesné postižení. Každému účastníkovi v IT programu je poskytnuto individuální zacházení, 

individuální plán, vedoucí případu a podpůrný tým. Za úspěchy v programu dostává incentiva, tedy fi nanční 

příspěvek. Veteráni získají omezenou možnost pracovat a dostávat plat ve vymezených oblastech, učí se 

rozvíjet a zlepšovat dovednosti potřebné k získání zaměstnání. Na základě výsledků je možné pomoci najít 

vhodné zaměstnání veteránů v komunitě a zároveň jim poskytnout průběžnou podporu, nebo je umístit 

v tradičním pracovním programu, který je připraví na budoucí zaměstnání. Program podporuje dobré pra-

covní návyky, účast, spolehlivost - dochvilnost, produktivitu, osobní odpovědnost.

Dalším příkladem je studie ambulantní léčby závislosti na methamphetaminech. Účastníci byli odměňo-

váni za každý den abstinence, a to dokonce tím, že si mohli vylosovat z osudí poukázky s různou hodnotou. 

Výsledky ukázaly5, že uživatelé methamphetaminu v ambulantní incentivní terapii výrazně více abstinovali 

než účastníci v léčbě standardní. Stačily na to pobídky v hodnotě $2.42 denně.

Výhody tohoto pojetí: 

 Zvýší se motivace klienta pro dosažení cílů spolupráce. Je tedy větší šance, že klient dosáhne elimi-

nace své nepříznivé sociální situace. 

 Veškerá kapacita, kterou klient má, je volná pro plnění úkolů v rámci cílů spolupráce. Například uživa-

telka drog otěhotní, nemá žádný zdroj příjmu, přijde o doklady a bydlení. Nemá kapacitu pracovat. Být 

placena za práci na své situaci může být vzhledem k časovému presu efektivní varianta.

Nevýhody tohoto pojetí:

 Vstupujeme na tenký led extrémně pragmatického přístupu. Je eticky správně platit klienta za to, že 

pomáhá sám sobě?

 Klienti získají pocit, že by měli získat „pobídku” za cokoliv, co pro sebe udělají, a budou to vyžadovat. 

2/ KALINA, Kamil. Pobídková terapie (Contingency Management), Osnova pro doporučené postupy v adiktologii, 1. pracovní verze. 
2013

3/ HIGGINS, Stephen T, Sheila M. Alessia, Robert L. Dantona, Voucher-based incentives, A substance abuse treatment innovation, 
Addictive Behaviors 27. 2002

4/ Incentive, dostupné z: http//pittsburgh.va.gov/Vocational/Incentive.asp (2013-10 -10)
5/ Inscentive therapy, National Institutes of Health, American Journal of Psychiatry, Dostupné z http://www.nih.gov/news/pr/

nov2006/nida-06.htm, (2015-01-20), 2006. 
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nesnažíme se vystupovat jako odborníci, experti, ale konzultujeme s klienty to, co se dočteme v odborných 

publikacích o účincích drog. Tento přístup lze pojmenovat jako „učíme se, učíme tě”.

ZÁVĚR A DISKUSE

Nízkoprahové pracovní programy v ČR představují novinku v oblasti práce s lidmi na okraji společnosti. 

Možností a podob těchto programů je velká řada. Tento text představuje tři možná nastavení kontraktu s kli-

enty. Nabízíme témata k diskusi a zvažování:

 Mají se nízkoprahové služby stát zaměstnavateli svých klientů? Nejde o neakceptovatelný střet zájmů?

 Jak vhodným způsobem pracovat s mocí, kterou mají nízkoprahové programy v pozici zaměstnavatele? 

 Co je cílem a co je prostředkem u nízkoprahového zaměstnávání? 

 Domníváte se, že incentivní přístup destruuje motivaci klientů? Tedy že klienti budou následně za co-

koliv, co udělají sami pro sebe, něco chtít?

 Co když chce u nás na dohodu o provedení práce pracovat někdo, kdo pobírá sociální dávky? Měli 

bychom to my vnímat jako kontraindikaci k zaměstnání? 

 Jak často by mělo probíhat předání mzdy v nízkoprahových programech? 

 Co když klient utrácí vydělané peníze za něco nehezkého, např. marihuanu a jiné drogy, automaty 

apod. Jak se k tomu mám stavět?

Kontakt: XTP SANANIM, www.sananim.cz, Program je fi nancován z dotací RVKPP, MHMP, MPSV ČR, MZ 

ČR. Program užívá prostory pronajaté Městskou částí Praha 2.

za každou cenu. Neneseme za Dianu odpovědnost a záleží na její volbě. Proto jsme ji informovali o tom, že 

pokud by neplnila kontrakt takovým způsobem, který bude pro dítě ohrožující, nebo by v budoucnu hazardova-

la směrem k dítěti, kontrakt ukončíme. Důvodem byla nutnost stanovit si hranici, kdy už se nechceme podílet 

na „špatné věci”. Zároveň bylo jasné, že Diana musí zvládnout ještě mnoho věcí v krátkém čase, a tak nebylo 

reálné, že bychom jí nabídli zamýšlenou manuální práci. Pokračovali jsme tedy v incentivním režimu. Touto 

metodou jsme doprovázeli Dianu jejím těhotenstvím. Diana zvládla: docházet na gynekologické prohlídky, 

zařídit si doklady, registrovat se na úřadě práce, vyřídit si dávky v hmotné nouzi, omezit užívané drogy a užívat 

je bezpečněji, sehnat ubytovnu a především rozhodnout se, že nechce svého psa, ale své dítě.

Co se týká využití netradiční metody: Finanční pobídky Dianě za období 4 měsíců činily cca 7 500 Kč, 

dobíjení telefonu 1 500 Kč, celkem tedy 9 000 Kč, a byly hrazeny z vlastních zdrojů o. s. SANANIM. Diana tedy 

získala cca 2 250 Kč měsíčně. To není velká částka, především pokud ji např. porovnáme s dávkami hmotné 

nouze. U řady klientů se setkáváme s tím, že jakmile tyto dávky dostanou, do několika dní je utratí za drogy. 

Oproti tomu námi zaplacené peníze byly prokazatelně investovány do zlepšení sociální situace klientky a vý-

chozí situace jejího dítěte. Domnívám se, že v tomto ohledu lze obhájit využití nestandardní metody. Peníze 

byly vyplaceny legálně formou dohody o provedení práce. Vycházím ze zkušenosti Terénních programů SA-

NANIM, v nichž jsme zažili již více než 10 klientek, které se pohybovaly až do porodu na otevřené drogové 

scéně a pro své dítě zařídily velmi málo. 

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU XTP SANANIM

Nízkoprahový pracovní program XTP SANANIM funguje již od roku 1994 a řadí se tak mezi nejstarší 

v ČR. Za tuto dobu jsme vyzkoušeli řadu různých přístupů.

Ve vyspělých zemích mají výrazný podíl na realizaci terénní práce vrstevníci, jde o koncept tzv. peer 

work. Česká cesta zdravotní edukace a sociální podpory nitrožilních uživatelů drog se vyznačuje velkým 

podílem profesionálních pracovníků bez zkušenosti s drogovou závislostí. V České republice rovněž není 

uživatelské fórum. Přitom pro ovlivnění postojů a chování uživatelů drog směrem k bezpečnějšímu užívání je 

zapojení samotných uživatelů zásadní. Terénní program XTP SANANIM je největší „peer projekt” v ČR, který 

se dále rozšiřuje a zintenzivňuje. 

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. Snažíme se udržovat 10 

pracovníků ve stálé skupině programu. Tito pracovníci vymění za rok okolo 140 000 injekčních setů. 

Pro chod programu využíváme prostor v blízkosti I. P. Pavlova, adresa Sokolská 26. Pro tyto prostory 

používáme označení Centrum pro práci a stabilizaci uživatelů drog a jeho hlavní náplní je:

 využívání vrstevnického potenciálu aktivních uživatelů drog pro terénní práci směrem k zvýšení ochra-

ny veřejného zdraví,

 vzdělávání a trénink HR a bezpečného chování mezi nitrožilními uživateli drog,

 stabilizace a nácvik základních zdravotních, sociálních a společenských návyků.

Každý z klientů s námi uzavírá dva kontrakty. Jeden pracovní (dohodu o provedení práce) a jeden 

sociální, který opravňuje pracovníky k určité formě sociální kontroly a práce s motivací, zaměřené na sociální 

stabilizaci klientů. Chceme, aby externí terénní pracovníci plnili svůj individuální plán o sociální stabilizaci, 

např. v rámci podporování v bydlení jsme ochotní poskytnout půjčku na zakoupení kamen, dát možnost vydě-

lat si navíc na zakoupení brýlí apod. 

Zájem o práci mají squatteři, lidé bez domova, kteří jsou sužováni mnohými problémy sociálního, zdra-

votního i jiného charakteru – je třeba požadovaný výkon přizpůsobit reálným možnostem a schopnostem 

konkrétních osob. 

Jsme vzájemně učiteli i žáky, tzn. náš přístup je „zvědavý” přístup, zajímá nás „jejich” interpretace reality, 
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Proč a�jak pracovat s�uživateli konopných drog 
v�terénním programu

...
Kamil Podzimek, Martin Zajíček

Uživatelé konopí jsou skupinou lidí, které lze v terénu potkat celkem snadno. Můžeme udělat dvě věci. 

První variantou je se touto skupinou uživatelů nezabývat. Nabízí se druhá možnost, a to sice setkat se s touto 

skupinou, zastavit se a najít společnou řeč. Naše praxe a úvahy nás dovedly k druhé variantě. 

Konopné látky zkusilo 27,9 % obyvatel ČR a pravidelně je užívá 9,2 % osob, tedy cca 570-760 tisíc 

obyvatel1. V roce 2013 jsme realizovali dotazníkové šetření na středních školách (Prachatice, Strakonice) 

s cílem zjistit zkušenosti studentů s užíváním návykových látek. Výsledky dotazníkového šetření téměř 

korelují se studiemi Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Zarážející bylo 

zjištění, že 43 % studentů je několikrát týdně v kontaktu s osobou/osobami, které užívají návykové látky 

(včetně marihuany). Terénní pracovníci také vnímají nadměrné užívání konopí mladými lidmi a přímo 

v terénu se s tím setkávají. V Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 

2013-2015 je uvedena priorita snížit míru nadměrného pití alkoholu a míru (intenzivního) užívání 

konopí mladými lidmi, pod čímž si lze představit zavádění specifi ckých intervencí pro cílovou skupinu 

intenzivních uživatelů konopí2. A tím, kdo by je měl zavádět, jsou dle našeho názoru terénní programy. 

Vycházíme-li z anamnéz klientů terénních programů, je první užití ilegální návykové látky v průměru 

mezi 13-15 rokem, odborných služeb začínají ovšem využívat v pozdějším věku, průměrně mezi 18-21 

rokem. Zajímavé jsou i signály, které naznačují, že na malém městě bývá scéna uživatelů konopí výrazně 

propojena s uživateli pervitinu. Samotná práce s uživateli konopí může přinést i snížený i snížený práh 

dostupnosti této služby pro uživatele pervitinu a obavy ze stigmatizace. Z tohoto důvodu je nesmírně dů-

ležité oslovovat a kontaktovat právě ty osoby, které jsou na počátku užívání návykových látek a s drogami 

experimentují. Jednoduše řečeno: nečekat, až lidé začnou vstupovat do odborných služeb po několika 

letech užívání návykových látek, ale oslovit je a kontaktovat v době, kdy jsou fascinováni světem drog 

a stojí na začátku své drogové kariéry.

SCÉNA UŽIVATELŮ KONOPNÝCH DROG

V letech 1997-2000 byl dokončen proces transformace české drogové scény a lze zjednodušeně říci, 

že v tomto období začal v ČR ve většině větších měst existovat klasický komerční prodej marihuany. Vývoj 

v posledních 5 letech jednoznačně ukazuje, že postupně stále více roste objem konopí pěstovaného uvnitř, 

tedy odrůdy s vysokým obsahem THC, což má samozřejmě vliv na samotnou míru intoxikace. V praxi to 

znamená, že většina uživatelů konopí si ho kupuje na černém trhu, což jistě znamená fi nanční zátěž pro 

samotného uživatele a nese si sebou značná sociální rizika3. Uživatelem konopných drog (dále jen UK je 

1/ NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 
v České republice v roce 2012. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013. s. 22. ISBN 978-807440-077-3.

2/ Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. Vláda České republiky [online]. Vláda České republiky ©2013 [cit. 2014-08-25, 13:35 SEČ]. Dostupné 
z http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/vlada-cr-schvalila-akcni-plan-protidrogove-politiky-na-obdobi-
-2013-az-2015-104710/

3/ MIOVSKÝ, Michal a kolektiv. Konopí a konopné drogy. Praha: GRADA Publishing, 2008. s. 152. ISBN 978-80-247-0865-2.
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Výhody

Specifi čnost a zaměření fi ltrů jsou pro UK zajímavé z toho důvodu, že je to výrobek určený přímo pro ně 

a mají v něj proto i větší důvěru. Mezi mladšími uživateli se stal „cool” zbožím. Filtr samotný při správném 

používání eliminuje veškeré mechanické nečistoty, a zachytí tak mnohem víc škodlivin než běžně používané 

„fi ltry”. Chladič vytvořený laserovou technologií zároveň umožňuje regulovat teplotu kouře. Při jeho před-

stavování je možné do kontaktu zařadit řadu harm reduction informací a je také mnohem snazší zmapovat 

individuální zvyky uživatele konopí. 

Nevýhody

Materiál zatím neprošel řádným laboratorním výzkumem, a chybí tedy nezávislé informace o tom, jaký vliv 

má kouření přes tyto fi ltry na zdraví uživatelů konopných drog. Někteří uživatelé konopí s delší uživatelskou 

kariérou odmítají využívat tento materiál, protože narušuje jejich zaběhlý rituál užívání. Tento materiál není 

nijak a nikým dotován. Je nutné vytvořit metodiku kdy, komu a za jakých okolností je možné tento fi ltr vydat. 

Sporné totiž může být, zda vydat fi ltr 14letým kuřákům konopí. Za zvážení také stojí, zda vydat fi ltr či kontak-

tovat UK v blízkosti škol, kde dle našich zkušeností dochází ke konzumaci konopí. 

1a) Oslovení

Iniciativu ke vzniku kontaktu přináší terénní pracovník. Jedná se o doposud nejčastější způsob navá-

zání kontaktu. 

Pracovník přistoupí k jednotlivci/ke skupině a představí sebe i svou službu. V tomto ohledu těžíme 

z předchozích let, kdy jsme aktivně oslovovali všechny mladé lidi a potenciální uživatele naší služby 

ve všech lokalitách, ve kterých působíme. Díky předchozímu oslovování jsme do značné míry známí. Po-

vědomí o tom, co děláme, usnadňuje navázání kontaktu. Tyto kontakty mohou být ojedinělé i opakované. 

Obzvláště v malých městech se častěji znovu setkáváme s již oslovenými, což nám umožňuje vracet se 

k předchozím kontaktům, aniž by nás tito dříve oslovení sami aktivně vyhledávali. Součástí oslovení jsou 

informace o službě (kdo jsme, co můžeme nabídnout, s kým pracujeme, jakými pravidly se řídíme a jaká je 

naše provozní doba). Podaří-li se navázat během oslovování kontakt s uživateli konopných drog, pokračuje 

pracovník k mapování situace. 

Oslovení ve skupině kontra oslovení jednotlivce

Oslovení ve skupině přináší výhodu rychlého předání informací o službě velkému počtu osob. Díky jisté 

anonymitě ve skupině je pro některé snazší vyslechnout si, s čím přicházíme, než kdybychom dotyčného 

oslovili sami. Často se nám stává, že s námi komunikuje jen část skupiny. To ale neznamená, že ti, kteří 

nekomunikují, neposlouchají.

Během oslovování, zejména během opakovaného oslovování, se nám osvědčuje „udělat z oslovených 

odborníky na vlastní město” a diskutovat s nimi o situaci ve městě (co se týče drogové scény, zábavy, kul-

tury, sportu, školy…). V podstatě se jedná o mapování situace, které není prováděno s jednotlivcem, ale se 

skupinou.

V případě, že se povede oslovit intoxikovanou skupinu, je dobré mít předem nastavené hranice, zda 

v oslovení pokračovat, a kdy je správná chvíle oslovení ukončit. 

Oproti tomu je oslovení jednotlivce vhodnější pro individuální zaměření na osobu osloveného a umož-

ňuje pracovníkům vést oslovení bez „skupinového ruchu.” 

1b) Prostřednictvím druhé osoby

Touto druhou osobou bývá nejčastěji stávající klient služby nebo člověk oslovený službou v minulosti. 

Nově příchozí získá informace o službě, kterou pracovník nabízí, a začne být mapována situace klienta. 

pro nás člověk, který je v různé fázi jejich užívání. (Jedná se o experimentátora s konopnými drogami; ví-

kendového uživatele; každodenního uživatele konopí.)

Při práci s uživateli konopí máme dva základní cíle: 

A) navázat a budovat kontakt s uživateli konopí,

B) předat uživatelům konopí vhodné informace ke snížení nebo eliminaci rizik spojených s užíváním 

konopných drog.

Tyto cíle naplňujeme v rámci tří kroků: 

1) navázání kontaktu, 

2) mapování situace uživatele, 

3) volba vhodné intervence.

Druhý a třetí krok se navzájem neustále prolínají. 

1) NAVÁZÁNÍ KONTAKTU

Slouží k představení služby a zapojení uživatele do kontaktu. V rámci naší praxe navazujeme kontakt 

s UK následovně:

a) oslovením,

b) prostřednictvím druhé osoby (klienta služby; člověka, který byl již osloven),

c) prostřednictvím jiné služby (např. pracovníkem NZDM),

d) uživatel si službu najde sám. 

V předchozích letech nebyli uživatelé konopných drog součástí naší cílové skupiny, a proto jsme se 

do kontaktu s nimi příliš nedostávali. Později, když jsme aktivně oslovovali mladé lidi - potenciální uživa-

tele, nás překvapil vysoký počet UK a počet experimentátorů s různými látkami mezi nimi. Začali jsme 

více vyhledávat kontakty s uživateli konopí a zjistili jsme, že převážně mladí UK jsou kontaktům s námi 

otevřeni. 

K UK jsme přicházeli a přicházíme s tím, že součástí naší práce je i práce s uživateli konopných 

drog. První reakce často zněly takto: „Já jenom hulím, neberu perník.” Přesto, že se oslovení necítili jako 

vhodní adepti na klienty naší služby, poměrně kladně reagovali na naši přítomnost. Vysvětlujeme si to tak, 

že jsme k nim přicházeli z „druhého břehu drogového světa” a nabízeli sdílení informací, které jsme o ko-

nopí měli. (V tomto ohledu nám pomohly publikace: Efektivní regulace marihuany, NMS, 2010; Miovský 

a spol., Konopí a konopné drogy, Grada, 2008; internetové stránky adiktologických služeb.) Na základě 

těchto zdrojů jsme vypracovali informační leták, který je klientům distribuován. 

Brzy jsme mohli rozpoznat a identifi kovat několik základních mýtů, které byly mezi uživateli považo-

vány za pravdivé. A kromě širokého spektra informací jsme nabízeli i první harm reduction materiál pro 

UK. Jednalo se o cigaretové fi ltry, které si UK na zkoušku brali. Bohužel jsme je museli z nabídky rychle 

stáhnout, protože se ukázaly být pro uživatele nevyhovujícími. Nechali jsme se inspirovat jinou terénní 

službou (Most k naději) a nabídli jsme k vyzkoušení fi ltry Rolls, které jsou určeny k bezpečnějšímu kou-

ření bylinných směsí. Tento krok nám významně pomohl přiblížit se k UK a stal se účinnou kontaktní me-

todou. V tu chvíli nás začali UK vnímat více jako odborníky na „svět drog”, kteří začali mít zájem pracovat 

i s uživateli konopí, měli informace o konopí, a dokonce i materiál pro tyto uživatele. Domníváme se, že 

právě kombinace zájmu pracovat s těmito uživateli, znalostí o konopí a možnosti nabídnout i specifi cký 

harm reduction materiál je účinným klíčem pro navázání kontaktu.

Specifi cký harm reduction materiál - dobrá kontaktní metoda aneb Není fi ltr jako fi ltr

V roce 2012 vstoupila na tuzemský trh fi rma, která začala prodávat fi ltry určené pro balení bylinných 

směsí. Tyto fi ltry začali někteří uživatelé konopí běžně používat. V roce 2013 získala fi rma ocenění Nej-

lepší produkt Cannafestu 2013. Nízkoprahové služby začaly tento fi ltr používat jako nástroj kontaktu s UK. 
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 Na THC nevzniká závislost.

 Marihuana je pro plíce méně škodlivá než tabák.

 Mít u sebe marihuanu pro vlastní potřebu je legální, stejně jako pěstovat do pěti kytek. 

 Při kouření marihuany je nutné kouř dlouho zadržet v plicích. Čím déle, tím lépe. 

3) VOLBA VHODNÉ INTERVENCE

V této fázi už máme nakontaktovaného UK a díky mapování jeho situace se nám ukazují jednotlivá rizika. 

Klient si sám určuje, jaké riziko vnímá jako aktuálně ohrožující. Z takového rizika se stává pro pracovníka a UK 

téma a pracovník se snaží ve spolupráci s klientem najít způsob, jak toto riziko snížit nebo eliminovat.

V případě, že se pracovník s UK zastaví u nějaké rizikové situace a UK ji ve svém případě nezahlédne, 

získá alespoň od pracovníka informaci o její existenci, a tedy i hrozbě. Uživatelem aktuálně nevnímané riziko 

se může stát tématem v příštích kontaktech (setkáních). Rizika spojená s užíváním konopných drog lze roz-

dělit do dvou oblastí.

3a) Somatická rizika, psychologická a psychiatrická rizika 

 Rizika spojená s aktuální intoxikací - Zhoršení koordinace vědomého ovládání pohybového ústrojí 

(riziko pádu, dopravní nehody atd.), změna vnímání způsobená užitím konopí (poruchy pozornosti, sou-

středění, paměti, vnímání času, „bad trip” atd.), zvýšená šance na vyvolání deprese či psychózy (u predis-

ponovaných osob).

 Rizika dlouhodobého užívání jsou

- spojena především s inhalací marihuanového kouře – kouření konopí působí nebo komplikuje problé-

my, které se týkají dýchacího ústrojí (např. chronický zánět průdušek a nádorová onemocnění), rizika 

pro srdce a cévní systém (při intoxikaci konopím dochází mimo jiné k podstatnému zvýšení tepové 

frekvence);

- psychotické stavy, neurotické obtíže (úzkost, panika, fobie), kognitivní defi cit (schopnost učit se), zvý-

šené riziko sebevraždy, poruchy nálad.

3b) Sociální rizika

Dostavují se dříve než zdravotní a jsou tak snáze zahlédnutelná. Jejich průvodním znakem je změna 

dosavadního chování a jednání uživatele. V tomto ohledu je situace podobná jako u užívání ostatních drog.

Mezi sociální rizika a dopady patří:

 užívání konopí není plně v rukou uživatele,

 riziko být pachatelem trestného činu,

 fi nanční náročnost a komplikace,

 změna kvality partnerských, kamarádských a rodinných vztahů,

 problémy v práci či ve škole.4

Nebát se zeptat

K doptávání se na situaci klienta používá pracovník jednoduché otázky. Ptá se z pozice člověka, který 

má o konopí informace a nabízí je dál. Pracovník klienta nesoudí ani se ho nesnaží zesměšnit či přechytračit. 

Pracovník mapuje jednotlivá rizika a na základě shody na společném tématu s UK nabízí rovnou i vhod-

nou intervenci. Řada otázek pokrývá najednou víc oblastí rizik. Umožňuje tak uživateli zvolit si jako téma aktu-

ální riziko, které vnímá nebo ho již trápí. Kromě toho může pracovník odkrýt i riziko uživatelem nezahlédnuté. 

Otázek mohou být stovky, ale každá se ptá na konkrétní rizikové situace konkrétního člověka. 

4/  MIOVSKÝ, Michal a kolektiv. Konopí a konopné drogy. Praha: GRADA Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-0865-2.

1c) Prostřednictvím jiné služby

V této situaci je postup stejný jako v předchozím bodě. Navíc je součástí kontaktu jen probrání okolností, 

za jakých k nám klient přichází. 

1d) Uživatel si službu najde sám 

Díky naší propagaci na internetu (webové stránky, Facebook) nebo na základě účasti na besedě, na které 

byl přítomen některý z terénních pracovníků. 

2) MAPOVÁNÍ SITUACE UŽIVATELE

V této fázi mapuje pracovník situaci UK a zjišťuje jeho postoje ke konopí a jeho uživatelské návyky, což 

je potřeba pro volbu účinné intervence (informace podaná na míru, příp. nabídka řešení potíží) a zároveň 

zapojuje uživatele do kontaktu takovým způsobem, aby informace plynoucí od pracovníka nebyly podávány 

formou „tyranského monologu”. 

Během mapování nemusí nutně dojít k navázání spolupráce s uživatelem v klientském slova smyslu. 

Může jít o jednorázový kontakt, ze kterého si uživatel odnese informaci o službě, popř. informaci týkající se 

možného předcházení rizik spojených s užíváním konopných drog. V praxi se setkáváme s tím, že dojde 

k několika opakovaným setkáním (oslovením), než se uskuteční vstup UK do služby. Při mapování je potřeba, 

aby pracovník své otázky pokládal citlivě. Často se setkáváme s tím, že i když jsou uživatelé nakloněni vstupu 

do kontaktu s pracovníkem, nejprve si ho potřebují „oťukat”. Přesto máme zajímavou zkušenost, že pro UK 

není problematické mluvit o svém užívání, jsou více otevření, možná i proto, že tolik nevnímají rizika užívání 

konopí. Důvodem může být fakt, že užívání konopí bývá vnímáno jako obecně rozšířené a není třeba se tím 

tolik tajit. 

Zájem o klienta, se kterým pracovník do kontaktu vstupuje, spolu s respektem k jeho individualitě a ga-

rance odbornosti služby vytváří prostor pro budování důvěry mezi pracovníkem a UK. Bez této důvěry není 

možné pravdivě mapovat situaci UK.

Mapované oblasti: 

 Informace týkající se užívání konopných drog

 Informace týkající se lokality, kde klient žije

 Mapování zkušeností a setkávání se s dalšími omamnými a psychotropními látkami

 Zdraví, fyzické i psychické

 Sociální vazby uživatele

 Rodina

 Škola/práce

 Jiné

Mýty a legendy vztahující se k užívání konopných látek 

Jak jsme již zmínili, během prvních kontaktů docházelo často ke střetům s různými mýty a polopravdami, 

které mezi uživateli konopí kolovaly. Z těchto „tezí” se stal dobrý prostředek pro navázání kontaktu mezi pra-

covníkem a uživatelem.

Na mýty se záměrně během mapování situace klienta či skupinky jednoduše doptáváme. (Např. „Myslíte 

si, že…? Slyšeli jste, že…?”) Hlavním cílem je dostat se k základním oblastem rizik užívání konopí. A infor-

movat, že to, co člověk slyší od kamarádů, nemusí být vždycky pravda. V tento moment pracovník ukotvuje 

a posiluje svou roli odborníka. 

Některé z rozšířených mýtů:

 Kouření konopí je zdravé. Konopí je přeci lék.
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Príspevok poskytuje stručný náhľad na skúsenosť Združenia STORM s prácou s aktívnymi užívateľmi 

drog v ich prirodzenom prostredí v meste Sereď v programoch KROK VPRED a ZÓNA.

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Dovolíme si konštatovať, že sa na Slovensku venuje pozornosť najmä primárnej prevencii a resocial-

izácii. Úroveň, ktorú vnímame ako most medzi predchádzaním javu a liečbou, je z nášho pohľadu žiaľ stále 

nedostatočne až alarmujúco nevyplnená a nepovšimnutá. Týmto mostom je z nášho pohľadu práca s ak-

tívnymi užívateľmi drog, ktorí momentálne nechcú/nemôžu/nedokážu zmeniť svoj rizikový spôsob života.

Práca s využitím nízkoprahovej fi lozofi e a Harm Reduction sa snaží vyplniť tento defi cit. Priestor je najmä 

v treťom sektore. Na území Slovenska prácu s aktívnymi užívateľmi drog vykonávajú v súčasnom období len 

štyri organizácie. 

 OZ Odyseus pracuje s klientmi v Bratislave,

 OZ Pomocná ruka pracuje s klientmi v Košiciach,

 OZ PRIMA pracuje s klientmi v Bratislave,

 Združenie STORM pracuje s klientmi v Nitre, Seredi a v Trnave. 

Naša skúsenosť poukazuje na to, že klienti - aktívni užívatelia drog, sú zároveň v niektorých prípadoch aj 

osobami pracujúcimi v pouličnom sex-biznise a/alebo aj ľuďmi bez domova. To znamená, že patria k viacerým 

cieľovým skupinám sociálnej práce a mohli by využívať systém sociálnych služieb aj v rámci inej sféry.

Len pre ilustráciu ešte v roku 2007 sa terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog venovalo desať orga-

nizácií. Výrazný pokles nastal podľa nášho názoru z dôvodov nepružného systému fi nancovaniu a nejasnej 

legislatívy, nie preto, že by nebola potreba na strane klientov. Problémy, ktoré si klienti nesú, stále ostávajú, 

kumulujú sa a situácia sa nerieši, prípadne sa rieši len okrajovo miestami až krízovo.

LEGISLATÍVA V OBLASTI TERÉNNYCH PROGRAMOV

Slovenská legislatíva prácu terénnych programov vymedzuje v Zákone o sociálnych službách – Zákon 

č. 448/2008 Z. z. Ten uvádza, že terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodze-

nom sociálnom prostredí alebo v domácom prostredí. Možno ju poskytovať aj prostredníctvom terénnych 

programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú 

v nepriaznivej sociálnej situácii. 

V našej práci sa opierame aj o Protidrogovú stratégiu EÚ na obdobie 2013 – 2020, ktorej jedným z cieľov 

je prispieť k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky v rámci EÚ, ako aj k zníženiu zdravotných a sociálnych 

rizík a škôd spôsobených drogami, a to prostredníctvom strategického prístupu, ktorý podporuje a dopĺňa 

národné politiky, poskytuje rámec pre koordinovanú a spoločnú činnosť a tvorí základ a politický rámec pre 

Níže uvádíme příklad takové otázky, která otevírá prostor pro dotknutí se všech oblastí rizik. Otázka se 

dá položit několika způsoby, ale vždy sleduje stejný cíl. „Co hulíš, venek (outdoorkonopí = nižší obsah THC, 

většinou účinkově slabší), skunk či něco jiného? Užíváš víc venek, nebo skunk? Kouříš venek, nebo skunk?” 

Tato otázka nám jednoduše otevírá prostor pro další práci. Na základě odpovědi UK pokračuje pracovník 

v mapování rizik cíleněji. Otázky, které mohou následovat, se nejspíše zaměří na denní spotřebu UK, fi nanční 

náročnost užívání, na míru intoxikace, setting, ... (tedy na mapování sociálních a zdravotních rizik). 

Příklady dalších otázek: „Zažil/a jsi taky nepříjemný stavy po užití konopí? Kolik utratíš měsíčně za kono-

pí? Kolikrát do měsíce si zakouříš konopí? Ví o tom doma/v práci/ve škole?”

Možné Intervence

 Informace podaná na míru (informační servis – harm reduction, zdravotní, sociálně-právní, literatura…)

 Nabídka řešení potíží (odkazem na jiné služby; prostřednictvím využití našich služeb)

Příklad: Na otázku, zda UK užívá venek, nebo skunk, odpoví UK, že skunk. Pracovník má nyní informaci, 

že UK užívá konopí s větší potencí THC a rovněž předpokládá, že si UK musí konopí kupovat. Doptáváním 

zjistí, že UK utratí měsíčně 1000,- za pořízení konopí, což mu nevadí, protože má vysoký příjem, který není 

ničím ohrožen. Samotné užívání mu nedělá potíže, jen kouř ho pálí v krku a bolí to. UK nemá v úmyslu přestat 

s užíváním konopí. Intervencí v tomto případě může být podání informací o bezpečnějších způsobech užívání 

konopí, zdravotní informační servis a odkaz na zdravotní služby.

ZÁVĚR

Uživatelé konopí jsou skupinou uživatelů, se kterými v terénu prozatím žádná služba systematicky ne-

pracovala. Až v posledním roce se objevují aktivity a intervence směrem k této cílové skupině uživatelů. 

Naše zkušenost nám ukazuje, že pokud začneme cíleně pracovat s uživateli konopí, otevírají se nám nové 

možnosti, jak pracovat s touto doposud opomíjenou skupinou uživatelů návykových látek. Tím se nám může 

dařit lépe naplňovat základní cíl harm reduction čili snižovat a eliminovat následky užívání drog a především 

individuálně pracovat s uživateli konopných drog na změně směrem ke snížení nadměrného užívání konopí 

a k regulaci užívání konopí či abstinenci. 
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Kontakt: Jihočeský streetwork Prevent, http://www.os-prevent.cz/
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Služba v teréne prebieha 1x, aktuálne na 2 hodiny. Kontaktné centrum (program ZÓNA), ktoré Združenie 

STORM prevádzkuje rovnako v meste Sereď je otvorené 3 dni v týždni na 4 hodiny. Klienti tak majú možnosť 

využiť služby v tejto lokalite 4x v týždni. 

Nesystematické a nepružné fi nancovanie nás neustále núti k zmenám a limitom, ktoré obmedzujú nielen 

klientov, ale rovnako aj pracovníkov.

Práca v menších mestách rovnako ako aj vo väčších, si vyžaduje nakontaktovanie sa s komunitou 

užívateľov. Nám sa osvedčilo primárne mapovanie situácie v teréne, bezplatná distribúcia balíčkov so zdravot-

níckym materiálom a info-materiálom pre užívateľov drog v lekárňach, metóda snehovej gule pri šírení infor-

mácií o poskytovaných službách a taktiež pozitívna skúsenosť klientov v kontakte s pracovníkmi a jej násled-

né šírenie v komunite užívateľov.

Zároveň sa ako prospešné ukazuje neustále (min. raz ročne) informovanie mestskej a štátnej polície 

o našej činnosti a spolupráca s nimi vo forme zabezpečenia a zlikvidovania voľne pohodených injekčných 

striekačiek a ponuky vzdelávania v téme závislostí.

Na úrovni komunity obyvateľov sa nám ako prospešné javí, informovať ich o témach rizikového správa-

nia a našej činnosti citlivo a zároveň pravdivo a pragmaticky prostredníctvom akcií, ktoré sú im blízke (napr. 

realizácia kvízov v pohostinstvách, organizácia sviečkového pochodu pri príležitosti svetového dňa HIV/AIDS 

atď.).

ZDRUŽENIE STORM A MESTO SEREĎ

Mesto Sereď je už od revolúcie v 1989 neslávne známe svojou drogovou scénou. Nachádza sa 

v juhozápadnej časti Slovenska, v okrese Galanta v Trnavskom kraji. Počet obyvateľov je podľa posled-

ných dostupných údajov 16 712 – 8113 mužov a 8599 žien (údaj je k 31. 12. 2012). Mesto má výhodnú 

polohu v oblasti dopravy. Tesne okolo mesta vedie diaľnica spájajúca mesto s hlavným mestom Sloven-

ska – Bratislavou, ako aj blízkou Nitrou a Trnavou, čo využívajú aj samotní užívatelia. Našimi klientmi nie 

sú len obyvatelia mesta Sereď. Klientelu v Seredi tvoria aj užívatelia, ktorí do mesta prišli za iným účelom 

(napr. práca v pouličnom sex-biznise, nákup drog, návšteva rodiny či známych atď.), no žijú a združujú sa 

v okolitých mestách (Trnava, Galanta, Šaštín-Stráže, Bratislava, Prievidza, Banská Bystrica, Trenčín a iné) 

či obciach (Váhovce, Šintava a iné).

Média pomerne často informujú o policajných zásahoch súvisiacich s drogovou činnosťou v meste. 

Samotné mesto si uvedomuje prítomnosť drog v meste, nakoľko ako jednu zo slabých stránok v Komu-

nitnom pláne sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2014–2018, konštatuje značný výskyt sociálno-

patologických javov (alkoholizmus, drogy, sociálny parazitizmus) v komunite. Na túto problematiku refl ektujú 

aj obyvatelia mesta. Niektorí, ktorým situácia nie je ľahostajná, vyjadrujú svoj názor na fórach a webových 

stránkach. Je pochopiteľné, že sú zväčša naladení negatívne a „drogový problém” chcú odstrániť rých-

lo a v niektorých prípadoch aj extrémne, či už samostatne alebo za pomoci polície. Práve tu sa otvára 

priestor na našu prácu vo forme informovania obyvateľov. Realizujeme zber voľne pohodených injekčných 

striekačiek, deň otvorených dverí v kontaktnom centre, spustili sme telefonické poradenstvo, návštevy po-

hostinstiev s rozličnými kvízmi. 

Na území mesta Sereď pôsobíme ako občianske združenie od 01. 07. 2003, kedy bola zrealizovaná 

prvá služba v teréne prostredníctvom terénneho programu KROK VPRED. Po takmer 10 ročnej snahe sa 

nám podarilo otvoriť 01.09.2012 druhé kontaktné centrum na Slovensku, ktoré prostredníctvom programu 

ZÓNA pracuje nielen s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise, ale aj s ich rodinami, blízkymi 

a poskytuje aj sociálne poradenstvo prioritne zamerané na užívanie drog a závislosti obyvateľom mesta 

Sereď. 

V práci refl ektujeme na potreby klientov. Napr. na potrebu zriadenia kontaktného centra odkazovali vi-

aceré ukazovatele. 

Uvádzame časť z nich: 

 vysoký počet klientov, ktorí opakovane využívali služby programu KROK VPRED, 

 vysoký počet prijatých injekčných striekačiek, 

 záujem o poradenstvo zo strany klientov, 

 záujem o zvýšenie frekvencie služieb v teréne zo strany klientov, 

vonkajšiu spoluprácu EÚ v tejto oblasti. To sa dosiahne prostredníctvom integrovaného, vyváženého a na fak-

toch založeného prístupu. Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020 

konštatuje pokles injekčného užívania. No uvedomuje si pretrvávajúci značný výskyt ochorení prenášaných 

krvou, najmä vírusu hepatitídy C a pretrvávanie potenciálnych rizík nových nákaz HIV a iných infekčných 

ochorení v dôsledku rizikového správania užívateľov drog medzi vnútrožilovými užívateľmi drog. Práve preto, 

ako jednu z potrieb určila zvýšiť kvalitu, rozsah a diverzifi káciu služieb na zníženie dopytu po drogách (pre-

vencia, liečba, resocializácia a harm reduction) na platforme jednotných štandardov poskytovaných služieb.

ZDRUŽENIE STORM

Združenie STORM vzniklo v roku 2002. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikové-

ho správania rôznych cieľových skupín v zmysle fi lozofi e Harm Reduction. Poslaním a cieľmi občianskeho 

združenia je:

 Prispieť k riešeniu najmä drogovej problematiky a rizikového správania sa a to v oblasti primárnej, 

sekundárnej a terciárnej prevencie. Klásť dôraz na vytvorenie a implementáciu inštitútu prvého kon-

taktu. 

 Zoskupovať záujemcov o preventívnu (kontaktnú, sociálnu, terénnu) prácu. 

 Pripravovať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii závislostí a rizikového správania sa 

v cieľových skupinách.

 Spolupracovať so zdravotníckymi, záujmovými, mládežníckymi, občianskymi a inými združeniami, 

charitou, verejnou a štátnou správou, mestom, samosprávou na Slovensku a v zahraničí s cieľom 

vytvárať optimálne podmienky pre realizáciou programov združenia. 

V súčasnosti (2014) prevádzkuje 5 stabilných programov:

STEREO – primárna prevencia rizikového správania skupinovou prácou v základných a stredných školách 

Nitrianskom a Trnavskom kraji.

CIRKUS – primárna prevencia s neorganizovanými skupinami detí a mládeže formou klubovej a terénnej 

sociálnej práce v meste Nitra.

KROK VPRED – sekundárna prevencia drogovej závislosti formou terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog 

a s osobami pracujúcimi v sex-biznise v mestách Nitra, Trnava, Sereď a na ceste smerom na Zlaté Moravce.

ZÓNA – kontaktné centrum pre užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a ich blízkych v meste Sereď. 

ECHO – preventívna a osvetová činnosť s verejnosťou.

PROGRAM KROK VPRED ZDRUŽENIA STORM

Celoročne Združenie STORM realizuje program KROK VPRED od roku 2003 v troch mestách a to v Nitre, 

Trnave, Seredi a na ceste smerom na Zlaté Moravce. 

V jednoduchej charakteristike klientely, by sme mohli povedať, že klienti využívajúci služby programu v Ni-

tre sú špecifi ckí tým, že zneužívajú injekčne lieky získané či už legálne alebo nelegálne (Suboxone, Subutex) 

a pervitín. Zaujímavosťou je, že práve lieky (Suboxone, Subutex) sú pre mnohých klientov prvou látkou, ktorú 

začali užívať injekčne. Minimálne raz využilo služby v Nitre 262 klientov. V roku 2013 pravidelne využívalo 

služby 75 klientov, z toho je 61 mužov. Terénna práca v súčasnosti prebieha v Nitre 2x týždenne na dve 

hodiny. V Trnave služby využilo aspoň 1x 209 klientov, z toho takmer 30% ich využíva pravidelne. Takmer 80% 

ženskej klientely pracuje v pouličnom sex-biznise. Objavuje sa zneužívanie liekov (napr. Tramal) a užívanie 

pervitínu a menej heroínu. Pracovníci na vymedzených stanoviskách a presne vymedzených časoch v Trnave 

sú taktiež 2x v týždni na 2,5 hodiny. 

Klienti na ceste smerom na Zlaté Moravce sú osoby pracujúce v sex-biznise a uvádzajú o sebe, že 

injekčne drogy neužívajú. Pre nedostatok fi nančných prostriedkov práca v teréne momentálne neprebieha.

V Seredi Združenie STORM eviduje najviac klientov - 447. Zaujímavosťou je, že kým sa v Bratislavskom 

kraji a celkovo v Európe ukazuje ako trend užívanie pervitínu, v Seredi je situácia iná. Sereď je známa tým, že 

klienti žijúci resp. zdržujúci sa v tomto meste užívajú heroín, alebo látky, ktoré díleri drog za heroín vydávajú. 

Prípadne je to kombinácia heroínu a pervitínu v jednej dávke, čo neustále láka aj užívateľov z iných miest. 
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Tím začína nadobúdať multidisciplinárny charakter – medzi pracovníkmi sa nachádzajú sociálni pracovníci, ale 

aj zdravotná sestra a absolventi alebo študenti iných odborov (psychológia, kulturológia atď.). 

Nábory nových pracovníkov sa uskutočňujú podľa potreby, najčastejšie každé dva roky hlavne z dôvodu 

náročnosti získavania fi nančných prostriedkov na ohodnotenie pracovníkov na (plný pracovný, čiastočný) 

úväzok. Prvý polrok práce sú vytvárané dvojice - novoprijatý pracovník a kontaktný pracovník s dlhšou 

praxou kvôli lepšej aklimatizácií novoprijatého pracovníka v teréne a možnosti učenia sa a získavania prak-

tických skúseností. Teoretická príprava je spravidla rozdelená do dvoch až troch víkendových blokov venu-

júca sa viacerým témam z oblasti rizikového správania, ktoré sú potrebné pre výkon práce v teréne (napr. 

nízkoprahová fi lozofi a, Harm Reduction, legislatíva, etika, závislosti, pohlavne presné ochorenia a iné). 

Budúci pracovníci, ktorí budú pôsobiť v Združení STORM musia absolvovať najskôr dve pozorovania počas 

služby v teréne.

Pracovníci sa na základe vlastnej iniciatívy zúčastňujú na akreditovaných kurzoch a školiacich akciách. 

Združenie každoročne organizuje vzdelávania na aktuálne témy, ktoré vyplynú prevažne z potreby praxe. 

Ako dôležitú súčasť dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pra-

covných činností v oblasti sociálnych služieb vnímame supervíziu, ktorá sa spravidla vykonáva raz do mesi-

aca, podľa potreby pracovníkov aj častejšie. Z praxe vyplynula aj potreba intervízie, ktorá prebieha po každej 

službe. Dôležité sú aj odborné pracovné stretnutia, kde sú pracovníci informovaní o dôležitých zmenách 

v združení, fi nanciách, podporených projektoch a diskutujú o možnosti skvalitnenia poskytovaných služieb 

smerom ku klientom (Ščasný, Halásová, 2012).

SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLIENTOM V MESTE SEREĎ

V tabuľke uvádzame aktivity, ktoré v meste Sereď realizujeme. Nevenujeme sa popisu jednotlivých aktivít, 

nakoľko ich pomenovanie považujeme za dostatočne transparentné.

Tab 1. Poskytované služby klientom Združením STORM v rámci programov KROK VPRED a ZÓNA

Poskytované služby programu KROK VPRED

• Výmenný servis a distribúcia materiálu 

potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy 

a elimináciu rizikového správania

• Kontaktná práca

• Poradenstvo (face to face) v sociálnej, zdravot-

nej a právnej oblasti

• Motivačné rozhovory

• Krízová a situačná intervencia

• Sociálna asistencia

• Základné (neinvazívne) zdravotné ošetrenie

• Informačný servis

• Distribúcia informačno-edukačných materiálov

• Potravinový servis (instantná polievka, keks, 

čaj, voda)

Poskytované služby programu ZÓNA

•  Výmenný servis a distribúcia materiálu 

potrebného na bezpečnejšiu aplikáciu drogy 

a elimináciu rizikového správania

• Kontaktná práca

• Poradenstvo (osobné, telefonické, mailové) 

v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti

• Kontakt s inými odborníkmi (právnik, zdravotná 

sestra, psychiater a pod.)

• Sociálna asistencia

• Motivačné rozhovory

• Krízová a situačná intervencia

• Pomoc pri administrácii dokumentov, žiadostí 

a listín

• Uschovanie dôležitých dokumentov, listín

• Použitie telefónu či počítača s pripojením 

na internet pri riešení aktuálnej sociálnej alebo 

zdravotnej situácie

• Doručenie pošty klienta a využitie poštovej 

adresy kontaktného centra

• Distribúcia informačno-edukačných materiálov

• Základné neinvazívne zdravotné ošetrenie

• Potravinový servis (instantná polievka, keks, 

čaj, voda)

 nedostatok priestoru a času na hlbšiu individuálnu prácu s klientom, individuálne poradenstvo a prácu 

s motiváciou klienta, 

 chýbajúci kontakt s rodinou užívateľa, 

 kontaktné centrum pre užívateľov drog bolo a je v Slovenskej republike nedostatkovou službou (jediné 

kontaktné centrum sa nachádzalo v Bratislave) (Halásová, Valentíny, 2013).

V rámci vzniku kontaktného centra ZÓNA sme čerpali inšpiráciu už z existujúcich kontaktných centier 

českých organizácií (Drop In, o.s. SANANIM v Prahe a Podané ruce, o.p.s v Brne) a v Slovenskej republike 

(OZ Prima v Bratislave). Oblasti, v ktorých sme zisťovali informácie možno zaradiť do procedurálnych, per-

sonálnych a prevádzkových štandardov, ktoré sme potom prispôsobili našim východiskovým podmienkam. 

Pri ponuke služieb novovzniknutého kontaktného centra sme oslovili klientov programu KROK VPRED, 

pre ktorých to bola možnosť využívať obdobné služby častejšie. Personálne obsadenie kontaktného centra 

ZÓNA bolo tvorené z pracovníkov, ktorí predtým pôsobili v terénnom programe. Sme presvedčení, že je to 

jeden z dôvodov, prečo klienti plynulo začali využívať aj stacionárnu formu služieb. Rovnako sa nám osvedčila 

účasť týchto pracovníkov na službách v teréne, na ktorých sami oslovovali klientov a predstavili službu. Už 

v prvých mesiacoch sa ukázalo, že stacionárna forma poskytovania služieb môže osloviť aj klientov, ktorí 

doposiaľ nevyužívali žiadny z programov združenia (ako problém uvádzali už známu červenú dodávku, ktorá 

by ich identifi kovala s týmto typom služieb). Rovnako voľba lokality v okrajovej časti mesta, no zároveň blízko 

autobusovej stanice bola kľúčovou pri kontaktovaní nových klientov. 

Vznik stacionárnej služby umožnil refl exiu a cielenie vybraných projektov na konkrétne špecifi cké potreby. 

Začali sme sa v kontaktom centre viac venovať oblastiam, o ktoré prejavovali klienti záujem. Napr. sme v Se-

redi spustili v roku 2013 projekt pracovného poradenstva, ktorý sa venoval získaniu zručností klientov pri 

vstupe na trh práce (hľadanie pracovných ponúk, písanie životopisu, motivačného listu), príprave na pracovný 

pohovor, kontaktovanie pracovných agentúr a iným zručnostiam. 

V čase dostatku fi nančných prostriedkov sme v teréne realizovali projekt Odborníci na ulici - právne 

a zdravotné poradenstvo v teréne zabezpečené expertmi – právnik a zdravotná sestra. Prvýkrát bol spustený 

v roku 2005. Projekt bol založený na pravidelnosti. Priamo v teréne boli odborníci vždy raz do mesiaca. Prvý 

piatok v mesiaci spolu s terénnymi pracovníkmi chodievala do terénu zdravotná sestra a naopak posledný 

piatok v mesiaci právnik. Klienti mali možnosť konzultovať svoje zdravotné a právne otázky, zaoberať sa hlbšie 

riešením niektorých z nich, mali možnosť postupne pracovať aj na ich vyriešení, prípadne urobiť isté odborné 

kroky smerujúce k zlepšeniu situácie. Právne a zdravotné poradenstvo bolo najčastejšie poskytované formou 

poradenských rozhovorov s klientmi (Olšanská, 2012). Na túto službu, ktorú by sme chceli prevádzkovať 

nielen v teréne, ale aj v kontaktnom centre sa neustále pokúšame získať fi nancie, nakoľko je u klientov opa-

kovane žiadaná. 

Už takmer tradičnou službou pre klientov je distribuovanie časopisu STORMík. Ten vyrábajú sami pra-

covníci Združenia STORM. Obsahuje príspevky zamerané na edukáciu v oblasti zdravia, drog či práva, ale 

venujú sa aj zábave. Klienti môžu do časopisu priamo prispievať poéziou, kresbami, článkami, spolupodieľať 

na výbere aktuálnych tém budúcich čísel či zapojiť sa do ankety. Mesačne vychádza v náklade 150 kusov pre 

všetkých klientov programu KROK VPRED a ZÓNA. 

Na budúci rok máme v pláne zamerať sa na vybrané potreby ľudí bez domova, ktorí sú zároveň aktívnymi 

užívateľmi drog a iné.

Dôležité je neopomenúť fakt, že v meste Sereď klienti môžu využiť služby aj určené ľuďom bez domova, 

ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi, v krízovej situácii a ľuďom odkázaným na pomoc iných, ktoré prevádzkuje 

Centrum pomoci človeku a v prípade záujmu o liečbu aj služby resocializačného strediska pre mužov Restart 

zriadené neziskovou organizáciou Teen Challenge Slovakia. S uvedenými organizáciami rovnako ako s vy-

branými lekárňami a jednou všeobecnou lekárkou v meste Sereď spolupracujeme.

PRACOVNÍCI ZABEZPEČUJÚCI SLUŽBY V SEREDI

Všetci pracovníci sú zaočkovaní proti hepatitídam typu A a B a špeciálne zaškolení pre tento typ práce. Orga-

nizácia zabezpečuje pravidelné pracovné stretnutia, školenia na aktuálne témy a supervíziu (Manuál Združenia 

STORM, 2010). Momentálne v programe KROK VPRED pôsobí 11 pracovníkov, terénnu prácu v Seredi prioritne 

zabezpečuje 7 pracovníkov. 3 pracovníci programu KROK VPRED sú zároveň pracovníkmi programu ZÓNA. 
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ZÁVER

Príspevok sa zameral na špecifi ká práce v Združení STORM s užívateľmi drog v meste Sereď. Okrem 

všeobecných informácií o združení predstavuje najmä jeho dva programy- KROK VPRED (terénny program) 

a ZÓNA (kontaktné centrum). Popisuje ich vznik a vzájomné prepojenie, špecifi ká klientely v mestách pôso-

benia, rôzne aspekty práce v týchto programoch a zobrazuje štatistické dáta. Načrtáva legislatívny rámec 

terénnych programov a stručne popisuje aktuálnu situáciu v poskytovaní služieb užívateľom drog v terénnych 

programoch na Slovensku. V závere ponúka SWOT analýzu poskytovaných služieb v Združení STORM. 
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SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY POSKYTOVANIE SLUŽIEB 
ZDRUŽENÍM STORM V MESTE SEREĎ

Tabuľka poskytuje vybrané atribúty v rámci poskytovania služieb v meste Sereď.

Tab 2. SWOT analýza – poskytovanie služieb Združením STORM v meste Sereď

Silné stránky

• bezplatné poskytovanie služieb

• dostupnosť služieb z hľadiska lokality 

• potreba a dôvera klientov

• neustály nárast nových klientov v oboch progra-

moch

• potreba mesta 

• vznik a existencia služieb s podporou mesta

• dobrá spolupráca s VÚC Trnava

• poznanie komunity mesta

• pre klientov nadväznosť a možnosť využiť služ-

by oboch programov (KROK VPRED, ZÓNA) 

a prípadne možnosť voľby preferovanej služby

• možnosť vyžitia služieb odborníkov zo zdravot-

nej oblasti, právnej oblasti, oblasti psychológie  

pre klientov, ku ktorým inak nemajú prístup

• priestor na zisťovanie a podávanie aktuálnych 

informácií o pracovných miestach, možnostiach 

liečby, zdravotníckych zariadeniach v priesto-

roch kontaktného centra

• sprostredkovanie odborného vyšetrenia, liečby 

závislosti

• monitoring drogovej scény v meste Sereď a kon-

takt so skrytou populáciou užívateľov drog

• stabilný tím pracovníkov 

• spolupráca s inými organizáciami, ktoré posky-

tujú v meste služby

• pružné reagovanie na potreby klientov

• osobnejšie vzťahy (napr. na úrovni rokovania 

s mestom – menej byrokracie, rýchlejšia mož-

nosť dostať sa ku kompetentným osobám) 

• pomerne rýchle šírenie informácií medzi klient-

mi a zároveň aj pre obyvateľov mesta 

• tradícia

• podpora nápadov na inováciu služieb

• optimalizácia prostriedkov na prácu

Príležitosti

• budovanie dobrých vzťahov na úrovni mesta

• zapájanie komunity obyvateľov do činnosti 

• ponuka dobrovoľníctva, stáží a odborných praxí 

študentov univerzít (UKF v Nitre, TU v Trnave)

• rozširovanie a prehlbovanie spolupráce s orga-

nizáciami pôsobiacimi v meste Sereď

Slabé stránky

• bariéry a predsudky voči užívateľom drog u oby-

vateľov mesta

• nepochopenie myšlienky fi lozofi e Harm Re-

duction, vnímanie fi lozofi e Harm Reduction ako 

podporu užívania drog 

• represia 

• nedostatok fi nancií, ktoré vedú k neustálym ob-

medzeniam (napr. množstvo vydaného materiá-

lu, odchod kvalifi kovaných pracovníkov, skraco-

vanie času v teréne atď.)

Ohrozenia

•  výmena poslancov v meste a VÚC TT a násled-

ná zmena politickej klímy

• absencia pravidelného fi nancovania

• mobilizácia obyvateľov proti aktivitám Združenia 

STORM

• represívnejšie správanie polície

• fl uktuácia pracovníkov

• zamedzenie možnosti prevádzkovať terénne 

služby na stanoviskách (program KROK VPRED) 

a výpoveď z priestorov (program ZÓNA)
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Asistent pro terénní kontakt (ATK) je projekt občanského sdružení Most k naději, který poskytuje sociální 

služby terénní formou v přirozeném prostředí klientů. Terénní služby jsou zaměřeny na vyhledávání osob 

užívajících nelegální OPL. Hlavním cílem je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog nejen u klientů 

a zvýšit motivaci klientů k pozitivní změně v jejich životním stylu. Terénní pracovníci Mostu k naději působí 

v rámci své práce v několika různých sociálně vyloučených lokalitách, které se od sebe liší velikostí, lokací, 

složením obyvatelstva, a tedy i specifi ckými nároky na práci s klienty. 

Jedná se zejména o mostecké sídliště Chanov a litvínovskou čtvrť Janov. V těchto lokalitách je ve vyšší 

míře zastoupeno romské etnikum, dalším společným rysem je pak jejich částečná izolovanost, obě dvě lokali-

ty se nacházejí na okrajích měst a jsou hůře dostupné. I to je jeden z důvodů, proč je v těchto místech zvýšená 

míra sociálně patologických jevů včetně častějšího užívání nelegálních OPL. 

Lokalita Chanov je sídliště o cca deseti panelových domech. Toto sídliště je navíc relativně izolováno 

od města, se kterým ho nespojuje žádná pěší cesta. Do lokality dojíždí MHD, ale mnoho obyvatel z fi nančních 

důvodů volí cestu po silnici. Obyvatelé této lokality jsou ve většině případů Romové, kteří se navzájem dobře 

znají. Na sídlišti se kromě základní školy a večerky nenachází žádné další běžné služby. V lokalitě působí 

řada organizací. Uživatelé nelegálních OPL pak díky horší dostupnosti téměř vůbec nevyužívají služeb K-

-Centra a většinu služeb jim poskytují terénní pracovníci. Terénní program je v Chanově realizován od roku 

2006.

Další lokalitou, kde působíme, je čtvrť města Litvínov, a to sídliště Janov. Tato lokalita je o poznání větší, 

propojená s městem, přesto od města svým způsobem izolovaná. Nachází se zde běžná občanská vyba-

venost a obyvatelé sídliště nejsou pouze osoby, kterým by nějakým způsobem hrozilo sociální vyloučení, 

a nejsou tak etnicky homogenní jako v případě předchozí lokality. Na sídlišti se nacházejí „horší” lokality 

(některé domy, v nichž žijí převážně Romové), kde je zvýšená koncentrace osob, které jsou závislé na soci-

álních dávkách, páchají drobnou kriminalitu, užívají OPL apod. V Litvínově působí v rámci práce s uživateli 

drog pouze terénní pracovníci a jen malá část klientů dojíždí do K-Centra v Mostě. Většinou je to z důvodu 

testování na přítomnost drog v moči, tuto službu náš program neposkytuje. Terénní program je v Janově 

realizován od roku 2009. 

Posledním typem vyloučených lokalit, ve kterých působíme, jsou některé čtvrti nebo oblasti přímo 

ve městě. Jsou to místa, která nejsou přesně ohraničena ani izolována (některá z nich jsou téměř v centru 

města) a vyznačují se hlavně zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů. I v těchto oblastech je více 

zastoupena romská komunita, ale uživatelé nelegálních OPL z těchto lokalit se běžně pohybují po celém 

městě, většina z nich spolupracuje i s místním K-Centrem a pracovníci je potkávají spíše na místech sou-

visejících s jejich užíváním drog než v místě bydliště. V těchto lokalitách pracovníci nespolupracují jako 

v předchozích případech s celou komunitou, ale s jednotlivými klienty, a naše práce se tak méně liší od běž-

né terénní služby.

V každé lokalitě jsou s ohledem na její specifi ka odlišné i některé přístupy v naší práci nebo se liší její 

průběh. Nejvíce je to znát na začátku našeho působení, když se snažíme proniknout do dané komunity. Nej-

důležitější a nejsložitější věcí vedoucí k úspěšnému navázání spolupráce s místními klienty u nás bylo dlou-

hodobé a pravidelné navštěvování lokality, byť na začátku v některých lokalitách nevedlo k mnoha úspěchům. 

... Práce s uživateli drog ...
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a co poskytujeme. V rámci naší práce v těchto lokalitách je pro nás nejdůležitější, aby nás většina lidí znala 

a věděla, co nabízíme. 

JAK SE CHOVÁME V LOKALITÁCH DNES

Ve chvíli, kdy se nám podaří takto proniknout mezi uzavřenou komunitu nebo když jsou obyvatelé alespoň 

srozuměni s tím, co poskytujeme, necháváme oslovování, včetně prvních kontaktů, na klientech. Klienti se 

sami rozhodují, jestli nás osloví, kdy a jak často využijí služby programu, nebo na jak dlouho s námi úplně 

přeruší kontakt. Vyhýbáme se tím i oslovení v nevhodnou dobu. Často se nám stávalo, že dlouhodobý klient 

dělá, že nás nezná, protože je nablízku například jeho rodinný příslušník nebo někdo jiný, u koho si klient 

nepřeje, aby věděl, že je s námi v kontaktu. V těchto lokalitách, kde se většinou všichni dobře znají a vztahy 

bývají provázané, je obtížnější najít bezpečné místo ke kontaktu. 

V těchto případech je služba HR zajištěna v několika bytech, kam docházíme a kde uživatelé mění vět-

ší množství materiálu, které dále mění uživatelům, kteří z nějakého důvodu nemůžou nebo nechtějí vyu-

žít našich služeb. Těmto klientům poskytujeme kontejnery na shromáždění nebezpečného odpadu a peany 

na sběr. Dříve tito uživatelé dostávali za tuto službu nadstandartní množství zdravotního materiálu (vitamíny, 

masti, obvazy apod.). Bohužel z fi nančních důvodů v současné době zdravotní materiál poskytujeme jen 

v omezeném množství a nejnutnějších případech a tito ochotní klienti tuto službu dělají bez jakékoliv odměny.

Podstatné pro naši úspěšnou spolupráci bylo i složení dvojice pracovníků, která do lokalit dochází. Velkou 

výhodou v těchto lokalitách je stálá, dlouhodobě působící dvojice pracovníků, kterou už má komunita „zaži-

tou”. Jednoznačně se nám osvědčila dvojice žena a muž. Dvě ženy nevzbuzovaly v případě některých klientů 

dostatečný profesionální respekt. Stává se nám, častěji mezi romskými uživateli, že u nich není pracovnice-

-žena úplně rovnocennou partnerkou pro spolupráci. Dvojice složená ze dvou mužů pak v těchto lokalitách 

ve velké míře snižovala možnost, že by je obyvatelé sami od sebe oslovovali a méně často se na pracovníky 

obracely ženy. Většina prvních oslovení je tak u nás směřována na pracovnici, která vzbuzuje menší respekt, 

a klient se spíše odhodlá, informace a doporučení jsou pak více respektována od pracovníka. Ženy klientky 

se pak podvědomě raději obracejí na pracovnici. Díky různorodosti dvojice je tedy pro klienty jednodušší řešit 

i problémy týkající se výhradně jednoho či druhého pohlaví. 

Co se ještě týče dvojice pracovníků, osvědčil se nám, v převážně romských lokalitách více než jinde, také 

určitý věk pracovníků. Oproti jiným lokalitám, kde se nám zdálo, že je výhodnější, když se pracovník vícemé-

ně blíží věku klientů, ti ho tak spíše přijímají a on má možnost je lépe a přirozeněji oslovit, v těchto lokalitách 

reagovali klienti pozitivněji spíše na staršího (cca 35 let) pracovníka. Mladší uživatelé drog více respektovali, 

co říká, ubylo posměšků a provokací, častěji ho sami od sebe oslovovali. U starších klientů to bylo ještě mar-

kantnější, protože ti na výrazně mladšího pracovníka pohlíželi spíše přezíravě, a kontakt se tak omezil na jen 

to, co oni sami nutně potřebovali. 

Nezávisí to pravděpodobně jen na těchto dvou bodech, důležité je více než kde jinde celkové vystupování 

pracovníků. Důležité je zachovávat anonymitu (obzvlášť těžké je to právě díky provázanosti komunity), být 

vnímavý a citlivý na vnější projevy – tón hlasu, neverbální komunikace, být přirozený, mít nastavené jasné hra-

nice a srozumitelné postupy práce. Protože spolupracujeme s klienty, kteří jsou v lepším případě nedůvěřiví 

k institucionalizovaným službám, nebo mají nějakou negativní zkušenost z této oblasti, je dobré se do určité 

míry přiblížit klientovi, například díky určité neformálnosti v jednání (slang, nekonformní styl oblékání apod.). 

Správné vystupování a chování pracovníků je v těchto případech velmi důležité také proto, že uděláme-li ně-

jakou chybu, něčím se „proviníme”, hned by to díky vztahům v komunitě všichni věděli, což by vedlo například 

k poškození dobrého jména pracovníků a tím k narušení celého procesu spolupráce s komunitou.

Co se týká typu našich služeb poskytovaných v těchto lokalitách, nejčastěji se jedná o výměnu injekčních 

stříkaček a distribuci HR materiálu. V sociálně vyloučených lokalitách, speciálně tam, kde žije více Romů, 

patří mezi sociálně patologické jevy ve velké míře právě zneužívání nelegálních OPL a není výjimkou, že 

je užívají celé rodiny. U nás to je nejčastěji pervitin a ředidla. Proto je výměna službou, která klienty nejvíce 

zajímá. Je to něco, co potřebují a co mají možnost v krátké době získat, což nám přijde u tohoto typu klientů 

rozhodující. Právě u výměny injekčních stříkaček dlouhodobě bojujeme s  horší návratností použitého mate-

riálu, což je u nás fenomén převážně romského etnika. Nám se vyplatilo nelpět na stoprocentní výměně kus 

za kus – bylo výhodnější, když klientovi zůstala alespoň jedna čistá injekční stříkačka, aby si ji od někoho 

nepůjčil či nepoužil již jednou použitou. Měl tak možnost přijít, my jsme s ním mohli promluvit a motivovat ho 

Potenciální klienti nereagovali na naše oslovení příliš kladně, své problémy zjednodušovali nebo poukazovali 

na jiné a ti zas naopak. V podstatě jsme se vždy brzo dozvěděli, že se v lokalitách ve velké míře užívají nele-

gální OPL, ale nikdo nechtěl ukázat zrovna na sebe. Jak jsme tedy do daných lokalit pronikali?

NAVŠTĚVOVALI JSME LOKALITY ČASTO A PRAVIDELNĚ

Práce zpočátku zahrnovala převážně monitorování lokality a sběr pohozeného infekčního materiálu. Služ-

ba sběru infekčního materiálu je hlavně kvůli dětem v těchto lokalitách velmi kladně hodnocena a přispěla také 

k navázání kontaktu s místními obyvateli. Mnohem praktičtější, byť se to zprvu zdálo jako časově náročnější, 

bylo počkat, až nás klienti osloví sami. Proto jsme trávili v lokalitě pravidelně delší dobu, pohybovali se hlavně 

v místech, kde bylo možno potkat potenciální klienty, a bavili se se všemi, kteří projevili zájem. Lidé si na naši 

přítomnost v lokalitě zvykli, začali být zvědaví a ptát se, a my jsme tak získali možnost předat informace tý-

kající se programu a nabízených služeb. V případě vyloženě „romských lokalit” bylo snazší místní zaujmout, 

protože jsme svým zevnějškem do komunity nezapadali, což dříve vyvolalo otázky ze strany tamních oby-

vatel a urychlilo první kontakt. Na druhou stranu byli obyvatelé v tomto případě více uzavření a nedůvěřiví, 

trvalo delší dobu, než jsme větší část přesvědčili, že nejdeme například odebírat děti, nebo natáčet či fotit. 

Pomohlo nám mluvit s každým, kdo projevil zájem – s uživateli i neuživateli, mladými, seniory, dětmi, a snažili 

jsme se odpovědět, poradit nebo odkázat na jinou službu, pokud se jednalo o problematiku vybočující z naší 

kompetence. Díky tomu se v komunitě roznesly validní informace o tom, kdo jsme a co tam děláme, a začali 

nás oslovovat i uživatelé drog. Ti se pak klasicky nabalovali díky pozitivním zkušenostem těch předchozích. 

NABÍZELI JSME KONDOMY A FILTRY

K usnadnění kontaktu také přispělo to, že pracovníci v lokalitě v rámci prevence pohlavně přenosných 

chorob a v rámci HR distribuovali kondomy a fi ltry na kouření bylinných směsí (marihuany). Tyto „hmatatelné” 

služby byly pro potenciální klienty lákavé a zároveň nebyly tolik stigmatizující jako výměna injekčních stří-

kaček, a tak mnohdy využili nejdříve této služby, aby si nás „oťukali”. Stejně tak slouží distribuce kondomů 

a zdravotního materiálu nitrožilním uživatelům jako vysvětlení pro to, proč nás v lokalitě vyhledávají, protože 

některé lokality jsou malé a není vždy možné poskytovat výměnu úplně anonymně někde v ústraní. 

VYUŽILI JSME OCHOTY ITP

Pokud byla možnost, využili jsme v dané lokalitě pro vstup mezi komunitu také pomoci tzv. indigenního 

terénního pracovníka (ITP). ITP je pracovník, který pochází z cílové skupiny klientů, spolupracuje s terénními 

pracovníky, zná cílovou skupinu a jeho hlavním úkolem je pomoci terénním pracovníkům proniknout mezi tuto 

skupinu; od pracovníků dostává materiál, který distribuuje mezi uzavřenou cílovou skupinu, a snaží se, aby 

oslovení klienti začali spolupracovat s terénními pracovníky. Z našich zkušeností se nám nikdy tato spoluprá-

ce neosvědčila dlouhodobě. Setkávali jsme se často například s nespolehlivostí těchto ITP, nebo s budováním 

jakéhosi falešného postavení, které zneužívalo naše jméno vůči ostatním klientům, popřípadě s vytvářením 

různých fám o našem programu. V neposlední řadě se setkáváme i s tím, že klienti, kteří mění větší množství 

injekčního materiálu, prodávají čistý materiál dalším uživatelům. Přesto byla možnost využít spolupráce ITP 

na začátku pronikání do hodně izolovaných komunit velmi vítaná. 

RESPEKTOVALI JSME MÍSTNÍ „BOSSY”

Zorientovat se v dané komunitě nám pomohlo také to, že jsme si vytipovali tzv. „nejdůležitější” členy 

komunity - osoby, které mají v komunitě významné postavení nad ostatními a jsou respektovány. Tyto členy 

jsme si „hýčkali” (protekčně poskytovali zdravotnický materiál - masti, vitamíny, kondomy) a respektovali jsme 

jejich postavení. Dobré vztahy s těmito osobami měly také dopad na proniknutí mezi cílovou skupinu. Nejvíce 

se nám ale osvědčila trpělivost, ať už v docházení do lokality, nebo ve stálém vysvětlování toho, kdo jsme 
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k budoucí výměně a spolupráci. Pracovníci ale nesmí podlehnout a nechat klienty, aby stále dokola bez vrace-

ní použitého materiálu žádali o čisté injekční stříkačky z nejrůznějších, občas neuvěřitelných důvodů. My jsme 

nastavili systém, o kterém klienty informujeme (kdy, kdo a kolikrát může dostat na dluh) a který se snažíme, 

až na opravdu řídké individuální výjimky, u všech stejně dodržovat. To samé děláme i u jiných poskytovaných 

služeb, aby nevznikly potíže, že „někdo dostal něco navíc”. 

V rámci výměny nebo distribuce kondomů a zdravotního materiálu máme možnost s klienty rozebírat je-

jich problémy a poskytovat informace. Všechny informace se snažíme poskytovat v omezené míře, snažíme 

se klienty nepřehlcovat, mluvit srozumitelně a vyvarovat se zbytečných složitých nebo cizích výrazů (došli 

jsme k názoru, že základ je, aby věděli, co tím či oním myslíme, a nelpět na přesných názvech) a celkově se 

vždy přizpůsobit odhadnutým možnostem jednotlivého klienta. 

Stává se nám častěji mezi romskými uživateli a častěji právě v těchto vyloučených lokalitách, že mezi lidmi 

kolují různé fámy a nesmysly týkající se nejčastěji zdravotních otázek nebo informací o užívání drog. Ty se 

pak snažíme dlouhodobě vyvracet a některé věci opakujeme už roky stále dokola. Snažíme se být trpěliví, ať 

už se jedná o informace, nebo o domlouvání termínu kontaktu, pomalejší proces při individuálním plánování, 

nechuť k vyplňování papírů apod. Naopak v rámci práce s romskými uživateli drog téměř neposkytujeme 

sociální informace týkající se dávek, které naši klienti dobře znají, a stejně tak oproti jiným klientům v podstatě 

vůbec nevyužívají možnosti asistenční služby, protože mají ve většině případů alespoň částečně fungující ro-

dinné vztahy a někoho z rodiny či přátel, kdo se v této problematice orientuje a podpoří je při jednání s těmito 

institucemi. 

CO SE NÁM OSVĚDČILO

V rámci práce v sociálně vyloučených lokalitách probíhá neustálý monitoring situace nejen na drogové 

scéně, abychom se mohli lépe orientovat a přizpůsobit dostupnost námi poskytovaných služeb. Například 

je vzhledem k životnímu stylu většiny obyvatel v sociálně vyloučených oblastech téměř zbytečné dojíždět 

sem v ranních a většinou i v dopoledních hodinách. Větší část místních obyvatel nebo minimálně těch, kteří 

spadají do cílové skupiny, je bez práce, takže často vstávají až v pozdějších odpoledních hodinách. Ideální 

čas je tedy spíše pozdní odpoledne. Výhodná je i určitá pravidelnost, tzn., pokud je to možné, přizpůsobovat 

si čas, ale docházet do lokality pokud možno ve stejný den/dny. Zvyšuje se tak šance, že klienti budou doma 

nebo přítomni v lokalitě. 

Stejně tak se nám neosvědčilo být v pravidelný čas na konkrétním místě, více úspěchů nám vždy přineslo 

procházení lokality. Jako velice účinná se nám také ukázala práce přímo v bytech uživatelů. Je zde možnost 

využít soukromí, uživatelé jsou ve svém prostředí, a tak bývají při komunikaci s pracovníky často otevřenější. 

Je zde díky tomu prostor pro případné řešení různých klientských problémů, zatímco při kontaktu na ulici jde 

obvykle především o rychlou výměnu injekčních stříkaček. V bytech je také velice často možnost kromě ma-

jitele bytu potkat i další uživatele, ať již stávající, kteří s pracovníky spolupracují, nebo nové. Protože nemáme 

v lokalitách žádné zázemí, je takový byt také možností jak provést například testy na pohlavně přenosné 

infekční choroby. 

V těchto lokalitách máme také monitorovanou síť poskytovatelů sociálních služeb, která nám v případě 

potřeby umožňuje klienty na tyto služby odkázat nebo jim zprostředkovat kontakt.

Kontakt: Asistent pro terénní kontakt Most; Most k naději o.s.; www.mostknadeji.eu
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Podpůrný systém pro pidělování bytů 
v�sociálně vyloučené lokalitě Zengrovka

...
Martin Prokop

V příspěvku se budeme věnovat zavedení domovních samospráv a nového systému přidělování bytů 

v kolínské sociálně vyloučené lokalitě „Zengrovka”. V této lokalitě žije přibližně pětaosmdesát procent 

Romů, kteří sem byli sestěhováni proti své vůli, respektive s žádostí o městský byt v jiné lokalitě nikdy 

neuspěli. V lokalitě dlouhodobě panovaly napjaté vztahy nejen mezi obyvateli, mezi nimiž bujela vzájemná 

nesnášenlivost, ale rostla agrese i vůči vedení města. Sociální programy o. s. Prostor (nyní Prostor plus 

o. p. s.) vstoupily do výrazně vyhrocené situace jako mediátoři mezi obyvateli lokality a městem Kolínem. 

Zavedení komplexní komunitní práce vyvstalo jako potřeba po individuálních intervencích v jednotlivých 

rodinách, kde si nájemníci na poměry v lokalitě opakovaně stěžovali, v rámci běžné terénní práce.

Téma zavedení domovních samospráv a komunitní práce v Zengrově a Havlíčkově ulici uvádíme jako 

příklad dobré praxe, neboť přinesl mnoho pozitivních výsledků, které byly na výměnných stážích pozitivně 

hodnoceny, a rádi se  o ně podělíme i s ostatními terénními sociálními pracovníky. Rovněž jsme si vědomi 

celkové absence publikací na téma komunitní práce a podporujeme vzájemné sdílení zkušeností. Nutno 

dodat, že v současné době již nový systém přidělování bytů nefunguje, neboť došlo ke změně vedení 

města Kolína a dočasně byl nařízen „stop stav” přidělování bytů, nicméně jsme uznali za vhodné tento praxí 

ověřený způsob přidělování městských bytů „poslat dál”, k dalšímu testování. 

Sociální programy jsou terénními programy kolínské neziskové organizace Prostor plus o. p. s. (dříve 

o. s. Prostor), která působí v Kolíně a blízkém okolí. Hlavní těžiště práce je zejména v sociálně vyloučené 

lokalitě „Zengrovka”1 v okolí ulic Havlíčkovy a Zengrovy. Dále v místních ubytovnách, které vykazují rovněž 

prvky sociálního vyloučení, zejména ekonomického, symbolického a v některých případech rovněž pro-

storového. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby sociálně vyloučené, 

zejména Romové. Služba kromě standardní terénní práce poskytuje sociálně aktivizační služby a věnuje 

se projektům na zaměstnávání Romů, a to především zaměstnávání mladistvých ve spolupráci s Úřadem 

práce ČR na veřejně prospěšné práce. V pilotní fázi byli zaměstnáni první tři pracovníci, a to od září do lis-

topadu 2009. V následujících letech se počet pracovníků zaměstnaných formou veřejně prospěšných prací 

pohyboval od deseti do osmnácti za sezónu, obvykle od dubna do října či listopadu. 

V programu pracovalo celkem šest pracovníků na pět úvazků, přičemž samotné komunitní práci se 

věnují vždy dva pracovníci (probíhá „kolečko”, ve kterém se jednotliví pracovníci střídají tak, aby byli všichni 

pracovníci s lokalitou v kontaktu). Komunitní práce probíhá každé pondělí ve večerních hodinách, zpravidla 

v délce dvou hodin podle účasti a volených témat. Zavedena byla v listopadu 2008. Komunitní práci jsme 

začali realizovat jako zcela novou aktivitu programu, která reagovala na tehdejší vyhrocené dění v lokalitě.

V té době byla komunikace mezi obyvateli „Zengrovky” a městem Kolín v podstatě nulová. V minulosti 

město volilo, stejně jako mnohá další města v České republice, strategii postupného sestěhování Romů, 

pokud možno na jedno místo k tomuto účelu předem určené. Rodiny z majority byly odsud „odbydlová-

ny” do jiných částí Kolína a uvolněné byty byly přidělovány romským rodinám. Pospolu – a povětšinou 

nedobrovolně – zde začalo žít několik širších rodin, mezi nimiž panovaly antagonistické vztahy. A trend 

pokračoval. Obyvatelé si stěžovali na fakt, že situace začíná být neúnosná zejména díky zvyšujícímu se 

1/ Lokalita Zengrovy a Havlíčkovy ulice
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Dle našeho přesvědčení byla výše uvedená inovace jednoznačně přínosná. Náš tým SP by se do re-

alizace podpůrného systému přidělování bytů pustil znovu. Výsledky byly měřitelné, stabilizace lokality 

byla očividná. Situace ohledně nepořádku a hluku se sice dle vyjádření obyvatel v konečném důsledku 

příliš nezlepšila, ale rozhodně se přestala zhoršovat. Domovní samospráva zavedla pravidelné úklidy jak 

vnitřních prostor domů, tak chodníků před domy, které po začátku ustavení samospráv fungovaly naprosto 

bez problémů, ale po nějakém čase se kvalita a pravidelnost úklidů začala zhoršovat. V některých vcho-

dech více, v některých méně. Nicméně k obnovení nekontrolovatelného nárůstu nepořádku již – dle našeho 

názoru – nedošlo. Kvalita úklidu (a jeho pravidelnost) se stabilizovala v přijatelných mezích. 

Ne vždy se sice podařilo vybrat pokud možno bezproblémovou rodinu, ale v těchto případech šlo spíše 

o výjimky. S „problémovými” rodinami se pracovníci SP pokoušeli navázat užší spolupráci, založenou 

samozřejmě na dobrovolnosti, takže ne vždy se podařilo rodinu stabilizovat.

Nově zvolený nájemník byl vždy seznámen pracovníky Sociálních programů s obsahem nájemní 

smlouvy a s principy lokality (úklid, noční klid, potřeba stabilizace sociálně vyloučené lokality, minimalizace 

kriminality), nájemníci snahu o stabilizaci lokality zpravidla pochopili a následně se přirozeně zapojili. Pokud 

docházelo k narušení nově zavedeného systému, pak se individuální potíže řešily v rámci komunitní práce. 

Informaci o porušení pravidel přinášeli na komunitní setkání zejména domovníci, kteří tato porušení zazna-

menali, nebo ostatní nájemníci. Aby se předešlo komunitním setkáním, která budou vedena v předpojatém 

duchu ze strany stěžovatelů, byli po přednesení stížnosti přizváni rovněž nájemníci, kteří se měli porušení 

pravidel dopustit. V rámci následné konfrontace fungovali pracovníci SP jako facilitátoři; řešení situace bylo 

na samotných účastnících setkání, tedy obyvatelích lokality a zvolené samosprávy. 

S odstupem času můžeme potvrdit, a to nejen subjektivně, ale i dle výpovědí nájemníků, kteří se 

pravidelně na komunitním setkání schází, že se hluk a nepořádek minimalizoval poté, co byly některé ze 

starousedlých „problémových” rodin z lokality vystěhovány, a to vesměs z důvodů dlouhodobého neplacení 

nájemného. Po výpovědi z nájmu ze strany města a nabytí právní moci případné žaloby na vyklizení bytu se 

některé rodiny přestěhovaly do okolních ubytoven, další se odstěhovaly do jiných obcí a měst (např. České 

Lípy, Liberce). O problémech s neplacením nájemného u těchto rodin se pracovníci SP obvykle dozvěděli 

pozdě, kdy už nebylo možné nastalou situaci výrazně ovlivnit.

V současné době si jednotlivé vchody pravidelné úklidy udržují a z vlastní iniciativy svolávají skupi-

nové úklidy venkovních či sklepních prostor. Ne vždy se jich všichni nájemníci zúčastní, ale výsledek je 

znát. Nezbytná je osobní angažovanost domovníků. Na správnou volbu domovníka doporučujeme klást 

velký důraz. Ideálním kandidátem je nájemník, který požívá u ostatních obyvatel přirozenou autoritu, nemá 

potíže s dodržováním pravidel a zákonů a není protektivní. Bohužel ne vždy se takovou osobu podaří 

v jednotlivých vchodech najít. V takovém případě se osvědčilo, aby funkci domovníka převzala např. osoba 

vykonávající stejnou funkci ve vedlejším vchodě.

V porovnání stavu před a po zavedení domovních samospráv a podpůrného systému přidělování bytů 

lze konstatovat, že především byly vytvořeny a nastaveny komunikační kanály mezi městem Kolínem a lo-

kalitou „Zengrovka”. Městští úředníci začali zástupce domovní samosprávy vnímat více jako partnery při 

řešení problémů v lokalitě. Úředníci se naučili reagovat na potřeby lokality a domovníci v jejich očích získali 

jistý kredit ve schopnostech a možnostech ovlivňovat své blízké sociální okolí. Před zavedením výše uve-

dených opatření byla komunikace mezi lokalitou a vedením města v podstatě nulová.

Vážným rizikem, které jsme zaznamenali, byla „vyčerpatelnost rodin” v seznamu, který nám město zasí-

lalo. Mnohdy zůstával jeho obsah dlouhodobě neměnný a po vyčerpání „bezproblémových” rodin přestávalo 

být z čeho vybírat. V tom případě domovníci sahali k jedinému možnému klíči, a tím je volba „menšího zla”. 

Pokud by tento trend trval dlouho, nebo dokonce po celou dobu realizace projektu, z podpůrného systému 

přidělování bytů by se stal pouze formální nástroj, který by ve fi nále vůbec nic neřešil. Dalším rizikem je 

možná změna politického směrování vedení města po komunálních volbách jednou za čtyři roky. Obvykle 

každé nové vedení města volí svou vlastní strategii v přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 

ZÁVĚR 

Dle našeho názoru je výše uvedený podpůrný systém přidělování bytů jedním z vhodných nástrojů pro 

nastartování komunikace mezi sociálně vyloučenou lokalitou a majitelem bytového fondu. Díky kompe-

tencím svěřeným domovní samosprávě v sobě skrývá potenciál k získání základní důvěry v možnou spolu-

počtu dětí, které se do lokality s rodinami přistěhovaly – vzrůstající hluk, nepořádek, vandalismus, drobné 

krádeže apod. Nejen obyvatelé, ale i my jsme cítili nutnost zahájit v lokalitě vedle klasických terénních 

programů komunitní práci a zejména pak pomoci obyvatelům nastartovat proces postupného navazování 

dialogu s městem.

V kolínské lokalitě „Zengrovka” jsou tři bytové domy s cca 80 byty ve vlastnictví města Kolína. V celkem 

pěti vchodech žije cca 85 % obyvatel z řad romského etnika. Větší část z obyvatel „Zengrovky” spadá 

do skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, menší část tvoří lidé zaměstnaní či podnikající. Několik 

let trvající situace s přidělováním bytů v lokalitě dalším početným a mnohdy problémovým rodinám v roce 

2008 vygradovala peticí, kterou sepsali nájemníci jednoho z vchodů proti nastěhování další rodiny s větším 

počtem dětí. Politickou reakcí vedení města byl stop stav v přidělování bytů na „Zengrovce”.

Na popud několika nájemníků a za pomoci pracovníků Sociálních programů o. s. Prostor (SP) byla 

v lednu 2009 v jednotlivých vchodech (formou hlasování) zvolena domovní samospráva. Následně se 

uskutečnilo široké setkání, kterého se v prostorách občanského sdružení Prostor zúčastnili všichni nově 

zvolení domovníci, pracovníci SP, odborný ředitel sdružení, krajský romský koordinátor, zástupci vedení 

města, odboru bytových a nebytových prostor a odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na zmíněném set-

kání domovníci od vedení města obdrželi mandát ve věci poradního hlasu při přidělování bytů. Dohoda 

byla taková, že v případě uvolnění bytu bude odborem správy bytových a nebytových prostor schválený 

seznam uchazečů o byt zaslán pracovníkům SP a ti jej v rámci pravidelného komunitního setkávání předloží 

k posouzení domovníkům, aby v případě stěhování nového nájemníka do lokality v této věci panovala 

všeobecná shoda. Dohledem nad celým procesem byli pověřeni pracovníci SP s tím, že podpis vedoucího 

SP bude pro odbor správy bytových a nebytových prostor dostatečně garantujícím.

Po domluvě s domovníky pracovníci o. s. Prostor zavedli závazná interní pravidla, jejichž cílem byla 

transparentnost procesu, zamezení soustředění moci do rukou jednotlivce a tím vyloučení korupčního po-

tenciálu. Pokud by byl proces porušen, vedoucí SP konečné vyjádření nepodepíše.

Nastavená pravidla byla následující: 

 Pracovníci SP na komunitním setkání předloží seznam uchazečů domovníkům a ti zváží, čí 

přítomnost v lokalitě pokud možno nenaruší křehkou rovnováhu místních vztahů. 

 Vítězný kandidát na uchazeče o byt musí být zvolen nadpoloviční většinou všech domovníků (nikoliv 

pouze přítomných), nikdo z pracovníků SP nemá hlasovací právo. 

 Kandidát je následně předložen k vyjádření všem nájemníkům v předmětném vchodě, kde se 

uvolněný byt nachází. 

 Pokud navrženého uchazeče nadpoloviční většina zástupců všech bytů ve vchodu (co byt, to jeden 

hlas) neschválí, proces se vrací na začátek. Teprve tehdy, schválí-li dotyčného uchazeče nadpoloviční 

většina zástupců všech bytů ve vchodu, stvrdí svými podpisy vedoucí SP a hlavní domovník doku-

ment obsahující vyjádření, že „nemáme námitek, aby byt byl přidělen panu a paní X”. 

Ještě v průběhu prvního roku fungování systému se ukázalo, že hromadný podpisový arch, který 

byl předkládán hlasujícím nájemníkům, bude lepší nahradit systémem osobního hlasování, kdy se každý 

nájemník vyjádří na jeden hlasovací lístek, čímž se zamezí tomu, aby se dozvěděl, jak hlasoval jeho soused 

– nájemník tak není pozitivně ani negativně ovlivňován. Často totiž zaznívala otázka, jak hlasoval ten či 

tamten, a teprve dle zjištěné informace se tazatel rozhodoval.

Z důvodu urychlení celého procesu se zpočátku na setkáních s domovníky hlasovalo rovněž i o náhrad-

níkovi. Poté obyvatelé v daném vchodu hlasovali o obou navržených kandidátech zároveň. Čas však ukázal, 

že takovou praxi rovněž bude nutné změnit. Mnoho rodin, které byly spřízněny s náhradníkem, začalo 

spekulovat, že pokud nepodpoří navrženého kandidáta č. 1, dostane se na jeho místo právě náhradník. Na-

konec jsme byli nuceni pravidla v této záležitosti upravit a se zvolenými domovníky hlasovat pouze o jednom 

kandidátovi. O dalším se hlasovalo pouze v případě, že první nebyl obyvateli odhlasován.

Byť šlo o proces značně zdlouhavý a namáhavý, byty v lokalitě byly tímto způsobem přiděleny cca 

třiceti nájemníkům, potažmo rodinám, a petiční akce ani jiné protestní aktivity se již nekonaly. Výše popsaný 

systém fungoval zhruba čtyři roky.

Od července 2013 byl podpůrný systém přidělování bytů ze strany vedení města Kolína zrušen a byty 

v lokalitě přestaly být přidělovány. Snahou současného vedení města je lokalitu „zeštíhlit”, snížit etnickou 

nerovnováhu a tím zamezit vzniku romského ghetta.
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Komunitní terénní program Křižovatka vznikl jako samostatně poskytovaná sociální služba v květnu 

2012. Svou činností navázal na činnost Nízkoprahového klubu a Terénního programu Autobus. S jeho 

vznikem se pojila řada vášnivých debat a dlouhých úvah. První myšlenky na realizaci podobného typu 

programu se u pracovníků začaly objevovat již v roce 2009. V té době se však nesetkaly s pochopením 

a nebyly přijaty. Častým argumentem proti poskytování podobného typu služby bylo přesvědčení, že 

sociální práce v naší republice se vyvíjí v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách odlišným 

směrem - zaměřuje se na odbornou práci s jednotlivými jasně vymezenými cílovými skupinami, práce 

napříč těmito skupinami by byla krokem zpět - „zpátky k divokým 90. letům”. Rozhodujícím impulzem pro 

nás byly zahraniční zkušenosti a mezinárodní vývoj sociální práce, poukazující na nutnost propojení indi-

viduálně a komunitně založené sociální práce v lokalitách, jež doplní nabídku policie, zdravotních služeb 

a vzdělávacích institucí1. 

Na podzim roku 2011 vydala Česká asociace streetwork publikaci Dobrá praxe, která mimo jiné shrnuje 

zkušenosti získané pracovníky nízkoprahových sociálních služeb během stáží v Belgii a Nizozemí. Zde 

nás zaujala terénní sociální práce v podání organizace Trajekt ve venkovských oblastech maastrichtského 

regionu, která vychází z předpokladu, „že mladí lidé na venkově mají omezený přístup ke všem zdrojům, in-

formačními počínaje, materiálními konče”2. To nám připomnělo specifi ka naší lokality - okrajové části Prahy, 

ve kterých působíme, často připomínají typem zástavby i dostupností služeb právě venkovské oblasti. Není 

výjimkou, že se nás návštěvníci lokality, například účastníci výběrových řízení, překvapeně ptají: „A to je 

ještě Praha? A platí mi tu lístek na MHD?” 

Největším zdrojem inspirace pro nás však byla práce belgických terénních pracovníků, tzv. streetcor-

nerworkerů, v Antverpách. Ti se zaměřují na komunitní práci, usilují o to navázat kontakt a vztah s cílovými 

skupinami, chtějí poznat jejich životní situaci a obtíže, podporují je a obnovují komunikaci mezi nimi a jejich 

okolím (komunitou, sousedstvím). Primárně pracují pro lokalitu (sousedství) a není výjimkou, že pracují 

s různými lidmi z různých věkových i potřebných skupin. Věnují se tedy těm, kteří je aktuálně potřebují. Te-

rénní pracovník zde usiluje o to, aby znal svou lokalitu se všemi skupinami, které potřebují sociální službu3.

První rok realizace však narazil na řadu obtíží - největší z nich bylo nevypsání dotačního řízení Minis-

terstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) pro nově registrované sociální služby. Byli jsme tak plně 

odkázáni na fi nanční podporu ze strany jednotlivých městských částí. Ty nám však pokryly náklady pouze 

na 1 pracovníka na 0,5 úvazku. Začínali jsme tedy tím, co jsme znali - navázali jsme na terénní sociální práci 

s dospívajícími a začali jsme pracovat s mladými dospělými, kteří „vyrostli” ze služby terénního programu 

realizovaného při nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM). Mladí dospělí se potýkali 

především s obtížemi při hledání práce, v rodinných či partnerských vztazích a s tématem nově zakoušené 

odpovědnosti sám za sebe. Teprve v roce 2013 byl program zařazen do sítě podporovaných sociálních slu-

žeb. Mohl se začít plnohodnotně rozvíjet a zahájit práci se všemi potřebnými cílovými skupinami.

Služba je aktuálně poskytována ve třech lokalitách, a to v Praze 14 s 47 585 obyvateli, Praze 20 

s 15 140 obyvateli a Praze 21 s 17 964 obyvateli (zdroj: ČSÚ, data platná k 31. 12. 2013). Aktuálně ji zajišťují 

1/ SCOTTISH EXECUTIVE. Changing lives: report of the 21st century social work review [online]. 
2/ HANZLOVÁ, Patricie a ZATLOUKALOVÁ, Simona. Trajekt: Maastricht a okolí. In: AL]., Redakční tým Zdena Filípková ... 

[et]. Dobrá praxe: české a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových a terénních kontaktních službách, s. 95. 
3/ KOTOVÁ, Helena, Milan ŠTOREK a Artem VARTANYAN. Trajekt: Maastricht a okolí. In: AL]., Redakční tým Zdena Filípková ... 

[et]. Dobrá praxe: české a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových a terénních kontaktních službách. 

práci a její budoucí rozvoj. Možnost aktivního ovlivňování dění v lokalitě členy domovní samosprávy výrazně 

a dlouhodobě motivovala k pravidelné a odpovědné účasti na komunitních setkáních. Když jim tato možnost 

byla odebrána, jejich zájem o spolupráci postupně upadal. Jako ve všech oblastech lidské existence i zde je 

nutná aktivní spolupráce všech zúčastněných stran. Pokud jedna noha odpadne, spadne celá židle, na které 

systém stojí.

Kontakt: Sociální programy, Prostor plus o.p.s. http://www.prostor-plus.cz/
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nedokáže vnímat časovou perspektivu budoucnosti, žije „tady a teď”. Zažívá konfl ikty s většinovou spo-

lečností. Největší důležitost v životě přikládá vrstevnické skupině, v níž se pohybuje.

 Senior – žena kolem 70 let, její kontakty s rodinou jsou velmi omezené, cítí se sama. Chybí jí intenziv-

nější kontakt s ostatními lidmi. Má obavy vycházet ven, protože se necítí dostatečně samostatná a ne-

cítí se tam bezpečně. Nedokáže se přizpůsobit životnímu tempu současné společnosti. Vyrovnává se 

s životními situacemi, které se staly v minulosti, ale jsou pro ni stále aktuální.

JAKÉ VÝSTUPY OČEKÁVÁME U TYPICKÝCH KLIENTŮ 
PŘI ODCHODU ZE SLUŽBY?

 Klient má stabilní zaměstnání, ne pouze sezónní. Má zajištěné vhodné ubytování, má stabilní příjem, se 

kterým vyjde. Neobává se kontaktu s institucemi a dokáže s nimi spolupracovat ve svůj prospěch. Klient 

je schopen pojmenovat svou závislost na alkoholu a má zájem využít návaznou službu. Klient se nevě-

nuje drobné kriminalitě, svým jednáním nezatěžuje právní orgány, zdravotní a sociální systém. Stává se 

ekonomicky výkonnější – platí daně. 

 Klient má stálé zaměstnání, přijal odpovědnost spojenou s dospělostí. Osamostatnil se od rodiny. Ne-

dostává se do konfl iktu se společností, není zdrojem agresivního chování. Nevěnuje se drobné krimina-

litě. Stává se výdělečně činným – platí daně – nebo se dále vzdělává. Je schopen budovat dospělé 

mezilidské vztahy. Má pod kontrolou svůj vztah k marihuaně. Klient svým jednáním nezatěžuje právní 

orgány, ani zdravotní systém, začleňuje se do společnosti a nachází pracovní uplatnění.

 Klientka se zapojuje do běžného společenského života, ztrácí obavy z kontaktu s vnějším světem, je 

schopna obstarat si své záležitosti a v případě potřeby umí vyhledat sociální oporu. Témata z minulosti 

ji už tolik netrápí. Klientka svým jednáním nezatěžuje zdravotní systém. V případě potřeby je jí odkázá-

ním na služby sociální péče umožněno zůstat v domácím prostředí, čímž šetří náklady státu, které by 

jinak byly vynaloženy na úhradu služeb v pobytovém zařízení.

VZÁJEMNÁ INTERAKCE JEDNOTLIVÝCH CÍLOVÝCH 
SKUPIN V LOKALITĚ

Pojetí terénní sociální práce v našem prostředí vychází z následujících charakteristik lokality: 

 Jedná se o okrajovou část Prahy, jednotlivé lokality jsou uzavřenější a vzdálené od centra města. 

 Sociální služby jsou pro obyvatele obtížněji dostupné, obyvatelé za nimi nechtějí dojíždět. 

 V lokalitách se střídá vilová zástavba s panelovými domy, čímž je ovlivněn i charakter místní populace. 

Existují zde místa typická pro malá města a vesnice, která působí klidně a prázdně, ale i místa s typic-

kými obtížemi sídlišť. Časté je přesouvání klientů mezi lokalitami. 

 Pro malé lokality typu Běchovice a Újezd nad Lesy je charakteristická větší provázanost komunity, lidé 

se zde často navzájem znají, chybí zde ale prvek vzájemné komunikace a spolupráce. 

Lokalitu vnímáme jako celek se vším, co se v ní děje, a snažíme se participovat na pozitivních změnách 

v ní. S tím souvisí naše spolupráce s návaznými službami - jsme v pravidelném kontaktu s odbory sociál-

ních věcí v lokalitě, s místními sociálními pracovníky, kurátory a pracovníky OSPOD, účastníme se jednání 

sociálních komisí a aktivně se zapojujeme do dění v oborových pracovních skupinách. Naší vizí je úzká 

spolupráce mezi sociálními pracovníky a dalšími pomáhajícími profesionály v nejbližším okolí tak, aby odka-

zování na návazné služby nebylo pouhým předáváním kontaktů, ale především skutečným participováním 

na řešení klientovy nepříznivé sociální situace. 

Práce s širokým spektrem cílových skupin zvyšuje nároky na pracovníky. Abychom zajistili odbor-

nost poskytovaných služeb a nepřetížili jednotlivé sociální pracovníky, rozhodli jsme se, že se každý 

v pracovním týmu bude více zaměřovat na některou z cílových skupin. Neznamená to však, že se kontaktů 

s ostatními cílovými skupinami straníme. V týmu funguje předávání informací o klientech v rámci pravidel-

ných porad, intervizí, externě vedených supervizí, ale i při každodenním kontaktu pracovníků. V případě 

potřeby dochází k řešení situace klientů ve vzájemné spolupráci. 

4 terénní sociální pracovníci celkem na 3,1 úvazku. Na jednoho našeho terénního sociálního pracovníka tak 

v současné době připadá oblast s 26 000 lidmi. Pro porovnání - v Antverpách připadá na 1 terénního pracov-

níka oblast s cca 10 000 lidmi4. 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ? 

Posláním Komunitního terénního programu Křižovatka je usilovat o sociální začlenění a pozitivní 

změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme jim informace, 

odbornou pomoc a podporu. Snižujeme dopady sociálně negativních jevů na život v lokalitě. Vyhledává-

me osoby ohrožené sociálním vyloučením, motivujeme je k aktivnímu řešení své situace a k včasnému 

využití návazných služeb. Identifi kujeme rizikové situace v rámci lokality a řešíme je ve spolupráci s part-

nery.

ČEHO CHCEME U NAŠICH KLIENTŮ DOSÁHNOUT?

 Klienti mají dostatek informací a schopností k samostatnému řešení zátěžových situací. Klienti ovládají 

více pozitivních způsobů zvládání zátěžových situací a dále je rozšiřují. 

 Klienti se necítí osamělí, jednají aktivně a jsou schopni vyhledat si sociální oporu.

 Klienti se orientují v nabídce dostupného ubytování, jsou schopni si ho zajistit.

 Klienti znají výši svých dluhů a mají základní informace o tom, jak řešit svoji dluhovou situaci.

 Klienti jsou schopni orientovat se v nabídce na trhu práce, zaměstnání si aktivně hledají a vědí, jak si 

práci udržet.

 Klienti jsou schopni hájit své zájmy v lokalitě, aktivně se zajímají o dění v ní a podílí se na něm.

 Klienti a okolní společnost se vzájemně respektují a tolerují.

S KÝM PRACUJEME?

Pracujeme s dospělými jedinci, kteří:

 jsou starší 19 let; 

 žijí nebo tráví volný čas v lokalitě Prahy 14, Prahy 20 a Prahy 21; 

 jsou zasaženi nebo ohroženi nepříznivou sociální situací, a to nejčastěji v podobě:

• aktuálně prožívané zátěžové situace,

• intenzivně prožívaného pocitu samoty,

• nezaměstnanosti,

• nevyřešené bytové problematiky,

• nevyřešené dluhové problematiky,

• vyloučení ze života v lokalitě, 

• nedostatku schopností a dovedností hájit své oprávněné zájmy.

JACÍ JSOU NAŠI TYPIČTÍ KLIENTI PŘI VSTUPU DO SLUŽBY?

 Bezdomovec – muž kolem 40 let, bez přístřeší, bez stabilního zaměstnání. V mládí prošel ústavní výcho-

vou, v dospělosti výkonem trestu. Po propuštění z výkonu trestu se ocitá na ulici. Není schopen se zařadit 

do běžné společnosti, na základě předchozích špatných zkušeností se vyhýbá kontaktu s institucemi. Je 

závislý na alkoholu, snaží se jím zahánět psychické obtíže. Pochází z vícečetné rodiny, nemá stabilní 

partnerský vztah. V lokalitě, ve které se pohybuje, je pro něj důležitý pocit bezpečí. 

 Mladý dospělý – muž kolem 20 let bez stabilního zaměstnání, má potíže s ukončením středoškolského 

vzdělání. Je intenzivním uživatelem marihuany. Nemá stabilní partnerský vztah. Volný čas tráví pasivně, 

4/ KOTOVÁ, Helena, Milan ŠTOREK a Artem VARTANYAN. Trajekt: Maastricht a okolí. In: AL]., Redakční tým Zdena Filípková ... 
[et]. Dobrá praxe: české a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových a terénních kontaktních službách. 
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jejich situaci, odkazujeme je na návazné služby a uvádíme je s nimi do kontaktu. Informujeme je o možných 

důsledcích rizikového chování, v případě konfl iktů se společností jim předáváme informace o jejich právech 

a povinnostech. Prostřednictvím motivačních rozhovorů s nimi pracujeme na tématu užívání návykových 

látek, především marihuany, činíme užívání jejich vědomou volbou tak, aby sami kontrolovali, kdy, jak a proč 

návykové látky užívají. Zvyšujeme jejich fi nanční gramotnost a pomáháme jim řešit dluhovou problemati-

ku. Intenzivně s nimi pracujeme na tom, aby si vytvořili představu o vlastním životě v dospělosti a začali ji 

naplňovat.

OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Jedná se o dospělé osoby, které nemají stálé bydlení, případně mají bydlení provizorní (chatky, buňky, 

bydlení u kamarádů). Častá je pro ně zkušenost s výkonem trestu, drobná kriminalita, závislost na alkoholu. 

Objevují se konfl ikty uvnitř skupiny i se společností a s policií. Živí se především sběrem železa a papíru, 

tzv. fáráním, nebo příležitostnými sezonními pracemi. S rodinou ani s jinými příbuznými nejsou v kontaktu, 

schází jim pocit bezpečí. Zdravotní péče je pro ně velmi obtížně dostupná, stejně tak právní ochrana. V ně-

kterých případech řeší rovněž problematiku dluhů – často v souvislosti s placením alimentů. Není výjimkou, 

že se zároveň potýkají s duševním onemocněním. Potřebují se cítit bezpečněji, vycházet se společností 

a nemít s ní konfl ikty, domoci se svých práv a právní ochrany, získat přístup k zdravotní péči, vyřídit si iden-

tifi kační a osobní doklady, řešit vlastní dluhovou problematiku. Potřebují stabilizovat svoji situaci tak, aby 

znovu nenastoupili do výkonu trestu. 

Pomáháme jim získat osobní a identifi kační doklady, přinášíme jim informace o možnostech právní 

ochrany, pomáháme jim zorientovat se v problematice základní sociální pomoci (dávky, noclehárny, sociální 

podpora při získání ubytovny). Upozorňujeme je na právní dopady jejich rizikového chování a pomáháme 

jim uvědomit si je. Informujeme je o možnostech pomoci při boji se závislostí na návykových látkách. Po-

máháme jim zorientovat se v dluhové problematice a při získání potřebné zdravotní péče. Velmi intenzivně 

pracujeme na obnovení jejich důvěry vůči návazným institucím – uvádíme je s nimi do opětovného kontaktu.

RODINY S DĚTMI

Rodiny s dětmi tvoří z pohledu terénního sociálního pracovníka poměrně náročnou cílovou skupinu. 

Oproti předchozím dvěma skupinám nebývá na první pohled patrné, zda se ta která rodina nachází v ne-

příznivé sociální situaci. Navíc se rodiče sami takto nevymezují. Při kontaktu s letákem služby tak nebývalo 

výjimkou, že službu ihned odmítli s tím, že „ta není pro ně, nepotřebují ji, nejsou sociálně slabí”. To nás 

vedlo k odlišnému přístupu při navazování kontaktů – vyhýbáme se označení nepříznivá sociální situace 

a mluvíme o tom, že se každý z nás může ocitnout v situaci, kdy neví, jak se zachovat, jak ji řešit. Na první 

pohled se rodiny mohou zdát okolí naprosto bezproblémové. Samotní rodiče se pak často obávají využít 

pomoci „ofi ciální cestou”, tedy přes úřad. Pracujeme s rodinami v různých vývojových fázích. Pro rodiče 

nejmenších dětí bývá příznačná nejistota spojená s novou rolí a změnou životního stylu, často zmiňovaná 

sociální izolace a ztráta původních kontaktů, zájmů a vazeb. Pro rodiče dospívajících dětí bývá příznačná 

únava, dojem, že „s tím už nic dělat nejde”, rezignace a obavy z toho, jak se celá situace vyvine. Tito klienti 

potřebují konzultovat výchovu dětí a vztahy v rodině, pomoci s návratem do zaměstnání, s řešením proble-

matiky fi nancí a bydlení. 

Rodičům především pomáháme cítit se jistě v jejich roli – snažíme se tak vyrovnávat tlak společnosti, 

která na ně klade velmi vysoké nároky a zároveň jim většinou nedodává dostatek podpory. „Neexistují už 

zkažené děti. Jsou jen zkažení rodiče.5” Zaměřujeme se na podporu vztahů v rodině, na vzájemnou spolu-

práci a komunikaci. Pomáháme rodičům získat důvěru k institucím, které jim při řešení jejich situace mohou 

pomoci. Posilujeme u nich vědomí, že říci si o pomoc není projev slabosti, nýbrž odvahy.

5/ LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů, s. 185.

Tabulka 1 - Věková struktura v jednotlivých lokalitách (zdroj: ČSÚ, data platná k 31. 12. 2013) 

Praha,  Počet

správní  obyvatel v tom věkové skupiny

obvody,  celkem    

městské  0-4 5-9 10-14 15-19 l 20-24 25-29  30-34 35-39

části  roky roků let let let let let let

Praha 1 243 201 71 328 60 409 43 616 44 764 67 403 89 503 109 073 123 105 

SO Praha 14 47 585 2 681 2 438 2 168 2 478 3 215 3 569 3 978 4 864

SO Praha 20 15 140 915 837 676 636 959 1 003 1 153 1 451 

SO Praha 21 17 964 1 176 1 271 967 720 876 1 049 1 475 1 865

 

  40-44 45-49 50-54 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 a více

  let let let let let let let let let

Praha 1 243 201 94 074 81 926 72 624 77 932 80 922 53 060 34 800 30 631 25 629

SO Praha 14 47 585 4 134 3 467 3 012 2 926 2 319 1 332 898 745 455

SO Praha 20 15 140 1 193 1 149 958 1 019 870 512 369 287 183

SO Praha 21 17 964 1 517 1 231 1 013 1 100 1 035 636 350 328 218

V malých lokalitách, ve kterých pracujeme, je vzájemná interakce mezi jednotlivými cílovými skupinami 

naprosto přirozená a z jistého úhlu pohledu také nevyhnutelná. Důvodem intenzivního vlivu je zde také 

rychlé šíření informací. Vzájemná interakce se často pojí s nedůvěrou a konfl ikty mezi jednotlivými cílovými 

skupinami. Jedná se zejména o konfl ikty mezi mladými dospělými a seniory, mezi mladými dospělými a lid-

mi bez přístřeší, mezi lidmi bez přístřeší a uživateli návykových látek. Propojování cílových skupin je velmi 

výrazné také u dospívajících (13-18 let) a mladých dospělých (19-30 let). V tomto případě jsme pozorovali 

riziko přenášení negativních jevů ze starší generace na mladší, ale také – spíše bezúspěšnou – snahu 

starší generace pozitivně ovlivňovat tu mladší. 

Jedním z úkolů terénního sociálního pracovníka je posilovat u klientů odpovědnost za vlastní jednání, 

jeho schopnost aktivně ovlivňovat vlastní život a podílet se na dění v lokalitě. Využít lze také potenciálu 

lokality pro změnu v klientově životě. Zdroje opory se často nacházejí přímo zde a klient se je učí sám 

vyhledávat a využívat. Abychom podpořili pozitivní interakci mezi jednotlivými cílovými skupinami, zaměřili 

jsme se na řízenou interakci v rámci plánovaných akcí a na využití přirozených situací, kterých jsme jako 

pomáhající profesionálové svědky. Snažíme se tak zlepšit sociální schopnosti a dovednosti klientů, zvýšit 

jejich sebehodnocení a rozšířit jejich životní příležitosti. Vždy také usilujeme o budování vzájemného re-

spektu a odbourávání předsudků. Pokud si je pracovník vědom významu interakce cílových skupin v ko-

munitě a umí ji pozitivně využít, stává se mu komunita sama cenným pomocníkem. Lze ji pak chápat jako 

zdroj inspirace a pomoci.

MLADÍ DOSPĚLÍ

Mladí dospělí tvořili naši první cílovou skupinu - terénní program pro komunitu jsme rozjížděli právě 

s nimi. Jací tedy jsou a co potřebují? Většinou se jedná o mladé lidi, kteří buď nemají stálé zaměstnání, 

nebo ho často střídají. Nemají dokončené vzdělání nebo touží dělat jiný obor, než vystudovali. Ekonomicky 

jsou stále závislí na rodičích, bez jejich podpory jim hrozí bezdomovectví. Jsou silně spojeni s vrstevnickou 

skupinou, v níž se pohybují a v jejímž rámci zažívají konfl ikty s okolní společností. Pravidelně užívají ma-

rihuanu, někteří příležitostně experimentují s tvrdšími drogami. Volný čas tráví pasivně, nemají realistický 

náhled na vlastní budoucnost. Začínají řešit problematiku dluhů – nejčastěji u dopravních podniků. Potřebují 

se zorientovat na trhu práce, najít si práci a udržet si ji. Postupně se potřebují osamostatnit od rodičů, nalézt 

si vlastní bydlení, vytvořit si vizi svého života v dospělosti a začít ji naplňovat. V rámci pracovního týmu jsme 

této skupině začali říkat „profesionální teenageři”.

Této cílové skupině pomáháme zorientovat se na trhu práce, učíme je, jak si práci vyhledat a udržet. 

Seznamujeme je s možnostmi samostatného bydlení, podporujeme je v jeho hledání a v jeho udržení. 

V případě, že jim hrozí bezdomovectví, intenzivně s touto situací pracujeme – umožňujeme jim stabilizovat 

... Komunitní práce ...
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... Komunitní terénní program Křižovatka / Jana Škodová, Ivana Štefková ...

BUDOUCÍ VÝZVY

Uvědomujeme si, že toto je pouhý začátek naší práce. Již teď před námi stojí celá řada dalších výzev. 

V jedné z lokalit se dostáváme do kontaktu s uzavřenou drogovou scénou, její členové zatím nestojí o zdra-

votní ani materiální pomoc, ale spíše o podporu, informace a zprostředkování. Mluvíme s nimi o tom, co pro 

ně můžeme udělat, informujeme je o návazných službách a motivujeme je k jejich využití. Stejně tak se čím 

dál častěji dostáváme do kontaktu s lidmi s psychiatrickou diagnózou, ať již mezi mladými dospělými, osobami 

bez přístřeší nebo rodiči. Ani zde není zakázka orientovaná na zajištění zdravotní péče, tedy medikace. Tito 

lidé s námi spíše mluví o tom, jak mají porozumět tomu, co se v nich odehrává, společně pracujeme na snižo-

vání jejich nedůvěry vůči návazným službám a na zprostředkování kontaktu s nimi. 

Tím, co nás velmi láká, jsou zahraniční přístupy například k zaškolování nového pracovníka. V Belgii ne-

bývá výjimkou, že se noví pracovníci zaučují celých 6 měsíců, během kterých poznávají lokalitu a nechávají 

obyvatele, aby si na ně zvykli. V tomto období nikoho v lokalitě nekontaktují6. Podobný inspirující přístup si 

však vzhledem k současnému důrazu na vykázaný počet minut přímé práce nemůžeme dovolit. Často jsme 

tak nuceni k tomu, abychom klienty začali rychle kontaktovat, a narážíme pak na jejich přirozenou nedůvěru 

způsobenou tím, že jsme pro ně v lokalitě noví a že nás neměli příležitost zde přirozeně vidět a poznat.

Další velkou výzvou je pro nás „nepřetržitá práce”. „Pracovníci pracují sami, pouze po 22. hodině si k sobě 

vyžádají dalšího kolegu. Z toho vyplývá, že pracovní doba je hodně fl exibilní. Mají odpracovat 8 hodin denně, 

5 dnů v týdnu. Ale čas, kdy začnou a skončí, se může lišit podle potřeb cílových skupin. Také mohou vyměnit 

dny – např. místo pátku sobota, pokud se v sobotu děje něco, kde se předpokládá, že bude hodně osob z cílo-

vé skupiny7”. V současné době jsme v tomto ohledu ve stadiu mapování. S Magistrátem hlavního města Prahy 

jsme se domluvili, že budeme otevírací dobu aktualizovat čtvrtletně a že budeme v průběhu roku mapovat 

pohyb cílových skupin. Už nyní se snažíme s otevírací dobou pracovat fl exibilně – máme uvedené otevírací 

hodiny, kdy je vždy někdo z nás v terénu, zároveň příležitostně vyrážíme do terénu i mimo tyto časy – právě 

proto, abychom co nejlépe znali lokalitu a jevy v ní.

ZÁVĚREČNÉ ZAMYŠLENÍ

Výhodou komunitního způsobu sociální práce je odklon od jednorozměrného vnímání cílové skupiny, 

můžeme se tak více zaměřit na potřeby lokality a na jevy v ní. Pracovníkům to přináší větší svobodu, ale nutně 

i odpovědnost. Naše práce je velmi různorodá a často velmi obohacující. Učíme se uvažovat v kontextu celé 

komunity a úzce spolupracovat s dalšími sociálními pracovníky a pomáhajícími profesionály. Poskytované 

služby můžeme více zaměřovat na potřeby našich klientů, ale i dalších obyvatel lokality. Můžeme využívat 

interakcí mezi jednotlivými sociálními skupinami jako nástroje pomoci klientům, ale i lokalitě samotné. Při práci 

s klientem vždy uvažujeme o celém jeho životním kontextu a o kontextu lokality, ve které se tento příběh ode-

hrává. Ve své podstatě se neučíme pracovat s jednotlivými cílovými skupinami, ale s jednotlivými jevy, které 

se v lokalitě odehrávají. Právě ty totiž zaměřují naši práci – když je v lokalitě problém s hazardním hráčstvím, 

zaměřujeme se primárně na něj, když mrzne, naše pozornost se přesouvá k lidem bez domova… 

To s sebou však nutně přináší větší zátěž pro pracovníka. Tento způsob práce klade bezesporu větší 

nároky na samostatnou práci, na potřebu širšího rozhledu pracovníka, na jeho „multifunkčnost” a neustálé 

sebevzdělávání. Pracovník se v tomto přístupu dívá na klienta komplexněji, musí mít dostatek informací pro 

svou práci, umět se rozhodovat, být fl exibilní a otevřený novým metodám práce. Zároveň je komunitní způsob 

práce zatím potřeba neustále vysvětlovat a do jisté míry i „obhajovat”. V současné době se totiž v kontextu 

naší republiky nejedná o běžně praktikovaný způsob sociální práce. Neustále se také učíme z vlastních chyb 

a tato poučení zpracováváme do metodik. Není před námi nějaká předem daná, jasná a správná cesta, ko-

munita nás sama učí. 

Vnímáme velkou odpovědnost, která se s touto prací pojí. Často si klademe otázku, zda odvádíme svou 

práci kvalitně a podle čeho to poznáme. V tomto ohledu je pro nás velmi cenná podpora kolegů z oboru. 

Velmi si ceníme podpory ze strany donátorů, která nespočívá pouze v přidělování fi nančních prostředků, ale 

6/ KOTOVÁ, Helena, Milan ŠTOREK a Artem VARTANYAN. Trajekt: Maastricht a okolí. In: AL]., Redakční tým Zdena Filípková... 
[et]. Dobrá praxe: české a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových a terénních kontaktních službách.

7/ KOTOVÁ, Helena, Milan ŠTOREK a Artem VARTANYAN. Trajekt: Maastricht a okolí. In: AL]., Redakční tým Zdena Filípková... 
[et]. Dobrá praxe: české a zahraniční zkušenosti z práce v nízkoprahových a terénních kontaktních službách, s. 101.

SENIOŘI

Práce se seniory je pro náš program bezpochyby největší výzvou. Jedná se o cílovou skupinu, která 

bývá tradičně nahlížena jako cílová skupina služeb sociální péče, nikoli sociální prevence. Během šetření 

potřeb jednotlivých cílových skupin v lokalitě jsme zjistili, že se zde pohybuje poměrně početná skupina 

seniorů, kteří vyhledávají kontakt s druhými lidmi v obchodech, lékárnách nebo čekárnách. Hledají zde 

někoho, kdo je vyslechne, pochopí a podpoří v jejich nelehké situaci. Pro seniory bývají typické obavy 

z nemohoucnosti, ztráty samostatnosti a kontroly nad svým životem. Často se cítí sami, ve společnosti 

jsou izolovaní, okolnímu světu přestávají rozumět a přestávají s ním vyhledávat kontakt. Intenzivně si 

uvědomují vlastní pohybová a kognitivní omezení, zhoršující se zdravotní stav. Neobávají se smrti, ale 

umírání.

Začátek naší práce s touto cílovou skupinou byl doprovázen nejistotou ohledně možností jejich na-

kontaktování. Poměrně brzy jsme zjistili, že jejich oslovování přímo na ulici je spíše kontraproduktivní, a to 

zejména v době zkušeností seniorů s pouličním okrádáním. Velmi se nám naopak osvědčila spolupráce 

s místními úřady. Začala se zde objevovat zajímavá paralela – stejně jako jsme se v prostředí NZDM nau-

čili ospravedlňovat existenci fotbálku, který nám pomůže dostat se s klientem do kontaktu, naučili jsme se 

v případě terénní sociální práce se seniory využívat doprovodů (k lékaři, na úřady, do návazných služeb), 

které se pro nás stávají rámcem pro vytvoření vztahu, mapování klientových potřeb a zjišťování možností 

spolupráce. Při práci s touto cílovou skupinou je podle nás důležité rovněž vzájemné vyladění se – uvě-

domit si vzájemné rozdíly v životním tempu, způsobu komunikace, životních zkušenostech, hodnotách, 

důvěře ve svět a lidi v něm. Ve vztahu (nejen) k seniorovi je terénní sociální pracovník tím, kdo klientovi 

naslouchá a spolu s ním identifi kuje jeho potřeby a vyhledává a nabízí možnosti jejich uspokojení. Nej-

větší rozdíl naší služby oproti službám sociální péče pak spatřujeme v tom, že naše služba se vydává 

klientům naproti a pomáhá jim jejich potřeby pojmenovat, zatímco na služby sociální péče se obracejí již 

ti klienti, kteří své potřeby zmapované mají. 

DVA PŘÍKLADY Z PRAXE

V rámci dne sociální práce, jehož smyslem je oslava sociální práce jako plnohodnotné profese a při-

pomenutí jejího společenského významu na institucionální, regionální, ale i národní úrovni, jsme uskuteč-

nili setkání cílových skupin, se kterými v lokalitách pracujeme. Došlo tak i k společnému setkání klientů 

NZDM se seniory a ženou bez přístřeší. Pracovníkům se zde podařilo vytvořit prostor pro vzájemné 

poznávání a pochopení. Pro klienty i pracovníky bylo setkání zdrojem nových témat, na která jsme mohli 

navázat v rámci naší další spolupráce. Začali jsme tak společně uvažovat o tom, jak se člověk může 

dostat na ulici, jaké možnosti se takovému člověku nabízejí, zda si za to může sám. Dospívající mohli 

poznat člověka bez domova osobně, čímž došlo k nabourání mýtu o tom, že jsou to neustále opilí lidé, 

kteří odmítají pracovat. Žena bez přístřeší se dostala do kontaktu s dospívajícími také v jiném kontextu – 

v rámci vzájemného rozhovoru, dříve byla zvyklá pouze na to, že ji dospívající slovně napadali. Setkání 

se seniory proběhlo v podobném duchu. Dospívající hrdě představovali svůj klub jako svůj osobní prostor 

a seznamovali seniorky s jeho vybavením, přibližovali jim náplň svého volného času. Následně s velkým 

zájmem poslouchali vyprávění seniorek o jejich životních zkušenostech, mezi něž patřil třeba i zážitek 

světové války. 

Nevidomý klient Petr sháněl někoho, kdo by mu pomohl s pracemi na zahradě. Po diskuzi pracovníků 

bylo navrženo klientovi z cílové skupiny mladých dospělých Petrovi mladšímu, zda by se nechtěl této 

práce ujmout. Proběhla mezi nimi vzájemná domluva pouze za asistence jednoho z našich pracovníků. 

Petr mladší tak mohl uplatnit své pracovní dovednosti, se kterými má v rámci běžného života potíže. Ce-

lou akci hodnotil velmi pozitivně, zamýšlel se významem práce s lidmi a nad tím, co mu pocit práce pro 

druhého přinesl. Již zcela bez asistence našich pracovníků se oba Petrové následně domluvili na další 

spolupráci – společném vyklizení sklepa a odvozu nepotřebných věcí do sběrného dvora. Důležitým mo-

mentem byl pro oba klienty prvek vzájemné pomoci v rámci jedné komunity. 
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Firma ako darca? To rozhodne nie!
...

Martin Simon, Juraj Bobula

Veľa ľudí, najmä nadšencov, sa s vervou púšťa do nových projektov. Majú chuť pracovať, pomáhať, 

meniť svet a nepoznajú prekážky. Asi je to dobre, ale každá iniciatíva skôr či neskôr narazí na stav, v ktorom 

sa vzdiali entuziazmu a ideálom a začne sa zameriavať na vlastné prežitie. To je napokon vo výraznejšej 

korelácii s dlhodobou a systematickou prácou s klientmi (užívateľmi našich služieb). 

V KASPIAN-e takáto situácia nastala, keď program v roku 2007 stratil väčšinového donora z USA a stál 

pred otázkou, ako ďalej. Poučenie bolo jednoznačné. Hneď od začiatku diverzifi kovať zdroje, nedovoliť, aby 

sa organizácia stala závislou od jediného darcu a snažiť sa o vzájomnú rovnováhu týchto zdrojov, prípadne 

tento pomer predikovať.  Aj preto v tom čase KASPIAN nadviazal doteraz existujúce partnerstvo s fi rmou, 

ktoré mu pomohlo prežiť a naštartovať novú éru. Začal hľadať v ziskovom sektore partnerov, ktorí by mu 

zdroje, ktoré potrebuje vedeli zabezpečiť. Zároveň tým celkom prirodzene začal aktívne vystupovať aj ako 

potenciálny partner pre ďalšie korporátne subjekty.

Advokátska kancelária Kinstellar (ktorej tím v tom čase pôsobil na trhu pod inou, globálnou značkou) 

mala už vtedy fungujúci program komunitného investovania, v rámci ktorého fi rma vyhradila fi nančné pros-

triedky na priame darcovstvo a na rozvoj dobrovoľníckych a darcovských aktivít, pričom mala na to vlastný 

vyhradený tím. Jasne defi novaný cieľ bol „pomôcť znevýhodneným skupinám, najmä mladým ľuďom, do-

siahnuť plnosť svojho potenciálu.” Projekt nízkoprahového klubu a terénnej práce (KASPIAN) do plnenia 

tohto cieľa zapadal, aj keď trvalo dlhší čas, kým tím komunitného investovania dokázal uchopiť zásady 

a zmysel nízkoprahu a odlíšiť ho od klasického voľnočasového projektu pre deti a mladých. 

Ľudia z fi rmy mali prvotnú veľmi dobrú skúsenosť s akciou, ktorú pre deti a mladých z nízkoprahu zor-

ganizovali: prekvapila ich rýchla a pružná komunikácia so sociálnymi pracovníkmi pri organizácii akcie, to, 

že neziskovka prišla na akciu „pripravená” a potešila pozitívna spätná väzba a poďakovanie KASPIANu 

po akcii. Začala sa budovať dôvera, a tak keď o polroka prišiel KASPIAN so správou o strate hlavného 

donora a potrebe fi nancovania v preklenovacom období svojho osamostatnenia, časť potrebných zdrojov 

zabezpečil práve tím pre komunitné investovanie. Právnici fi rmy zároveň pomohli pri vypracovaní a analýze 

stanov a zakladateľských dokumentov samostatného subjektu, či pri riešení vzniknutých otázok ohľadne 

oddelenia sa od pôvodnej materskej organizácie. Inými slovami: neziskový partner priniesol na stôl problém 

a fi rma, zvyknutá riešiť problémy každý deň poskytla nielen svoje vyhradené fi nančné zdroje, ale aj svoje 

know-how, expertízu a čas svojich ľudí.  

pojí se i s častým zájmem o to, co a jak děláme. Díky České asociaci streetwork jsme mohli vyjet na výjezdy 

za dobrou praxí a přímo jsme se tak podívali na praxi poskytování podobného typu služeb v Nizozemí a Belgii. 

Získali jsme oborovou cenu ČASovaná bota v kategorii Skokan roku, kterou vnímáme jako ocenění toho, že 

jsme se rozhodli vydat zajímavým a neprobádaným směrem. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout exter-

ní supervize vedené Mgr. Michalem Zahradníkem, v jejich průběhu nepřestáváme vlastní práci zpochybňovat 

a zároveň si potvrzovat, že jsme se vydali zajímavým směrem. Uvědomujeme si, že je před námi ještě dlouhá 

cesta, na které se máme hodně co učit. Zároveň se však nebojíme vlastních chyb, protože právě z nich se 

leckdy můžeme naučit nejvíc. 
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... Firma ako darca? To rozhodne nie! / Martin Simon, Juraj Bobula ...

SOM ZA - AKO NA TO?

Na prvé osobné stretnutie s povereným zamestnancom fi rmy (na začiatku budete zrejme hovoriť s ofi s 

manažérom, ejčárkou, či niekým od marketingu alebo, ako sa to vznešene nazýva, oddelenia internej komu-

nikácie) sa pripravte podobne ako na interview. Nebudeme tu opakovať všetky známe a ošúchané pravdy 

o dôležitosti sebaistého prejavu, úsmevu či čistých topánok. Bez ohľadu na to, s kým a o čom budete hovoriť, 

najdôležitejšie je, aby ste svojej práci a misii organizácie vynikajúco rozumeli, vedeli ju krátko, prehľadne 

a zrozumiteľne opísať a najmä vysvetliť ciele, ktoré ňou sledujete a aká je jej relevantnosť pre svet okolo 

vás. To všetko niekomu, kto pravdepodobne o nízkoprahu nikdy v živote nepočul, sám nemá problémové deti 

a nevie celkom, načo je komu nízkoprah. Ak vo svojom prejave nebudete skrývať nadšenie a  pridáte pár za-

ujímavých, racionálnych, inovatívnych a prieskumom podporených plánov do budúcnosti, či nápadov, ako by 

spolupráca s fi rmou mohla byť prínosom aj pre fi rmu samotnú, určite zaujmete. Minimálne rozmetáte na malé 

kúsky predstavu radového zamestnanca komerčnej fi rmy, že v neziskových organizáciách pracujú len zúfalci 

s nízkou mierou sebadisciplíny vo vyťahaných svetroch, ktorí presne ani nevedia, čo robia a ktorí sa snažia 

o kontakt s fi rmou len vtedy, keď niečo potrebujú, najčastejšie peniaze.

VÁŠ KREDIT
 

Nezisková organizácia má podobne ako fi rma svoje meno, prestíž, značku. Podobne ako fi rma ju buduje 

svojím správaním „na trhu”, teda svojím „produktom”, činnosťou, štýlom komunikácie, vzťahmi so zaintereso-

vanou verejnosťou a ďalšími neziskovými organizáciami.

Dobrá fi rma bude hľadať dobrú neziskovú organizáciu. Často nejde o dokonalosť, ani profesionalitu, ale 

o „zdravý rozum”. Firma pri stretnutí s neziskovou organizáciou zisťuje, či je táto nezisková organizácia pre 

ňu vyhovujúci partner / cieľová skupina, či zapadá do rámca toho, čo chce podporovať, či práca, ktorú robí, 

ňou ponúkané riešenia pre cieľovú skupinu dáva zmysel, je racionálne a dá sa v nej orientovať. Pri partner-

stve bude fi rma pravdepodobne zvažovať aj tieto otázky: aké by to bolo, keby sa na verejnosti spájalo meno 

a značka našej fi rmy práve s touto neziskovou organizáciou? Zvýšime si tým svoj goodwill, svoju hodnotu 

na trhu?

KOMUNIKÁCIA NAŠA KAŽDODENNÁ

Niekoľko rád, ktoré Vám môžu pomôcť pri komunikácii s fi remným partnerom:

 Včasná komunikácia predchádza zbytočným nedorozumeniam. Alebo ako sa ľudovo hovorí, „věci 

si vyříkejte” skôr, než začnú vznikať na jednej či druhej strane akýkoľvek pocit nedorozumenia, neúplného 

porozumenia, či čo je horšie skrývaného až otvoreného nepriateľstva, ba hostility.

 Prispôsobte svoju komunikáciu odvetviu, v ktorom fi rma pôsobí. Ak napríklad komunikujete  

s právnikmi, napíšte im email. Ak s reklamnou agentúrou, možno im viac informácií dá Váš facebookový 

profi l, web či trendové sociálne siete, ktoré používajú na komunikáciu kampaní ich klientov. Premýšľajte: 

kto sedí na druhom konci? Ako vyzerá? Koľko má času? Aký záujem sleduje? Aké problémy väčšinou vo 

svojej práci rieši? Pozor! Firemné systémy sú často striktne strážené čoraz užšou fi rewall ochranou. To 

znamená, že niektoré aplikácie, môžu byť na nich znefunkčnené, aby sa zabránilo zamestnancom „márniť 

čas” na facebooku alebo prezeraním youtube videí (okrem toho, že obrovské kvantá dát, ktoré tieto apli-

kácie sťahujú môžu zahltiť a spomaľovať fi remný systém). Preto - znie to paradoxne, ale je to tak - komu-

nikujte s fi rmou o tom, ktorý komunikačný kanál je pre ňu pri komunikácii s Vami najvhodnejší.

 Buďte priami, konkrétni a transparentní. Firemný partner skôr zareaguje na email typu „hoci sa nám 

podarilo za 8 rokov vybudovať klub, kde poskytujeme služby viac ako 500 mladým ľuďom ročne, tento rok 

sme narazili na neočakávané problémy pri... ktoré chceme riešiť takto... a hľadáme možnosti ako získať...” 

ako typu „naša nezisková organizácia hľadá fi nančnú podporu a pomoc”. Okrem toho, že druhý email 

pôjde takmer automaticky do koša, zahodíte aj svoju jedinečnú šancu fi rmu osloviť, zaujať jej pozornosť. 

Spolupráca s fi remným partnerom teda neznamená len benefi ty vo forme konkrétnej hotovosti, prípad-

ne služieb a produktov, ktoré nebudú neziskovú organizáciu nič stáť. Od fi rmy môže očakávať aj iné formy 

podpory:

Finančná - priame granty

 - asignácia dane 

 - fi nančné dary

Vecné dary (in kind) - napr. produkty alebo vyradená IT technika/autá, kancelársky nábytok a pod.

Dobrovoľníctvo  - manuálne (napr. natretie plota či vymaľovanie interiéru, upratanie priestorov atď.) 

 - „skills-based” (pomoc založená na expertíze jednotlivých zamestnancov: právne 

poradenstvo pro bono, preklady, pomoc s propagáciou, stratégiou, manažmentom, 

účtovníctvom, IT atď.)

Krátka vsuvka od Martina: „Osobne nerád hovorím o darcovstve, pretože obdarovaný v tomto procese naoko 

nepôsobí aktívne, zatiaľ čo darca je ten, ktorý má možnosti a očakáva sa od neho akcia, ktorá je v ideálnom 

prípade v prospech obdarovaného. Radšej používam spojenie fi remné partnerstvo, ktoré je už významom 

slova spolupráca, ktorá je v tomto vzťahu kľúčová. 

Pre neziskovú iniciatívu je dôležité, aby dokázala dobre a jasne pomenovať svoje potreby a pre fi remného 

partnera, aby tieto potreby refl ektoval, nechal si poradiť a efektívne zasiahol.”  

MÝTY O FIREMNOM DARCOVSTVE

 Firma pomôže organizácii

 Firma pomôže Vaším klientom. Ľudia vo fi rmách - ani fi rmy samotné nemajú záujem dotovať Vašu pre-

vádzku (na efektivitu ktorej môžu mať vlastný, často veľmi jasný názor), platy zamestnancov (hoci panuje 

všeobecné presvedčenie, že ľudia v neziskovom sektore „žijú z nadšenia pre vec samu” a peniaze nepo-

trebujú), ani réžie. Firma chce predovšetkým pomôcť zlepšiť život cieľovej skupine, s ktorou pracujete.

 Stačí sa úspešne predať

 Nestačí. Spolupráca s fi rmou nepríde sama, ani partnerstvo „nespadne z neba” za deň, týždeň, ba ani 

rok. Keď sa rozhodnete pre spoluprácu s fi remným partnerom a úspešne začnete spolu vzájomne komu-

nikovať, aktívne sa púšťate do dobrodružstva, do ktorého budete musieť nasadiť veľa síl a udržať ho pod 

kontrolou. Hlavne na začiatku môžete mať často oprávnený pocit, že vaša námaha je márna. 

 Firma je donor, my sme len príjemcovia

 Áno, ak sa nechcete vo vzťahu pohnúť ani o milimeter dopredu, toto bude váš model fungovania. V kaž-

dom inom prípade pôjde o vzťah dvoch strán - rovnocenných partnerov, z ktorých ani jeden nie je výluč-

ným „príjemcom” či „poskytovateľom” pomoci. Je to podobné ako napríklad komunikácia na sociálnych 

sieťach. V prvom momente nič nestojí, ale keď sa rozhodnete využívať ju, rýchlo zistíte, že ľudské zdroje, 

obsah a materiál, ktorý v komunikácii využívate je pre vás vo fi nále nemalým nákladom. Rovnako budete 

na vzájomnú komunikáciu a „eventy” s fi remným partnerom potrebovať ľudí, čas a aj peniaze. Preto si 

pred rozhodnutím pre budovanie partnerstva s fi rmou  potrebujete sami pre seba vyjasniť, aké budú Vaše 

náklady. Takéto rozhodnutie však určite stojí za to, najmä ak na druhej strane stretnete rovnako ochotného 

a seriózneho korporátneho partnera, ktorý vidí veci tak isto alebo aspoň veľmi podobne.

 Firma len čaká, že sa ozvem  

 Nič nie je ďalej od pravdy. Často treba veľa trpezlivosti, kým sa „dobúchate na tie správne dvere”. Navyše 

si fi rma stráži a zaoberá sa hlavne svojím podnikaním a ak aj má vyvinutý program CSR, pravdepodobne 

je vlak spolupráce s komunitou už dávno rozbehnutý a fi rma má svoje vyjazdené koľaje, spolupracujúce 

organizácie a vlastný systém podpory. Preto najmä na začiatku (prvé roky) strávite veľa času tým, že bude 

trpezlivo fi rme vysvetľovať, čo vlastne robíte, prečo to robíte a prečo práve ten spôsob, akým to robíte je 

najefektívnejší na dosiahnutie vami sledovaných cieľov. 

... Komunitní práce ...
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Firmy sú zvyknuté na informácie vyjadrené v číslach, každodenné riešenie problémov a prekonávanie 

výziev. Využite to a komunikujte odvážne. Používajte tabuľky, grafy, infografi ky. Do komunikácie investuj-

te čas a námahu - vyplatí sa vám.

 Komunikujte s oprávnenou osobou. Googlite, pýtajte sa priamo, hľadajte. Najmä vo väčších fi rmách 

je priamy kontakt so zamestnancom, ktorý má prípadnú komunikáciu s neziskovým sektorom, CSR, CR, 

CI či externé vzťahy vo svojej náplni práce na nezaplatenie a ušetrí Vám týždne emailového „pingpongo-

vania” a opätovného vysvetľovania toho istého na stretnutiach. Ak je Vaša organizácia nízkoprahom, exis-

tuje aj tak vysoká šanca, že tie isté veci budete aj tak hovoriť stále znovu a znovu (možno inými slovami), 

kým ich fi remný partner pochopí. Využívajte všetky priame kontakty na ľudí vo fi rmách, ktoré ľudia vo 

Vašej organizácii majú. 

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE NA KONIEC

Za sedem rokov, čo sa KASPIAN intenzívne a cieľavedome venuje komunikácii a rozvíjaniu spolupráce 

s fi rmami ako partnermi sa veľa naučil a veľa získal. Filozofi ou KASPIAN-u vždy bolo posúvanie know-how 

ďalším, preto lekcie, ktoré sa naučil aj v tejto oblasti ďalej ponúka vo svojom vzdelávaní Abeceda nízkoprahu. 

Partnerstvo má benefi ty aj na druhej strane: aj fi rma Kinstellar postupne veľa zistila o poslaní nízkoprahu, ale 

aj o nových a neštandardných možnostiach, ktoré môže efektívna spolupráca priniesť, ako aj to, že dobrá 

spolupráca môže priniesť aj reputačný benefi t v podobe viacerých nominácií a umiestnení na shortlist fi lantro-

pického ocenenia Via Bona Slovakia za podporu inovatívneho projektu či dlhodobej podpory komunity. Preto 

už ani pre Kinstellar, ani pre KASPIAN nie je vzájomný kontakt a práca na projektoch jednosmernou cestou, 

ale vybudovali si širokú dvojsmernú informačnú diaľnicu, postavenú na dôvere a pozitívnych skúsenostiach. 

Hoci táto diaľnica nebola postavená za rok a každého z partnerov stála veľa úsilia, rozhodne to stálo za to.

Kontakt: KASPIAN, občanske združenie, www.kaspian.sk
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Zkušenosti ze zahraničí jsou pro pracovníky v kontaktních a nízkoprahových službách vždy 

velkou inspirací.  Vzhledem k tomu, že v zahraničí je streetwork respektovanou a etablovanou 

metodou práce, je pro nás zajímavé zjišťovat, jaký je rozdíl a naopak jaké jsou podobnosti 

v práci našich a zahraničních streetworkerů.

Pro výjezdy jsme v tomto projektu zvolili země, které jsme „na zkušenou” již navštívili, jako 

je Belgie či Nizozemí, ale také země vzdálenější – Finsko, Velkou Británii a pro srovnání jsme 

si dojeli i k našim jižním sousedům do Rakouska. 

V této části publikace můžete najít zprávy ze stáží ze čtyř zemí. (Výjezd do Velké Británie 

se bude konat až po vydání publikace.) Zadáním pro účastníky bylo kromě popisu dobré praxe 

i zamyšlení nad tím, jak by se daly nabyté zkušenosti uplatnit v našich podmínkách. Věříme, 

že i pro Vás budou následující texty užitečnou inspirací nebo srovnáním s vlastní dobrou praxí.

Část II.

Píklady dobré praxe 
ze zahraničí
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Výjezd za�dobrou praxí do�Nizozemí
...

Michaela Burdová

MAASTRICHT

Maastricht, nejstarší nizozemské město a hlavní město provincie Limburk, leží na jihovýchodě země, mezi 

Belgií a Německem. Rozkládá se na obou březích řeky Mázy. Oba sousední státy – jak Belgie, tak Německo – 

jsou vskutku „co by kamenem dohodil” – do Belgie se dá z okrajových čtvrtí dojít pěšky za 10 minut, Německo 

je vzdálené cca 30 km. Není divu, že toto krásné historické město je vyhledáváno turisty, nevyjímaje ty, co 

vyrazili za zážitky změněného stavu vědomí. Místní univerzita navíc přitahuje mnoho mladých nadaných lidí, 

a tak město žije košatým kulturním životem.

Upravené úhledné domy a domky se spokojeně vyhlížejícími obyvateli, historické centrum plné restau-

rací, kaváren, galerií, klubů, rozsáhlá noční multimediální projekce na centrálním náměstí, jemuž dominuje 

impozantní Bazilika Sv. Serváce, starobylé kostely a věže, romantická nábřeží, stromořadí a rozlehlé zelené 

parky, kde lidé tráví volný čas sportem a relaxací, tisíce kol – všudypřítomných dopravních prostředků (mnoho 

starších lidí ovšem využívá k transportu po městě vozíčky na elektrický pohon ne nepodobné golfovým), umě-

lecké projekty ve veřejném prostoru, obchody s krásnými výlohami plnými luxusního zboží, čistota, čerstvý 

vzduch a příjemné klima a samozřejmě coffee shopy a pouliční dealeři marihuany, jsme přeci v Holandsku 

– tak se návštěvníkovi jeví Maastricht se svými 120 000 obyvateli. Výprava českých sociálních pracovníků 

znalých terénu svým vycvičeným okem pátrá po „klientech”. Na první pohled se zdá, že zde snad ani žádní 

nejsou...

ORGANIZACE TRAJEKT

Trajekt je organizace poskytující sociální služby lidem z Maastrichtu a okolí (tj. Heuvellandu) a jejím poslá-

ním je usilovat o plnohodnotný život obyvatel tohoto regionu.

Co se týče legislativního rámce, organizace Trajekt vychází ze zákona o sociální podpoře, jenž klade 

důraz na vlastní odpovědnost občanů. V souladu s tím Trajekt nabízí maastrichtským obyvatelům především 

poradenství a podporu nejen při řešení svých životních obtíží, ale také při realizaci vlastních akcí a aktivit, 

které rozvíjejí jak jednotlivce, tak sousedské vztahy a reagují na problémy různých městských čtvrtí. 

To je důležité východisko – lidé, s nimiž Trajekt pracuje, nejsou pasivními objekty sociální pomoci, ale – 

ať už je jejich sociální situace jakákoli – je na ně pohlíženo jako na sociálně odpovědné bytosti, které mají 

potenciál řešit nejen své vlastní potíže, ale také být přínosem pro své okolí, udělat něco pro ostatní a pozitivně 

ovlivňovat místní komunitu a spoluutvářet své sociální prostředí. K tomu Trajekt obyvatelům maastrichtského 

regionu poskytuje poradenství a podporu.

Sama organizace vnímá tento přístup jako inovativní. Jak říká naše průvodkyně Christina Mavridou, lidé 

jsou v Holandsku – bohaté a vyspělé zemi s vysokou životní úrovní a propracovaným systémem sociálních 

služeb – navyklí na přijímání pomoci, aniž by to předpokládalo vyvinutí vlastní aktivity. To, co organizace na-

bízí, jsou ale služby, nikoli přímá pomoc. „Samozřejmě, že sociální pracovník také pomáhá, ale nepřistupuje 

ke klientovi jako k nemocnému, hledá jeho schopnosti a silné stránky, mapuje možnosti a pomáhá klientovi 

s řešením jeho problému,” vysvětluje Christina. 

... Příklady dobré praxe ze zahraničí ...
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Silné a slabé stránky organizace

Mezi silné stránky organizace řadím kontinuitu, profesionalitu a vyvinutý cit pro profesní etiku. Dále 

propracovanou metodologii, silnou síť návazných služeb v rámci organizace a fungující spolupráci s ná-

vaznými institucemi. Klíčový je komunitní charakter sociální práce a princip empowermentu. Trajekt má 

v regionu bezesporu velmi silnou pozici a důvěru donátorů i klientů, včetně klientů potenciálních – běžných 

obyvatel. Celá organizace připomíná dobře promazaný stroj, v němž je každá součást kvalitní, nachází se 

na správném místě, ví, co má dělat, a dělá to zodpovědně a dobře. Velký podíl na tom má vedení organiza-

ce, nicméně nelze opomenout entuziasmus, odbornost a poctivost pracovníků v přímé práci. Oceňuji také 

pružnost, s níž organizace reaguje na aktuální problémy a otázky. Báječné je zapojení klientů do procesů 

v organizaci, např. do hodnocení kvality služeb.

Slabé stránky organizace je problematické na základě 5denní stáže posoudit. Kvůli hospodářské krizi 

v organizaci dochází ke změnám, se kterými se někteří pracovníci těžko vyrovnávají (a někteří proto dokon-

ce opouští zaměstnání) – např. zvýšený tlak na administrativu, která pracovníkům „ukrajuje” z hodin přímé 

práce, najímání pracovníků na krátkodobé kontrakty a ukončování či slučování některých projektů z důvodu 

nedostatku fi nancí. Avšak v porovnání s administrativním monstrem v podobě množství výkazů pro tu či 

onu instituci, průběžných, závěrečných a jiných zpráv, neprůhledným fi nancováním s minimální možností 

plánování dopředu a především nedůvěrou v odbornost sociálních pracovníků v přímé práci a neustálou 

nutností svou činnost obhajovat, kterým je vystaven průměrný český terénní sociální pracovník, se tyto pro-

blémy nejeví nijak mimořádné.

Hodnocení kvality

 V Holandsku je velmi důležitý profesní etický kodex, který stojí na prvním místě. Směr práce určuje 

také profesní organizace, která zajišťuje akreditované tréninky profesionálů a je platformou, kde se profesi-

onálové registrují a sdružují. Profesní organizace uděluje licence, pokud by pracovník nepracoval v oboru, 

licenci ztratí. 

Neexistují jednotné standardy kvality – holandská kultura je založená na individualismu. Přesto nějaké 

standardy existují – nicméně neurčuje je stát, ale organizace sama, případně ve spolupráci s donátorem či 

profesní organizací. 

Např. NAPYN je „National Association of Professional Youthworkers”, v celém Holandsku je 2700 

pracovníků, kteří pracují s mládeží od 15/16ti do 23 let, a 800 pracovníků se věnuje práci s dětmi ve věku 

6-15 let.

Součástí hodnocení kvality jsou reporty a šetření spokojenosti se službami, práci organizací kontrolují 

samotní lidé z cílových skupin prostřednictvím různých šetření.

Metodologie

Základními prvky sociální práce je individuální koučink, práce se skupinou, práce s komunitou a terénní 

práce, která je základem. Ve středu stojí práce se skupinou klientů, z níž pracovník „vytahuje” jednotlivé kli-

enty do pole individuálního koučinku. Pracuje-li naopak s více skupinami, může se práce přelévat do oblasti 

komunitní práce. V sousedství pracuje tým asi 20 pracovníků, který musí mít kvality vyváženy. 

Druhy poskytovaných služeb, jejich specializace a cílové skupiny

Trajekt působí v mnoha oblastech a nabízí širokou škálu služeb všem, od batolat až po nejstarší občany. 

Sociální práce se v Holandsku nespecializuje na cílové skupiny, ale na problémy a často má podobu koučo-

vání, kdy pracovník klienta podporuje v nalezení cesty k vlastním zdrojům a schopnostem. 

Zřetel je brán především na prevenci problémů – argument, který je velmi platný, jsou peníze: každé 

1 euro investované do prevence ušetří státu 3 eura, která by stála náprava škod a restriktivní opatření. Při-

pomeňme si známé paradigma 20:80, které říká, že 1/5 populace je ohrožena nepříznivou sociální situací. 

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem organizace Trajekt je dozorčí rada, která se skládá ze sedmi členů. Někteří členové 

dozorčí rady jsou nominováni radou organizace, jeden klienty. V čele organizace stojí dále ředitel s dalšími 

poradními orgány – „klientskou radou” a „radou organizace” (současná ředitelka Trajektu Anne Buskes má 

vzdělání jak ekonomické, tak v oboru sociální péče. V předchozím zaměstnání pracovala jako vedoucí so-

ciálních věcí na magistrátu města Tilburg). Následuje oddělení managementu – podpory řízení organizace, 

výzkumu a inovací, fi nančního řízení, personální oddělení a oddělení řídící podnikání organizace. Trajekt 

působí v pěti čtvrtích prostřednictvím integrovaných týmů po cca dvaceti odbornících pro každé „sousedství”. 

Henk Geelen, s nímž máme první den stáže dopolední schůzku v ústředí organizace a následně spo-

lečný oběd, formuje politiku Trajektu v oblasti spolupráce a má na starosti oddělení výzkumu a inovací. 

Kromě toho zastupuje Holandsko v projektu Dynamo International Streetworkers Network. Tento muž, 

vzděláním psycholog, je jakýmsi mozkem organizace, studnicí nápadů a chrličem nekonečné inspirace 

a inovátorských myšlenek, zkrátka zkušeným odborníkem, který svým obrovským vhledem a rozhledem 

organizaci a její práci jednak prezentuje veřejnosti a donátorům, jednak posouvá směrem dalšího rozvoje 

v reakci na aktuální témata. 

Henk není manažer ani nepracuje v přímé práci. Henk je konzultantem pro práci s mládeží, fundraiser-

em a především inovátorem. Říká, že v organizaci je vždy zhruba 20 % odpůrců změn. Henk však pracuje 

s 5 % zaměstnanců „vynálezců”. Zbytek pracovníků sice tento potenciál nemá, ale většina z nich se nechá 

pro nové myšlenky nadchnout a následuje je. 

Pracovníci v přímé péči jsou – s ohledem na své zaměření – kvalifi kací většinou sociální pracovníci, 

případně pedagogičtí pracovníci, pokud pracují s dětmi. Trajekt zaměstnává 180 pracovníků (z nichž asi 

110 jsou pomáhající profesionálové, zbytek tvoří management, technické profese apod.) a více než 900 

dobrovolníků – je tak největší dobrovolnickou organizací v regionu. Dobrovolníci jsou pro organizaci velmi 

důležití, bez nich by projekty Trajektu nebyly udržitelné. Dlužno dodat, že dobrovolnictví v Holandsku fun-

guje trochu jinak než v České republice – dlouhodobí dobrovolníci dostávají fi nanční podporu od státu, která 

stačí na pokrytí nákladů na živobytí, a mohou se tak i dlouhé roky soustavně věnovat dobrovolné obecně 

prospěšné činnosti. 

Dále Trajekt spolupracuje se školami a nabízí studentům stáže, jejichž rozsah a náplň závisí na vzdělá-

vacím programu studenta a stupni vzdělání. 

Finanční zajištění organizace

Holandsko je představitelem decentralizovaného státu – vláda rozděluje peníze do regionů, které s fi -

nancemi samostatně hospodaří prostřednictvím místních samospráv, a ty fi nancují sociální služby. Změna 

ve fi nancování by měla nastat od r. 2015, kdy fi nancování přejde na města. 

Práce s dětmi (child work) a mládeží (youth work) má velmi dobrou pozici – vláda chce do mladých lidí 

investovat. Čtvrtina sociálních pracovníků v Holandsku jsou pracovníci s dětmi a mládeží. 

Roční rozpočet Trajektu činí 9 mil. eur, které organizace čerpá během čtyř let. Víceleté fi nancování 

poskytuje organizaci možnost plánování. 90 % z tohoto budgetu přiděluje místní samospráva, 2-3 % jsou 

hrazena z projektů – jedná se o speciálně vyčleněné peníze přidělované na 1 rok za účelem řešení aktuál-

ních problémů a nepokojů. Zbývajících 7-8 % je získáváno prostřednictvím fundraisingu, což je práce Henka 

Geelena. Přirozeně, čím více peněz pochází z nezávislých zdrojů, tím větší svobodu to organizaci skýtá. 

Historie a vývoj organizace

Trajekt je organizací, která poskytuje profesionální sociální služby obyvatelům Maastrichtu již 25 let. 

To je dlouhá doba a tento fakt se odráží ve vnímání obyvatel maastrichtského regionu a jejich nahlížení 

na organizaci, které se jeví jako velmi pozitivní. Trajekt je ve městě dobře znám, takřka všichni místní lidé 

vědí, co a pro koho dělá, a kde se nachází kontaktní místa v jejich sousedství. Znají také „své” komunitní 

pracovníky, dodávku, kterou pracovník objíždí lokalitu, i logo organizace. Společnost chápe, že organizace 

dělá prospěšnou práci, a váží si toho. 
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Navštívená zařízení

1) Malování s dětmi - Kunstketel

Výtvarný ateliér je z větší části prosklený a z ulice působí vesele a barevně. Ve výloze jsou vystaveny 

různé textilní a keramické výrobky, na stěnách visí obrazy, mozaiky a plastiky. Uprostřed světlé místnosti se 

nachází velký stůl pro kreativní tvoření, kolem něhož pracuje 6 holčiček ve věku 6-12 let. Dívky vyrábí šperkov-

nici – dřevěnou krabičku ve tvaru srdce malují barvami a zdobí korálky a textilními aplikacemi. Aktivitu vedou 

Ralph Bollen, který je v Trajektu na dlouhodobé stáži, a mladá žena, učitelka výtvarných umění. V centru 

probíhají pravidelné volnočasové kreativní aktivity, my se seznamujeme s těmi, které jsou cílené na děti. Do-

chází sem děti ve věku 6-12, resp. 4-12 let, a dále mladší teenageři z programu Happy Kids ve věku 12-15 let. 

Aktivně trávit volný čas zde ale mohou také lidé středního věku, senioři či mentálně handicapovaní lidé. Pří-

ležitostně jsou v okolí organizovány akce komunitního charakteru, např. nedávný sousedský fotbalový turnaj. 

Cílem těchto aktivit je především setkávat se, spolupracovat a rozvíjet se prostřednictvím umění. Atmo-

sféra je velice milá, až rodinná, je vidět, že sem děti chodí rády. Tak trochu si to užíváme a tak trochu nás 

sžírá zvědavost, vyvolaná naší českou zkušeností – probíhá v centru ještě něco dalšího, co by připomínalo 

české pojetí sociálních služeb? „Děti, které sem do centra chodí, zde platí 1 euro. Jejich rodiče jsou vytíženi 

prací a nemohou s nimi trávit odpoledne. Školka a různé aktivity po škole jsou velmi drahé, proto chodí děti 

k nám do centra. Každá čtvrť má svoje centrum. Na malování chodí i dospělí ve věku kolem 40, 50 let. Ti jsou 

zase třeba nezaměstnaní a umění je rozvíjí, aktivizuje. Každá skupina má stanoven limit – když je kapacita 

naplněna, další zájemci nejsou přijímáni.” Ralph dodává: „Dnes nemají žádný problém, žádné těžkosti. Ale 

to neznamená, že je nebudou mít v budoucnu. Pokud se dostanou do takové situace, je pravděpodobné, že 

včas vyhledají pomoc.”

S tím nelze než souhlasit. Tyto aktivity mají výrazný preventivní a aktivizační rozměr, pozitivně ovlivňují 

rozvoj jedince a eliminují vznik, případně mírní dopady obtížné životní situace. 

Moji pozornost upoutal leták na dveřích, který obsahuje informace v arabštině a turečtině a nese poselství 

„BEZ DROG”. Přestože lokalita vypadá na první pohled poklidně, vyskytuje se zde drogový business a zrovna 

nedávno došlo opodál k vážnějšímu konfl iktu, který byl spojený s užíváním a prodejem drog. Leták vytvořila 

organizace, jejímž cílem je zvyšovat bezpečí v lokalitě. 

Co se týče informací o aktivitách nabízených v centru, ty se k cílové skupině dostávají hlavně prostřed-

nictvím letáků, program je vyvěšen na dveřích, takže si ho mohou přečíst lidé z ulice, a také na webových 

stránkách. 

Přemýšlím o tom, že v českých nízkoprahových klubech je náhled na volnočasové aktivity často poněkud 

pokřivený. V mojí mysli se objevují dva extrémy – buď kolem trávení volného času panuje jakási hysterie, 

neboť volnočasové aktivity mají punc čehosi méněcenného až nevhodného, nebo klub krom aktivit nic víc 

nenabízí, je tedy hernou, nikoli sociální službou. Ráda bych na čtenáře apelovala – neřešte to. Volný čas je 

náš nástroj a jako odborníci se rozhodujeme kdy, co, jak a proč použijeme. Je to tak v pořádku a není třeba se 

obhajovat, když s klienty hrajeme ping-pong, ani když v klubu nemáme fotbálek a šipky. 

2) Centrum pro dítě a rodinu (Christina a Monique)

Setkáváme se v Centru pro mládež – jakési obdobě českého NZDM – s Christinou Mavridou a její kole-

gyní Monique. Christina pracuje s mládeží a působí jako poradce při potížích s učením. Její specializace jsou 

dospívající starší 12 let. Christina zmiňuje, že častými výchovnými problémy jsou: „dítě moc křičí”, „nechodí 

včas spát” apod. Zdůrazňuje, že je třeba poznat klientův systém a rodinu, když je klient ještě malý. Jedině tak 

je možné s ním pracovat, až vyroste. 

Monique je sociální pracovnice, která poskytuje základní sociální poradenství a individuální pomoc všem 

cílovým skupinám. Otázky, které často s klienty řeší, jsou např. problémy se vztahy, rozvod, problémy spojené 

se zaměstnáním, více problémů najednou, domácí násilí – zde poskytuje konzultace obětem i agresorům. 

Konzultace jsou zdarma a jedná se o 1. stupeň pomoci – Monique neurčuje diagnózy, ale na základě infor-

mací zjištěných během konzultací přeposílá klienty k dalším odborníkům specializovaným na daný problém. 

Schůzku si klient předem domluví, denně má Monique 4-5 konzultací při pracovní době 32 hodin týdně. Z toho 

19-20 hodin představuje čas strávený s klientem nebo pro klienta a 6 hodin věnuje administrativě (zbývajících 

6 hodin pracuje Monique jako asistentka vedoucí, tato práce zahrnuje koordinování služeb). 

Nabízené služby mají preventivní charakter, potenciálními klienty jsou všichni z komunity. Důležité je po-

stupné a dlouhodobé budování vztahu, teprve po nějaké době klient přichází za pracovníkem s problémem 

To ale není vše – 5 % potřebuje skutečně specializovanou odbornou pomoc a 1 % se pohybuje zcela na okraji 

společnosti. 

Vezmeme-li v úvahu, že Maastricht má 120 000 tis. obyvatel, pak je 24 000 tis. z nich potenciálními kli-

enty sociálních služeb. Jeden pracovník přitom pracuje s cca 100 lidmi. (Nezapomeňme, že 25 % sociálních 

pracovníků se věnuje dětem a mládeži.)

Henk Geelen uvádí, že v Maastrichtu je asi 40-60 nitrožilních uživatelů drog (metamfetaminu, heroinu). 

„Všichni je znají a každý z nich navštěvuje zdravotní střediska.” „Bojíme se narůstajících sociálních nepoko-

jů,” říká dále Henk. Mluví o přílivu uprchlíků v minulosti a o přirozené segregaci dětí na základě etnické pří-

slušnosti a místa bydliště na tzv. „černých” školách. Až 60 % marockých přistěhovalců je v kontaktu s policií. 

Přestože Holandsko je vyspělou a bohatou západní zemí, sociální nerovnost i zde narůstá a prohlubuje 

se. Henk Geelen uvádí, že v Nizozemí žije 11 % dětí v chudobě, v Maastrichtu je to dokonce 1/6 dětí žijících 

v chudých čtvrtích, jejichž rodiny jsou závislé na potravinových bankách. „Ano, standard je zde vyšší, než 

v jiných zemích,” říká Henk, „ale pocit chudoby je všude stejný.” Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 

přitom vidí jako hlavní cíle sociální práce obecně. 

Organizace Trajekt poskytuje tyto služby:

 Základní sociální poradenství. Služba je určena osobám starším 18 let. Konzultace se týkají nejčastěji 

témat jako např.: 

• Vztahy: problémy s partnerem, s rodiči, s dětmi. 

• Pocity osamělosti či izolace. 

• Finance: zadlužení, nedostatečné příjmy. 

• Práce: problémy v práci nebo s kolegy, nezaměstnanost, handicap. 

• Krizové situace: úmrtí, rozvod. 

• Diskriminace, zneužívání. 

• Zdraví: stres, nemoc a jak se s nimi vypořádat. 

• Zprostředkování informací o dalších sociálních službách v oblasti vzdělávání či bydlení nebo o jiných 

formách pomoci.

 Svépomocná skupina pro lidi, kteří prožívají smrt životního partnera.

 Mediace.

 Komunitní kavárna „Buurtbrök”.

 Nízkoprahová centra pro mládež ve věku 16 až 23 let. V některých čtvrtích fungují mobilní centra. 

 Práce s dětmi. Tento typ služby zajišťují pedagogičtí pracovníci, programová náplň vychází z pedago-

giky volného času.

 Komunitní práce. Podpora místních komunit, pomoc v komunikaci s místními úřady nebo s pořádáním 

akcí, podpora při řešení lokálních problémů v sousedství.

 Centrum pro děti a rodinu. Služba má pedagogický charakter a reaguje na potřeby a otázky rodičů, 

které souvisejí s výchovou. Zahrnuje: 

• Home-Start – profesionální pomoc rodičům, kteří mají problémy s výchovou svých dětí. 

• Play Together: společné herní aktivity dětí a rodičů pod vedením vzdělávacího asistenta přímo v ro-

dinách. 

• Centrum Play Together: ambulantní centrum, kde mají rodiče se svými dětmi k dispozici didaktické 

hračky a odborného pedagogického pracovníka.

 Práce se seniory. Sportovní a kreativní aktivizační činnosti pro osoby nad 50 let. 

 Poradenství pro seniory. Otázky týkající se bydlení, bezpečnosti, stravy, domácí péče a služeb, fi nancí, 

zdraví nebo osamělosti. 

 RTV Maastricht. Televizní a rádiové vysílání připravované dobrovolníky.

 Sociální práce na školách. Konzultace jsou určeny žákům, ale i učitelům.

 Terénní práce. Služba je určena mladým lidem ve věku 16-23 let, kteří řeší více problémů zároveň.

 Práce s dospívajícími. Volnočasové aktivity pro děti ve věku 12-15 let. 

 Podpora dobrovolníků – koučování. 
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tak, že problém je v sestěhování nejchudších rodin na toto jedno místo. Denis mluví o tom, že výběr lokality 

k bydlení je řízen výší vašich příjmů – pokud vyděláváte málo, agentura, která byty přerozděluje, vám přidělí 

byt zde. Pokud vyděláváte více, byt zde naopak nedostanete, ani kdybyste chtěli. Tak dochází na jedné straně 

ke kumulaci chudých lidí v jedné lokalitě, na straně druhé vznikají „dobré čtvrti”, kde bydlí lékaři, právníci atp. 

Projíždíme vedlejší uličkou a lidé Denise zdraví, usmívají se a mávají na dodávku, Denis mává na „své” 

lidi. Velmi to na mě působí. Mladá maminka s kočárkem na Denise pokývá, pozdraví se. „Znám tu každého, 

od dětí po staré, „ říká Denis, „vidíš, támhleta mladičká. Tak mladá a kouří. Děti tu hrozně kouří.” Odhadem tak 

14letá slečna potáhne z cigarety a uvolněně se dává s Denisem do řeči. 

Jsme nyní na obrovském sportovním stadionu, který nechalo vybudovat město. Můžete si zde půjčit vyba-

vení a přijít si zahrát a zacvičit v podstatě jakýkoli sport. Denis sem chodí zakopat si s nudícími se dospívají-

cími. Je zde krytá hala a venkovní plocha, obrovský fotbalový trávník a na něm několik hřišť – ani je nestihnu 

spočítat, veliký běžecký ovál, kurty, posilovací venkovní stroje. Vcházíme do haly, Denis nás bere do půjčovny 

sportovního vybavení a – jak jinak – s každým se zdraví. Dva chlapíci v půjčovně po nás pomrkávají, zatímco 

potahují ze svých cigaret (uprostřed sportovního areálu přímo v srdci haly!), vydávají dětem dresy, míče. Jsme 

lehce šokováni. Jak tímto nádherným velikánským sportovištěm, které je pro místní k dispozici zdarma (pokud 

nejste celý tým a nechodíte pravidelně – pak si za přátelský poplatek můžete plochu pronajmout), tak místní 

benevolencí ke kuřákům. S úsměvem si Denise dobíráme, ať se nediví, že tu děti kouří, když tu kouří všichni, 

půjčovna sportovního vybavení voní jako tabáková fabrika a line se z ní cigaretový kouř. 

Smráká se, dokončujeme prohlídku čtvrti. Ze všeho toho, co jsem viděla, vystupuje slovo „vztahy”. „Jsem 

sociální pracovník, ale neřeším složitá témata,” říká Denis. „Na to jsou v organizaci jiní odborníci. Já znám 

dobře svoji lokalitu, svoje lidi a moji lidé znají mě. Když je něco trápí, probereme to a já jim dám kontakt, nebo 

jim pomůžu domluvit schůzku. Vím o všem, co se tady v sousedství děje.” 

5) Hudební projekt Malberg (Music Group Malberg)

V Malbergu nás čeká ještě hudební večer pod vedením učitele z místní konzervatoře, která se na tomto 

hudebním projektu podílí. Skupina se schází každé úterý v čase 18:00–20:00. Zkouška je v plném proudu, 

jeden chlapec bubnuje na elektronické bicí, další hraje na klávesy, dívka zpívá na mikrofon společně s chlap-

cem, lektor hraje na kytaru. Je zde asi 6 teenagerů, 1 maminka coby obecenstvo a 1 kontaktní pracovnice. 

Denis, který nás doprovází, se dává s ženami do řeči. 

Lektor skladbu strukturuje od základu tak, že zadá rytmus bubeníkovi a ukáže mu, jak ho zahrát. Troje 

klávesy slouží jako univerzální hudební nástroj – jedny hrají s efektem houslí, další jsou klasické piáno a třetí 

slouží jako podklad, kde hráč tvoří s různými efekty hudební plochy. Kromě elektronických bicí jsou zde ještě 

bubny „kotle” s paličkami a další perkusní nástroje. Lektor zvuk ladí na mixážním pultu, zpěváci mají k dis-

pozici stojany s mikrofony. Skupina nás bere mezi sebe a každý dostáváme do ruky nějaký hudební nástroj. 

Lektor každému hráči pomůže najít správné tóny a rytmus, šikovnější si ho najdou sami. Hrát tímto způsobem 

je velice snadné, zvládne to opravdu úplně každý, kdo dokáže mačkat 4 klávesy pořád dokola. Přesto je ale 

výsledek úchvatný. To, co vzniká, je skutečná hudba, společný projekt, komunikace, vzájemná souhra. Z tváří 

dospívajících chlapců a dívek (ale i našich) lze vyčíst jistý druh povznesení, naplnění a štěstí. Cítím, že jsou 

na sebe hrdí, oči jim září nadšením a zaujetím. Nikdo nevyrušuje, neprotestuje, nehádá se. Lektor pracuje 

s dynamikou, dovede skupinu až k úplnému ztišení, a pak, když vše takřka utichne, dá signál a všichni opět 

společně a procítěně energii vygradují v závěrečné části. Na uvolněných tvářích se zračí emoce, úsměvy, 

extáze. Tyto děti nepotřebují drogy – prožívají právě tak silné prožitky, že jsou jimi zcela omámené. 

Je konec zkoušky, chvíli konverzujeme a pomáháme lektorovi sbalit aparaturu a nástroje. Aparatura je 

zapůjčená ze zmíněné konzervatoře, Trajekt zajišťuje prostor a klienty. Jeden mladý – cca 16letý – muž 

pouští na mobilu jakousi skladbu. Lektor nám vysvětluje: „Tenhle kluk složil písničku a poslal ji jednomu vel-

mi známému popovému zpěvákovi z Německa. A on ji teď hraje! Hraje jeho skladbu.” „To je vážně super!” 

uznale pokyvujeme, zatímco mladíkova tvář září hrdostí, ale ne pýchou. Není to naposledy v Maastrichtu, 

co přemýšlím o místním pojetí komunitní sociální práce – komunita, to je skutečný život. Ne centra, kde jsou 

koncentrováni „klienti” a jejich problémy a platí zde jiná pravidla, než v okolním světě. Snažíme se pomáhat 

klientům řešit jejich problémy a ono to nefunguje? Dobře, někdy to funguje více, někdy méně, jenže stále udr-

žujeme jakýsi umělý konstrukt. Pracujeme s tématy odděleně od kontextu. Přitom našim klientům často chybí 

to nejdůležitější, nejzákladnější – místo, kam by mohli patřit, přijetí a pocit, že jsou důležití, užiteční, že mohou 

něco dokázat, a když to dokáží, že to mohou naučit druhé. A že „ti druzí” z dané komunity to vidí, protože jsou 

celého procesu svědky. Možná máte pocit, že hraní na kytaru není tak důležité jako nalezení brigády nebo 

a chce ho řešit. Další možností že, že klienta do poradny pošle jeho praktický lékař. Služba může být poskyt-

nuta anonymně, pokud si to klient přeje. O setkání pracovník vyplňuje protokol, který je samozřejmě důvěrný. 

Centrum pro dítě a rodinu je platforma, která vznikla z iniciativy městského úřadu a sdružuje několik 

organizací. Trajekt má v kompetenci právě první stupeň pomoci – provádí intake, tzn. první setkání, při němž 

dochází k focusingu a zpřesnění klientova problému tak, jak ho sám klient vidí. Během setkání je vytvořen 

seznam priorit, pracovník dává klientovi prostor a vede ho k nalezení správného řešení svého problému. Zna-

mená to, že každý pracovník Trajektu je automaticky součástí Centra pro dítě a rodinu. V Centru se pracuje 

s dětmi a mladými lidmi do 23 let. V případě mladých dospělých obvykle rodiče přicházejí s problémem se 

svým potomkem, který stále žije v rodičovské domácnosti, avšak nikterak se na jejím chodu nepodílí.

Úkolem pracovníka je pojmenovat obtíže a vést klienta tak, aby si sám pro sebe vybral vhodnou cestu. 

Problémy, kterými se v rámci Centra pro dítě a rodinu pracovníci Trajektu zabývají, jsou např.: 

 hry a internet, prevence nebezpečí na internetu,

 pochybnosti při výchově dětí,

 poradenství začínajícím rodičům, 

 školní šikana – introvertní děti, outsideři, děti se sebevražednými sklony, poradenství pro rodiče,

 těhotenství,

 tipy pro rodiče, jak vychovávat děti se zaměřením na pozitivní výchovu.

Existuje holandská obdoba českého OSPOD – jmenuje se Úřad péče o mladistvé (Offi ce of Youth Care). 

Tato instituce je státní a má na starost děti do 18 let. (V roce 2015 přejde fi nancování pod město a tato instituce 

bude zrušena, její práci převezme platforma Centrum pro dítě a rodinu.) Podstatný rozdíl oproti naší praxi je 

ale v tom, že klient absolvuje s pracovníkem Úřadu péče o mladistvé maximálně 5 schůzek, načež je přepo-

slán dál do návazných (nestátních) institucí. Trajekt tedy vždy ověřuje, zda je klient registrován v této službě 

a zda není v programu jiné organizace, o čemž vede úřad evidenci. Pokud tomu tak je a klient již byl jinde 

zařazen do programu, pak je odmítnut. 

Toto je velmi inspirativní způsob předávání informací o klientovi a delegování úkolů na organizace, které 

mají ke klientovi blízko, aniž by docházelo k dublování služby. I v Maastrichtu je však tento systém nový a te-

prve si na něj jednotlivé strany – včetně města – zvykají, je však skvělé, že iniciativa od města vzešla a že 

má smysl. 

3) Komunitní kavárna Buurtbrök

Dopolední program zakončujeme obědem v Buurtbrök – komunitní kavárně, kterou vedou za podpory 

Trajektu dobrovolníci. V kavárně se setkávají lidé z místní komunity a pořádají se zde různé komunitní akce 

(např. tradiční marocká kuchyně – vaření v podání marockých matek). Můžete si zde za symbolický peníz dát 

sendvič, tradiční holandskou zeleninovou kaši s klobásou, kávu a další občerstvení, poklábosit venku na slu-

níčku se sousedy nebo si zapůjčit nějakou hru či se věnovat navlékání korálků, pletení a dalším kreativním 

činnostem, záleží na vás, co z věcí, které jsou volně dostupné k zapůjčení, vás osloví. 

4) Komunitní sociální práce (Youth Center & Meet the Neighborhood)

Autobus nás doveze do čtvrti Malberg, kde máme schůzku s komunitním pracovníkem Denisem. Zde 

vidíme poprvé maastrichtské sídliště. Místní „paneláky” se táhnou kolem hlavní silnice, po které jsme přijeli, 

domy jsou upravené a ty nejvyšší mají max. 7 pater, spíše však méně – čtyři pět. Vydáváme se pátrat, kde 

sídlí Trajekt, avšak po fázi bloudění se pouštíme do kontaktu s místními, snad nás nasměrují. Skutečně, pán 

ve středních letech při slovu Trajekt ztělesňuje porozumění a s úsměvem nás odesílá směrem k místnímu ob-

chodnímu domu. Tam opět zaváháme, a proto se vydáme k partě snědých mladíků v teplákách, od níž se line 

do dáli marihuanový odér. V krátkosti si vyjasníme, že nesháníme drogy, ale Trajekt, a skupinka nám okamžitě 

přátelsky ukáže, že je přímo naproti nám. 

Místní sídlo organizace je veliká moderní budova – ostatně, všechny budovy jsou zde moderní, čtvrť je 

totiž nově vystavěná. Komunitní sociální pracovník Denis je usměvavý komunikativní chlapík ve středních 

letech menšího vzrůstu. Jeho angličtina není vůbec špatná, přesto je ale vidět, že s ní dost bojuje, velmi se ale 

snaží. Denis není žádný nováček, je vidět, že má v terénu něco nachozeno. Sedáme do dodávky – jakéhosi 

mikrobusu s logem Trajektu – s níž objíždí terén. Denis nám ukazuje čtvrť, vidíme, že hned za „paneláky” jsou 

další menší „sousedství” s menšími řadovými domky. Tato čtvrť má pověst problémového místa. Zajímá nás 

proč. Domy jsou nové, ulice čisté a žádný pouliční gang není v dohledu. Přes jazykovou bariéru věc chápu 
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vyřízení si občanského průkazu. Ten pocit je špatný. Občanka je občanka, brigáda brigáda a kytara kytara. 

Nesrovnávejme, co je důležitější a co méně hodnotné v sociální práci. Berme v potaz, co je skutečně důle-

žité pro klienta. Co když prostě nemá důvod hledat si brigádu ani vyřizovat doklady, přestože ví, že by měl? 

Pojďme s ním pracovat na tom důvodu, na jeho vztazích s okolím a k sobě samému. Možná si skrze hraní 

na kytaru uvědomí vlastní hodnotu a začne na sebe být hrdý. Možná si díky tomu najde brigádu, aby se mohl 

svému zájmu více věnovat, nebo se rozhodne dostudovat školu, protože se mu zvýší sebevědomí. Třeba se 

díky hudbě naučí dávat a přijímat, pochopí, kdy je důležité se prosadit a kdy upozadit, aby vynikl druhý. Nebo 

najde způsob, jak vhodně vyjádřit své pocity.

Domnívám se, že hudba má při práci s lidmi veliký rozvojový potenciál a velmi vhodná může být právě 

při práci s dospívajícími. Obsahuje totiž určitý cyklus, který je podstatou přechodových rituálů, které mladým 

lidem pomáhají porozumět své proměně v dospělé – chlapec či dívka jsou nejprve vytrženi z běžného proží-

vání něčím, co je zaujme. Zájem je prvním předpokladem, dalším krokem je učení a trénink. Pokud se vydají 

touto cestou, po nějakém čase bolestných začátků přijdou první úspěchy. Aby byla cesta úspěchu završena, 

je ale důležité se o to podělit se svým okolím, okolí to musí vidět, slyšet, uznat a ocenit. Tímto způsobem 

rosteme. A v tom je také síla komunity. 

6) Projekt „Zahrada” (Gardens Project)

Probouzíme se do slunečného rána a vydáváme se na setkání s Leonem Banserem, který vede projekt 

komunitní zahrady. Jedná se o pruh země za řadovými domky, který obhospodařují místní lidé. Vítá nás 

skupinka mužů, každý se věnuje nějaké práci. Leon se nás ujímá a naše výprava sociálních pracovníků se 

poměrně nadšeně zapojuje do pracovních činností. Zatímco rýpeme záhony a prostříháváme keře, dovídáme 

se bližší informace. Prostor, který patří jakémusi obchodnímu centru, byl nevyužívaný, a tak vznikl nápad 

vytvořit zde záhonky, kde by lidé společně pracovali a pěstovali zeleninu. Nápad se podařilo prostřednictvím 

Trajektu prosadit a nyní sem může kdokoli přijít s projektem pomáhat. Na zahradu dochází pracovat jak mladí, 

povětšinou nezaměstnaní, tak osoby s duševním onemocněním nebo děti ze sousedství. Občas přijdou i lidé 

závislí na drogách, ti ale prý většinou dlouhodobě docházet nevydrží. Zahrada má stále punc divokosti, nic-

méně je velmi příjemná a naše nálada – už tak velmi dobrá – se smysluplnou manuální činností ještě zlepší. 

Leon je sympatický starší muž, zahradník a zkušený pracovník, který dlouhá léta vedl volnočasové aktivity 

s dětmi. Má vlídnou tvář, smysl pro humor a příjemným způsobem z něj vyzařuje svobodomyslnost, stejně 

jako přirozená autorita podpořená s léty nabytými životními zkušenostmi. Mládí Leon prožíval v éře hippies. 

Dáváme si pauzu a nabídnuté občerstvení, diskutujeme, Leona velmi zajímá moje práce s romskými dětmi 

a mládeží. Mě zase velmi zajímá tato zahrada, jeden podobný projekt se snažím v centru Prahy rozjet. Ačkoli 

to v nitru vím, je pro mě důležité VIDĚT, že smysl to má, i když pozemek není pěstitelsky lukrativní a vy nesklí-

zíte po první sezóně bedny plné zeleniny. Smysl má činnost sama, ne její výnosy. Hodně mě zaujme nádherný 

kus nábytku v kůlně s nářadím. „Tenhle stůl vyráběl jeden chlapík z recyklovaného dřeva,” komentuje Leon, „je 

ohromně šikovný.” Stůl je vyrobený z palet, tedy volně dostupného materiálu. Představuji si, jak skvělý pocit 

má člověk, když vdechne život něčemu, co by se jinak vyhodilo, věc má praktický účel, je krásná a ještě ji 

všichni obdivují a autor vidí, že udělal něco prospěšného pro ostatní.

Děti, s nimiž pracuji, se začaly do našeho projektu komunitní zahrádky, jehož myšlenka vznikla v létě 

2013, zapojovat spontánně. Jsme s projektem na začátku, přesto jsou již vidět určité pokroky. Z počátku se 

děti chovaly odmítavě, sekaly rýčem do žížal, štítily se hlíny a nechápaly, proč by měly něco dělat „jen tak”. 

Často se snažily vyvolat konfl ikt a odcházely ve vzdoru. Přesto ale chodily dál, braly do rukou nástroje, říkaly 

si o práci a chtěly pomáhat, jen nevěděly jak. Vždy jsme pro ně našli nějaký lehký úkol, ze kterého pak měly 

radost, postupně přestávaly zabíjet vše živé, co v hlíně našly, a já se velmi těším na další zahradnickou sezó-

nu, v níž chceme vyrábět zahradní nábytek z palet, stavět komunitní venkovní pec a zasadit květiny, bylinky 

a zeleninu. 

Ráda bych se inspirovala a pokusila se do projektu zapojit širší komunitu, např. starší lidi, maminky na ma-

teřské dovolené s dětmi a nezaměstnané, což se již (i když zatím v malé míře) částečně dařilo a pro klienty 

NZDM to představovalo velmi pozitivní kontakt se společenským prostředím na neutrální půdě, a to půdě 

v pravém slova smyslu.

7) Play Together

Projekt Play Together má nové zázemí v centru, které funguje krátce – od dubna 2013 (prostor ještě 

donedávna sloužil jako obchod a následně ho získal Trajekt), služba má však dlouhou historii. Podstata tkví 
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v tom, že pracovníci navštěvují rodiny, které např. nemají doma dostatek prostoru, kvalitní hračky (nebo vůbec 

nějaké) hračky, v rodině se vyskytují konfl ikty, rodiče nemají na děti dost času nebo je v rodině hodně dětí. 

Pracovníci Trajektu do rodin přichází a přinášejí hračky s sebou, učí rodiče, jak s dítětem správně komunikovat 

a jak si společně hrát. Cílem je motorický, sociální a emocionální rozvoj dětí ve věku 2-6 let (podmínkou pro 

práci s rodinou je, že alespoň jedno dítě musí být ve věku 2-6 let).

V minulosti běžel zvláštní projekt zaměřený na rodiny „travelerů” a další projekt na rodiny žijící v běžných 

domácnostech, tyto projekty byly ale sloučeny z důvodu nedostatku fi nancí. V současné době je v programu 

Play Together ve formě návštěv domácností celkem 10 rodin, dalších 17 rodin čeká v pořadí na volného vyško-

leného dobrovolníka. Projekt personálně zajišťují 2 profesionálové, 3 studenti a 3-4 dobrovolníci. 

Pro dobrovolníky jsou zajištěny speciální přípravné kurzy. 

Co se týče výkazů dat, eviduje se počet dětí a počet rodičů, jimž byla poskytnuta služba. Rodiny mohou, 

pokud chtějí, zůstat v anonymitě, pokud však sdělí svoji adresu nebo nějaký kontakt, mohou dostávat pozván-

ky na skupinové aktivity. 

Ambulantní centrum představuje zázemí, které je vybavené kvalitními didaktickými hračkami, jež jsou 

volně přístupné, a rodiče s dětmi, kteří do centra přicházejí, si je mohou libovolně půjčovat (a samozřejmě 

vracet zpět na své místo). Pracovníci mají pedagogické vzdělání, jsou připraveni poskytnout odbornou radu 

a stimulují děti i jejich rodiče. Zpravidla do centra dochází maminky, ale občas zavítají i tatínkové. Centrum je 

otevřené 2x týdně vždy 2 hodiny, dále zde probíhají různé skupiny určené maminkám, a to v čase, kdy jsou 

děti ve škole. „Jediná pravidla jsou: hrajte si společně a ukliďte, než odejdete,” říká Chrisje Bruijnzeels, vzdě-

láním předškolní pedagožka a starší zkušená pracovnice.  

Služba Play Together je také součástí platformy Centrum pro dítě a rodinu a pomáhá rodičům zvládat 

lehčí problémy s výchovou svých ratolestí, tzn. poskytuje rodičům poradenství se zaměřením na prevenci. 

V centru jsou rodičům k dispozici informační letáčky o službách poskytovaných Trajektem i návaznými insti-

tucemi. Takovou návaznou službou je např. Home-Start, který koordinuje jiná kolegyně Chrisje – jedná se 

o dobrovolnický program, kdy dobrovolníci navštěvují rodiny a pomáhají matkám s jejich potřebami. Další 

nabízenou službou je videotrénink. 

Velmi důležitý je etický aspekt práce, což vnímám po celou dobu stáže. Chrisje to shrnuje krátce a výstiž-

ně: „Pokud jdeme do rodiny, jsme zde na návštěvě a důležité je vytvořit si s rodinou vztah. Vždy se jako první 

ptám, zda si mám zout boty. V Holandsku se nezouváme, ale rodiny imigrantů, s nimiž také pracujeme, mohou 

mít jiné zvyklosti. Tím, že se zeptám, zda se mám zout, dávám najevo respekt a lidé to ocení. Vstupujeme 

do cizí domácnosti, jsme hosty a to je velmi důležité si uvědomit. Respekt je to hlavní. I když máme na věci 

jiný názor než rodiče – kdo jsme, abychom radili a říkali, jak věci mají být?” 

8) Nízkoprahové centrum pro mládež (Youth Center), Trefcentrum Wittevrouwenveld

Po nabytém dni se mi hlavou honí mnoho myšlenek (pokusím se je ještě shrnout v závěru). Vracíme se 

do centra pro dospívající (obdoba českých NZDM), které jsme již jednou viděli prázdné, nyní zde ale máme 

schůzku se sympatickým pracovníkem jménem Tobias Vermin a těšíme se, že uvidíme přímou práci s mlá-

deží. 

Očekávání se naplňují – v centru je několik dospívajících (cílová skupina je 16-23 let), na herní konzoli 

„paří” fotbal, vyhrává Tobias. S úsměvem se na nás ohlédne a spiklenecky prohodí: „Tohle je nejoblíbenější 

část mojí práce – jediný moment, kdy můžu svým klientům pěkně nakopat zadek!” Tobias je zkušený pracov-

ník, který má velký talent navázat a udržet kontakt. Je to to zvláštní nadání být blízko a přitom mít odstup. 

Chování pracovníka je naprosto neautoritativní a klienti ho respektují. Po dobu naší návštěvy se objeví asi 10 

klientů. Nejvýraznější je upovídaný Marokánec, který neustále vypráví kovbojské historky, v nichž nechybí 

zbraně, honičky a zranění, kouří jointy a popíjí pivo. Kontakt s pracovníkem se odehrává venku před (resp. za) 

centrem, kde je vchod do klubu. V jisté chvíli všichni mladí zmizí dovnitř (pracovník nejeví žádné stopy obav), 

ptáme se, zda mohou klienti kouřit marihuanu uvnitř centra. Pracovník se smíchem řekne, že ne, a rázně, 

avšak vlídně, skupinku pošle kouřit ven. Klienti se smějí, zkusili to, nedojde k sebemenšímu napětí ani kon-

fl iktu. Nedávno se prý některé kolegyni stalo, že měla velký konfl ikt s klienty, dokonce došlo z jejich strany 

k agresi – házeli po ní kameny. „Mě se to nikdy nestalo,” krčí rameny Tobias. „Respektuji je a oni mě.”

Tobias pracuje v klubu sám a sám si také strukturuje svoji práci a do určité míry i pracovní dobu. Má 

otevřeno odpoledne do 18:00, pak zavře a jde domů, sní si něco k večeři a přijede zpět otevřít na 20. hodinu. 

Klienty si zve na určitý čas po menších skupinkách, aby s nimi mohl lépe pracovat. Říká, že poslední dobou 

musí vyplňovat výkazy, které dříve psát nemusel. Výkazy jsou totiž důležité pro fundraising, který je v době 

hospodářské krize v popředí zájmu organizace. To je jediný moment, kdy je na něm znát mírná nespokojenost. 

„Raději bych se soustředil jen na klienty,” konstatuje pracovník. 

Náš známý – marocký kovboj – se svěřuje se svými problémy, zejména obrovským zadlužením, které mu 

brání v tom uzavřít dlouhodobý vztah a rodinu. Vypráví také o různých problémech se zákonem. Je evidentně 

starší, než ostatní klienti. „Pracujeme s mladými do 23 let. Jemu je 30, jenže má mentalitu dospívajícího a taky 

se tak chová, takže s ním pracuji také,” komentuje pracovník. 

Co se zařízení klubu týče, prostor je tak akorát velký a v podstatě prázdný. V jednom koutě se nachází bar, 

dále je zde velikánský gauč, plátno a PlayStation a v dalším rohu fotbálek. Víc evidentně není třeba. 

9) Prezentace o závislostech

Poslední den stáže otevírá preventistka Pauline Heuperman z organizace Mondriaan. Její cílovou skupi-

nou jsou teenageři a studenti středních škol, zejména ti s nižším intelektem. Prevence začíná na základních 

školách v posledních dvou ročnících. Pozornost je věnována také vzdělávání rodičů – ti se učí např. rozezná-

vat rozdíl mezi závislostí a experimentem. 

64 % dětí má první zkušenosti s alkoholem ve věku 12-13 let. Obvyklý postup mladistvých v požívání 

alkoholu je ten, že se opijí doma a pak vyrazí ven, což je narůstající trend. 

1 z 10 15letých kouřil za poslední měsíc marihuanu, z toho 1 ze 3 kuřáků kouří ve škole nebo před školou. 

V Holandsku mohou mladí lidé pít alkohol od 16 let, od 18 mohou navštěvovat coffee shopy. 

Dalším problémem, s nimž se někteří dospívající potýkají, je závislost na online hrách, internetu a sociál-

ních sítích. Hráčství je problematické asi u 7 % chlapců (tzn. hrají 6 a více hodin denně). 

Pauline rozebírá podrobně problém s tzv. designer drugs, tj. smart drugs, který je velmi podobný jako 

v ČR. V r. 2011 se objevilo 41 nových drog, především metamfetaminů, DMT a dalších – tyto drogy se hojně 

užívají především na party a festivalech. Probíhá testování drog, aby se zjistilo, co je jejich skutečným obsa-

hem – někdy obsahují jen kofein, jindy opravdu nebezpečné látky. Dříve se dalo jezdit testovat přímo na party, 

to však bylo vládou zakázáno jako příliš pro-drogové. Nyní tedy musí lidé drogy nosit do kanceláře a pracov-

níci je posílají na rozbor. Zneužíván je také lék Ritalin, který je předepisován dětem s ADHD. Problémem je 

také GHB, jež se užívá v tekuté formě a lze se jím velmi snadno předávkovat, čímž může nastat kóma, zástava 

srdce a smrt, droga je navíc vysoce návyková. Droga je populární, protože má stejné účinky jako alkohol, 

avšak vyprchá do 12 hodin a není po ní kocovina. Užívají ji hodně ženy nad 26 let. Tvrdé drogy jsou mladými 

lidmi většinou vnímány negativně stejně jako jejich uživatelé, populární jsou však extáze a kokain. 

Od roku 2008 jsou zakázány různé přírodní drogy, houby, šalvěj divotvorná, halucinogenní kaktusy, aya-

huasca a další. 

Co se týče problematiky coffee shopů – prodej marihuany je v nich legální, ale pěstitelé nemohou prodá-

vat do coffee shopů. Zajímavostí je, že droga není v coffee shopech daněná. 

Pualine a její kolegové se věnují prevenci, např. mají stánek na karnevalu, kde návštěvníci řeší různé 

kvízy, plní úkoly jako třeba běh ve speciálních brýlích, kromě zhlédnutí transparentů a vtipných fotografi í se 

zde mohou také naučit základy první pomoci. Ve školách mají edukativní programy pro žáky, pro rodiče a pro 

učitele. Zaujala mě též kampaň, kdy se rodiče nechali vyfotografovat se svými dětmi, přičemž rodiče mají 

na ruce tetování s nápisem např.: „Nedám svým dětem alkohol.”

U problematických uživatelů drog se zabývají tzv. indikovanou prevencí, nejedná se však o léčbu. Pro 

15leté a starší existuje v Holandsku léčba závislosti na marihuaně, přičemž někteří uživatelé kouří až 26 jointů 

denně. Je to o to problematičtější, že množství THC v marihuaně stále stoupá a některé rostliny obsahují 

až 32 % THC. Existuje snaha takové konopí ilegalizovat, však se také tomuto druhu konopí říká „amnezia”. 

Vezmeme-li v úvahu, že v 70. letech byl obsah THC asi 7 %, je tento nárůst obsahu THC skutečně obrovský. 

10) Vaření s dětmi

Naši stáž zakončujeme v Daalhofu, kde je jak klub pro dospívající (youth work), tak pro děti (child work). 

Klub pro starší je momentálně na cca 3 týdny zavřený. Je to z onoho důvodu, který zmiňoval Tobias – došlo 

k incidentu, kdy klienti na pracovníky házely kameny. Klub pro děti, tzn. do 12 let, je v suterénu a je mi na něm 

velmi sympatické, že se dovnitř chodí oknem, které ústí na krátké schodiště. Dnes je na programu vaření 

s dětmi, děti přijíždějí na koloběžkách, umývají si pod vedením pracovníků ruce a pouštějí se do krájení masa 

a zeleniny. Každé dítě má svoji maličkou pánvičku wok a skupinky sdílí vařič, kde smaží svůj díl masa a ze-

leniny. 

Atmosféra je velmi přátelská, sympatický, mladý, potetovaný pracovník je v obležení holčiček, které ho 
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zcela „hltají”. Je zde přítomna i maminka s malým kojencem. Loučíme se s Daalhofem a loučíme se také 

s Trajektem a Maastrichtem. 

ZÁVĚREM

Ze stáže jsem si přivezla hodně inspirace, ale také hodně otázek. Na některé jsem hledala odpověď 

průběžně, na některé si teprve musím odpovědět. Kardinální otázkou je, jak aplikovat v českém prostředí to 

funkční, když naše země má odlišný kontext než Holandsko? Jenže není smysluplné zaměřovat se na problé-

my, ale na to, co funguje. Proto si představuji ideální stav a hledám způsob, jak ho docílit. 

Hledám způsob, jak docílit dobré spolupráce s městem, krajem, lokálními institucemi. Sociální pracovníci, 

s nimiž jsem se na stáži v Holandsku setkala, měli jedno společné – zdravé profesní sebevědomí. To mi v ČR 

někdy chybí. Máme v Čechách tendenci kritizovat špatná rozhodnutí druhých, stěžovat si na „mocné” a přitom 

se cítit bezmocně. Lidé obvykle věří tomu, co říkají, proto pokud budeme věřit tomu, že jsme bezmocní, bu-

deme takoví a bude taková i naše sociální práce. Budou nás tak brát i kraje a města. A tak jsem si dala před-

sevzetí, že budu mít na paměti, že my jsme ti odborníci znalí terénu, a proto my víme nejvíce o problémech 

a možných řešeních. A tímto způsobem že budu utvářet realitu – jako sociální konstrukt. Když někdo moji práci 

nebude brát vážně, budu s ním mluvit tak, jako kdyby ji vážně bral a pokládal ji za zcela nepostradatelnou. Při 

tom je důležité mít na paměti (a na jazyku) fakta a příběhy. Fakta v dnešní době znamenají především peníze. 

Je dobré mít spočítáno, kolik peněz ušetří investice do prevence. Vždyť kdo by nechtěl ušetřit! Je důležité 

(a kromě toho, že je to efektivní, je to též efektní) brilantním výpočtem určit počet sociálních pracovníků pro 

danou lokalitu a stát si za tím s naprostou samozřejmostí. Ale lidé se ptají také na příběhy a touží je slyšet. 

Dopřejme jim dobré, hluboké a pravdivé příběhy. 

Hodně jsem si také uvědomila určitou rigiditu, která je v porovnání s Holandskem v Čechách patrná. Málo 

diskutujeme a přinášíme málo inovativních řešení. Když se objeví nějaká inovace, je to zpravidla něco, co bylo 

před 10 lety kritizováno jako úplná hloupost. Nebuďme ustrašení a zkoušejme nové přístupy, vymysleme to 

jinak a analyzujme výsledky. Možná si tak ušetříme 10 let.

Další otázka, která se objevuje, je otázka cílových skupin. Zdá se, že v zahraničí je velmi funkční model 

pracovníků specializujících na danou problematiku, nikoli na cílové skupiny. Máme být specialisty? Nebo mít 

spíš všeobecný rozhled? Je jisté, že veškerou problematiku neobsáhneme a ani by to nemělo být naším cílem. 

Naší specializací je dle mého názoru vztah – pracujme na něm, věřme svým klientům a dávejme jim to najevo. 

Můžeme jim dodat sebedůvěru, pocit, že něco mohou dokázat, že mohou změnit svoji situaci. Důležité jsou 

malé změny. 

Důležitá je komunitní práce a práce s rodinou. Naši klienti nejsou izolované částice ve vakuu. Žijí v systé-

mu, a chceme-li poznat klienta, musíme poznat jeho systém. Bez toho aniž bychom s ním byli v kontaktu, to 

nepůjde. My máme důvěru klientů, jejich rodičů, blízkých osob, my jsme mezi klienty a komunitou. Pokud tu 

důvěru nemáme, uvažujme o ní tak, jako bychom ji měli, a ona přijde. Kdo, když ne my, by měl vést dialog tam, 

kde vázne? I malý krok může být průlomový. 

Jak říkám, z Holandska jsem si přivezla hodně inspirace, ale paradoxně jsem tam neviděla nic „zvláštní-

ho”. A to je ono – zvláštní a výjimečné jsou právě ty nejobyčejnější věci, jako je vaření nebo kreslení s dětmi, 

jako je práce na zahradě s lidmi ze sousedství. Jako je naučit rodiče hrát si se svými dětmi. Nebo naučit 

teenagery tvořit společně hudbu. Moje předsevzetí je: nestydět se za obyčejné věci. Vím, proč je dělám, 

a zpravidla vedou k cíli, když se nad nimi člověk zamyslí. 

Stáž mi také připomněla nutnost zamýšlet se neustále nad etikou naší práce. Pokud mám nutkání někomu 

radit, možná je na čase zeptat se, zda si nemám „zout boty”. 

Výjezd za�dobrou praxí do�Belgie
...

Vanda Zemanová, Jan Frühbauer

„Terénní práce je odvětví starající se o veřejné blaho a taková práce má jako hlavní cíl usilovat o blaho pro 

každého, neboť každý má na něj právo. Pouze společnosti, která o toto usiluje, si můžeme vážit.”1

Model preventivních sociálních služeb v terénu byl v devadesátých letech v české kotlině takřka neznámý. 

Průkopníci české terénní práce se při vzniku tohoto odvětví inspirovali v západní Evropě, zejména v Anglii, 

Německu a zemích Beneluxu. Belgie je jednou ze zemí, kde má terénní práce dlouhou tradici, vždyť příští rok 

oslaví své třicáté výročí. Kulturně je tato země v mnoha ohledech odlišná, i přesto však může být pro české te-

rénní pracovníky cenným zdrojem inspirace. Samotné informace ve výzvě České asociace streetwork načrtly 

obrázek terénních programů, ve kterých terénní pracovník pracuje s kýmkoliv, kdo vyžaduje nebo si zaslouží 

jeho pozornost, přičemž nehledí na omezení přesně daných cílových skupin, tak jak je známe u nás. Pro nás, 

zakotvené do těchto škatulek dětí a mládeže, bezdomovců a drogových uživatelů, je to taková výzva, že ne-

zbývalo, než si belgický komunitní terén jet pozorně prohlédnout. Jak se terénní pracovníci vyznají ve všech 

svých cílových skupinách2? Jak jsou schopni každé poskytnout to, co potřebuje? Co znamená to oprávněné 

blaho, o kterém jsme četli v úvodní citaci? A hlavně, kdo jsou ti zranitelní Vlámska, kteří jsou v centru pozor-

nosti terénních pracovníků? To byly otázky, které při pročítání informací výzvy vyvstávaly. Stáž byla, věřím, 

dobrým způsobem, jak na ně odpovědět. 

„Gasten” – klíčové slovo celého výjezdu. Takto jsou označováni jedinci, které terénní pracovníci kontaktují. 

Níže bude toto slovo ještě zmíněno a vysvětleno. Přesto v textu budu používat český termín uživatel, a ne 

termíny jako host, parťák nebo známý, které by fi lologicky odpovídaly více. Důvod je čistě pragmatický, čtenář 

si bude umět představit, o kom se píše.

VLASTROV

V roce 1990 vznikla organizace VLASTROV, tzv. „umbrella organization”, resp. zastřešující organizace, 

která v současné době sdružuje terénní pracovníky z Bruselu, Limburgu, Gentu (východní Flandry), Oostende 

(západní Flandry) a právě z Antverp. Celkem zastřešuje 85 organizací. Financována je jak na úrovni vlámské 

vlády, tak na úrovni měst. Jejím hlavním úkolem je zajišťovat metodickou podporu pracovníkům, propagovat 

terénní práci a obhajovat osoby, se kterými se v rámci terénní práce pracuje (tzn. osoby bez přístřeší, ohrože-

nou mládež, uživatele návykových látek, přistěhovalce, prostituty/ky atd.; zjednodušeně všechny osoby, které 

se nacházejí v obtížné životní situaci).

Terénní sociální práce v Belgii však prochází neustálým vývojem, a tak se v současné době nerozděluje 

na práci s jednotlivými cílovými skupinami, ale soustředí se na práci s celou komunitou. Pracovníci pracují 

s opravdu širokým spektrem osob. Dle jejich slov to přineslo mnoho pozitiv – již se nestane, že by někoho 

museli ze služby odmítat. Svou oblast, kde pracují, znají opravdu dobře. Zároveň zjistili, že je tento přístup 

efektivnější a levnější, než kdyby poskytovali služby pro každou skupinu zvlášť. Na druhou stranu již neznají 

tak důkladně konkrétní cílové skupiny (např. dříve věděli, co dělají dospívající, kam chodí do školy, jak tráví 

čas, věděli o nich téměř vše), nyní toho vědí o něco míň. 

1/ Cis Devaele, koordinátor asociace Vlastrov.
2/ Rozumějme „cílových skupinách” pouze z našeho úhlu pohledu, oni mají jen tu jednu - „zranitelné”.
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METODY

Vlastrov se v roce 1995 postaral o poskytnutí metodického rámce, který je přijímán jako standardizovaný 

model práce s uživateli terénu. Tento rámec byl následně vtělen do metodické příručky o přibližně devadesáti 

stranách, která je mezi pracovníky známá jako De Bijbel (Bible)3. Tato příručka uvádí zejména 4 body, které je 

nutné zohlednit při poskytování terénní práce. Těmi body jsou vize, cíle, vztah, techniky práce.

Vizí terénního pracovníka je pomoc při zajištění důstojného života jedince, se kterým pracuje. Důstojný 

život znamená zejména zajištění rovnováhy mezi třemi složkami: sociální právo, solidarita a osobní hodnoty. 

Do sociálního práva se zahrnuje právo na volbu a vykonávání zaměstnání, ochrana zdraví, právní pomoc, 

právo na bydlení apod. Zde se autoři nechali inspirovat novelizací belgické ústavy z roku 1994, v níž tato 

sociální práva byla defi nována. Od práv každého člověka pak autoři přechází k solidaritě, která z jednotlivce 

činí člena širší skupiny a vybízí ho, aby byl partnerem v interakci s ostatními jednotlivci. Vedle obecných práv 

a vzájemné solidarity nakonec chybí už jen osobní hodnoty, které může jedinec svobodně vyznávat. Vize 

belgického terénního pracovníka se nám po přečtení tohoto odstavce formuje do zajištění obecně známého: 

liberté, égalité, fraternité.

Cílem terénní práce je postupné navazování kontaktů s uživateli, což pomůže vcítit se do jejich situace. 

Navíc je to příprava na proces motivace k převzetí zodpovědnosti opět do svých rukou. Pracovník je také 

prostředníkem mezi uživatelem a veřejností. V neposlední řadě je jeho cílem upozorňovat společnost (místní 

autority) na konkrétní fenomény, se kterými se na ulici setkává. Hlavní je ale pravidelný kontakt, který vede 

k profesionálnímu vztahu. 

Prioritou terénní práce je pak vplynout do kontaktu s uživateli, být s nimi ve vztahu a tak dělat svou práci. 

To je srovnatelné s českým pojetím sociální služby. Oproti nám však není cílem pracovníků v první řadě pomo-

ci, zlepšit klientovu sociální situaci, podpořit ho v jednání. Cílem je poslouchat, podporovat je, zabavit je. Být 

tam pro ně. Vzhledem k tomu, že vztah je centrálním bodem terénní práce, budeme se jím zabývat v průběhu 

celé zprávy. Metodici však současně volají po profesionálním odstupu. Pracovník tak udržuje vztah, který je 

pečovatelský, respektující, bezpodmínečný a obsahuje profesní zanícenost. 

Na závěr metodika ukotvuje systém technik, které terénní pracovník během působení na ulici může využít. 

Tento systém práce se výrazně neliší od českého modelu. Pracovník zejména kontaktuje svého uživatele (na-

bízí rovnocenný vztah, poskytuje mu zpětnou vazbu nebo informace), nabízí návazné služby se společností 

(zájmové skupiny, úřady). Následně může poskytnout společnosti informace o stavu situace na ulici (potřeby 

uživatelů, komunit, rizika apod.).

1) ANTVERPY ANEB JAK JSOU DŮLEŽITÉ DOBRÉ VZTAHY 
S PŘEDSTAVITELI MĚSTA

Antverpy byly naší první zastávkou, Vlastrov zde zastřešuje organizaci Astrov. Průvodci nám tu byli koor-

dinátoři Luc Martens (Astrov) a Erik Castermans (Vlastrov). 

Příklady poskytovaných služeb v Antverpách

 Centre of General Social Work (CAW) – organizace, která vznikla spojením několika menších. Za-

jišťuje provoz kontaktního místa pro nejzranitelnější osoby ve věku 12–25 let. Náplní jejich práce je 

poskytování psychosociální podpory lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Zranitelnost je 

zde vnímána zejména v kontextu sociálního vyloučení, jako je bezdomovectví. CAW poskytuje podpo-

ru také prostřednictvím emailu, telefonu nebo chatu (http://www.cawantwerpen.be/).

 General Social Work Residential – noclehárna pro osoby bez přístřeší, je zde poskytován základní 

servis. Pracovníci se snaží navázat s příchozími vztah, který je prostředkem pro další práci s nimi. 

V zimních měsících se počet lůžek navyšuje. 

 De Plataan – komunitně zaměřené místo, kde poskytují bydlení na delší dobu (většinou maximálně 

na rok), platba za ubytování je závislá dle příjmů daného člověka (v průměru však platí 600€/měsíc).  

 Ambulantní forma poskytování služeb osobám bez přístřeší – jedná se o místo, kde jsou přícho-

zím během dne poskytovány základní služby (možnost umýt se, najíst, uschovat si do uzamykatelných 

skříněk věci, které přes den nepotřebují).

3/ Straathoekwerk – Een actieve werkvorm, 2010.
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 Streetcornerwork – terénní sociální práce ve 13 oblastech Antverp. Každou má na starost jeden pra-

covník. Podrobněji viz níže. 

 Outreachwork – od streetcornerwork se liší tím, že je vykonávaná „na objednávku” města. Pokud se 

děje někde nepořádek, jsou povolaní outreachworkeři, jejichž cílem je dosáhnout toho, aby bylo nepo-

řádku zamezeno (např. odsun uživatelů návykových látek z náměstí). Město je většinou spokojené, že 

původci nepořádku již nejsou vidět. Streetcornerworkeři a outreachworkeři vycházejí tedy z rozdílných 

principů, a proto se jejich způsoby práce někdy kříží. Pokud jsou ale outreachworkeři bývalými street-

cornoworkery, bývá s nimi spolupráce úspěšnější. 

Free clinic

Služba pro uživatele návykových látek (dále NL), která v sobě zahrnuje jak výměnu injekčního materiálu 

(ale i dalších pomůcek pro aplikaci), tak i poradenské služby, terapii, substituční léčbu (metadonem – o jiné 

substituční léčbě jsme v Belgii ani neslyšeli) a zdravotnickou péči (praktický lékař, psychiatr). Poskytuje tedy 

široké spektrum profesionální a multidisciplinární pomoci ambulantní formou. Základním předpokladem pro 

práci s uživateli je fi lozofi e harm reduction. Mezi další aktivity patří indikovaná prevence a sociální integrace 

klientů. 

Základním posláním Free clinic je zlepšení fyzického a duševního stavu uživatelů a také pomoc a podpora 

v oblasti sociální. Pracovníci pomáhají klientům stabilizovat jejich situaci, tzn. pomáhají jim při hledání práce, 

s vyřizováním sociálního zabezpečení apod.).

Při naší návštěvě jsme se byli podívat v místnosti, kde probíhá výměna injekčního materiálu. Na rozdíl 

od ČR probíhá pouze ambulantní formou. Uživatelé si zde mohou vyzvednout zdarma nejen jehly, ale i další 

pomůcky (kontejnery různých velikostí, alobal, lžičky, fi ltry apod.). Jehly jsou k dostání v různých velikostech 

(pro ty, kteří si vpichují NL do třísel, mají např. větší atd.). Primárně by měla probíhat výměna za použité 

stříkačky, ale v praxi tomu tak spíš není. Během našeho pobytu zde jsme viděli dva uživatele, kteří dostali 

plnou tašku toho, co potřebovali, aniž by donesli něco použitého. Hlavní myšlenkou je, že pro uživatele je 

bezpečnější nedodržovat tuto podmínku příliš striktně. Použité injekce sbírá po ulicích tzv. „needle patrol”. 

Ta se skládá jak z dobrovolníků, tak i z klientů. Kolem kliniky jsou také 3 kontejnery. Pracovníci by chtěli, aby 

jich bylo ve městě víc, ale představitelé města to zakázali, protože jsou toho názoru, že by to podněcovalo 

další lidi k užívání NL.

Noclehárna De Biekorf 

Noclehárna a denní centrum zaměřené na osoby bez přístřeší, které však mají problém se dostat do dal-

ších ubytoven (často je u nich k bezdomovectví přidružená závislost na návykových látkách nebo jiná psychi-

atrická diagnóza). Noc zde stojí 2,5 €, mohou se zde vysprchovat a najíst (večer a ráno). 

 Prostředí De Biekorf na mě působilo velmi příjemně. Prostory byly uklizené (včetně WC). Postele se zde 

převlíkají každý den! Klienti musí každý den měnit postel – což má zamezit tomu, aby se zde příliš zabydleli. 

Na pokojích mají povoleno pít či užívat nealkoholové NL – samozřejmě pokud dodrží pořádek a neruší ostatní. 

Pracovníci však zajišťují také pravidelný program – v pondělí a v pátek. V pondělí není předem napláno-

vaná aktivita, záleží vždy na domluvě. V pátky jsou aktivity organizovanější. Protože jsme v De Biekorf byli 

v pondělí, viděli jsme méně organizované aktivity – pracovníci s klienty hráli různé společenské hry, povídali 

si s nimi nebo s nimi hráli i stolní fotbal. Celkově na mě De Biekorf působila klidným dojmem, hlučnější zde 

byl pouze jeden z klientů (s psychiatrickou diagnózou). Velmi mě překvapilo to, že zde nebyl cítit v ČR typický 

„bezdomovecký” zápach. Všichni klienti byli čistí, upravení, měli umyté ruce. 

Straathoekwerk, resp. streetcornerwork, resp. terénní sociální práce

Nyní se budu věnovat podrobnějšímu vymezení straathoekwerk, tzn. terénní sociální práci v kontextu 

hostitelské organizace VLASTROV, která je vlastně takovým gró jejich práce.
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Principy streetcornerwork

Streetcornerwork je profesionální pracovní metoda, ve které je kladen důraz na úctu k cílové skupině, 

k jejím hodnotám a normám. Práce na ulici vychází ze 4 základních principů:

 Aktivní přístup, tzn. aktivní oslovování všech členů komunity na různých místech (ulice, náměstí, 

kavárny, prádelny, MHD, ale i v domovech obyvatel města).

 Integrovaný přístup – služba není zaměřena na jednu cílovou skupinu, ale na celou komunitu, je 

poskytována všude tam, kde se obyvatelé komunity nacházejí (viz bod výše).

 Pozitivní přístup – práce s klienty se zaměřuje na jejich schopnosti a potenciál, a ne na jejich problé-

my a nedostatky. Klienti jsou bráni takoví, jací jsou, pracovníci si váží jejich potřeb, hodnot, ale i jich 

samotných. 

 Strukturální přístup – to, co se děje na ulici, je vnímáno jako faktor, který ovlivňuje jak politickou re-

prezentaci, tak úředníky, ale i veřejné mínění. Terénní sociální pracovníci tak usilují svou prací o to, aby 

se lidem v komunitě žilo dobře. 

Na rozdíl od České republiky je v Belgii zvykem, že se pohybuje na ulicích, resp. mezi svými hosty (tímto 

termínem jsou v Belgii označováni klienti) sám jeden pracovník. Pracovníci nejprve důkladně poznávají svou 

lokalitu, nelze proto úplně popsat konkrétní techniky a způsoby práce, protože tyto se odvíjejí jednak od spe-

cifi k dané lokality, tak ale také od osobnosti daného pracovníka. Každý z nich má jiné pozadí, vzdělání a jiné 

zkušenosti, které ovlivňují způsob jeho práce. 

Předpoklady pro efektivní terénní práci

Jak jsem již nastínila výše, důležitým předpokladem pro terénní sociální práci je velmi dobrá znalost loka-

lity (pracovníci na to mají v tomto ohledu opravdu čas, pozorování a poznávání lokality může trvat i půl roku 

či rok). Dále je velmi důležité znát dobře svojí komunitu, což se děje prostřednictvím navazování kontaktů, 

interakcí s cílovou skupinou a aktivním přibližováním se k ní. O navázané vztahy je pak nutné dobře pečovat, 

prohlubovat kontakty. 

Dalším předpokladem nebo faktorem, který má vliv na terénní práci, je prostředí. Cílem proto je, aby pra-

covníci podporovali členy komunity v sociální solidaritě navzájem, a to prostřednictvím vytváření širší podpo-

ry, pořádáním společenských akcí a prostřednictvím podpory vlastní iniciativy klientů. Výsledkem je pevnější 

vazba mezi klientem a jeho prostředím. Pracovník se musí dále snažit o propojování členů komunity, pořádat 

skupinové aktivity atd. Důležitá je také kontaktní práce s klienty, která by měla mimo jiné vést k lepšímu sebe-

poznání, ke schopnosti seberefl exe a k učení se odpovědnosti a nezávislosti. 

Pracovníci by se měli zasazovat také o to, aby byla v jejich lokalitě dostupná sociální péče, poradenství 

atd. Měli by umět dobře prezentovat svojí práci, aby je respektovali jak představitelé města, tak celé komunita. 

Současná situace v Antverpách

Doba, kdy jsme Antverpy navštívili, nebyla pro pracovníky příliš přívětivá, ba právě naopak. Od ledna roku 

2015 došlo ze strany města k velkým škrtům v rozpočtu, a již tehdy pracovali pracovníci s vědomím toho, že 

jich od nového roku nebude 13 pro 13 oblastí, ale že zde zbydou pouze pracovníci 4.

Dle slov pracovníků je to zejména kvůli tomu, že ve městě zvítězila v posledních volbách pravicově orien-

tovaná strana. Na základě diskusí, které jsme nad tímto tématem vedli, jsem došla k názoru, že významným 

faktorem pro škrty města byl také ten fakt, že se pracovníkům nedaří najít s představiteli města společnou řeč. 

Po prvních rozepřích pracovníci ztratili trochu zájem s městem jednat, myslí si, že nejde nalézt kompromis. 

Proto se domnívám, že by měli znovu zkusit jednání s městem navázat, zkusit lépe vysvětlit svoji službu, 

srozumitelně přednést její důležitost a význam, možná i doložit efektivitu jimi poskytovaných služeb. 

Villa Voortman aneb nízkoprah pro osoby s duální diagnózou

Villa Voortman, resp. Vila Vilekula, jak jsem si pracovně toto místo pojmenovala, sídlí ve vyloučené oblasti 

města Gent (správní centrum vlámské provincie Východní Flandry). Byla pro mě jedním z míst, která na mě 

zapůsobila asi nejvýrazněji svou velmi příjemnou atmosférou, uspořádáním a výzdobou prostor, fi lozofi í.
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Vila je místem, kde se mohou scházet lidé, kteří se ve svém životě potýkají s duální diagnózou. Výcho-

diskem pro vznik takového místa bylo to, že se lidé s duální diagnózou těžko dostávali do běžné psychiatrické 

péče právě kvůli duální diagnóze. Zažívali tak často pocit selhání a bezmoci. Dalším východiskem je proto 

sociální psychiatrie. Filozofi e tohoto nízkoprahového denního stacionáře je založena na potřebě lidí někam 

patřit, být schopen udržovat vztahy s ostatními lidmi, být užitečným a dál se rozvíjet. Vila je místem, kde jsou 

lidé s duálními diagnózami vítáni a především zcela respektováni. Důraz je kladen na posílení sociálních do-

vedností, účast a sociální zakotvení. 

Vila je otevřená každý všední den od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne. Stejně jako je to u nás 

v NZDM, mohou návštěvníci vily přijít kdykoliv v tomto čase. Záleží zcela na nich, kolik času během týdne 

ve vile stráví. Většina návštěvníků však přichází téměř každý den. Je tomu tak zejména proto, že se jim zde 

dostává přátelského přijetí, vila je klidným místem, kde se cítí jako doma a kde mohou uspokojit svou potřebu 

sociálního kontaktu v bezpečném prostředí. Mohou se zde potkat a bavit jak s přáteli, tak s pracovníky. Ná-

vštěvníci i pracovníci jsou k sobě navzájem velmi tolerantní. 

Pracovníci vily nabízí hostům různé nepravidelné aktivity, které jsou však zcela dobrovolné. Většinou je 

nějaká aktivita uspořádána alespoň jednou týdně. Nejčastěji v podobě hudební či taneční aktivity, kreativního 

workshopu, výtvarné aktivity apod. Každý návštěvník, který do vily přijde, se může zúčastnit skupinových 

aktivit nebo si pro sebe najít klidné místo. 

Co je ve vile pravidelné, je společné vaření a setkání pracovníků s návštěvníky. Přípravu oběda má na sta-

rost vždy jedna osoba, která za něj zodpovídá. Pokud je potřeba, vezme si k ruce nějaké pomocníky, někdo 

z přítomných prostře stůl. Kdo chce na oběd přijít, musí to předem nahlásit a po jídle zaplatit (2€/oběd).  Setká-

ní pracovníků s hosty je pak ústředním bodem, protože vstupy, výstupy a zpětná vazba z těchto setkání mají 

zásadní význam pro práci s klienty. Na setkáních se také společně plánují týdenní aktivity, je zde tak prostor 

se svobodně vyjádřit k programu a demokraticky ovlivnit jeho strukturu.  Hosté zde mají k dispozici výtvarné 

dílny, dále společenskou místnost, místnost s televizí pro promítání fi lmů, zahradu, ale také místnost s postelí 

pro odpočinek (pokud za sebou mají např. probdělou noc). Obecně je vstup pod vlivem zakázaný, pokud se 

tak ale přece jen někdy stane, je tato místnost vhodná také jako „chill-out”, aby nově příchozí nerušil ostatní 

návštěvníky. 

Pracovníci vily se snaží své hosty také podporovat v tom, aby zůstávali v kontaktu i se zdravotnickou péčí 

a s běžnou společností. Proto využívají často práci dobrovolníků (zpravidla umělci či studenti). 

2) OOSTENDE ANEB TERÉNNÍ PRÁCE U MOŘE

Posledním městem, které jsme během stáže navštívili, bylo pobřežní město Oostende. To bylo zároveň 

prvním místem, kde jsme potkali také pracovníky, kteří zde působili méně než jeden rok.  Stejně jako v dosud 

navštívených městech, i zde pracovali nejdříve s jednotlivými cílovými skupinami. Od roku 2003 však pracují 

také s celou komunitou.

Tam, kde má tramvaj 70 km dlouhou trať

Stejně jako v ostatních městech, i zde je kladen důraz na navazování vztahů s „hosty”, které jsou založe-

né na vzájemné důvěře (pracovník dává klientovi informaci o tom, že vše, co mu sděluje, je důvěrné; svolení 

od klienta musí dostat i v případě, že by chtěl danou informaci sdělit svému kolegovi). Pracovníci mají za úkol 

poznat svou lokalitu a její obyvatele a zjišťovat také jejich potřeby, aby se mohla dál rozvíjet síť služeb. Jednou 

z povinností pracovníka je proto formulovat návrhy vztahující se ke zlepšení situace klienta prostřednictvím 

zabezpečení dostatečného spektra návazných služeb. 

Z mého pohledu funguje spolupráce mezi jednotlivými službami velmi dobře. Pracovníci se navzájem dobře 

znají. Snad i proto jsme měli možnost vidět poměrně dost služeb. Každé se budu dále trochu podrobněji věnovat.

Klein Verhaal aneb Umělci propojují komunitu

Jedná se o uměleckou společnost, která funguje 10 let. Její název nám byl překládán jako „Little Story”. 

Pracují s různými lidmi z různého zázemí a vytvářejí spolu různé počiny. Např. fi lm s profesionálním režisé-

rem, který mapoval propojení komunit (dokonce z různých měst) prostřednictvím opravy a společné jízdy 
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Café Anoniem - denní centrum pro osoby bez přístřeší, 

Hasselt

NZDM, Gent

Výměnný program, Brusel

Zakladatel ubytovny 

- olympijský lékař, Oostende

Veřejné schránky k výměně, Antverpy

Noclehárna, Antverpy

Terénní práce, Gent

na starých mopedech. Film jsme každý dostali na DVD jako dárek (naštěstí s anglickými titulky). Se streetcor-

nerworkery spolupracují právě proto, aby propojili různé skupiny lidí, kteří by se normálně nepotkali, nespolu-

pracovali by spolu. Cílem je proto dělat pozitivní aktivity, východiskem je, že každý může něco vymyslet, má 

sílu spolupracovat a být aktivní. Společnost je fi nancována městem a ministerstvem kultury. Pracuje zde 5 lidí 

a mnoho externistů/dobrovolníků.

Dům v ulici Dekenijstraat aneb Jak se olympijský lékař 
rozhodl pomáhat bezdomovcům

Další místo, které jsme v Oostende navštívili, byl dům v ulici Dekenijstraat určený pro osoby bez 

přístřeší. Na starost ho má jistě více než 70letý lékař, který působil několik let v olympijském sportovním 

týmu Belgie. Přílišný kontrast mezi stylem života bezdomovců, které potkal na ulici, a stylem života jeho 

a sportovců (zažili ubytování v nejlepších hotelech světa) ho přimělo k tomu, že se rozhodl pomoci této 

cílové skupině. Nejprve jim pořídil obytný vůz, když dosloužil, tak loď. Nakonec se mu podařilo získat 

právě dům v ulici Dekenijstraat. 

Spolupráce ze streetcornerworkery je z pohledu tohoto lékaře velmi důležitá. Ti mohou doporučit 

nové obyvatele domu, lékař s nimi komunikuje ohledně konkrétních obyvatel, odkazuje je na jejich služby 

apod. Obyvatelé domu jsou převážně muži, ženy zde mohou být pouze ve dvojici (mají vyhrazený jeden 

pokoj, pro naplněnost domu musí být dvě).

Celkem je v domě k dispozici 10 postelí, kuchyňka, toaleta, koupelna a také místnost s novými oděvy. 

Klíče od domu u sebe mívá jeden z obyvatelů (má za dům odpovědnost). V domě bydlí dlouhodobě, pod-

mínkou je mít uklizeno své místo, nepít v domě alkohol a chovat se slušně. „Doktor”, jak zde lékaři všichni 

(i streetcornerworkeři) říkají, zdůrazňoval, že neposkytuje sociální služby, to je úkol streetcornerworkerů, 

na které obyvatele odkazuje. Poskytuje pouze střechu nad hlavou. Cílem je, aby se obyvatelé vrátili 

do běžné společnosti, našli si vlastní bydlení a práci. Proto zde mohou být jen od pěti hodin od večera 

do devíti do rána (aby se „nepovalovali” v domě). Úspěšnost tohoto konceptu a tohoto místa je obdivuhod-

ná – v loňském roce se podařilo osamostatnit se sedmi z deseti obyvatel! Myslím, že důležitým faktorem, 

který zde působí, je osobnost „doktora”, který zde nebydlí, ale často do domu dochází. Jeho nadšení pro 

věc je obdivuhodné. 

Jeugdhuis De Takel aneb Vrtuli mají i v Belgii 

Během pobytu v terénu v další části Oostende jsme navštívili také zdejší Salesiánské středisko mládeže. 

Bylo až k nevíře, jak moc nám připomínalo pražskou Vrtuli, mají zde dokonce „belgického Honzu Vališe”. Když 

jsme se dozvěděli, že i zdejší pracovník se jmenuje Jan, nevycházeli jsme skoro z údivu, že podobnost není 

pouze fyzická :-).

Klub funguje obdobným způsobem jako u nás – dospívající a mladí dospělí tu mají k dispozici kulečník, 

fotbálek, počítače, televizní místnost a bar, kde si mohou koupit občerstvení. Za klubem je také malý dvorek, 

kde mají možnost kouřit. Při vědomí toho, že je zde pouze jeden pracovník, je zdejší otevírací doba neuvěři-

telná – čtyřikrát týdně do 22 hod. a v pátek a v sobotu dokonce do 24 hod. 

Pracovník klubu Jan vnímá, že by bylo potřeba pracovníků v klubu víc. Svůj čas musí rozdělit mezi mno-

ho klientů, a tak případová práce nejde tolik do hloubky. Výhodou zdejšího místa je, že mají k dispozici dvě 

postele, pokud by se někdo ocitl v nouzi. Janovu osamocenost jsme vnímali i z toho, že povídal a povídal, 

zdálo se, že byl rád, že má s kým svou náročnou práci sdílet.  A jako tomu je u všech služeb, i středisko úzce 

spolupracuje se streetcornerworkery. 

Poslední den aneb Fotbal a piknik

Poslední den naší stáže jsme měli na programu trénink hráčů, kteří se zapojí do homelesscupu. Finále 

národního kola čekalo pracovníky a jejich návštěvníky za necelý týden. Trénovat chodí do zdejší tělocvičny, 

kterou mají k dispozici zdarma. Musí však téměř pokaždé hlídači vysvětlovat, kdo jsou a co tam budou dělat. 
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Terénní pracovník

V LISS pracuje 10 terénních pracovníků. Všichni působí v Limburgu déle než 5 let. Pro povolání terén-

ního pracovníka je nezbytné vysokoškolské vzdělání sociálního zaměření. V případě provinčního koordiná-

tora rozhoduje navíc doba praxe strávená v terénu. Zaměstnavatel v Belgii rozlišuje, zda se jedná o vyso-

koškolské, nebo univerzitní vzdělání. Univerzitní vzdělání je obecně fi nančně hodnoceno lépe. V případě 

LISS je však management schopen pracovníkům nabídnout pouze vysokoškolské platy, které se pro nové 

pracovníky pohybují v rozmezí od 1.200 do 1.300 eur po zdanění. V průběhu let se plat může vyšplhat 

i na cca 1.500 eur9.

Terénní pracovníci pracují pouze na plný úvazek. V současné době má koordinátor k dispozici šest žen 

a čtyři muže. Věkově se pohybují od 27 do 35 let a výše. Všichni pracovníci s překvapením reagovali na naši 

informaci, že čeští sociální pracovníci často fl uktuují a odcházejí k jiným zaměstnavatelům. Čeští terénní 

pracovníci stráví v sociálních službách průměrně dva a půl až tři roky, což pro belgické kolegy představuje 

v podstatě nemožnost navázání hodnotnějšího vztahu důvěry s uživatelem. Sami vidí možnost validního 

hodnocení až po spolupráci čítající minimálně pět let. Většina pracovníků sdělila, že samotné administra-

tivní zapisování týkající se jejich práce nemají rádi a vyhýbají se jí. Proto většinu času od pondělí do pátku 

tráví v terénu. Doporučuje se vyrazit mezi uživatele také jednu sobotu v měsíci. Jejich pracovní doba se tak 

může pohybovat od 10:00 do 20:0010 hodin, mohou si ji sami upravovat podle toho, jak potřebují.

Pracovníci se pravidelně každý týden scházejí na porady v sídle koordinátora. Vedle toho jsou také jed-

nou týdně ošetřeni týmovou intervizí. Na ni je pravidelně zván pracovník Vlastrova. Intervize trvá tři hodiny, 

přičemž první hodina má podobu informační porady týkající se novelizací a novinek v rámci terénní práce, 

další hodinu hovoří všichni pracovníci jeden po druhém (koordinátor Theo opravdu motivuje každého, aby 

něco sdělil) o sobě, svém současném nastavení, pocitech. V poslední hodině se přistoupí k vybraným pří-

padům, které se za dohledu supervizora projednávají. Nestačí-li pracovníkovi tyto tři hodiny, nebo nechce-li 

veřejně projednávat svou záležitost, může si předem domluvit individuální schůzku. Může se tak stát, že 

externí supervizor stráví s terénními pracovníky v Limburgu celý den. Všichni pracovníci systém takto ve-

dených intervizí oceňují.

Viditelným rozdílem oproti českým terénním programům byl počet pracovníků v terénu. Zatímco v čes-

kých zemích je standardní, aby práci v terénu prováděli dva „teréňáci”, v Belgii je terénní pracovník vždy 

pouze jeden. Belgickým pracovníkům se jevil model dvou „tréňáků” zbytečný, domnívali se, že často může 

docházet k převaze nad uživatelem. Po předložení našich argumentů, zejména možnosti okamžité vzájem-

né zpětné vazby po kontaktu (ať už kvůli zachování profesního odstupu, nebo v rámci osobní psychohygi-

eny pracovníka), uznali i belgičtí samotáři výhody týmové práce v terénu. Místy se nám limburští „teréňáci” 

jevili jako solitéři, kteří bojují pro veřejné blaho v džungli pouliční zranitelnosti. V závěru se i samotný koordi-

nátor Theo vyptával na výhody práce ve dvou a podle reakcí by se mu možný párový terén mohl zamlouvat. 

Těžko říci, zda by případné zvýšení počtu pracovních míst vedlo ke snížení platů, protože už tak jsou terénní 

pracovníci výrazně pod belgickým průměrem.11

Pracovníci zapisují své výkony do evidenčního programu, který se výrazně neliší například od notoricky 

známého českého PePy. Každý rok předkládá služba výkony své práce městským a provinčním orgánům. 

Peníze jsou na základě dotačního řízení a výkonů poskytovány z provinčních peněz. Pracovníci schraňují 

převážně statistické údaje. V první řadě se jedná o počet uživatelů, kterých například v roce 2013 napočítali 

pro město Genk celkem 453 (z toho pouze 29 ženského pohlaví – důvodem je převážně italský, marocký 

nebo turecký původ uživatelů). S těmito uživateli pracuje celkem šest pracovníků z Genku. Statistické ta-

bulky jsou poměrně podrobné, obsahují místa kontaktu, věkové rozložení uživatelů, rodinné zázemí, nebo 

dokonce kolik uživatelů během sledovaného období zesnulo.

Druhou částí statistiky jsou poskytnuté výkony. Ze statistiky pro rok 2013 vyplývá, že těchto šest pra-

covníků učinilo 6.491 výkonů v rámci určité životní oblasti (levensdomein) uživatele. Druhým nejvyšším 

výkonem byl informační servis. Výkonem s největším počtem je samozřejmě naslouchání uživateli (5.252 

výkonů, což představuje 81 %). Nutno podotknout, že v porovnání s našimi statistikami, které JAHODA, 

o. p. s., na základě požadavku MČ Prahy 14 a Pražského magistrátu poskytuje, jsou velice detailní. Pra-

9/ Pro srovnání belgická „hmotná nouze” se pohybuje ve výši 900 eur na měsíc. 
10/ Výjimkou nemusí být ani pracovní doby dlouho do noci (s pracovnicí Jessy van Gemmert jsme takto opouštěli nový italský bar 

přibližně za deset minut dvanáct).
11/ Průměrný čistý plat ve Flandrech pro vysokoškoláky je cca 2.400 eur. Pro upřesnění reálných příjmů je dobré zmínit, že například 

solidní ubytování pro jednotlivce začíná od cca 600 eur měsíčně.

Stejně jako u nás je vždy překvapením, kolik lidí na trénink přijde. Belgičani však berou homelesscup stejně 

vážně jako mistrovství světa ve fotbale. Každé město, kde jsme v rámci naší stáže byli, bude mít na turnaji 

svého zástupce, který bude bojovat o účast na fi nálním světovém turnaji. Pracovníkům se daří klienty k účasti 

motivovat. V Oostende jim dokonce půjčují dresy na trénink. Trenérem mužstva je asi 70letý bývalý klient!

Odměnou za absolvovaný trénink byl společný piknik ve zdejším parku. Pracovníci proto nakoupili jídlo 

a pití (samozřejmě nealko) a pak společně s klienty a s námi vše spořádali.

V Oostende jsem vnímala velkou propojenost pracovníků s dalšími organizacemi a službami, které jsou 

ve městě k dispozici. Jednalo se jak o služby pro bezdomovce, tak i například pro matky s dětmi či celé rodiny. 

V jedné z takových služeb si zde mohou maminky, které se nacházejí ve fi nanční tísni, např. vyzvednout pleny 

nebo si vyprat za vstřícnější cenu než v běžné prádelně. Další službou, kterou zprostředkovává jedno z cen-

ter, je nabídka dovolených pro rodiny, které se nacházejí v nepříznivé situaci. K dispozici mají katalog, kde si 

mohou vybrat, kam pojedou. Zajímavé je, že tento program není nikým sponzorovaný. Hoteliéři prostě nabízí 

takovým lidem přívětivé ceny, aniž by jim ztrátu někdo dofi nancovával. 

Oostende bylo místem, kde jsme strávili nejvíce času s pracovníky v přímé péči (v Antverpách a v Gentu 

jsme se setkali spíše s kouči). Mohli jsme si tu tak zažít, jak jsou pracovníci ve svých lokalitách známí, mají 

dobře navázanou spolupráci jak s dalšími organizacemi, tak i se svými návštěvníky. I když v jejich případě se 

jednalo o už navázaný důvěrný vztah. Jeho dokladem pro mě bylo to, že se na rozloučenou s nimi pracovníci 

políbili na tvář. Někteří klienti se stejným způsobem – k našemu lehkému zděšení - rozloučili i s námi.

3) LISS

Liss působí v provincii Limburg poblíž německých hranic. Ubytování bylo zajištěno v Genku, během stá-

že byla na programu i návštěva univerzitního města Hasselt. Zde jsme během stáže viděli nejvíce, proto se 

zaměřím právě na zdejší praxi.

Organizace LISS4 je jedna z několika, která je zaštítěna právě Vlastrovem.5 Limburgská terénní orga-

nizace začala fungovat v roce 1985, a je tak jedna z prvních v Belgii.6 V čele organizace stojí provinční 

koordinátor, který má na starosti 10 terénních pracovníků. Koordinátor Theo Christoffels, který pracuje 

v LISS již 20 let, uvedl, že počátky byly složité i z toho důvodu, že nebyli veřejností pozitivně vnímáni. 

Setkávali se s faktem, který je znám i u nás, že tam, kde působili, byly společensky nežádoucí jevy více 

viditelné. V roce 1991, kdy se již částečně etablovali, přišla rána v podobě tzv. černé neděle, při níž 

zaznamenal velký přísun voličů extremistický Vlámský blok7. Opětovně tak terénní práce narážela na ne-

pochopení veřejnosti. V současné době se vidí jako plnohodnotný partner lokálních autorit, a to zejména 

díky třem faktům:

1) Zvýšení profesionality

2) Příběhy

3) Zasíťování institucemi

Metodickým zakotvením terénní práce podle něj došlo k výraznému zvýšení odbornosti. Terénní pracov-

níci jsou nyní také více zasíťováni v nabídce místních služeb a institucí, k čemuž jim dopomohlo mj. prezen-

tovat svou službu prostřednictvím příběhů svých uživatelů. Každý rok k tomu vydávají brožurku s názvem 

Straatverhalen (Příběhy z ulice)8.

4/ Limburg Steunpunt Straathoekwerk (Základna terénní práce v Limburgu)
5/ Dalšími je například ASTROV (Antwerpse Straathoekwerk) nebo VZW VOS (Oost-Vlaamse Straathowekwerk) aj.
6/ Limburg je původně těžařská oblast. Během celého dvacátého století se zde těžilo uhlí. Za uhlím přicházeli přistěhovalci z celé 

Evropy, zejména z Itálie, Polska a Balkánu. V sedmdesátých letech přišla nová vlna přistěhovalců, tentokrát z Maghrebu. V roce 
1985 byly doly zavřeny, což vedlo k velké nezaměstnanosti a částečně i k nepokojům. Situace přiměla místní politické autority 
k otevření prvního terénního programu v Belgii. Naše výprava měla tu čest setkat se také s prvním terénním pracovníkem Belgie, 
Erikem Castermansem, v současné době koordinátorem ASTROVA.

7/ Obdobný šok nyní zažily Antverpy, kde se starostou stal předseda pravicové strany NVA.
8/ Překlad z brožury: Murat by rád pracoval jako mezinárodní dopravce. Jeden z jeho kamarádů tak pracuje. Několikrát s ním jel 

do zahraničí a moc se mu to líbilo. Práci sice měl, ale smlouva v brzké době měla vypršet a věděl, že mu ji zaměstnavatel nepro-
dlouží. Delší dobu jsme hledali nabídky práce pro řidiče. Takových nabídek však mnoho není. Zatím se přiblížilo datum ukončení 
pracovní smlouvy. Společně jsme se rozhodli, že budeme hledat jinou práci. Nalezl nabídku u testování automobilů. Práce ho 
zaujala. Již dříve jsme spolu vytvořili CV. Trochu jsme ho poupravili. Murat se ale svěřil, že neví jak přesně postupovat. Může 
zaměstnavateli zavolat a zeptat se na další informace? CV má poslat, nebo vzít s sebou na pohovor? A tak jsem Muratovi dále 
odpovídal na jeho otázky.
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(cca 30 let) jsme se zeptali na to, kým vlastně Wendy je. Po veselých odpovědích „krásná holka” a „holka, která 

se mnou půjde na rande”, sdělili, že je někdo, kdo je zná, baví se s nimi a umí jim poradit.18

Kam dál?

Již dříve bylo uvedeno, že terénní pracovníci v Genku mají dobře navázané další sociální služby a institu-

ce, se kterými mohou spolupracovat. Důležité je zmínit zejména sociální restaurace a potom také opravdové 

komunitní pracovníky (buurtwerker, wijkwerker).

Sociální restaurace jsou místa, která poskytují levné stravování primárně pro sociálně zranitelné. Taková 

místa jsou zčásti hrazená z obecních a provinčních fondů a zčásti si na sebe vydělávají sama. Hlavní chod zde 

lze pořídit od 2,5 do 3 eur. Pro terénní pracovníky LISSu je to možnost k prvokontaktům, kontaktům, případně 

i k přeposlání. V městě Hasseltu jsme měli možnost povečeřet v typické belgické frikadels met patat19 v Café 

Anonym, které je určeno uživatelům drog (vlastně výhradně). Taková místa většinou zaměstnávají uživatele 

v kuchyni (nebo využívají dobrovolníků) a vedoucím je sociální pracovník.

Zvláštním druhem partnera „teréňáků” je komunitní pracovník20. Ten má většinou svou úřadovnu upro-

střed určité lokality a je ve své kanceláři k dispozici místním občanům, kteří k němu dochází a společně hovoří 

o životě v té dané oblasti. Pracovník poté reaguje na zjištěné poznatky (například nabídku volnočasových 

aktivit, akcí, návrhy na určité změny na vedení obce apod.). Pracovnici v Hasseltu Sarah Marcoen jsme právě 

zastihli s třemi lidmi (také gasten) ve veselém rozhovoru nad kávou. Oba subjekty (komunitní a terénní pracov-

ník) spolu úzce spolupracují, informují se a přeposílají si uživatele.

Úspěšnost práce

Vzhledem k tomu, že se primárně jedná o kontakt s lidským jedincem, pracuje se s jeho motivací a jeho 

schopnostmi změny, mají i belgičtí pracovníci obtíže s vykazováním své úspěšnosti. Belgičané zvolili jako 

doposud nejlepší nástroj na hodnocení efektivity práce pozitivní příběhy svých uživatelů, které se snaží v ma-

ximálně možné míře prezentovat v komunitě, k čemuž slouží i již zmíněné brožurky. Pracovníci, kteří jsou 

v oboru deset a více let, z vlastní zkušenosti uvádějí, že míru efektivity práce s jednotlivým uživatelem je 

možné sledovat až po delším období, cca pěti let. Krátkodobé termíny (jednoleté apod.) podle nich z terénní 

práce nemohou nic dokázat.

Dobrá praxe

Stejně jako české sociální služby i belgické služby musí každý rok bojovat o dotace z federálních či měst-

ských pokladen. Dlouhodobá (30 let) praxe tamních terénních služeb vede ke každoročnímu zajištění jednotli-

vých programů. Komunity znají své „teréňáky”, znají jejich práci. To je oblast, která je v České republice zvlád-

nuta pouze částečně. Belgičtí pracovníci navíc vyzdvihují dobré vztahy s místními autoritami, bez kterých by 

svých záměrů nedosáhli.

Prioritou tohoto výjezdu byla inspirace dobré praxe. Z popsaného myslím jasně vyplývá, kde bychom si 

mohli vzít příklad. Inspirativní je větší viditelnost služby v rámci komunity, která povede k ujasnění potřebnosti 

terénního programu. Myslím k ujasnění pro společnost. V Genku nám ukázali, jak pravidelnými veřejnými 

akcemi a prezentací „příběhů z ulic” dokazují potřebnost služby, která je v důsledku v zájmu společnosti sa-

motné. Systém Belgičanů je odlišný, zejména jejich proklientské zaměření pro nás často bylo nepochopitelné, 

i když z výpovědí pracovníků a některých dotázaných „gastů” vyplývá, že to funguje. Například u nás v JA-

HODĚ jsme se však s kolegy shodli, že vztah s uživatelem je potřebný, ale jen jako prostředek ke spolupráci 

a možnostem uživatelova posunu, třeba i ke zjištění, že nás již nepotřebuje. Kromě mnohé inspirace nás 

výjezd pořádaný Českou asociací streetwork také utvrdil v některých našich zažitých (a z praxe vyplývá, že 

správných) postupech, které není nutné hned nahrazovat. 

18/ Milý styčný bod české a belgické terénní práce. Stejně tak odpovídali naši uživatelé při loňském auditu ČAS.
19/ Druh párku s hranolky.
20/ Nastavení komunitního centra Plechárna v Praze 14 bude s největší pravděpodobností do budoucna plnit stejný úkol.

covníci nepředkládají pouze informaci o tom, kolikrát poskytli informační servis, ale blíže informační servis 

specifi kují (fi nance, ÚP, apod.).

Z těchto statistik také vyplývá, že nejsilněji zastoupenou cílovou skupinou z našeho pohledu jsou mladí 

ve věku 21 až 25 let (skoro 30 % uživatelů).

Kwetsbare Gasten (Zranitelní uživatelé) 

Je obecně známo, že v České republice je prioritou při poskytování sociální služby rozdělení na cílové 

skupiny (děti a mládež, bezdomovci, uživatelé drog apod.). V devadesátých letech probíhaly pokusy o terénní 

služby nabízející pomoc napříč různými cílovými skupinami12. Na druhou stranu se objevují nové vlaštovky 

komunitního terénu.13

Velkou odlišností, na kterou jsme se všichni těšili, bylo právě široké pole působnosti, kde není rozho-

dující, do jaké cílové skupiny uživatel patří. Kdo tedy může být uživatelem belgické terénní služby? Tak na-

příklad 40letý muž, který každý den navštěvuje místní kavárnu a neodchází před desátou hodinou večerní. 

Šedesátiletá důchodkyně, která nemá podporu své rodiny, může využít jejích služeb také. Uživatelem může 

být také 15letý chlapec řešící svůj italský původ a svůj vztah k nové vlasti. V neposlední řadě se pracovníci 

nevyhýbají dlouhodobé spolupráci s bezdomovci nebo drogově závislými. Belgický terénní pracovník je tak 

vskutku komunitním pracovníkem, na kterého se mohou obrátit všichni místní občané. Hlavním kritériem pro 

poskytnutí služby je tzv. zranitelnost (kwetsbaarheid)14 dotyčného, která může jedince dostat až na okraj spo-

lečnosti. Tomuto vyloučení se terénní pracovník snaží kontaktem předejít (v případě 40letého muže), případně 

zde člověku nabídnout vztah důvěry, dostal-li se již na okraj (případy drogově závislých nebo bezdomovců).

Byť pracují napříč cílovými skupinami, neznamená to, že jsou belgičtí terénní pracovníci odborníci na vše. 

Jejich doménou je zejména zachycení, navázání dlouhodobého vztahu (podpora v těžkých chvílích uživatele), 

poskytnutí základních informací a další přeposlání odborníkům specialistům15. Jejich prioritou je navázání 

kontaktu, zejména dlouhodobého. Pro konkrétní řešení problému zde jsou profesionální pracovníci, kteří jsou 

například zaměřeni na drogově závislé. Částečně se nabízí termín „profesionální přítel”, který je danému 

jedinci oporou, vyslechne ho, poradí a ví, kam se může následně obrátit. 

Aby se pracovníci dostali do podobného vztahu, kdy je jim důvěřováno, není pro ně problém vysedávat 

s uživateli v kavárně,16 nebo se dokonce nechat na pití (nealkoholické) přímo pozvat. Podle terénních pra-

covnic17, které nás provedly svými lokalitami, byly doposud schopné veškeré náznaky, že by mohlo podobné 

počínání přerůst v jakýkoliv jiný než profesionální zájem uživatele, zvládnout (i s pomocí intervize).

Průběh pozorování

Terénní práce vypadala v obou případech podobně. Terénní pracovnice dorazily do svých lokalit auty 

a poté se okamžitě vydali do svých osvědčených kaváren, kde byly vřele přijaty. Terénní práce poté probíhala 

v podobě dvacetiminutových sezení s uživateli. Wendy i Jessy čile komunikovaly. V jednom případě například 

Wendy s padesátiletým mužem probírala, jak se vyrovnat s úmrtím matky, které řešili před dvěma měsíci. Bě-

hem přejezdu ještě stihla čtrnáctiletému chlapci předat váhu na vaření, protože spolu probírali, jakým způso-

bem překvapit přítelkyni k narozeninám. Nakonec dospěli k přípravě dortu. Dvou uživatelů marockého původu 

12/ Viz pokus Městského centra sociálních služeb v Praze.
13/ Viz komunitní terén poskytovaný Neposedou, o. s.
14/ Zde metodici vychází z Teorie Společenské zranitelnosti profesorů Walgraveho a Vettenburga z Lovaňské univerzity. Ta tvrdí, 

že existují společensky zranitelní jedinci a skupiny, vůči kterým společenské instituce (policie, škola, úřad práce aj.) vystupují 
v podstatě neustále z pozice kontrolora, někdy i síly. Takto k nim přistupují z toho důvodu, že tito jedinci si utvářejí svou vlastní 
kulturu, která ve většinové společnosti během času získala negativní označení. Tento zásah zmíněné jedince zasáhne (cítí se být 
raněni) a jsou nuceni své negativní vymezení ještě více umocnit. V rámci tohoto nekonečného koloběhu tak více a více nezapa-
dají do norem tradiční „průměrnosti”. Nakonec se tedy může přihodit, že společnost, byť je vytrvale trestá a napomíná, vlastně 
už nevěří v možnosti jejich přiblížení společenským standardům. V závěru teorie nechce vyloženě kritizovat společenský systém 
(uznává i jeho oprávněné požadavky). Spíše poukazuje na zdroje procesu vyloučení těchto lidí. 

15/ Přirovnání k praktickému ošetřujícímu lékaři, který doporučuje ke kolegům specialistům, je snad na místě.
16/ Měsíčně mají k dispozici budget na drobné útraty ve výši 100,-. Ve své lokalitě se pohybují svým automobilem. Pohonné látky 

jsou taktéž propláceny.
17/ Wendy Tkach (část Genku zvaná Winterslag – převážně uživatelé marockého a tureckého původu) a Jessy van Gemmert (Zwart-

berg – převážně uživatelé původu italského). 
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Použité zdroje:

- vlastní zápisky ze stáže

- Straathoekwerk. Een actieve werkvormVlastrov, Astrov, LiSS, VOS, WESTROV en Via-B Mei 2010

- http://www.cawantwerpen.be/

- http://www.oostende.be/ 

- „Villa Voortman” A meeting place for people with dual diagnosis problems within community care. 

Dostupné z: http://lokaalsociaalbeleidgent.be/wijkwelzijnsoverleg/binnenstad/Documents/2012/Villa%20

Voortman%20fl yer%5B1%5D.pdf

- http://www.straathoekwerk.be/ 

Nabyté dojmy

Jaké jsou největší rozdíly mezi Belgií a ČR? Terénní sociální práce je v Belgii fi nancována z velké části 

z městských pokladen (terénní pracovníci jsou zaměstnanci města), a tím pádem je závislá na momentální 

politické reprezentaci. Tedy na tom, jakým způsobem dokáží najít „společnou řeč” představitelé města a or-

ganizací poskytujících terénní sociální služby. Vlivem rozdílnosti názorů nebo možná neschopnosti nalézt 

kompromis se tak pracovníci v Antverpách musí v současné době potýkat s výraznými škrty v rozpočtu ze 

strany města. Do konce rou 2014 zde působilo ve 13 oblastech 13 terénních pracovníků, od ledna roku 2015 

jsou na stejné území pouze 4 pracovníci. 

Rozdíl však není pouze ve způsobu fi nancování, ale i v tom, jak dlouho terénní pracovníci zůstávají 

ve svém oboru. Celkem jsem měla možnost mluvit asi s deseti. Všichni byli streetcornerworkery průměrně 

8 až 10 let. V rámci České republiky vydrží pracovníci v těchto službách pouhé 2 roky (Štefková & Tučková, 

2011)! Domnívám se, že hlavním důvodem dlouhého setrvání ve službách není ani tak lepší fi nanční od-

hodnocení sociálních pracovníků (v porovnání s ČR), ale to, že berou svoji práci jako poslání (při zachování 

profesionality), vidí v ní důležitý smysl, jejich práce je naplňuje a baví.  Zároveň nejsou tolik svázání povinnou 

administrativou – svou práci zapisují do centrálního registru průměrně jednou za měsíc (uvádí se zde pouze 

pohlaví, věk a národnost klienta, jakým způsobem s ním pracovník pracoval a jakého tématu se týkala jejich 

spolupráce), díky čemuž mohou strávit v terénu v průměru 70 % z jejich pracovní doby (přičemž povinných je 

60 %, na administrativu a meetingy s kouči mají 40 %).  

Pracovní, resp. „otevírací” doba služby je v Belgii nepravidelná. Časy, kdy je pracovník v terénu, se mění. 

Pravidlem je, že minimálně 2krát měsíčně musí pracovat v nočních hodinách a jednou měsíčně o víkendu. 

Důvodem je to, aby bylo dosaženo co nejdůkladnějšího poznání lokality ve všech denních i nočních hodinách. 

„Aby znal pracovník svou lokalitu, nemůže mít pevnou pracovní dobu. Musí chodit všude a ve všechny denní 

a noční hodiny.” - Tijl Meheus, Vlastrov, Gent. Pracovníci kontaktují klienty a setkávají se s nimi také v hos-

podách a kavárnách. Útraty jsou jim propláceny zaměstnavatelem (někde dostávají určitý obnos, ze kterého 

čerpají – např. v Gentu, někde odevzdávají účtenky, které jsou jim zpětně propláceny – Oostende). Někteří 

pracovníci označili určité podniky za svou pomyslnou kancelář, kde se setkávají s klienty pravidelně. 

Navíc se tento šesti a víceletý rozdíl v setrvávání na stejné pozici sociálního pracovníka dle mého ná-

zoru odráží ve znalostech o dané komunitě z pohledu pracovníka, ale také ve znalosti nebo informovanosti 

o samotné terénní sociální práci z pohledu komunity a představitelů města či další politické reprezentace. 

Obyvatelé belgických měst znají dobře své streetcornerworkery, mají s nimi navázaný dobrý, někdy až po-

měrně důvěrný vztah. Zároveň však obyvatelé vědí, že jsou to profesionálové a že se na ně mohou kdykoliv 

obrátit, pokud se dostanou do nepříznivé situace. Princip aktivního přístupu (aktivního oslovování všech členů 

komunity), integrovaného přístupu (služba není zaměřena na jednu cílovou skupinu, ale na celou komunitu), 

ale především princip pozitivního přístupu (důraz na vztahy s členy komunity) je dle mého deklarován i tím, 

že klienti využívající služby nejsou označováni jako „klienti” ani jako „uživatelé” služeb, nýbrž jako „hosté”, 

„návštěvníci” či dokonce „přátelé”.  

Jak jsem již několikrát zmínila výše, v terénní práci v Belgii je kladen velký důraz na vztahy mezi pracov-

níkem a hostem, protože jsou z jejich pohledu nejdůležitějším předpokladem pro spolupráci, která povede 

ke zlepšení situace daného hosta. Domnívám se, že si zároveň ale pracovníci dokáží udržet důležitou hranici 

profesionality, hosté je neberou jako kamarády, ale jako osoby, na které se mohou obrátit v nepříznivé situaci. 

Dalším prostředkem k dosažení cílů je rozhovor. Pracovníci si s hosty opravdu hodně povídají. 

Místo supervizorů mají pracovníci své kouče, resp. koordinátory služeb. Jejich setkání (pouze ve dvojici) 

probíhají zpravidla jednou za 3–4 týdny. Probírají spolu jak jednotlivé případy, když si např. pracovník neví 

rady, jak s daným klientem dál, ale i celkově refl ektují práci daného pracovníka (např. rozmisťují do kruhu inter-

vence poskytnuté klientům, což může ukázat, že pracovník poskytuje klientům jen určité typy výkonů).  Kouč 

má za úkol také pracovníky podporovat, motivovat, vyslechnout je, všímat si jejich silných stránek.

Jak jsem nastínila, streetcornerworkeři mají daleko méně administrativy než my. Ale i tak vnímají důleži-

tost zaznamenávání své práce, protože se jedná o její velmi významnou refl exi. Velmi výhodné mi připadá to, 

že si může každý zvolit takový způsob zápisů, který mu vyhovuje (metodou papír-tužka, do počítače, denně, 

týdně, celkový záznamník pro všechny klienty dohromady, nebo pro každého zvlášť apod.). Jejich záznamy 

jsou také podklady pro setkání s koučem. 
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Výjezd za�dobrou praxí do�Rakouska
...

Karolína Brabcová, Zuzana Šťastná, Hana Laurentová

Výjezd za dobrou praxí se uskutečnil v termínu od 7. do 11. 7.  2014. Celou akci pro pracovníky nízko-

prahových služeb organizovala Česká asociace streetwork za podpory ESF, operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost v rámci projektu Zvyšování kvality nízkoprahových sociálních služeb prostřednictvím 

sdílení dobré praxe ve vybraných zemích EU.

Svoji zprávu bych ráda věnovala popisu a problematice služeb pro drogově závislé, s nimiž jsme se 

na výjezdu seznámili. Cílem práce je seznámit čtenáře s průběhem stáže a principy fungování popiso-

vaných zařízení. Zaměřím se na rozdílnosti a osobní dojmy, v závěru výstupu se pokusím shrnout a oko-

mentovat oblasti možné inspirace. 

Město Graz

Rakousko má dlouhou a složitou historii plnou válek, invazí a bitev. Nynější Rakousko je ovšem stabil-

ním neutrálním státem s vysokou mezinárodní kulturní reputací a tendencí k silnější evropské integraci.1

Rakousko je spolková federativní republika, skládá se z devíti samosprávných celků (zemí). Štýrsko 

je co do rozlohy a počtu obyvatel druhou největší spolkovou zemí. Stejně tak Graz, štýrské hlavní město 

(česky Štýrský Hradec), je druhým největším městem Rakouska. Má 287 000 obyvatel a jeho centrum je 

zapsané jako kulturní památka UNESCO.2 To vše může čtenáři napovědět, že se jedná o relativně malé, 

hezké a staré evropské město. Centrum je opravdu malebné. Vévodí mu pevnost Schlossberg a pod ním 

se vine řeka Mur. 

O Grazu se také říká, že je studentským městem. Je totiž domovem asi pěti rakouských univerzit. 

Potkáte tu mnoho mladých lidí, najdete zde také spoustu kaváren, restaurací a barů. Město dozajista žije 

bohatým kulturním životem, ať už se jedná o hudbu nebo třeba výtvarné umění. Lidé ve službách jsou ob-

vykle milí a nebyl problém se s nimi domluvit anglicky. Co se cen týče, je Graz srovnatelný s Prahou. Jídlo 

v restauracích sice bylo řádově asi o 100 Kč dražší nežli u nás, zato v supermarketech jsme se dostávali 

na velmi srovnatelnou cenovou hladinu jako v ČR. 

Většinu obyvatelstva tvoří Rakušané. Nejsilnější minoritou jsou pak lidé z bývalé Jugoslávie. Vztaženo 

logicky k poloze hranic se jedná zejména o Slovince, Chorvaty a lidi z Bosny a Hercegoviny. Dalšími minori-

tami jsou Makedonci, Afghánci, Turci, Čečenci. Bohužel jsem nikde na internetu nenašla procentuální údaje 

týkající se přímo Grazu, potažmo Štýrska. Čechů a Slováků je zde podstatně méně než v severozápadní 

části Rakouska, ale nějaké tu také najdeme. My jsme naštěstí/bohužel na svých cestách žádné krajany 

nepotkali. 

Nábožensky není Rakousko obecně příliš rozmanité. V Grazu existuje určitá muslimská menšina, drtivá 

většina obyvatel jsou však křesťané, převládající církví je římskokatolická (asi 75 %). Na rozdíl od ČR zde 

katolická tradice zanechala větší otisk. Více lidí žije praktikujícím způsobem, stále zde platí, že v neděli se 

nepracuje (takže až na pár restaurací bylo všude zavřeno, jaký to byl nádherný a klidný den!), a zároveň 

se katolická přesvědčení promítají i do politiky (alespoň nám to tak někteří pracovníci tvrdili). V praxi to 

znamená, že politika (samozřejmě včetně té sociální) je vedena spíše konzervativně a tradicionalisticky. 

1/ Cit. 30. 8. 2014 ze http://www.zemepis.net/zeme-rakousko
2/ Cit. 30. 8. 2014 ze www.wikipedie.cz/styrsky-hradec
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Zároveň je Rakousko výrazně proevropské (ve smyslu integrace EU), a to i přes to, že jsou Rakušané 

poměrně velcí nacionalisté. 

Hostitelskou institucí v Grazu nám byla organizace Caritas. Po celou dobu výjezdu nás provázel pra-

covník Helmut Steinkellner, který je v organizaci zaměstnán přes 10 let. Začínal jako terénní pracovník 

s uživateli drog, ale postupem času se přesunul do nízkoprahových služeb pro děti a mládež. Nyní pracuje 

v nízkoprahové sekci pro mladistvé jako vedoucí pracovník. Mimo jiné má na starost zahraniční spolupráci. 

Naplánoval celý náš program a byl nám každý den k dispozici, aby zodpovídal zvídavé otázky, případně 

pomáhal ucelovat náhled na to které zařízení.  Během výjezdu jsme se seznámili  i s činností dalších orga-

nizací, nicméně zařízení spadající pod Caritas převládala.

NÍZKÝ PRÁH UŠITÝ NA MÍRU 
Karolína Brabcová

Tag.werk

Projekt vznikl v roce 2004 a je zaměřen na výrobu tašek, peněženek a doplňků z recyklovaného ma-

teriálu (bannery, markýzy, látky). Materiál na výrobu získává organizace zdarma od místních továren nebo 

soukromých dárců. Jedná se o šicí dílnu, ve které při jedné směně může pracovat až třináct pracovníků. 

Součástí dílny je obchod, kde se výrobky prodávají. Obchod je zařazen do sítě podobných zařízení v Rak-

ousku, Německu a dalších zemích, provozuje e-shop a pravidelně se účastní módních přehlídek známých 

designérů (největším úspěchem je fashion week v Paříži). Mladí lidé přicházející do služby mají možnost si 

vybrat, jaké z nabízených činností se budou věnovat, a vytvořit si svůj vlastní originální design.

 Cílová skupina: Mladí lidé ve věku 16 až 25 let, počet zapojených uživatelů 60–70 osob za rok

 Plán práce: Klient může odpracovat maximálně tři směny týdně (15 hodin). Mzda činí 5.40 euro/hodina, 

maximální částka je 380 euro/měsíc, vyplácí se v hotovosti po směně. Klient je ve dnech, kdy dochází 

do práce, pojištěn. Nemusí platit daň z příjmů, jmenný seznam klientů na směně se posílá na úřad práce 

(z důvodu pojištění).

 Personální zajištění služby: Tým je tvořen sedmi zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek, 

pracovníkem civilní služby a externími spolupracovníky. Profesní orientace pracovníků je různá (mar-

ketingový ekonom, designér, sociální pedagog, administrativní pracovník). Na službě jsou přítomní dva 

pracovníci. Sociální pracovník je přítomen dvakrát týdně na čtyři hodiny. Klienti mají možnost využít 

právního poradenství nebo konzultace psychologa.

 Supervize, porady: Pracovníci mají pravidelné porady, které se týkají organizačních záležitostí, 

dvakrát za měsíc, supervizní setkání se koná dvakrát až třikrát do roka podle potřeby.

 Evidence: Evidence se nevede, sociální pracovník zaznamenává pouze případy, kdy někdo využije 

poradenství.

 Financování: 30 až 40 % je hrazeno z vlastní činnosti, zbytek dotuje město Graz a drobní dárci. 

Finanční podpora od města je nezbytnou součástí rozpočtu, bez níž by program nemohl existovat. 

Konkurenceschopnost projektu na volném trhu je limitována nadstandardními podmínkami, které kli-

enti mají (např. neexistující kvóty na počet výrobků za směnu, individuálně dlouhá zkušební doba 

apod.).

Heidenspass

Projekt vznikl v roce 2005 a vychází z fi lozofi e organizace Tag.werk. Jedná se o kreativní šicí dílnu, kde 

se vyrábějí designové tašky, peněženky, klíčenky apod. Produkty se vyrábí z velké většiny z recyklovaných 

materiálů darovaných místními továrnami, jako jsou například zbytky bannerů, markýz nebo metrového 

textilu. Heidenspass se zaměřuje na výrobu z duší od jízdních kol, plastových tašek a dalšího domácího 

odpadu, jehož ekologická likvidace je v Rakousku problematická a velmi drahá. Oproti dílně Tag.werk nabízí 

Heidenspass možnost vybrat si z většího množství činností, od výroby samotných produktů, přes výrobu 

komponentů nebo úklid společných prostor. V případě, že se nepodaří nováčka umístit v dílně, nabízí orga-

nizace volné pozice v návazných sociálních fi rmách (např. zahradnické práce).

Název Heidenspass znamená ve volném překladu pohanská zábava – vyjadřuje situaci, kdy se pohané 

baví, zatímco křesťané tráví většinu času modlitbami.3

 Cílová skupina: Mladí lidé ve věku 15 až 25 let

 Plán práce: Klient může odpracovat maximálně tři směny týdně (15 hodin). Mzda činí 6 euro/hodina, 

maximální částka je 380 euro/měsíc, vyplácí se v hotovosti po směně. Klient je ve dnech, kdy dochází 

do práce, pojištěn. Nemusí platit daň z příjmů, seznam pracovníků na směně se posílá na úřad práce 

(z důvodu pojištění).

 Personální zajištění služby: V organizaci pracuje deset pracovníků na částečný úvazek, praktikanti 

a pracovník civilní služby. Vzdělání zaměstnanců je nejčastěji sociální pedagog, designér, administra-

tivní pracovník, prodavač, grafi k. V rámci směny jsou přítomni dva pracovníci, kteří dohlížejí na chod 

dílny, a jeden pracovník, který má službu v kuchyni. Sociální pracovník a další odborníci spolupracují 

externě podle zájmu klientů.

 Supervize, porady: Zaměstnanci mají pravidelné porady, supervize v případě potřeby několikrát 

do roka.

 Financování: 30 % nákladů je hrazeno z vlastní činnosti (prodej v obchodě, na internetu, zakázky 

fi rem), zbylou část rozpočtu hradí město Graz. 

 Společné stravování: Součástí pracovního procesu jsou i společné obědy, jeden pracovník a dva kli-

enti mají službu v kuchyni a vaří pro ostatní jídlo. Společný oběd se odehrává v prostorné jídelně, služba 

připraví příbory a stará se o pohodlí ostatních stolovníků, nechybí dezert, káva a přátelská atmosféra. 

Jídelníček připravují mladí lidé sami včetně nákupu ingrediencí, převládají národní jídla. Společný oběd 

evokuje rodinnou atmosféru, pro některé je tento rituál náhradou rodiny, která zůstala v rodné zemi, 

a často také jediným teplým jídlem za den.

Práh první: Jazyk aneb Kolik řečí umíš, tolikrát jsi pracovníkem?

Město Graz leží v jižní části Rakouska, necelých 100 kilometrů od hranic s dnešním Slovinskem, 

a právě jeho poloha v těsné blízkosti zemí bývalé Jugoslávie výrazně ovlivňuje národnostní složení cílové 

skupiny programů pro děti a mládež. Po pádu východního bloku a zejména na začátku 90. let v souvislosti 

s válečným konfl iktem v Bosně a Hercegovině se město Graz stalo vstupní branou uprchlíků směřujících 

na Západ a tou zůstalo až do dnešních dnů. V dnešní době sem míří mladí lidé zejména z Asie a některých 

částí východní Evropy – nejčastěji z Afghánistánu, Čečenska, Íránu, Makedonie. Tento jev je patrný právě 

v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, tady cizinci tvoří až 80 % návštěvníků. Podle údajů ze 

závěrečné zprávy projektu Tag.werk za rok 2013 bylo v programu zapojeno celkem 55 mladých lidí, z toho 

většinu tvořili Rakušané (39 osob), druhou nejpočetnější skupinou byli mladí lidé z Afghánistánu (6 osob) 

a dalších zemí jako je Rusko, Čečensko, Rumunsko, Německo nebo Turecko.4 Mezi cizinci výrazně převažují 

chlapci nad dívkami. Z ekonomických důvodů si rodina může dovolit poslat do zahraničí často jen jednoho 

člena – nejčastěji chlapce ve věku od 12 do 15 let, který má větší šanci se uchytit a začlenit do společnosti.

Během exkurze v zařízeních jsme byli překvapeni, že i přes jazykovou bariéru není v týmu přítomen 

tlumočník (a to ani externě) a dorozumívacím jazykem je výhradně němčina. Důvodem je, aby se nováčci 

co nejrychleji naučili německy, a měli tak lepší příležitost uplatnit se na skutečném trhu práce a dorozumět 

se v běžných životních situacích. Ve skupině klientů funguje solidarita, mladí lidé si mezi sebou vzájemně 

překládají.

Dalším překvapením bylo samotné zaměření sociální fi rmy na šití, které je v naší zemi doména žen 

a vyžaduje určitou zručnost a trpělivost (představit si některé z našich klientů s jehlou v ruce vyžadovalo vel-

kou dávku fantazie). Na vlastní oči jsme měli možnost se přesvědčit, že tyto představy jsou daleko od pravdy. 

Do dílen dochází téměř srovnatelné množství chlapců a dívek (závěrečná zpráva projektu Tag.werk za rok 

2013 uvádí, že z celkového počtu 55 klientů je 58 % dívek a 42 % chlapců)5. Hlavní důvody této situace vidím 

jednak v kulturních odlišnostech rodných zemí některých členů cílové skupiny (v Afghánistánu je šití doménou 

3/ Dle mého názoru je název narážkou na část katolické veřejnosti, která zastává tradiční „zkostnatělé” názory a není přístupná 
inovacím v oblasti sociální práce s mládeží (problematická jsou zejména témata předmanželského sexu, potratu, antikoncepce 
nebo homosexuality). Postoj pracovníků v organizacích, které jsme během exkurze navštívili (včetně těch, které jsou součástí 
charity), je ke katolické církvi velmi rezervovaný.

4/ Zdroj: tag.werk Jugendbeschäftigungsprojekt der Caritas Diözese Graz-Seckau, Jahresbericht 2013
5/ Tamtéž.
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mužů) a za druhé také ve způsobu, jakým pracovníci program prezentují. V Tag.werku a Heidenspassu se totiž 

nešije, ale produkuje a tvoří. Každý si může navrhnout design svého výrobku podle vlastního uvážení, hotové 

zboží je poté označeno štítkem se jménem konkrétního klienta. Klienti se střídají v obchodě, kde výrobky 

prodávají, a mají tak možnost být v kontaktu se zákazníkem. Filozofi e obou projektů vychází z předpokladu, 

že každý jedinec má přirozenou kreativitu a potřebu se realizovat, kterou se obě služby snaží cíleně podpo-

rovat a rozvinout. Každý má možnost si při příchodu na směnu vybrat, co bude ten den tvořit. Nově příchozí 

mají dostatek času osvojit si pracovní postupy a návyky a zažít pocit úspěchu z každého prodaného výrobku. 

O práci je velký zájem, čekací doba se pohybuje v rozmezí 3 až 5 měsíců.

Bod inspirace

Velmi inspirující pro mě bylo vidět, jak se dá jazyk využít při propagaci služeb nejen mezi donátory, 

ale především mezi klienty. To, co se může zdát jen jako hra se slovy, se při správném použití stává 

účinným nástrojem a zabraňuje stigmatizaci klienta. Zjednodušeně řečeno: šití je pro blbce, design je cool. 

Program dává možnost vydělat si peníze za něco, co opravdu umím, v čem jsem dobrý. A co je hlavní, 

díky propracované propagaci je o výrobky skutečně zájem. Položme si otázku, jak propagujeme své služby 

u nás v zařízení? Dokážeme správně a lákavě vysvětlit obsah programu? Další věcí související s jazykovou 

bariérou je problematické označení klient, které v češtině již nebezpečně zdomácnělo. V Rakousku se toto 

slovo nepoužívá, neboť evokuje nerovnost vztahu a významově odpovídá českému slovu pacient. Neexistuje 

ekvivalent ke slovu klient, mladí lidé jsou prostě mladí lidé (youth).

Práh druhý: Zakázka, individuální plán aneb Co zase chce?

Individuální plánování je strašákem nejednoho sociálního pracovníka, který nechce trávit víc času 

za počítačem než při reálném kontaktu s klienty. Zejména u preventivních programů zaměřených na děti 

a mládež se neobejdeme bez pochybností o tom, jaká jsou skutečná přání a potřeby cílové skupiny a zda 

jsme schopni na ně adekvátně reagovat. V projektech Tag.werk a Heidenspass je proces plánování a hledání 

zakázky značně zjednodušen. Zakázkou přicházejících mladých lidí je vydělat si peníze a cílem služby je jim 

to umožnit. Z tohoto důvodu je složení pracovního týmu oproti těm našim mnohem pestřejší. Převládají povo-

lání, která se sociální prací přímo nesouvisí – designér, fundraiser, sociální pedagog, marketingový manažer, 

tým doplňuje pracovník vykonávající tzv. civilní službu (u nás zrušena v důsledku profesionalizace armády). 

V rámci směny jsou obvykle přítomni dva pracovníci, kteří dohlížejí na chod dílny. V praxi jsme měli možnost 

vidět, že vedoucí pracovník nejen radí, jak přišít knofl ík nebo zip, ale s mladými lidmi během práce otevřeně 

hovoří, běžná je i společná káva nebo cigareta během polední pauzy. Sociální pracovník je přítomen dvakrát 

týdně a po dobu čtyř hodin mohou mladí lidé podle potřeby využít poradenství právníka nebo psychologa. Stálí 

pracovníci, kteří ve valné většině nemají vzdělání v sociální oblasti, pracují pro nás netypickým způsobem 

dávajícím oběma stranám svobodu – mladý člověk má možnost požádat o pomoc a je jenom na něm, jestli 

tuto možnost využije, nebo ne. Pracovníci se shodují na tom, že dospělá osoba si v přirozeném prostředí mezi 

mladými lidmi snáze získá respekt a důvěru tím, že bude vystupovat v roli rovnocenného partnera, a nikoliv 

jako nadřazená autorita. 

Bod inspirace

Problémy, které řeší mladí lidé v Rakousku, nejsou tolik odlišné od těch, se kterými se potýkají jejich 

vrstevníci v České republice (závěrečná zpráva projektu Tag.werk uvádí mezi nejčastějšími problémy 

mladých lidí problémy s nereálnými představami o budoucím zaměstnání, problémy s penězi, jazyko-

vou bariéru, problémy v rodině a problémy s užíváním návykových látek).6 Hlavní rozdíl je v tom, jakým 

způsobem se k daným informacím pracovník dostane. Ačkoli se mi rakouský způsob práce velmi líbí, 

nejsem si úplně jistá jeho použitelností v praxi v českém prostředí. Za zmínku dle mého názoru stojí ze-

jména přístup pracovníků, který je na první pohled leckdy značně neformální (pro někoho možná nepro-

6/ Tamtéž.

fesionální), ale vysoce funkční (např. 59 lidí ze 70 zapojených do programu se opětovně vrátilo do školy, 

nebo našlo uplatnění na volném trhu práce). Pokud pracovníci vědí, co a proč dělají, může být i cigareta 

prostředkem k prohloubení vztahu a odpolední káva pravou chvílí k navázání hovoru na obtížné téma. 

Důležité je respektovat právo klienta rozhodnout se, zda pomoc chce a potřebuje, a zároveň jeho právo 

„nic neřešit”. V neposlední řadě je důležitá také schopnost pracovníka si své jednání obhájit (např. před 

kontrolou).

Další zajímavou inspirací je pestré složení týmu, doplněné o lidi z profesí mimo obor sociální práce 

nabízející pohled zvenčí. V kolektivu sociálních pracovníků může po čase docházet k opakování stereotypů 

a zaběhlých pravidel (co je a co není profesionální/v pořádku/v souladu se standardy). Myslím si, že 

člověk, který dokáže situaci laicky nahlédnout, může být v týmu užitečný a pro klienty snáze dostupný, 

zvlášť pokud se věnuje oboru, který je pro ně zajímavý (např. kadeřnice připraví několik workshopů 

zaměřených na úpravu vlasů a naváže tak kontakt s klientkami klubu). Dobře proškolený dlouhodobý 

dobrovolník může v některých situacích fungovat lépe, než vzdělaný sociální pracovník.

Práh třetí: Pravidla

Nastavení pravidel zařízení refl ektuje otázku, pro koho chceme službu dělat. Nastavíme-li otevírací 

dobu zařízení pro mládež od 8.00 do 12.00, je dost možné, že nebudeme mít s kým pracovat. Pravidla 

obou projektů vycházejí z reálných potřeb mladých lidí, kterým je služba určena. Platí dvě základní poučky: 

chodit včas a neničit materiál a vybavení dílny. Začátek pracovní doby je stanoven na 9.00, 9.30 a 10.00 

s tím, že je možné přijít v kterýkoli z těchto časů a po uplynutí směny, která trvá pět hodin, zase odejít. 

Ideální pro všechny ty, co si po party rádi trochu přispí. Plán práce se vytváří týden dopředu, pokud někdo 

daný den nemůže, musí zavolat do deseti hodin a omluvit se. Pokud se neomluví a opakovaně nepřijde 

(platí pravidlo třikrát a dost), jeho místo bude postoupeno jinému zájemci. Mzda je vyplácena hotově hned 

po práci (6 euro/hod., max. 380 euro/měs.), každý zaměstnanec může odpracovat maximálně tři dny 

v týdnu. Kromě počtu odpracovaných hodin je jediným limitem věk účastníků, jednotlivec může program 

navštěvovat do dovršení 25 let věku. Průměrná doba účasti na programu se pohybuje od šesti měsíců 

do dvou let, poté většina mladých lidí odchází zpět od školy, nebo na volný trh práce. Mladí lidé si během 

své praxe vytvářejí portfolio, které mohou uplatnit v budoucím profesním životě.

Bod inspirace

Nejvíce mě zaujalo, že služba je opravdu šitá na míru těm, kteří ji využívají (např. možnost přijít 

do práce v 10.00). Sociální podnikání v tomto případě vychází z předpokladu, že hlavním cílem je umožnit 

mladým lidem vydělat si peníze, služba ze své podstaty nekopíruje reálné nároky pracovního prostředí 

(např. upravená pracovní dobra, neomezená lhůta na zaučení apod.). Tato zkušenost nás inspirova-

la k debatě týkající se nastavení pravidel klubu v našem zařízení (zejména vstup pod vlivem), jejich 

přizpůsobení aktuální situaci. Cennou zkušeností pro mě bylo to, že dát klientovi dostatečný prostor 

a čas je efektivnější než „motivovat” ho podpisem smlouvy a individuálním plánem k řešení jeho situace, 

na které nemusí být připraven.

Caritas Schlupfhaus

Caritas Schlupfhaus je ojedinělý projekt noclehárny pro mladé lidi od 14 do 21 let, který nemá v České 

republice obdoby. Zařízení poskytuje možnost ubytování v 7 pokojích, k dispozici je celkem 12 lůžek. 

Součástí objektu je společenská místnost s televizí a počítačem navozující dojem obývacího pokoje, 

sportovní hala s tělocvičnou, kde je možné si zahrát stolní fotbal, ping pong nebo si zacvičit. Klienti mají 

možnost zdarma si uvařit jídlo, vyprat oblečení a umýt se. Pokoje jsou rozděleny na dva oddíly podle 

pohlaví, chlapci a dívky se mohou setkávat ve společenské místnosti, návštěvy na pokojích jsou zakázá-

ny. Otevírací doba je od 18.00 do 9.00, den začíná vstáváním v 8.00, kdy je v kuchyni k dispozici snídaně. 

Během služby jsou přítomni dva pracovníci, jeden odchází o půlnoci, druhý ráno. V organizaci pracuje 
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deset pracovníků na částečné úvazky se vzděláním v oborech příbuzných sociální práci (psychologie, 

sociální pedagogika, pedagogika).

Zamyslíme-li se nad otázkou nízkoprahovosti, pobyt v zařízení je limitován pouze horní a dolní věkovou 

hranicí a je omezen na deset nocí za měsíc s tím, že jednou za rok může být tato lhůta prodloužena na jeden 

měsíc. Důvodem pro tato omezení je, aby bylo možné vyhovět všem zájemcům. Podle slov pracovníků se 

za posledních pět let nestalo, že by museli někoho odmítnout z kapacitních důvodů. Složení „obyvatel 

noclehárny” je smíšené – v 50 % případů se jedná o krátkodobé/jednorázové využití služby nepřesahující 

délku trvání 2 až 3 nocí, ve zbylých 50 % jde o klienty dlouhodobé. I přes omezení délky pobytu v zařízení 

se daří udržet mladé lidi stranou života na ulici. Délka deseti dnů není stanovena náhodou, ale vychází 

ze zkušeností z předchozích let. I ti z klientů, kteří nemají trvalé bydliště, jsou schopni kombinovat uby-

tování v noclehárně s jinými zdroji a možnostmi (přespání u kamaráda, v letních měsících venku), čímž 

se zmenšuje riziko závislosti na službě. Pro klienty starší 18 let je určen program bydlení na půli cesty – 

ve čtyřech startovacích bytech se sedmi lůžky žijí klienti první rok pouze za cenu energií. Pracovníci zjišťují 

od klientů jméno a příjmení, které se pak hlásí příslušnému úřadu kvůli pojištění.

Bod inspirace

Na rozdíl od zařízení podobného typu v České republice se zde neřeší problém návykových látek. Má se 

za to, že mladí lidé ve větší či menší míře legální nebo nelegální návykové látky užívají, a v případě, že klient 

nejeví známky intoxikace, neprojevuje se agresivně nebo neohrožuje svým chováním ostatní, není požití 

alkoholu nebo drog důvodem k odmítnutí služby – netestuje se. Rakouští kolegové jdou v této myšlence 

ještě dál akceptací faktu, že v lokalitě, kde je zařízení umístěno, je běžnou součástí života mladých lidí nejen 

užívání návykových látek, ale také jejich prodej a distribuce. Součástí noclehárny je proto tzv. „bezdrogová 

zóna” – soubor uzamykatelných plechových skříněk umístěných v předsíni u vstupu do budovy, kam si nově 

příchozí „odkládají” předměty, jejichž držení je v rozporu s pravidly ubytovacího zařízení (nejčastěji se jedná 

o drogy a zbraně – nože, boxery, ale i střelné zbraně), a po jeho opuštění si je zase vyzvedávají. Tento 

revoluční přístup na hraně (nebo spíš za hranou) platné legislativy umožňuje pracovníkům centra a službě 

„být z obliga” v případě kriminální činnosti mladistvých. V lokalitě platí nepsané pravidlo, že při policejním 

zásahu se skřínky neprohledávají.

Nepředpokládám, že bychom v zařízení nově nainstalovali úschovnu návykových látek, ale přístup rak-

ouských kolegů je inspirativní zejména v tom, jak daleko, při jasném stanovení a vymezení pravidel, se dá 

jít naproti těm, s kterými pracujeme. Navozuje otázku, která pravidla jsou pro fungování služby nezbytná 

a která limitující a nadbytečná.

Stejně jako v šicí dílně Heidenspass i tady se mi líbí myšlenka společného jídla jako prostředku 

k navázání komunikace, možnosti refl ektovat špatné stravovací návyky a minimálně možnosti se ten den 

„normálně” najíst (bez ironie musím říct, že vidět čtrnáctiletou dívku, která si místo chipsů a lízátka namaže 

chleba s tvarohem a dá si na něj okurku, je pro pracovníka v NZDM opravdu silný zážitek).

Práh čtvrtý: Finance

V posledním bodě bych se krátce chtěla zaměřit na problematiku fi nancování v oblasti nízkoprahových 

služeb a odpovědět na otázku, potýkají-li se v Rakousku s podobnými problémy jako pracovníci u nás. 

Odpověď zní: Ano, potýkají. Stejným problémem jako v České republice je nejistota fi nancování jednotlivých 

projektů, závisející na aktuální politické situaci v kraji. Služby jsou z velké části fi nancovány z jednoho 

zdroje – z rozpočtu města nebo kraje. Zaměstnanci pracují z velké většiny na částečné úvazky, zpravidla 

jen několik hodin týdně. Plný pracovní úvazek má velmi malé procento vedoucích pracovníků. Plat sociál-

ního pracovníka je srovnatelný s platem ve státní správě nebo školství a zajišťuje průměrnou životní úroveň. 

Trendem posledních několika let je fl uktuace pracovníků. Zejména noví pracovníci odchází do státní správy, 

která nabízí jistotu stálého příjmu. Sociální služby pracují s ročním rozpočtem, není tedy možné zajistit chod 

služby do dalších let. Není výjimkou, že pracovníci čekají na výplatu i několik měsíců. Na otázku, z čeho 

žijí v období bez příjmu (které v některých organizacích trvá až šest měsíců), odpovídají: „Family support 

and savings” (podpora rodiny a úspory). Z čehož usuzuji, že pokud chce být člověk zaměstnán jako sociální 

pracovník, je třeba se dobře připravit nejen vzděláním, ale zajistit se také fi nančními prostředky. Postavení 

sociálního pracovníka ve společnosti závisí na aktuálním politickém naladění, veřejném mínění, mediální 

kampani a odráží celospolečenské nálady.7

Nestálost fi nancování je jedním z důvodů, proč se v rakouském Grazu pracuje metodou „tady a teď”. 

Nikdo neví, co bude příští rok, příští volební období. Stabilita služeb je ohrožena.

Nejcennějším poznatkem ze stáže, který si odnáším, je tedy ten, že prahy je potřeba profesionálně 

snižovat tak, abychom mohli být k dispozici těm, kteří nás potřebují. Je třeba si neustále opakovat, proč, 

za jakým účelem a pro koho děláme to, co děláme, a především má-li dotyčná osoba o pomoc zájem. 

Možnost zažít profesionální službu, kde je klient člověkem, a nikoli papírem, individuálním plánem, číslem 

nebo položkou v projektu, je nesmírně osvobozující a inspirativní. Aktuálně v naší organizaci dochází 

ke sloučení terénní a ambulantní formy NZDM, které s sebou nese tvorbu nové metodiky, standardů a pra-

covních postupů. Naším cílem je pokusit se za přispění externího facilitátora některé procesy zjednodušit 

tak, abychom trávili více času přímou prací a méně času u počítače.

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRE DETI A MLÁDEŽ
Zuzana Šťastná

Počas stáže v meste Graz na juhovýchode Rakúska sme mali možnosť navštíviť tri nízkoprahové kluby 

pre deti a mládež, ktoré pracovali s podobnou klientelou od 12 do cca 22 rokov. Všetky boli fi nancované 

prevažne z rozpočtu mesta alebo kraja, len veľmi málo percent rozpočtu zariadení pokrývali akékoľvek 

iné zdroje. Nízkoprahy mali priemerne za sebou aspoň 10 rokov fungovania, čo uľahčovalo komunikáciu 

o potrebách a význame služby na komunálnej úrovni a malo vplyv na objem fi nancií. 

Jugendstreetwork/Jugendcafé

Nízkoprahový klub, ktorého zriaďovateľom je Charita sídli priamo v centre Grazu. Je to len pol roka 

čo sa presunuli z predošlého priestoru, kde pôsobili 10 rokov. Klub sa sťahoval o 100 metrov bližšie 

k hlavnému dopravnému uzlu. S presťahovaním sa obmenila klientela – zatiaľ čo na pôvodnom mieste 

bola návštevnosť klientov stabilná, teraz do klubu chodí 40 a viac klientov denne a predtým sa so službou 

nestretli. Klub navštevujú z 2/3 chlapci a zbytok tvoria dievčatá, väčšina z nich sú prisťahovalci z Balkánu, 

Blízkeho východu či z Afriky. Jazyková bariéra aj napriek tomu nie je problém, pretože všetci sa učia 

alebo hovoria po nemecky. Klub je otvorený 3 dni do týždňa a počas služby sú klientom k dispozícii 

3 pracovníci. Ostatné dni sú pracovníci v teréne. Pracovný tým tvorí 1 žena a 3 muži, ktorí sú v obore už 

dlhšiu dobu. 

Klienti majú okrem členitého priestoru a klasického vybavenia NZDM k dispozícii jedlo a kávu zdar-

ma, ktoré tiež motivujú klientov k návšteve klubu. Občerstvenie je hradené z projektov a zariadenie zatiaľ 

nezvažuje žiadnu dohodu so sponzorom. Klienti tak majú možnosť miesto fastfoodu alebo zemiakových 

lupienkov siahnuť zdarma po zelenine, ovocí alebo chlebe. Hlavne u dievčat sa pomocou jedálneho kútika 

otvárala diskusia o tom, ako sa vyrovnávajú s tlakom médií na ideál krásy. Často sa stáva, že sú priamo kon-

frontované s pohľadom chlapcov na stravovanie, čo vytvára priestor na diskusiu o realite a predsudkoch. 

Možnosť občerstvenia zdarma pre klientov vidím ako pozitívnu, najmä kvôli pestrosti ponuky. V mnohých 

kluboch je bar štandardom a najčastejšie si v ňom klienti môžu kúpiť chipsy, čokolády a sladené nápoje. 

Bolo pre mňa zaujímavé vidieť, že ponuka môže vyzerať aj inak a zároveň nie je v rozpore s tým, čo pra-

covníci klientom o správnej životospráve neustále opakujú. 

V klube je tiež sprcha a pračka, ktoré sa zatiaľ nie sú využívané. Na dievčenských záchodoch je gauč, 

aby mali dievčatá priestor na rozhovor v súkromí. Koncept priestoru alebo dokonca miestnosti čisto pre 

dievčatá je v Rakúsku veľmi častý a pracovníci ho popisujú ako samozrejmý. Priestor je využívaný pravi-

delne a klientky ho majú v obľube. V ČR som sa s podobným apelom na dievčenský priestor nestretla. Aj 

7/ Koordinátor stáže byl k přístupu vládnoucí strany velmi kritický. Postoj zastupitelstva jako hlavního donátora programů ve snaze 
bagatelizovat problémy mladistvých demonstroval na nedávné události, kdy se místostarostka Grazu vyjadřovala ke kauze se-
xuálního zneužívání a šikany ve vězení pro mladistvé (pro pachatele trestné činnosti od 14 do 18/21 let) slovy, že vězení přece 
nejsou prázdniny. V souvislosti se vzrůstající drogovou kriminalitou mládeže pak ve stejném projevu uvedla, že mladí lidé pijí 
alkohol a kouří, tak nám sem proboha netahejte ještě ty drogy. Tento přístup není pro našince žádnou novinkou.
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Jugendcafé Caritas Graz - místnost s fotbálkem a počítači

Tag.werk, 

obchod 

a šicí dílna

Kontaktní centrum, ošetřovna  a kontaktní místnost s kuchyní

Heidenspass, šicí dílna a produkty

Jugendcafé Caritas Graz - posezení u baru

ja.m Mädchenzentrum

- nízkoprahový klub 

pouze pro dívky, 

bar a odpočinková místnost

v našom klube dievčatá vyhľadávajú priestor, kde môžu nerušene hovoriť o svojich tajomstvách a nie vždy 

sa im ho darí nájsť. V kluboch, kde tvoria viac ako polovicu či tretinu klientely chlapci, je pre dievčatá náročné 

uniknúť ich pozornosti. Tento prístup mi bol sympatický aj tým, že bol rešpektovaný aj samotnými klientmi – 

uznali miesto pre dievčatá za ich priestor a často ho nenarúšali. V inom z navštívených klubov bol vyčlenený 

pre dievčatá stôl a stoličky v chodbe, ktorá bola z časti skrytá pred pohľadom z hlavnej miestnosti. Priestor 

teda nemusí byť nutne miestnosťou, postačuje využitie členitosti klubu alebo jedného z rohov. 

Práca s klientmi prebieha porovnateľne ako v ČR. Počas služby kontaktujú pracovníci klientov, nad-

väzujú na predošlé rozhovory a riešia vzniknuté situácie. Klub si vyjednal s políciou, že do ich priestoru 

nevstupuje, ale zazvoní pri vstupe. Pracovník potom sprevádza klienta z klubu a s jeho súhlasom je prítom-

ný na jednaní s políciou. Vyjednanie dohody trvalo niekoľko rokov a stálo za ním veľa stretnutí a rozhovorov 

o zmysle služby. Pozitívne je, že dohoda s políciou sa na základe dobrej praxe javí ako možná aj vo väčších 

mestách, kde je fl uktuácia policajtov vysoká. 

V Rakúsku zákon povoľuje, aby si mladí ľudia nad 16 rokov mohli kupovať víno, pivo a cigarety, tiež 

smú voliť v niektorých voľbách. V klube je zriadená miestnosť na fajčenie a to pre starších ako 16 rokov, 

vek zisťujú pracovníci pred vstupom. Okrem pohodlia pre klientov, ktorí nemusia chodiť pred budovu len 

kvôli cigarete, má fajčiareň pozitívny vplyv na prijímanie klubu komunitou – pred klubom nie sú špaky 

a nezdružujú sa tam klienti. Práve to boli hlavné obavy z presunutia klubu, o ktorých sa pred sťahovaním 

diskutovalo – zvýšená koncentrácia mladých na zastávkach MHD. 

V Rakúsku je tiež iný systém opatrení voči deťom a mladistvým páchajúcim trestnú činnosť. Do 14 

roku života sú za nich zodpovedný rodičia a od 14 rokov sú mladiství tresne zodpovedný. Od 14 do 21 ro-

kov funguje väzenie pre mladistvých. To znamená, že polícia väčšinou u mládeže, ktorá má pod 14 rokov 

a rodičia nespolupracujú na tom, aby ich deti nepáchali trestnú činnosť, čaká kým mladistvý dovŕši 14 rokov, 

aby mohol mať súd.  Mladiství väzni sú oddelení od dospelých v samostatnej väznici alebo oddelení, je im 

zabezpečená základná výučba, tiež môžu pracovať. Majú spoločenskú miestnosť, voľnočasový program 

a tiež majú veľa voľného času pre seba. Pracovníci udržujú kontakt s klientmi vo väzení, ktoré sa nachádza 

v blízkosti klubu a ich návštevy musel schváliť riaditeľ väznice a minister. Dvakrát do mesiaca navštevujú 

tých, ktorí o návštevy požiadajú. Tiež štyrikrát ročne predstavujú službu všetkým mladistvým a tak ich 

návštevy môžu využívať aj tí, ktorí pred odsúdením so službou do styku neprišli. Mnohí začnú využívať 

službu až po prepustení, pretože rozumejú ponuke a vedia, čo môžu čakať. V našom klube sa snažíme 

o podobnú spoluprácu s výchovným ústavom. Prostredníctvom informačných stretnutí mladiství zistia viac 

o NZDM a ponuke služieb. Dobrá prax z Grazu ukazuje, že by mohol byť model funkčný a zvážiť by sme 

mali frekvenciu predstavovaní. 

Jungenstreetwork, ktorý patrí pod Charitu, je fi nancovaný hlavne z rozpočtu kraja, čo tvorí 92% jeho 

nákladov, zvyšných 8% tvoria dotácie z mesta a ministerstiev. Financie sú teda stále, aj keď sa o pár percent 

ročne znižujú a rozdiel je vyvažovaný inými grantmi. Firemný a súkromný foundraising pre nich  vzhľadom 

na regionálnu podporu nie je zaujímavý. Najväčšia časť fi nancií je na mzdy zamestnancov, ktorých plat je 

porovnateľný s tamojším platom učiteľov. Pracovníci majú úväzky na 30 až 34 hodín týždenne a inú prácu 

popri tom nemajú. V NZDM a na streetworku tiež môžu byť zamestnaní pracovníci z oborov príbuzných 

sociálnej práci ako učitelia a podobne. Vedúci služieb hovorili o tom, že na prácu s mládežou nie je ani tak 

potrebné vzdelanie, ako motivácia a chuť. Väčšina vedúcich a dlhoročných pracovníkov nemala vyštudovanú 

sociálnu prácu či sociálnu pedagogiku. Ich motiváciou v dlhoročnom zotrvaní v obore bola práve blízkosť 

k cieľovej skupine. Zaujímavý bol tiež postoj pracovníkov k vekovému rozdielu medzi klientmi a nimi, ktorý 

považovali za prínosný. Zdielali názor,  že mladí ľudia len veľmi málo nadväzujú kontakty s niekým starším, 

kto zároveň patrí k väčšinovej spoločnosti. Prínos je už v samotnom nadviazaní vzťahu a možnosti podeliť 

sa o svoj pohľad na svet s niekým, koho mladý človek rešpektuje aj na základe veku. Pridanou hodnotou 

v Grazi pri práci s mladými prisťahovalcami je, že pracovníci prezentujú kultúru krajiny a jej zvyky, čím sa  

stávajú pre mladých zrozumiteľnejšími . 

Za evidenciu klientov počas služby bol zodpovedný vždy jeden pracovník a  po službe prebehlo tímové 

zapisovanie do evidencie. V papierovej forme boli vedení záujemcovia o službu a po viacerých stretnutiach, 

keď sa stali klientmi, im bola založená karta v databáze. Za každú službu boli evidované počty klientov 

a využitie počítačov, ktoré sú zároveň indikátormi projektov. Klienti sú v databáze vedení podľa mena, 

ktorým chcú byť oslovovaní a krátkeho popisu. Pri každom, kto navštívi klub je zaznačené, akú sociálnu 

službu využil a keď sa jednalo o významnejšie poradenstvo či rozhovor, je zapísaný do karty klienta stručný 

obsah. Pracovníci tak uzatvárajú deň zápisom, čo znamená, že nemusia venovať administratíve zapiso-
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ja.m Mädchenzentrum

Posledný z navštívených klubov bol venovaný výhradne dievčatám a patril pod organizáciu Mafalda. 

Je určené dievčatám od 12 do 21 rokov a otváracie hodiny sú od utorka do piatku vždy popoludní. V tej-

to dobe sú klientkám k dispozícii 3 pracovníčky. Cieľová skupina je tvorená prevažne dievčatami z rodín 

prisťahovalcov, čomu je priestor prispôsobený tak, aby sa tam každé z dievčat cítilo čo najpríjemnejšie. 

Potom, ako sa zloženie klientely zmenilo a stalo sa multikultúrnym, pracovníčky predpokladali, že bude 

potrebné zamestnať niekoho s obdobným pôvodom.  Neskôr sa táto teória nepotvrdila, pretože pracovníčky 

môžu klientkám lepšie priblížiť zásady a postoje krajiny, v ktorej teraz žijú. 

Každá miestnosť bola zariadená iným štýlom a poskytovala klientkám súkromie. Jedna vyzerala ako 

dievčenská izba s televízorom, kde klientky mohli pozerať fi lmy, aj mali chuť a tiež sa zavrieť, keď chceli 

niečo riešiť. Intimita a nerušené rozhovory mali prednosť pred dohľadom nad pravidlami, ktoré sa podľa 

pracovníčok porušovali len veľmi výnimočne. 

Súčasťou klubu boli dielne, kde klientky mohli vyskúšať prácu s drevom alebo kovom. Dielňa bola 

založená, pretože dievčatá si málokedy môžu vyskúšať ako im sedí manuálna práca. Pod vedením 

odborníčky vyrábajú rôzne úžitkové predmety, mnohé z nich sú následne využívané v klube.  Na žiadosť 

klientok bol vytvorený futbalový tým vedený trénerkou, ktorý trénuje v neďalekej športovej hale. Práca 

s rodovými stereotypmi bola jednou z hlavných tém, ktorým sa klub venoval. Najmä u dievčat pochádza-

júcich z kultúr, kde žena nie je rovná mužom v rozhodovaní o svojej budúcnosti, mali „nedievčenské” aktiv-

ity veľkú obľubu. V našich podmienkach, kde je rovnocennosť na inom stupni, máme naďalej tendencie 

rozdeľovať aktivity na chlapčenské a dievčenské. Je prirodzené, že vo futbalovom turnaji hrajú chlapci a pre 

dievčatá je vytvorený deň s kozmetičkou a výrobou šperkov. Aj keď sa na aktivity môže prihlásiť ktokoľvek, 

naďalej je predpoklad, že dievčatá pôjdu na zápasy povzbudzovať a nie strieľať góly. Oslovila ma fi lozo-

fi a, ktorá má za cieľ priblížiť klientkám aktivity, ktoré nie sú pre ne bežné. Tiež tak môžu zistiť, či by ich 

práca s kladivom alebo pílkou bavila alebo sú skôr naladené na zdobenie vyrobených predmetov. Dievčatá 

pravdaže nemali k dispozícii len dielne, ale aj iné praxe a kurzy z rôznych oblastí, ktoré sa tešili záujmu. 

Nakoľko až 90% klientok nepochádza z Rakúska, prinášajú si v rámci svojich rodinných tradícii rôzne 

tabu. Jedným z najväčších je sex v akejkoľvek podobe. Mnohé z dievčat nemajú povolené navštevovať 

gynekologičku pred určitým vekom prípadne sa pýtať na veci, ktorým zatiaľ nerozumejú. V klube je pre-

to vytvorená schránka, kam môžu klientky hádzať anonymné otázky a keď sa ich nazbiera dostatočné 

množstvo, príde do klubu lekárka, ktorá ich zodpovie. Pracovníčky tiež sprostredkúvajú klientkám návštevu 

u gynekológov aj s doprovodom, ak je to žiaduce. 

Nízkoprahy v Rakúsku kladú dôraz najmä na princíp tu a teraz. Štruktúrovaný a pravidelný program, ktorý 

by vytvárali pracovníci, nie je potrebný na uspokojenie potrieb cieľovej skupiny. Metodika služieb popisuje 

základné pravidlá, ktorými sa pracovníci riadia, ale neslúži ako popis každého úkonu a dokonca je interným 

materiálom zariadenia. Administratívna práca tvorí len malý zlomok celkovej práce a hlavným výstupom je, 

koľko ľudí sa stretlo s ponukou danej služby. Práca je orientovaná na klienta, čo bolo vo všetkých službách 

poznať. Možno aj to bol dôvod, prečo pracovníci v nízkoprahových zariadeniach zotrvávali niekoľko rokov. 

Bolo veľmi príjemné pohybovať sa v prostredí, kde je práca s klientom to najhlavnejšie a prezrieť si dobrú 

prax susednej krajiny. 

vania nasledujúce dopoludnie a tiež, že si pamätajú detaily rozhovorov. Zároveň spoločný zápis využívajú 

ako priestor na spätnú väzbu, krátku poradu nad klientmi a rozhodnutia o zmenách v nasledujúcej službe. 

Počas stáže sme mali možnosť zúčastniť sa každoročnej akcie klubu, ktorá má za ciel poukázať 

na verejný priestor a mládež, ktorá chce byť jeho súčasťou. Všeobecný trend stavania detských ihrísk a od-

dychových zón pre rodiny opomína potrebu mládeže stretávať sa a byť súčasťou komunity. Radnica vidí ako 

problém, že mladí ľudia trávia svoj čas v centre mesta a jej snahou je vytlačiť tieto skupiny na perifériu. Pra-

covníci preto prenášajú priestor klubu na ulicu. Gauče, stolný futbal, boxovacie vrece a hudba zaplnia vždy iný 

verejný priestor. Pozvánku na akciu majú nie len klienti ale aj poslanci a široká verejnosť. Každý môže využiť 

vytvorenú zónu a zároveň od pracovníkov získať informácie o ich práci a zmysle akcie, ktorá nahradzovala aj 

klasický deň otvorených dverí. 

Jugendzentrum Funtastic

Ďalším z navštívených zariadení bol klub Funtastic, ktorý sa nachádzal v lokalite s najvyšším počtom 

prisťahovalcov. To mu získalo povesť drsného klubu, aj keď lokalita na pohľad vyzerala ako pokojné síd-

lisko. Na klube bolo zaujímavé, že si ho klienti upravili sami. Veľký priestor, ktorý klub má, je predelený 

sadrokartónovými priečkami, ktoré sa jednoducho presúvajú. Vedúci zariadenia hovoril, že počas jeho 

praxe sa vizáž celého klubu zmenila najmenej desaťkrát. Svojpomocné úpravy nie sú tak nákladné a mnohí 

z klientov študujú na stredných školách odbory ako elektrikár, stavbár a podobne, čo zabezpečuje kvalitu 

práce. Pracovníci vnímali priestor klubu ako čisto klientský a naplno sa snažili všetky návrhy podporovať. 

Nastavenie pracovníkov ma oslovilo, pretože väčšinou sú to pracovníci, ktorí určujú ako bude vo fi nále ob-

jekt vyzerať. Tiež vidím príležitosť úprav pri zmenách v cieľovej skupine. Noví klienti tiež môžu rozhodnúť 

o priestore a nemusia sa prispôsobovať tomu, čo vyhovovalo pred rokmi a čo je zabehnuté. 

Príkladom fl exibility je práve vznikajúca miestnosť pre matky s deťmi. Viacero klientok od 16 do 19 rokov 

v krátkom časovom slede porodilo a chcú využívať ponuku služby aj so svojimi deťmi. Za pomoci ostatných 

klientov a po odsúhlasení, si klientky vybrali priestor a venujú sa jeho maľovaniu a zútulňovaniu. Pracovníci 

reagujú pružne aj na vymedzenie cieľovej skupiny a snažia sa byť čo najnízkoprahovejší. 

Administratíva bola vo všetkých kluboch druhoradou záležitosťou, čo bolo možné aj vďaka nas-

taveným indikátorom projektov, ktoré mali rozbehnuté. Najnižšia administratívna záťaž bola práve klube 

Funtastic, kde pracovníci nemali ani kancelárske priestory. Prípravy na klub a drobné zápisy robili priamo 

v priestoroch klubu. Vedúci služby mal síce svoju kanceláriu, ale podľa jeho slov ju využíval tak 2 hodiny 

mesačne na vyúčtovania. Pracovníci boli orientovaní výhradne na prácu s klientmi a porady. V porovnaní 

s administratívnou záťažou v ČR ma toto nastavenie prekvapilo. Administratívna zložka pracovnej doby 

sa stala rovnako dôležitá ako priama práca, pretože od nej závisia fi nancie služby. V kontraste s prácou 

v Grazi, ktorá má na prvom mieste vždy záujmy klientov si začínam klásť otázku, koho záujmy sú prvo-

radé u nás. 

Podnetná bola aj ich práca s voľnočasovými aktivitami pre klientov. Pracovníci nepripravovali program 

a nevymýšľali aktivity, ktoré by pravdepodobne mohli klientov zaujať. Princíp tu a teraz bol braný ako nosný 

aj v tejto oblasti. Klienti mohli využívať všetko vybavenie klubu vrátane nahrávacieho štúdia alebo domáce-

ho kina kedykoľvek. Počet miestností umožňoval, aby v jednej prebiehal turnaj v ďalšej sa pozeral fi lm 

a v ďalšej bola tancovačka. Keď mali klienti záujem o aktivitu, ktorá vyžadovala organizáciu alebo prebie-

hala mimo klubu, pracovníci im vyšli v ústrety. To znamenalo, že klientom umožnili organizáciu tejto aktivity 

za jasne stanovených podmienok a s podporou klubu. Rovnaký postoj bol aj pedagogicko-výchovným ak-

tivitám. Klientom neboli ponúkané besedy, o ktoré záujem nemali a ani poskytované aktivity o ktoré nestáli. 

Model vidím ako príjemnejší aj pre samotných pracovníkov, ktorí tak nemusia neustále riešiť otázku – ako 

prilákať klientov na organizované aktivity, ako tomu v súčasnosti v mnohých kluboch v mojom okolí je. 

Veľký apel kládol vedúci klubu na osobnosť pracovníkov. Podľa jeho skúseností, ktoré za 20 rokov 

v praxi nazbieral, nie je dôležité vzdelanie pracovníka ale jeho naladenie na cieľovú skupinu. Najmä u žien 

videl prácu v NZDM ako výzvu, pretože získať si rešpekt od klientov je pre ne náročnejšie. Zaujímavé bolo aj 

zistenie, že pracovníčky by na klientov mali hovoriť a najmä kričať hlbším hlasom, pretože výška ženského 

kriku ich rozčuľuje. 
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covníci v Grazu mají za úkol posílat klienty za výměnou do nedalekého Kontaktního centra, oni sami výměnu 

neprovádějí. Na ulici jsou důležití především jakou součást každodenního mumraje, jejich základní pracovní 

nástroj je jejich osobnost a také umění rozhovoru. Veškerý materiál, který do terénu nosí, slouží pouze jako 

kontaktní prostředek.

Po absolvování exkurzu do terénu jsme byli přizváni do kontaktní místnosti a tady jsme se přímo účastnili 

dění. Zde opět vypíchnu pár zajímavostí, se kterými se obvykle v ČR nesetkáme. Obvyklý počet pracovníků 

na službě se pohyboval mezi 5–7, přičemž každý pracovník měl svoji specifi ckou roli. Podle toho, jak-

ou ten který pracovník zastával roli, odvíjela se jeho náplň práce. Pracovníci si role rozdělují před službou. 

Nejzajímavější role pro mě byla „pracovník dne”, já bych ji popsala jako roli informátora a mediátora. Pracovník 

zastávající tuto roli seděl v čele místnosti za speciálním stolečkem a sloužil hlavně k zodpovídání všemožných 

dotazů, většinou spíše organizačního a provozního charakteru. Další zajímavá role byla „kuřák”. Pracovník 

s touto rolí měl na starost stát venku s kouřícími klienty a budovat tam s nimi kontaktní rámec pro nadcháze-

jící případovou práci. Mylná by byla představa, že pracovník „kuřák” nutně musí s klienty vykouřit za službu 

krabičku cigaret. Mylná by byla i ta představa, že pracovník s klienty postává venku, aby je hlídal a kontroloval. 

Pracovník „kuřák” zcela vážně využíval neformálního a uvolněného prostředí venku proto, aby „byl s klienty 

v kontaktu.” Přičemž sám kouřit ani nemusel.

V kontaktní místnosti se nám podařilo prohodit pár slov s jednou klientkou, většinu času jsme ale trávili 

venku před KC, poněvadž tam byla nejlepší atmosféra. Na závěr dne jsme byli přizváni k rozboru služby 

a zápisu, což pro nás s kolegou bylo spíše úsměvné, neboť ani jeden z nás němčinu neovládá. Nicméně bylo 

zajímavé vidět, jak pracovníci KC reagují mezi sebou. 

Porovnání a inspirace

V této části bych se ráda pokusila o shrnutí toho nejdůležitějšího, co jsme na stáži v Kontaktním cen-

tru v Grazu zjistili. Kvůli přehlednosti rozdělím část na tři body – metodiku, přímou práci a drogovou situaci 

v Grazu, dojmy z terénu a „Káčka”.

Metodika

Z hlediska metodiky a personálního řízení jsme v zásadě na nic převratného nepřišli. Tým je početný, 

skládá se ze sociálních pracovníků, psychologů, sociálních pedagogů. Pravidelná supervize je standardním 

nástrojem, stejně jako pravidelné porady. K zápisu případových prací využívají pracovníci databázi podobnou 

naší verzi UniData. Zajímavé je, že klienti jsou tam vedeni pod celým jménem. Každý klient má v databázi svoji 

kartu a je možné do ní zapsat dokonce takové informace, jako např. jak dlouho klient platil/neplatil zdravotní 

pojištění, kde a jak dlouho případně pobýval ve výkonu trestu apod. Služba je fi nancovaná především ze stát-

ních dotací (město Graz, kraj Štýrsko), ale i soukromoprávních zdrojů.

Co si z metodické části odnáším jako jistou rozdílnost, je (velmi) nízkoprahový přístup k práci. Po dni 

v Kontaktním centru jsem nabyla dojmu, že pracovníci oproti situaci v ČR velmi málo klienty kontrolují. Zatím-

co v kontaktních centrech v České republice je důležitá rovina „pravidla a hlídání jejich dodržování”, v Grazu 

v „Káčku” si s tímto pracovníci příliš hlavu nelámali. Nechci tímto říci, že kdyby někdo z klientů výrazně prav-

idla porušoval – třeba tím, že by si zapálil v kontaktní místnosti nebo se projevoval agresivně vůči jinému 

klientovi – nedostalo by se mu zpětné vazby, že dělá něco, co by neměl. Nicméně Stefan např. nedovedl jasně 

odpovědět, jaké mají sankční mechanismy v případě opakovaného porušování. Z toho, co nám řekl, jsem nab-

yla pocitu, že žádný sankční systém zkrátka nemají. Zřejmě je to hodně individuální. To znamená, že pokud 

už napomenutí nestačí, posuzují typ porušení a také osobu klienta a podle toho se domlouvají, co za sankci 

by bylo vhodné. Žádné obecné stanovy, jak postupovat v případě neplnění pravidel ze strany klientů, v KC 

v Grazu prostě nebyly. Rakouští kolegové dle mého názoru vnímají nízkoprahový přístup jako způsob práce, 

kdy je pracovník hodně blízko klientovi. Naslouchá mu, radí, když o to klient sám požádá, nic po klientovi 

nevyžaduje, ničím ho nepenalizuje a nekritizuje. Veškerá odpovědnost je posunuta na klienta. Nedodržování 

pravidel není problém pracovníků „Káčka”, je to problém klienta. Například když klient přetáhne čas ve sprše, 

pracovník mu pak sdělí (s klidem a úsměvem na rtu), že přetáhl čas a že by se to dít nemělo. Toť vše. Žádná 

sankce, žádné rozčílení, žádné rozmluvy typu: mysli i na ostatní, kteří se chtějí osprchovat. K mému podivu 

klienti opravdu volného režimu nezneužívali – alespoň podle toho, co jsem viděla, a také dle Stefanových 

slov. Samozřejmě i v ČR jsme v nízkoprahových zařízeních blízko klientům, nasloucháme jim, nekritizujeme 

SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Hana Laurentová

1) Streetwork im Drogenbereich und Kontaktladen

Popis služby a průběh dne

První den jsme zavítali do tamějšího Kontaktního centra. Kontaktní centrum v Grazu zároveň poskytuje 

i terénní práci a je jediným kontaktním centrem ve městě. To znamená, že služby nejsou striktně odděleny, 

mají stejné pracoviště a kontaktní pracovníci jsou zároveň i terénními pracovníky. Náš průvodce v Kontaktním 

centru i na ulici byl charismatický Mag. phil. Stefan Pree. Ráda bych mu na tomto místě znovu poděkovala, 

protože se o nás velmi dobře staral. Strávil s námi celý den, vše popisoval, vysvětloval, zodpovídal všemožné 

otázky, překypoval pozitivní energií a v neposlední řadě mluvil skvěle anglicky. První den tedy nasadil velmi 

vysokou laťku, a přestože jsme večer usínali unavení, užili jsme si to na sto procent.

Kontaktní centrum sídlí blízko centra města. Z hlediska dostupnosti se tedy nachází na strategické pozici. 

O strategické pozici se dá mluvit i ve smyslu sousedů. Vedle KC se tyčí tzv. Ofphanárium, místo, kde se konají 

kulturní akce, především koncerty. Dalším sousedem je sice obytný dům, ale od KC ho dělí vnitroblok. Dle 

Stefana pracovníci nikdy konfl ikty se sousedy řešit nemuseli. Pokud nějaké stížnosti z řad občanů bydlících 

poblíž byly, pak se vždy týkaly Orphanária kvůli hlasité hudbě. A to i přesto, že před Kontaktním centrem neus-

tále pobývají v hloučcích pokuřující a bavící se klienti. To pro nás bylo trochu překvapení, obzvláště vztáhnu-li 

to k tomu, co vše si vytrpělo v konfl iktech se sousedy kontaktní centrum mé zaměstnavatelské organizace.

Do Kontaktního centra se vstupuje po točitých schodech, navzdory všem představám o nízkém prahu. 

Hned jak jsme vstoupili, podivovali jsme se kontaktní místnosti. Je velká asi jako celé naše „Káčko”. A to 

není malé! Tedy opravdu veliká, prostorná místnost. Hezky vybavená, čistá, se dvěma fotbálky a – to nás 

překvapilo nejvíce – kuchyní. Vonělo to tam po jídle, nikoli po desinfekčních chemikáliích, jak jsem zvyklá 

z Čech. V kuchyni byl mladý muž vykonávající civilní službu. Pomáhal vařit jídlo spolu s klienty. Stefan uv-

edl, že každý den připraví asi 80 jídel. Kuchyň je tedy v provozu od pondělí do pátku, cca od 11 do cca 15 

hodin. Každý den je v nabídce jedno jídlo v hodnotě 3 eur (což je méně než půlka standardní ceny v restau-

raci). Kromě obytné kontaktní místnosti s gauči a stoly je po levé straně oddělená místnůstka s výměnou. 

Za ní se nachází prádelna a šatna. Z kontaktní místnosti se také dá jít do ordinace. Na záchod chodí klienti 

na chodbu. Tam mají svůj záchod i zaměstnanci a kromě toho tam je i sprcha, pro muže i ženy zvlášť. Chodba 

vede k dalšímu schodišti, to už se pohybujeme v prostoru vyhrazenému jen pro zaměstnance. Schody ústí 

do dalšího patra, kde jsou kanceláře a sklad. A také střešní terasa, kam zaměstnanci chodí kouřit a odpočívat. 

Nutno dodat, že z hlediska vybavení a technického zázemí jsme se pohybovali o úroveň výše, nežli je tomu 

v Čechách. Celé „Káčko” na nás dýchalo svým „luxusem”.

Den v Kontaktním centru byl strukturován na tři části: teoretická instruktáž o poskytovaných službách 

a metodice, exkurze do terénu a účast na běhu kontaktní místnosti. Z hlediska fi lozofi e poskytování služby 

jsou základní principy stejné jako v České republice (harm reduction, public health). Přes jisté odchylky je 

v Grazu přeci jen stejné sociokulturní klima. Základní službou je tedy výměna injekčního materiálu, na ni 

se nabalují služby jako sociálně-právní poradenství, terapeutická pomoc, krizová intervence, zdravotní 

ošetření. Oproti českým „Káčkům” zde není standardem zaměstnávat zdravotní sestry jako běžnou součást 

pracovního týmu, nicméně KC v Grazu spolupracovalo se dvěma doktory, kteří v organizaci působili jako 

externisté. Klienti také mohou využívat potravinového servisu v podobě každodenních obědů a hygienického 

servisu v podobě sprchy, pračky a také sušičky. Vše bylo klientům dostupné zdarma, jedinou podmínkou bylo 

dodržování pořadníku.

Exkurze do terénu proběhla velice krátce. Prošli jsme nejdůležitější kontaktní místa, dostali k nim krátkou 

legendu a k samotné práci s klienty si ani „nepřičichli”. Nejzajímavější (a také nejvíce zarážející) skutečností 

byl fakt, že v terénu neprobíhá výměna jako taková. Pracovníci pouze rozdávají neprůhledné papírové 

krabičky, v nichž se nachází injekční materiál. Do ulic se vyráží optimálně ve dvou, ale občas se stává, že 

vše musí zvládnout jeden pracovník. Terénní program tedy funguje primárně jako kontaktní a monitorovací 

služba. Stefan se velice divil, když jsem mu pověděla, že my v Praze vyměníme denně na osm set stříkaček. 

Ptal se, kam dáváme použité jehly, copak se nebojíme je dávat do batohů, které nosíme na zádech? Okamžitě 

jsme se dostali k zásadnímu rozkolu, Stefan naše žluté bezpečnostní kontejnery vůbec neznal. Terénní pra-
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stříkačky, nejčastěji s objemem 2 ml a nasazovacími jehlami. Na toto téma proběhla se Stefanem krátká 

a lehká pře. „Inzulínky” jsou v Čechách rozšířeny mj. proto, že mají tenkou jehlu a sympatický objem 1 ml, 

takže se s nimi dobře aplikuje. Dá se také říci, že jsou relativně šetrné k žílám – vzhledem k tenké jehle. To 

Stefan popíral, divil se, že my používáme tyto „zastaralé” kusy s integrovanou jehlou, a naopak nám tvrdil, že 

šetrnější jehly jsou ty jejich. Tuto debatu jsme však rychle ukončili, neboť nás zaujala další nestandardní věc: 

nerezová lžíce na kávu. Stefan nám vysvětloval, že mají klienti špatné zkušenosti s tzv. stericupy (= sterilní 

kalíšky pro rozdělání dávky), a tak začali rozdávat tyto bytelné lžíce, původně na mletou kávu. Tento fakt jen 

svědčí o „luxusu”, který mají grátští klienti oproti těm našim.

V Grazu rovněž výborně fungují automaty na stříkačky. Automaty jsou naprosto neutrálního vzhledu. Jen 

informovaná osoba tak může vytušit, k čemu slouží. Jeden z automatů dokonce provozuje lékárna, to bylo 

takřka šokující zjištění. Něco takového si u nás lze jen velmi těžko představit. Lékárna sama automat zřídila, 

neboť do ní dochází klienti pro výdej substituce. Z toho, co říkal Stefan, jsme vyrozuměli, že zaměstnanci 

lékáren jsou jistou měrou také adiktologové (z hlediska náplně práce, nikoli kvalifi kace). Péče o automaty patří 

mezi náplň práce během terénu. 

Jako poslední bod v dojmech z terénu bych uvedla spolupráci s policií. Grázští kolegové se strážníky 

vychází naprosto bez problémů, panuje mezi nimi dohoda, že si navzájem nevstupují do intervencí, tzn. že 

ve chvíli, kdy s klienty jednají terénní pracovníci, je policisté obchází a nechávají jim volné pole působení, to 

stejné platí v opačném případě. Stefan zmínil, že mívají i společné porady a vnímají se spíše jako kolegové 

nežli rivalové.

Kontaktní centrum 

Na prvním místě bych uvedla celkově větší sortiment služeb. Z hlediska přenositelnosti do našeho prostředí 

je to ovšem komplikované, jelikož se to týká hlavně peněz. Na druhou stranu jsem si povšimla i faktu, že pra-

covníci KC v Grazu jsou zvyklí klienty v „Káčku” více zapojovat do všech možných aktivit. Např. pomáhají 

v kuchyni, ale pomáhají také balit papírové krabičky na výměnu, ať už do terénu, či do automatů. Za tuto po-

moc bývají vypláceni třemi eury na hodinu, což je podle Stefana na tamější poměry lehce nadprůměrná mzda. 

S klienty se také pořádají různé tematické dny či akce (klientka mluvila o divadelním vystoupení). Stručně 

řečeno klienti KC bývají zapojováni, jak to jen jde.

2) Protidrogový koordinátor (Suchtkoordinator)

Další den jsme navštívili tamějšího protidrogového koordinátora. Schůzka to byla velice rychlá a trvala jen 

něco málo přes hodinu. Koordinátor se jmenoval Ulf Zeder a byl původem ze Švédska. Anglicky taktéž hovořil 

skvěle a velice rychle. 

Ulf seděl tzv. na dvou židlích, kromě zmíněné spíše politické a úřednické profese zastával roli šéfa 

substitučního programu. On sám označil svojí funkci jako multidisciplinární.

Drogová situace

Ulf v podstatě zopakoval to, co jsme se dozvěděli předcházející den – oproti ČR je Graz výrazně opiátový, 

klienti zde vůbec neznají pervitin. Nejzneužívanější stimulační drogou je mefedron8, nová syntetická droga 

s podobnými účinky jako MDMA. V Grazu byl mefedron nejprve legální, podobně jako v jiných zemích Evropy. 

Nakupoval se volně na internetu i v kamenných obchodech. Nákup byl za 1 euro a prodej za 30 eur. Nejprve se 

ho nikdo nebál, uživatelé tvrdili, že je bezpečný. Pak zaznamenali několik případů úmrtí a další zdravotní kom-

plikace. Celá věc se dostala do médií, v tu chvíli se užívání výrazně snížilo. Dnes mefedron užívají především 

8/ Mefedron (4-Methylmethcathinone) je syntetický stimulant s empatogenními a euforickými účinky. Patří do skupiny derivátů 
cathinonu. Ten je účinnou látkou v rostlině Cathaedulis (kata jedlá). Mefedron je drogou poměrně novou. Poprvé se objevil 
ve Velké Británii v roce 2007 a v následujících dvou letech začal být hojně užíván v celé Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu. 
V této době začalo přibývat evidovaných případů úmrtí, které byly s touto drogou spojeny. Reakcí na tento stav byly legislativní 
kroky, které měly tuto látku učinit nelegální.  V ČR byl mefedron volně prodejný do dubna 2011 jak v kamenných obchodech, 
tak přes internet. Dnes je již zařazen v seznamu látek, jejichž výroba a distribuce je ilegální. Vzhledem k podobnému jménu je 
často zaměňován za methedron (4-methoxymethcathinone) či methylone (bk-MDMA). Typickými slangovými názvy je meff, 
dron, bubbles, MMCAT nebo miaowmiaow (mňau mňau).
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a neklademe na ně nijak vysoké požadavky. Zároveň jsem se ale nemohla zbavit pocitu, že v Grazu pojem 

nízkoprahový pojímají ještě o něco „nízkoprahověji”. 

Klienti a drogy

Přínosný byl rovněž rozhovor s klientkou; dozvěděli jsme se, že nejrozšířenější drogou v Grazu je mor-

fi n. Substituční programy v Grazu fungují přes 10 let a jsou hojně využívány. Částečně je hradí pojišťovna. 

Zlomek klientů stále užívá heroin, většina klientů však užívá morfi n (u nás je tento lék známý pod výrobní 

značkou Vendal) a také methadon. Morfi n je mezi klienty oblíbenější. Je nejlépe dostupný – cenově i procesně 

(v lékárně na recept). Podává se formou tablet, podobně jako u nás Subutex či Suboxone. Klienti jej převážně 

aplikují injekčně. Subutex i Suboxone v Grazu znají také, nicméně mezi klienty oblíbené nejsou kvůli je-

jich slabým účinkům ve srovnání s morfi nem. Další zajímavostí je, že klienti v Grazu neznají pervitin. Tato 

droga zde nemá tradici ani obchodní cestu. Jediným stimulantem, který klienti KC v Grazu občas užívají, je 

mefedron. Tato syntetická droga měla boom zhruba před třemi roky, nyní je ale na ústupu. Uživatele vyděsily 

především nastalé zdravotní potíže (nejčastěji kožní projevy v podobně hnisavých ran). Velký poměr klientů 

pobírá ekvivalent naší dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí), která činí 800 eur. Dle klientky je to velmi 

málo, nestačí to na zaplacení nájmu a udržení ucházející kvality života. Klientka uvedla, že zhruba polovinu 

dávky každý měsíc investuje pouze do morfi nové substituce. Klientka se o substituci vyjadřovala negativně. 

Uvedla, že morfi n je svými účinky srovnatelný s heroinem. Substituci nevnímá jako léčbu, pouze vyměnila 

heroin za morfi n, z hlediska závislosti jako takové se pro ni nic nezměnilo. Vyjádřila přání, aby se v Grazu us-

toupilo od morfi nu a byl nahrazen jiným lékem se slabšími účinky, např. Subutexem. Možnost volby je v tomto 

případě diskutabilní. Podle klientky závislí lidé vždy zvolí silnější drogu. Pomoci jim může jen to, že morfi n 

na trhu vůbec nebude. 

Dalším velmi zajímavým faktorem byla neexistence bezdomovectví. V Grazu na ulici žije jen minimum 

klientů, a to pouze v teplejších měsících. Stefan uvedl, že u nich existuje tzv. latentní bezdomovectví – tzn. 

že mnoho klientů reálný domov (nájem) nemá, ale zároveň nejsou nuceni pobývat na ulici. Bydlí většinou 

u známých, kamarádů, rodiny. Neustále migrují z přístřeší do přístřeší. V Grazu také neznají squaty. Klient-

ka mluvila o jakémsi vybydleném domě, kde ve svých drogových začátcích pobývala, ilegální formy bydlení 

jsou však výrazně potlačovány represivními složkami, a nelze je tedy udržovat dlouhodobě. Klientka také 

zmínila, že Graz je malé město, něco mezi městem a vesnicí, lidé se tu vzájemně znají. Být na ulici je hrozná 

ostuda pro celou rodinu. I z toho důvodu se tamějším klientům daří nacházet přechodně bydlení u různých 

známých. 

Klienti v KC v Grazu obecně vypadali z hlediska vzhledu lépe než naši klienti. Možnost bydlení v tom podle 

mého názoru hraje klíčovou roli. Klienti nám připadali celkově zdravější, upravenější, zaopatřenější, zkrátka 

v lepší kondici. Nikdo neznal bércové vředy, endokarditidy a fl egmóny, pomalu ani abscesy. Klientka, se kterou 

jsme mluvili, dokonce přijela do KC vyměnit si injekční materiál autem. Velká část klientů také pracovala. 

Jako poslední zajímavou věc z hlediska klientů a práce s nimi bych ráda uvedla skutečnost, že v KC ani 

v terénu nepracují s minoritami. 80 % klientů jsou lidé s rakouským občanstvím, s nimiž je možné se bez 

problémů domluvit německy. Jazyk je zřejmě hlavní příčinou, proč se nehledá způsob, jak pracovat s klienty 

s různým etnickým původem. Přestože někteří z těchto osmdesáti procent nejsou původem Rakušané, mají 

rakouské občanství a ovládají jazyk, znají zvyky, Stefan zmínil, že není problém se s nimi na všem domluvit. 

Zbylých 20 % tvoří Čečenci, Slovinci a Afghánci. Tito klienti němčinu většinou neovládají příliš dobře, a tak 

je jim pouze poskytován injekční materiál. Kontakty probíhají většinou takřka beze slov – jak zmínil Stefan. 

V současné době v KC žádný leták v cizích jazycích a ani žádné snahy, jak lépe podchytit minority, nevyvíjejí.

Terén 

Nejvýznamnějším postřehem z terénu je skutečnost, že se během terénní práce nevyměňuje injekční 

materiál. To se do našich podmínek určitě přenést nedá. Nicméně je možné, že i z tohoto důvodu zřejmě teré-

nní pracovníci nemusí řešit spory s veřejností či policií kvůli pohoršování, že takto „asociální a nebezpečná 

věc” probíhá na otevřených místech, před zraky všech. Injekční materiál, který s sebou terénní pracovníci 

nosí na ulici, je vydáván v papírových krabičkách. V základní výbavě krabičky se nachází 2 injekční stříkačky, 

informační leták a alkoholová desinfekce fi rmy B Braun, českým pracovníkům k-center a „teréňákům” známá 

jako „konzelín”. V doplňkové krabičce se pak nachází kyselina na přípravu heroinu a sterilní voda (fyziologický 

roztok). 

Další zajímavostí je, že v Grazu klienti nepoužívají naše oblíbené „inzulínky”. Používají nasazovací 
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v kombinaci s duševním onemocněním). Sociální práce je tedy vnímaná jako doplňková činnost. Centrum má 

pouze jednu sociální pracovnici a dle jejich názoru na vše stačí, ačkoliv mají více než 100 klientů. 

 

Celkově vzato, zařízení, poskytované služby a způsoby práce s klienty byly v Grazu velmi podobné jako 

u nás. Největším námětem k přemýšlení a zdrojem inspirace, který jsem si ze stáže odnesla, je samotné pojetí 

termínu nízkoprahovost. V Grazu jsme toho viděli opravdu hodně a všechna zařízení pracovala na základě 

nízkoprahového principu. Odnáším si tedy dojem, že v Grazu (možná v celém Rakousku) je dobrá půda pro 

vznik nízkoprahových programů. A to zjevně napříč cílovými skupinami. Zdá se mi, že nízkoprahový přístup 

ke klientům je zde velmi oblíben a často využíván, bez ohledu na to, zdali provozují kontaktní centrum, teré-

nní práci, azylový dům, zdravotnický substituční program, anebo pracovní fi rmu pro skupiny znevýhodněné 

na trhu práce. To hodnotím jako velice dobré a zajímavé. Často jsem si ale kladla otázku, co vlastně pro tamější 

pracovníky pojem „nízkoprahový” znamená. Měla jsem dojem, že je to hlavně způsob, který pracovníkům 

umožňuje být klientovi nablízku, ale při tom po něm nic nechtít. Nejenom aby na sobě prokazatelně pracoval 

a vykazoval nějaké změny (což je spíše „vysokoprahové”), ale ani to, aby dodržoval nějaká pravidla. Např. 

na otevřené akci pro veřejnost, kterou konal nízkoprahový klub pro mládež organizace Caritas, na níž jsme 

byli pozváni, klienti vybírali plnými hrstmi bonbony, házeli je po sobě, bourali boxovací pytel atp. V klubu, kde 

jsem pracovala dříve, by již dávno nějaký pracovník zasáhl a upozornil klienty, že to dělat nemají. Na této akci 

pracovník přišel, vždy jen zvedl boxovací pytel a klientům ani jednou nic neřekl. Nicméně na mé neustálé 

všetečné otázky, jestli klienti dodržují pravidla či jestli se řeší nějaká agrese, podvody atp., pracovníci napříč 

zařízeními svorně odpovídali, že ne. Vnuklo mi to myšlenku, že jsem možná zvyklá více klienty kontrolovat, 

prověřovat, zda mluví pravdu atd. To je možná špatně, možná proto klienti více zkouší dodržování hranic 

a více je to ponouká pravidla porušovat. Možná by neuškodilo pravidla povolit a nechat více odpovědnosti 

na klientech. 

mladiství na parties a jiných akcích, injekční uživatele tuto látku nyní v podstatě neužívají, bojí se zdravotních 

problémů. Již 15 let se ve Štýrsku snaží založit aplikační místnost, zatím bezúspěšně – v oblasti lokální pro-

tidrogové politiky je to neprůchodné. Z opiátů je nejrozšířenější látkou morfi n podávaný v tabletách jako legální 

substituce. Černý trh s morfi nem samozřejmě existuje, ale spíše okrajový, většina injekčních uživatelů využívá 

legálních forem substituce. Pouliční prodej drog provádí především afghánská a čečenská menšina, prodávají 

především marihuanu. Většina uživatelů THC však svoji drogu nekupuje, pěstují si jí v malém množství doma. 

Co se týká marihuany, je zákon stejně striktní jako u všech ostatních drog. O žádné dekriminalizaci této drogy 

se v Grazu nedá mluvit. Mladiství proto často dostávají za užívání dvouletou podmínku a poté končí ve vězení.

Ulf uvedl, že Rakousko má velký problém s alkoholismem. Popsal politickou strategii boje proti alkoholu 

za „hardcore katolickou” až hysterickou. Jako příklad uvedl, že když se mladí lidé opijí, často zbytečně končí 

v nemocnici a příliš se to rozmazává (doma i ve škole). Alkohol je v současnosti kontrolován více než v minulosti.

Substituční léčba

Dostat se do substituční léčby je velice snadné – k přijetí do léčby je potřeba souhlasu psychiatra, psychi-

atr sám ale nepředepisuje recepty. Pouze potvrzuje to, že klient je pro léčbu indikován. Recepty může vydávat 

jakýkoli doktor, který k tomu má oprávnění (něco jako modré opiátové recepty u nás). Pro léky si klienti vždy 

chodí do lékárny. Jiná centra, kde by morfi n také vydávali, v Grazu nejsou. V celém Štýrsku je 15 „drugoffi ce” 

– tedy zařízení, kde se vydávají recepty na substituční léčbu a poskytují se zde psycho-sociální služby. V roce 

2012 bylo celkem 120 uživatelů evidovaných v substituční léčbě, v roce 2014 se počet zvedl na 800. Ulf uvedl, 

že mít jen poradenská centra pro uživatele drog nemá smysl, obzvláště jedná-li se o dlouhodobé uživatele 

závislé na opiátech. Proběhla krátká diskuse na téma plusů, ale i mínusů substituční léčby. Podle Ulfa je 

substituce logická a přirozená cesta. Mínus shledává v tom, že je složité se jí zbavit: za a) lidé totiž nevědí, jak 

žít bez drog, za b) nachází se v neřešitelném paradoxu, kdy chtějí brát drogy, ale nechtějí na nich být závislí, 

za c) se tím dostávají až do stavu, kdy vedlejší účinky substitučních látek (zdravotní komplikace) nejsou tak 

důležité. Jinak vykazuje existence a fungování substitučních zařízení samá pozitiva: předně se substituční 

léčba společnosti a vládě ekonomicky vyplatí, provoz zařízení je levnější než následná terapie velmi ne-

mocných lidí. Dále se díky legální dostupnosti látek snižuje kriminalita spojená s drogami. Poslední aspekt 

je samotný život uživatelů, substituční látky jsou bezpečnější, od zavedení morfi nu klesl počet předávkování 

na minimum. Substituční látky jsou celkově bezpečnější. Ulf tvrdil, že třetina jeho klientů vykazuje po zapojení 

do léčby pozitivní změny ve svém životě – jsou stabilizovaní, mají fungující vztah atp.; další třetina je spíše 

nestabilní a neukotvená, ale na dobré cestě, poslední třetina je pak stále zainteresovaná do užívání i prodeje 

drog. Takový stav se mu zdá velmi dobrý. Substituční léčba probíhá, i když klient nastoupí do výkonu trestu 

– běžně spolupracují s lidmi ve výkonu i s věznicemi samotnými. Ulf uvedl, že v současnosti jsou substituční 

centra ve Štýrsku podfi nancována, což se promítá do jejich práce především tím, že si nemohou dovolit 

dostatek personálu na stávající počet klientů. Podobně jako u nás jsou i v Grazu substituční centra naprosto 

přeplněna a do blízké budoucnosti je pozitivní změna v tomto směru nečeká.

3) I.K.A. – Interdisziplinäre Kontakt- und Anlaufstelle

Poslední navštívenou službou v oblasti drogové problematiky bylo centrum I.K.A., které svým vzhledem 

i sortimentem služeb nejvíce připomínalo česká substituční centra. Byl nám umožněn rychlý exkurz do prostor 

zařízení a pak krátká přednáška o poskytovaných službách. Věnoval se nám Max Foissner, vedoucí programu 

a projektový manažer. 

Charakteristickým znakem pro toto zařízení je multidisciplinarita. Ta má být zaručena týmem, který se sk-

ládá z doktorů, zdravotních sester, psychologů a sociálních pracovníků a slouží hlavně k co nejrealističtějšímu 

a nejkomplexnějšímu pohledu na klienta a jeho život. Centrum I.K.A. nabízí celkovou zdravotní péči, substituční 

léčbu, psycho-sociální poradenství a léčbu specifi ckých onemocnění. I.K.A. je rovněž nízkoprahové zařízení, 

proto je otevřeno každému, jedinou indikací je závislost na drogách. Služba není omezena věkem, pohlavím, 

občanstvím atp. Služby jsou poskytovány i bez objednání.

I.K.A. je tedy spíše zdravotnické zařízení, předně jde o to klienta vhodně „medikovat” a postarat se o jeho 

zdraví, a to jak fyzické, tak psychické. Výrazná část klientů I.K.A jsou klienti s tzv. duální diagnózou (závislostí 
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Výjezd za�dobrou praxí do�Finska
...

Renáta Turoňová, Zuzana Vopálková

Finsko je země s více než pěti miliony obyvatel, z nichž většina žije v jižní části země. My jsme během vý-

jezdu za dobrou praxí měli možnost nahlédnout terénní práci v Turku, kde žije necelých dvě stě tisíc obyvatel, 

a v Helsinkách se zhruba půlmilionovou populací. 

FINSKO – ZEMĚ, KDE MLÁDEŽ MÁ SVŮJ ZÁKON 
Renáta Turoňová

Po celou dobu stáže jsme se setkávali s Youth Act, tedy zákonem o mládeži v aktuálním znění z roku 

2006. Účelem tohoto zákona je podpora rozvoje a samostatnosti mladých lidí, povzbuzení k aktivnímu ob-

čanství a posílení jejich společenského postavení, zkvalitnění osobního růstu a jejich životních podmínek. 

Mladého člověka defi nuje tento zákon věkem do 29 let. Posilování společenského postavení zákon chápe 

jako zlepšování sociálních dovedností nezbytných pro řízení vlastního života. 

Zákon o mládeži (a jeho novela) rovněž defi nuje terénní práci s mládeží (outreach youth work), a to 

od roku 2011. Smyslem terénní práce je: 

 zachycení mladého člověka, který potřebuje podporu, 

 pomoci mu najít služby, které jej povzbudí v osobním růstu a nezávislosti, 

 dosažení jeho přístupu ke vzdělání či na trh práce. 

Terénní práce s mládeží je založena především na poskytnutých informacích a na vlastním odhadu/

určení mladého člověka, jakou podporu potřebuje. 

Zákon ukládá Ministerstvu vzdělávání a kultury zodpovědnost za přípravu programu rozvoje a národ-

ních cílů v mládežnické politice každé 4 roky. Tuto strategii pak parlament uzákoní přijetím vyhlášky. 

Díky tomuto zákonu Ministerstvo vzdělávání a kultury spustilo od roku 2008 projekt terénní práce na ná-

rodní úrovni, který se zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení mladých lidí. Zároveň fi nancuje terénní 

práci. Celý systém v roce 2013 čítal 220 zapojených organizací, 409 terénních pracovníků a rozpočet 12,5 

milionů eur. Přičemž síť terénní práce ještě není kompletní a dále poroste. 

Pro lepší pochopení nutno dodat, že terénní práci defi novanou výše uvedeným zákonem by bylo možno 

s trochou nadsázky nazvat jako „futuristickou a akčnější” formou SPOD se zaměřením na mládež a mladé 

dospělé ve věku 15-29 let. Dle slov samotných pracovníků (outreach workers) se jedná o velmi nový, teprve 

se zabíhající systém, který zasahuje napříč dosavadní sítí služeb. 

Spolupracuje s jinými sociálními službami (i terénního charakteru, jako jsou drogové služby, programy 

pro lidi bez přístřeší, služby pro lidi v sexbyznysu), využívá informací ze škol, ale i armády – ve Finsku je 

povinná základní vojenská služba. Ve všech těchto institucích a organizacích vyloženě „slídí” po mladých 

lidech do 29 let věku, kteří potřebují podporu, možná komplexnějšího charakteru. 
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... Výjezd za dobrou praxí do Finska / Renáta Turoňová, Zuzana Vopálková ...

Ať už outreach work dělá místní samospráva, nebo neziskové organizace, je kladen důraz na úzkou spo-

lupráci, společné porady (každý týden) a předávání informací. 

Pracovníci mají pak porady týmu, klientská a intervizní setkání i podporu odborníka - supervize. Kromě 

těchto pevně daných věcí si přímou práci s klienty plánují většinou sami dle potřeby. Z týdenního harmono-

gramu je zřejmé, že pracovníci mají na nepřímou práci (která se však týká klientů), na seberefl exi, podporu 

a intervizi podstatně více času, než je běžné, možné a tolerováno v České republice. 

Terénní pracovníci vedou i přiměřenou dokumentaci. Sleduje se i výkonnost práce, zaznamenávají základní 

výkony. Nezdá se však, že by administrativa byla nějakou nežádoucí či dominantní složkou náplně práce. 

Pokud jste zvědaví na pracovní postupy, metodiky, směrnice, tak vězte, že zřejmě nějaké jsou. Z výpo-

vědí pracovníků jsem pochopila, že zaměstnanci městských úřadů jsou v této otázce organizováni striktněji 

a pracovníci neziskovek mají blízko k odpovědi „přeci vím, co mám dělat”. Vůbec tím nesnižuji profesionalitu 

neziskového sektoru ve Finsku, na druhou stranu mi to důvěrně připomíná české prostředí, kde rozdíl se mezi 

úředním a neformálním typem pracovníka v přístupu k „papírování” výrazně liší. 

Terénní pracovník pro mládež má několik možností, jak se dostat do kontaktu s cílovou skupinou, poten-

ciálním zájemcem o jeho služby. 

Odpadlíci - zákon ukládá povinnost školám (učilištím, středním i univerzitám) hlásit outreach pracovníkům 

všechny mladé lidi ve věku do 25 let, kteří předčasně opustí školu. Změnou je, že do roku 2011 to bylo pouze 

možné a doporučené, nyní to je povinnost. 

Dezertéři – stejně tak zákon ukládá tuto povinnost armádě, pokud mladý muž nenastoupí, přeruší či 

„zběhne” z povinné vojenské služby. Tu mohou nahradit civilní službou v nějaké organizaci, která má stejnou 

povinnost hlásit vzniklé problémy s plněním civilní služby. 

Skrytí klienti – ve Finsku není zdvořilé starat se přespříliš o život druhých a mnoho lidí žije opravdu sa-

motných. Pokud má kamarád, soused nebo dokonce člen rodiny pochybnosti o životní zdatnosti mladého 

člověka, je pro něj přijatelnější oznámit to terénnímu pracovníkovi a požádat ho o pomoc, než by se do toho 

vložil osobně. Samozřejmě mohou pracovníky kontaktovat i další veřejné autority (např. lékař, sociální služby, 

úřad práce), není to však jejich povinnost. A velmi žádoucí je, pokud se mladý člověk ozve sám. 

Aktivní vyhledávání - outreach pracovníci vyrážejí sami do terénu, ovšem neoslovují lidi na ulici. Dochá-

zejí do jiných sociálních služeb a oslovují tamní klienty, kteří splňují věk a životní podmínky. Také docházejí 

do škol, aby byli k dispozici o velkých přestávkách, a do volnočasových aktivit a ubytoven. Spolupracují s úřa-

dem práce, sociálním úřadem, zdravotnickými zařízeními, zdrojem informací mohou být i policie, zaměstna-

vatel, neziskovky, církve. Další možností je oslovování ve virtuálním světě, tedy na internetu, prezentují se 

na sociálních sítích (FB, Instagram, Ask.fm, Blog, Vlog). 

Jednání se zájemcem 

V případě seznamů, které povinně zasílají školy, armáda či civilní služba, je postup následující: 

Telefonní kontakt – „Víš, proč volám? Jak se ti vede? Můžeme se potkat?” 

Písemný kontakt – pracovník se pokouší telefonicky dovolat 3x, v případě neúspěchu posílá dopis, ve kte-

rém představí sebe i nabídku služby a vyzývá ke spolupráci. 

Osobní kontakt – pokud mladý člověk reaguje, dochází k osobnímu kontaktu s cílem nastavit spolupráci. 

Tento postup popsal jeden pracovník v Helsinkách a je možné, že v jiné službě bude probíhat trochu 

jinak. S mladým člověkem se každopádně snaží spojit do 1 měsíce od doby, kdy opustil školu či armádu. Ač 

je systém z hlediska institucí povinný, souhlas ke spolupráci ze strany mladého člověka je čistě dobrovolný. 

Úspěšnost je tedy údajně dosti nízká, pouhá 4 %. 

V případě aktivního vyhledávání klientů samozřejmě postup jednání se zájemcem začíná osobním kon-

taktem. 

Přímá práce 

Pokud se pracovník dohodne s mladým člověkem na spolupráci, začínají osobní anamnézou, snaží se 

postupně nahlédnout na životní situaci, a to komplexně. Potkávají se dle domluvy - velmi často na neutrální 

půdě, jako je kavárna, procházka v parku, spíše zřídka v kanceláři pracovníka. Hledají společně rozuzlení 

A co děti?

Podivovali jsme se, že je možné zákonně vstupovat do života mladého dospělého až do věku 25 (po-

tažmo 29) let – v porovnání s českým systémem, který zasahuje max. do 18 let (např. OSPOD). V diskuzi 

jsme se však dozvěděli, že ve Finsku se do 15 (či 18 let) věku dítěte objeví nějaký pracovník vždy, když má 

nějaký problém. Mnohé se objasnilo přiblížením školského systému - všechny základní školy (kromě zcela 

malých venkovských) disponují celým týmem odborných pracovníků, a tímto se škola stává institucí nejen 

vzdělávací, ale rovněž preventivní a podpůrnou. Dětem je ve škole k dispozici: výchovný poradce, pracovník 

s mládeží (pro skupinovou práci), sociální pracovník, psycholog, terapeut, pracovník policie pro mládež, ze 

zdravotního personálu lékař, zubař a zdravotní sestra. Pokud tento multidisciplinární tým na problém dítěte 

nestačí, má k dispozici tzv. kliniku pro mládež, kde jsou další odborníci pro témata závislostí, poruch příjmu 

potravy či duševní nemoci. Na druhé straně je propracovaná nabídka volnočasových aktivit, něco jako domy 

dětí a mládeže, ovšem s tím rozdílem, že všechny kroužky a aktivity jsou pro děti zdarma. Zdá se, že teprve 

po vyčerpání všech preventivních opatření a odborných přístupů nastupují pracovníci sociálního úřadu a pří-

padně ústavní výchova. 

Přála bych dětem a dospívajícím v České republice, aby ve školní budově, kde tráví významný díl dne, 

získali nejen vědomosti, ale rovněž našli pracovníky, kteří jsou nablízku a k dispozici, když přichází těžkosti. 

V dnešní době, kdy na školách sotva působí výchovný poradce (často z donucení) a školní psycholog (často 

na mizivý úvazek), to ale ještě dlouho nebude. A tak vidím příležitost více apelovat na učitele, aby alespoň 

byli citliví na změny u dětí a pokusili se jim doporučit preventivní sociální služby ve svém městě, což jsou naše 

nízkoprahové kluby a terénní programy. 

Po získání těchto informací je mnohem pochopitelnější, že během stáže jsme se nikde nesetkali s te-

rénním programem pro děti a mládež, jaký známe u nás. Nutí mě to k provokativní otázce, jak je možné, že 

čeští streetworkeři, kteří se s dětmi a mládeží setkávají často v první linii, čelí sami záplavě problémů a témat 

v rozsahu, který ve Finsku řeší v rámci školy celý multidisciplinární tým. 

Zaostřeno na neumělce života, odpadlíky i dezertéry 

Tímto je otázka podpory dětí do 15 let ve Finsku víceméně zodpovězena. A začíná být jasné, proč zákon 

o mládeži a zaměření na starší mládež a mladé dospělé. Dospívající má totiž běžně nějakou peer skupinu, 

která se ovšem přirozeně na zlomu dospělosti (18-20 let) rozpadá. Pokud mladý člověk nestuduje, nenajde 

si práci či nemá životního partnera, původní partu nic/nikdo nenahradí a nastává nebezpečí sociální izolace 

posíleno lhostejností společnosti, sousedů, anonymitou měst i samotou na venkově. Mluví se o generaci sin-

gles, generaci mladých lidí uvízlých mezi pubertou a dospělostí. Jejich nejčastějším problémem je osamělost 

až opuštěnost, plytkost vztahů a tím nedostatek sociálních kontaktů, nezřídka deprese. 

Mladí lidé ve Finsku, na které cílí zákon, jsou hlavně: 

 skrytí, „neviditelní” – nejsou ve městech na ulicích, jsou zalezlí v bytech, jsou schovaní v domcích 

na venkově i na samotách, nejsou často ani on-line; 

 odpadlíci – ze škol, učilišť, univerzit – studenti, kteří nedokončili vzdělání, přerušili uprostřed školního roku; 

 dezertéři – z povinné vojenské služby nebo civilní služby – mladí muži, kteří se vyhýbají této povinnos-

ti, nebo ji přeruší. 

Tito mladí lidé jsou hlavní cílovou skupinou terénní práce dle zákona o mládeži – mladí lidé bez motivace 

a často i dovedností řídit svůj život. 

Outreach worker – terénní pracovník pro mládež 

Outreach pracovník je zaměstnanec místní samosprávy (každá musí zaměstnávat terénního pracovníka), 

nebo zaměstnanec neziskové organizace, která je registrovaná pro tento druh terénní práce. Má nezbytně 

příslušné vzdělání a zkušenosti s prací s mládeží. Dle vyjádření jednoho pracovníka NNO je u pracovníků 

městského úřadu vyžadováno studium konkrétních oborů a povinné vzdělání na vyšší úrovni. V NNO je to 

volnější, důraz je kladen více na osobnost a ke zvýšení kvalifi kace postačují kurzy. 

... Příklady dobré praxe ze zahraničí ...



.. 144 .. .. 145 ..

mladé dospělé. Cílem je vytvořit místo, kam mohou mladé lidi pozvat, diskutovat s nimi a kde mohou mladí lidé 

navázat vztahy s vrstevníky, rozhodnout se a domluvit se na nějaké akci. 

Další aktivitou je služba 2 pracovníků během odvodů – v Turku probíhá 9 dní v roce povolávání mladých 

mužů do armády. Pracovníci jsou brancům k dispozici, aby se mohli poradit a lépe rozhodnout mezi vojenskou 

a civilní službou. 

Vimma - Art and Activity Centre for Youth 

Velmi (nebo spíše trochu) podobné našim domům dětí a mládeže. Čtyřpatrový dům plný aktivit, kam děti 

a mladí lidé mohou docházet a využívat vše zdarma, tedy maximální dostupnost. Překvapuje mě informace, 

že podobných míst je ve městě této velikosti ještě několik. Kromě běžných aktivit, jako keramická dílna, PC 

učebna apod., je zde k dispozici vysílací studio pro internetové rádio, odhlučněná a technikou vybavená 

střižna fi lmů, téměř profesionální divadelní zkušebna, stejně jako koncertní sál s úžasným ozvučením a osvět-

lením. Sídlí zde informační centrum pro mládež, služby doplňuje příjemná kavárna. Zázemí zde má i zmíněná 

aktivita „obývák”. Suma sumárum záviděníhodné místo splňující smysl prevence, neboť chod tohoto kolosu 

fi nancuje město. Dobrá praxe, ale v českých podmínkách spíše úsměvná fantazie. 

Sininauhaliitto - projekt Polku 

Organizace je členem Modrého kříže a provozuje několik projektů, od roku 2013 i projekt s názvem Polku 

(v překladu pěšinka, cestička). Jedná se o terénní práci pro mládež. Čtyři pracovníci se zaměřují na mladé 

uživatele drog a alkoholu a mladé dospělé propuštěné z výkonu trestu. Potenciální klienty vyhledávají v jiných 

střediscích a projektech své organizace. Navštíví konkrétní projekt a s přítomnými klienty vedou rozhovor, 

ovšem vždy se zaměřují na mladé lidi do 29 let. 

Dalšími projekty organizace jsou:

 Sirkkala – denní centrum pro lidi bez domova, propuštěné z vězení a bývalé uživatele drog. Dům v cent-

ru města, který nabízí klientům zázemí – obývací místnost s TV, tiskem, billiardem, možnost osobní hygi-

eny (sprcha, pračka), potravinová pomoc (strava za symbolický poplatek). 

 Jokipaja - Workshop pro mládež v akci. Zcela nová aktivita, která v době naší návštěvy byla v poslední 

fázi příprav na otevření. Mladí lidé ve věku 18-29 let sem budou docházet 3 dny v týdnu, a pokud uzavřou 

smlouvu o spolupráci, mohou si vybírat aktivitu, kde stráví 3-5 hodin. Na výběr bude šicí, tvořivá, sportov-

ní, divadelní a opravárenská dílna. Cílem není získání dovedností a nácvik té či oné práce, ale vůbec zá-

kladní aktivizace mladých lidí – rozhodnout se, přijít, vydržet a zažít úspěch. O chod se budou starat čtyři 

pracovníci. 

 Milli – kontaktní místo – výměnný program jehel. Služba je v centru města, v obytné části, s anonymním 

vstupem (neoznačeným). Je zde otevřeno 3 dny v týdnu a obslouží asi 10 klientů za hodinu (až 50 klientů 

za provozní den). Provoz zajišťují dvě zdravotní sestry, jednou týdně dochází i lékař. Hlavní činností je 

výměna jehel, za donesený sáček použitých jehel dostane klient 300 ks čistých plus desinfekci. Pokud 

nedonese nic, přesto dostane 20 ks jehel. Může přijít až dvakrát za týden, může si tedy vyzvednut až 

600 ks jehel týdně. Zdá se, že mezi uživateli drog fungují samozvaní „koordinátoři”, kteří do centra nosí 

jehly a vyzvedávají materiál pro celou skupinu či byt. Cílem je však osobní kontakt, aby každý uživatel 

chodil sám za sebe a aby raději chodil častěji s menším množstvím materiálu, což zajistí pravidelný kon-

takt. Kromě výměnného programu je v nabídce možnost testování na hepatitidu a HIV. Tato služba nemá 

terénní formu. 

Nousiainen, Mynämäki and Masku´s outreach work 

Terénní práce s mládeží na venkově. V názvu jsou uvedena tři městečka/vesnice, které spojily síly a platí 

si společně jednoho terénního pracovníka pro mládež. Ten působí ve všech obcích, což znamená dohromady 

22 500 obyvatel na rozloze 1 000 km². Na každém úřadě je v kontaktu s pracovníkem pro mládež, jednou 

celé životní situace. Pracovník mladého člověka podporuje, doprovází, pomáhá mu, aby se věci nastartovaly. 

Často se stává velmi blízkým člověkem a přátelský vztah zůstává i po ukončení spolupráce. 

Cílem je, aby mladý člověk vůbec nějak začal pracovat na „čemkoliv”, je důležité, aby se odhodlal najít si 

ve společnosti své místo. Pracovník nabízí a doporučuje sociální služby, tréninkové dílny, volnočasové aktivity, 

rekvalifi kace atd. Cílem je mladý člověk, který je zorientovaný, ví, kam chce v životě směřovat, a v ideálním 

případě studuje nebo je zaměstnaný. 

Postup práce vlastně není překvapivý, je zde kladen velký důraz na dobrý kontakt s klientem, vztah dů-

věry, který narůstá až do intenzivní spolupráce, prožitku stavu změny, a pak pomalu odeznívá. U některých 

pracovníků jsem vnímala vysokou osobní zaangažovanost, až hraniční stav mezi profesionálním a osobním 

vztahem, ochotu dát kus svého lidství ve prospěch mladého člověka. Tento přístup mi je také dosti blízký 

a přes veškerá rizika a teorie je upřímný zájem o klienta a jeho situaci základem procesu změny. 

Image outreach work 

Během stáže, která probíhala ve 2 městech a mnoha organizacích, jsme potkali velmi mnoho pracovníků 

a já jsem vnímala různé názory a postoje k outreach youth work. 

Nadšení – hlavně samotní terénní pracovníci pro mládež, jejichž pozici defi nuje zákon o mládeži, jsou 

přiměřeně k novotě tohoto systému nadšení. 

Spolupráce – někteří pracovníci neziskovek, sociálních služeb a volnočasových aktivit jsou nakloněni 

spolupráci, terénní pracovníky na „své půdě” přinejmenším tolerují nebo se snaží efektivně spolupracovat 

ve prospěch klienta. 

Odmítnutí - někteří pracovníci nevidí ve spolupráci prospěch, vnímají to jako nežádoucí zásah do jejich 

vlastního přístupu ke klientovi, ohrožení vztahu a dosavadní práce, kterou třeba dělají s mnohem delší praxí. 

Tyto postoje jsou spíše střípky vnímané v rozhovorech, než jasně proklamovaný a argumentovaný názor. 

Ani ne tříletá praxe a uchopení systému může být také důvodem rozdílného pohledu. Umím si představit, 

že každé město vstoupilo do naplňování zákona s jinými představami i metodami. Například jsem zachytila, 

že outreach worker může být v terénu ve velmi neformálním oděvu s cigaretou v ruce či vozící klienty svým 

vozem, ale také oděný ve vestě s výrazným nápisem na zádech „terénní pracovník pro mládež”. Osobně si 

myslím, že se zde projevují bolesti běžné při zavádění čehokoliv nového, co ještě potřebuje čas, aby dozrálo. 

Práce s mladými dospělými v České republice? 

Po prvním šoku, že existuje někde zákon, který by dával právo ptát se mladého dospělého ve věku 25 

let, jak míní naložit se svým životem, když teď to není nic moc, jsem zjistila, že právě toto mne oslovilo velmi 

významně. Rezonuje ve mně myšlenka, zda právě tito mladí dospělí nejsou opomíjenou cílovou skupinou, 

na níž je záhodno se více zaměřit, uzpůsobit nabídku služby. Inspirace a nový trend práce? 

Město Turku, 7. - 9. září 2014 

Naše stáž započala v městě Turku, které je se svými 175 000 obyvateli páté největší město ve Finsku. 

Až do roku 1812 bylo hlavním městem celého Finska. Ve městě působí 14 terénních pracovníků pro mládež. 

Našim průvodcem zde byl Sami. 

City of Turku Youth service – outreach youth work 

Místní samospráva založila služby pro mládež v roce 2008, v současnosti město zaměstnává 6 pracov-

níků. Dominantou je terénní práce „po telefonu” (nahlášení klienti ze seznamů). Další užívané metody terénní 

práce jsou spolupráce se školou (návštěvy o přestávkách) a běžná terénní práce. Cílovou skupinou jsou mladí 

lidé zdržující se v nákupních centrech, „neviditelná”, skrytá mládež, která se spíše nezdržuje na ulicích, a mla-

dí imigranti, kteří se do Finska přistěhovali nedávno. Pracovníci rovněž vedou aktivitu Olkkari – „obývák” pro 
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Pracovnice uvádí, že ve službě nemají klientky ve věku pod 18 let, nejčastěji to jsou ženy mezi 30 až 50 lety. 

Služba se snaží reagovat na cílovou skupinu tím, že zaměstnává pracovníky s širší jazykovou vybavenos-

tí. Tým tak mluví pěti jazyky (fi nsky, švédsky, anglicky, rusky a thajsky). V týmu jsou dokonce dvě thajské pra-

covnice. V pěti jazycích mají i webové stránky. Pro kontaktování mají letáčky se základními frázemi v různých 

jazycích. Pracují ambulantní i terénní formou. 

Drop-in služba - kontaktní centrum otevřeno 2x týdně od 12 do 16 hodin. K dispozici jsou: 

 místo pro setkání se, káva, jídlo, přístup na internet, kondomy; 

 sociální služby a informace např. o bydlení, dávky, víza aj. ;

 zdravotní služby – zdravotní sestra, 1x týdně i lékař, možnost testování (hepatitida, HIV, těhotenství, 

pohlavní infekční nemoci).

Návštěvnost je 40-60 klientek/provozní den. 

Terénní práce – prostituce je v Helsinkách skrytá, město nemá vyhlášené ulice ani noční kluby. Do terénu 

vycházejí jednou týdně v podvečerních a večerních hodinách (17 - 22:30 h). 

On-line práce – jednou týdně chat, chodí sem i lidé nepracující v sexbyznysu, ale diskutující a hledající 

odpovědi. 

Organizace realizuje „man to man” projekt – ten oslovuje s preventivní nabídkou homosexuály (např. tes-

tování) – pracovníci navštěvují gay kluby a sauny a kontaktují gaye. 

Rikosuhripäivystys – young victims of crime, on line work 

Organizace RIKU (zkráceně), v překladu Podpora obětí, má ve Finsku 29 kontaktních míst – poraden pro 

oběti trestných činů. Pracují v nich proškolení dobrovolníci. 

Realizují Projekt pro mladé oběti trestných činů (v letech 2012-2015). Ten je určen mladým lidem ve věku 

12-28 let, kteří se stali svědky/oběťmi trestného činu (nejčastěji domácí násilí, sexuální násilí). 

Cílem projektu je: 

 Rozvíjet cílenou a efektivní komunikaci s mladými oběťmi, aby se jim snadněji dostalo pomoci a pod-

pory. 

 Organizovat školení pro profesionály, jako např. doktory, zdravotní sestry, učitele, o tom, jak mohou 

lépe oběť identifi kovat a jak se k oběti chovat. 

V rámci projektu vznikly webové stránky určené mladým lidem, které obsahují videa, kvízy a letáčky -prů-

vodce pro oběť. A také odkazy na chat, na kterém se pracovníci snaží být během provozních hodin maximálně 

přítomni. Provozují NET COMMUNITY a také individuální chat. Kromě reakcí na dotazy či přímo poradenství 

využívají tohoto prostředí pro osvětu – co je to kriminální čin, jak a komu jej oznámit, co následuje, pokud to 

oznámím. 

V roce 2013 proběhlo na chatu 70 individuálních rozhovorů s mladými lidmi, v první polovině roku 2014 

již 57. Pokud to je žádoucí a možné, snaží se mladého člověka nasměrovat do nejbližší poradny, kde se mu 

dostane osobní podpory. 

Inspirace, jak přinášet preventivní témata mladým lidem pomocí internetu: 

Na blogu vyvolávají 1x měsíčně tematické debaty tímto postupem: vyberou téma, v pátek vyvěsí na blog 

otázky, v pondělí otázky zopakují, v úterý komentují příspěvky reagující na vyvěšené otázky, ve středu opět 

umístí stejné otázky, ve čtvrtek proběhne živý chat, v pátek téma a komentáře vyhodnocují, připraví krátkou 

shrnující informaci k tématu. 

SOVINTO 

Moto: Learning by doing – učení se praxí. 

Jedná se o alternativní odbornou školu, provozovanou neziskovou organizací od roku 1997. Škola Sovinto 

nabízí širokou škálu aktivit a individuální asistence, aby byly posíleny základní dovednosti, s cílem získání 

vzdělání a pracovních zkušeností. 

Cílová skupina: mladí lidé od 17 let, dospělí, kteří si potřebují doplnit vzdělání, imigranti. 

za dva měsíce mají všichni společné setkání. I tento pracovník využívá seznamů a všech dalších zdrojů pro 

získání kontaktů na konkrétní mladé lidi. Při tak řídkém osídlení na venkově není reálné dělat běžnou terénní 

práci. Projekt funguje prvním rokem a za 9 měsíců pracovník oslovil 45 klientů. Specifi kem práce na venkově 

jsou velké vzdálenosti, nedostatek pracovních příležitostí a také je zde velmi snadné opustit společnost – 

zmizet, „zabednit se” někde na samotě. Smysl práce je však velmi podobný práci ve městě – navázat vztah 

s mladým člověkem, podporovat jeho sebevědomí, trpělivě posilovat jeho dovednosti potřebné pro život, chá-

pat a intervenovat. 

Financování funguje tak, že pracovník je po celý rok zaměstnancem jedné samosprávy a pak mění za-

městnavatele. Z výpovědi pracovníka vyplývá spokojenost, že obce našly způsob spolupráce, ale také mírná 

nepohoda v tom, že musí podstoupit změnu zaměstnavatele v plném rozsahu, a zvykat si tak i na nového 

přímého nadřízeného, styl vedení a pravidla. 

Inspirativní byla aktivita, při níž pracovník chodí do školy a jednou týdně využívá školní rozhlas ke krátké-

mu vysílání – prostřednictvím rozhlasové situační hry či stylem otázky-odpovědi na preventivní témata dává 

o své službě vědět. Velmi jednoduché, kreativní a uskutečnitelné i v českých podmínkách. 

Součástí setkání s pracovníkem byla návštěva a prohlídka klubu v jednom ze zmiňovaných městeček – 

Nousiainen. Byla to věrná kopie našich nízkoprahů – prostory v suterénu, gauče, fotbálek, karaoke. Tímto 

setkáním jsme ukončili pobyt v Turku. 

Hlavní město Helsinki, 10. - 11. září 2014 

Další 2 dny jsme strávili v hlavním a největším městě Finska - Helsinkách. Jejich centrum leží na malém 

poloostrově ve středu Finského zálivu, ale patří k nim ještě poměrně velké území směrem na východ. Rozklá-

dají se na 715 km² a mají asi 600 000 obyvatel. O program a organizační zajištění se nám zde starala Corrine. 

A-Clinic Foundation / Vinkki 

Vinkki (tip, náznak) je drogová služba ambulantní i terénní formy. Centrum mají otevřeno 5 dní v týdnu, 

do terénu chodí 2x týdně. Do terénu chodí spíše přes den, i dopoledne, aby mohli něco vyřídit např. s úřady. 

Dle pracovníka v Helsinkách není heroin, ale jinak všechno možné. Ve výměnném programu mění 2 miliony 

jehel za rok a odhadují, že to je pouze 40 % všech použitých jehel. V celém městě jsou jediná organizace pro-

vozující drogový terénní program - jsou tu pouze čtyři pracovníci, a tak působí v úplném centru města, kolem 

hlavního nádraží, v blízkosti domu sociálních služeb a ve stanicích metra. Mají pravidelnou trasu a časy, které 

reagují na život uživatelů na ulici. 

Cílová skupina je složena ze 70 % muži a z 30 % ženami, spíše středního věku, uživatel mladší 18 let se 

ve službě ocitá velmi zřídka (jeden dva za rok). 

Do terénu chodí ve dvojici, buď dva pracovníci, nebo často s dobrovolníkem (peer workerem). O spoluprá-

ci v této roli se ucházejí ex-uživatelé a mají za to i malou fi nanční odměnu. Nosí s sebou batoh s materiálem, 

ovšem během naší stáže spíše rozdávají, než vyměňují. Nemají pravidlo „čistou za použitou”. 

Letos spustili inovativní projekt, na 12 vybraných místech ve městě umístili speciální odpadkové/sběrné 

koše na použité jehly. Starají se o jejich vyprazdňování a údržbu. Snaží se své klienty motivovat, aby jehly 

vyhazovali do těchto košů, pokud je nechtějí nebo nemohou měnit u pracovníků. Tento projekt si zatím po-

chvalují, ale bude teprve vyhodnocen. Již nyní však myslí na rozšíření počtu košů. 

Druhou zajímavostí je praxe zapojování samotných uživatelů. Pokud organizaci někdo nahlásí, že na ně-

jakém místě (nejčastěji v parku) jsou použité jehly, pořádají úklidovou brigádu. Snaží se do úklidu zapojit 

i uživatele, motivací je i fi nanční odměna za práci. 

Pro-tukipiste 

Služba pro osoby působící v sexuálních nebo erotických službách. Principy jejich práce jsou: služba 

pro osoby jakéhokoli pohlaví, národnosti i věku. Až 70 % klientek jsou cizinky z Ruska, Estonska, Thajska 

a nově ze zemí Afriky. Ženy jsou často „nedobrovolné dobrovolnice”, pro přežití jim nic jiného ani nezbývá. 
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Doplňování vzdělání praxí v automechanických 

a truhlářských dílnách - Helsinki, Sovinto

Jak se dá dělat terénní práce v arktickém mrazu 

aneb nezbytné vybavení fi nského NZDM 

- Helsinki KRITS

Doplňování vzdělání praxí v automechanických 

a truhlářských dílnách - Helsinki, Sovinto

Kontaktní místo (tzv.obývák) 

pro mladé uživatele drog 

- Turku, A-Clinic

Sportovní odpoledne v NZDM na předměstí, 

v klubu založeném bývalým policistou 

- Helsinki, KRITS

Outreach workers, terénní pracovníci 

trochu jinak než je známe u nás - Turku

Nabídka: kurzy, semináře, rekvalifi kační kurzy, výuční obory, kurzy pro přistěhovalce, terénní práce pro 

mládež (telefonické oslovování ze seznamů), otevřené skupiny pro veřejnost (najít si koníček, seznámit se). 

Činnost: truhlářská dílna, autoservis, oprava a údržba lodí, práce v jídelně/kuchyni, poradenství, koučo-

vání cizinců, výroba na zakázku. 

Nabídka a systém je natolik multifunkční, že se mohou zapojit lidé z široké cílové skupiny. 

Organizace je nesmírně vyzrálá a vypadá plně funkčně. Budova je v průmyslové zóně mezi jinými fi rmami 

a nabídka práce zde je velmi „opravdová a hodně mužská”. 

Inspirace: 

Mladí lidé, speciálně muži, zachycení terénním pracovníkem, se mohou dostat do reálného pracovního 

„chlapského” prostředí, kde jsou stroje, olej, špína, auta, motorky, výroba, hluk. Bylo by výborné, aby tako-

vé dílny ve větší míře existovaly i u nás a mohli tam chodit naši klienti-kluci, aby zažívali chlapský přístup 

a chlapskou práci. Příliš často jsou nuceni dělat výtvarné činnosti, keramiku apod., a nemáme jim co jiného 

nabídnout. 

KRITS – Gang youth support project 

Nezisková organizace Krits působí v prevenci kriminálních činů gangů. Potřeba práce vychází od jiných 

neziskových organizací a policie, které se obávají zapojování mladých lidí do kriminality gangů. Organizace 

pracuje ve východní části Helsinek, kde místy žije až 70 % cizinců, z toho asi 30 % jsou noví imigranti, ostatní 

jsou druhá generace přistěhovalců. Děti a mládež zde mají tendenci sdružovat se do part, které se proměňují 

v gangy. 

Zakladatel této služby je bývalý policista pro mládež, který již během své činnosti u policie viděl potřebu 

práce s mládeží na preventivní úrovni. Víceméně sám začal s oslovováním skupinek na ulici, získal jednotlivce 

na svou stranu a ti se stali jeho spolupracovníky, peer pracovníky. Kolegou mu nyní je vězeňský psychiatr, 

jehož služby mohou klienti využít. Drží se motta, že je důležité uchopit jednoho a řetězová reakce se dostaví. 

Začali organizováním fotbalových turnajů na hřištích, v zimě pronajímali tělocvičnu, kam chodilo hrát 

i přes sto mladých kluků. Pronajali u velkého sídliště klub v podzemí a jednou týdně je zde pro mládež ote-

vřeno. Je zde posilovna a velká herna, kde se dá povídat, dívat se na fi lm, hrát na kytaru atd. Nejčastějšími 

návštěvníky jsou mladí Somálci. 

Snaží se přes mladé lidi dostat do komunity, do nějaké rodiny, která je pak zase tou první, která může 

„otevřít dveře” k ostatním. Každý týden chodí do rodin a mluví se všemi členy a ještě více naslouchají – svou 

důvěryhodnost získali tím, že mají na tyto rodiny čas. 

Tento dosti ojedinělý způsob práce mi připomíná dnes již retropříběh nadšeného kněze Davida Wilker-

sona, který z ničeho a bez peněz, jen za podpory své ženy a dalších nadšenců, založil v nejhorší newyorské 

čtvrti v roce 1958 středisko pro mládež. 

Závěrem 

Překvapilo mě, kolik se ve čtyřech dnech dalo navštívit organizací a projektů a kolik informací shromáždit! 

V této zprávě jsem se snažila co nejvěrněji zachytit informace a vjemy ze stáže, přesto se zde mohou vysky-

tovat odchylky od reality, vzniklé pouhým nahlédnutím do služeb a nikoliv jejich podrobným prozkoumáním. 

Rozličnost přístupů a metod je krásná, zároveň všechno spojuje jeden hlavní pohled – pohled na mladého 

člověka, který potřebuje podporu, povzbuzení a opravdový zájem. Navíc zkušenost není natolik exotická, že 

by se jí nedalo inspirovat pro naši praxi. 
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o přežití, stejně jako většina sociálních služeb u nás, je zajímavé zamyslet se nad prioritami a hybateli způso-

bu fi nancování různých sociálních sfér. Nicméně další úvaha by musela směřovat k polemice ohledně fi nské 

sociální politiky, k čemuž nejsem kompetentní a ani to není cílem tohoto textu. Další část tedy bude věnována 

postřehům z organizace Aseman Lapset, která pracuje s mládeží v Helsinkách. 

Aseman Lapset

Organizace Aseman Lapset byla založena v roce 1990. My jsme měli možnost navštívit jeden z jejích pro-

jektů, který se příznačně jmenuje Walkers, tedy Chodci, a letos oslavil dvacáté narozeniny. Walkers pokrývají 

několik forem práce s mládeží. Jednou z nich je kavárna pro mládež, která je situována v samém centru města 

u hlavního nádraží, kde se zároveň nachází ohromné pětipatrové obchodní centrum. V něm také probíhá část 

terénní práce Walkers, neboť obchodní centrum je oblíbeným místem k trávení volného času mladistvých. 

Další formou je práce na kontaktním místě – autobusu. Všemi těmito formami práce pak prostupuje téma me-

diace a projekty na snížení násilí v ulicích. Tým Walkers sestává ze šestnácti zaměstnanců různého vzdělání, 

nicméně všichni mají za sebou dlouholetou praxi v oblasti práce s mládeží, a zhruba dvaceti dobrovolníků, 

mezi kterými jsou často i bývalí klienti. Aktivity Walkers nejsou zaměřeny volnočasově a jejich status je odlišný 

i od výše zmíněných terénních pracovníků, kteří pracují s mladými lidmi na základě impulsu školy či armády. 

Kavárna pro mladé 

Kavárna Walkers je otevřena od pondělí do čtvrtka od dvou hodin odpoledne do osmi do večera. V pátek 

je potom otvírací doba prodloužena do půl jedenácté a v sobotu do devíti večer. Otvírací doba je tak velmi 

přizpůsobena potřebám cílové skupiny nízkoprahových zařízení. Do kavárny mohou přijít mladiství od čtrnácti 

do osmnácti let, nicméně dodržování dolní hranice není nijak striktní. Žádné další okolnosti klientova života se 

nezjišťují, do kavárny tedy může přijít opravdu kdokoli, kdo věkově spadá do cílové skupiny.

K dispozici mají návštěvníci kávu nebo čaj za 20 centů a různé limonády, které se dají za 70 centů ob-

jednat na baru, kouřit klienti mohou 127 kroků od zařízení. Volnočasovým vybavením jsou pouze karty a pár 

dalších stolních her. Chod kavárny zajišťovalo v době naší návštěvy asi pět lidí, což je podle pracovníků 

víceméně standard, jeden člověk sedí u vchodu a kontroluje, zdali příchozí spadá do cílové skupiny, další má 

na starosti obsluhu baru a ostatní kontaktní práci. Během směny se pracovníci na pozicích střídají. Pracovníci 

sami uvádějí, že kavárnu nechávají žít svým životem a spíše čekají, až je klienti kontaktují, než že by kontakt 

vždy iniciovali oni. Pracovníci uváděli, že jejich práce je identifi kovat problémy mladých lidí, se kterými jsou 

v kontaktu, a následně jim pomáhat s návaznými službami, při vážnějších problémech pak klienty předávají 

fi nské obdobě odboru sociálně právní ochrany dětí. Na dotaz, co by mohlo být vážným problémem, pracovníci 

uvedli např. kouření marihuany nebo záškoláctví. Diskutovali jsme o tom, zdali tak klient neztratí důvěru v pra-

covníky, podle pracovníků je to ale otázka právě již vybudované důvěry a komunikace. 

V kavárně bylo plno, u pár stolů hráli návštěvníci karty. Při rozhovoru s klienty vyšlo najevo, že do kavárny 

chodí kvůli levné kávě, teplu a kontaktu s ostatními lidmi. Na dotaz, jaká témata například s pracovníky řeší, 

jeden z chlapců uvedl vlastní příklad – nechodil do školy, s pracovníkem měl na toto téma několik rozhovorů 

a do školy se brzy vrátil. Na dotaz, zdali by pracovníkům řekli, že kouří marihuanu, mi bylo s úsměvem řečeno, 

že jim to říkat nemusí, protože to bezpečně ví. Domnívám se tedy, že ono hlášení na „OSPOD” se děje oprav-

du ve vážných případech a pracovníci se svými bezpodmínečnými tvrzeními mohli spíše chránit. 

Nízkoprahový autobus

Nízkoprahový autobus je další z forem práce projektu Walkers a v současné době má organizace v terénu 

tři autobusy v Helsinkách a přilehlých městech Espoo a Vantaan. Autobus, který nabízí i venkovní posezení 

s jasným ohraničením, bývá přistaven v lokalitách, kde je vyšší koncentrace drobné kriminality nebo přestup-

ků či kde žijí občané, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí, jako např. čtvrti, ve kterých žijí převážně imigranti. 

Autobus je otevřen v úterý od dvou do devíti a v pátek potom do půl jedenácté večer. Cílovou skupinu opět 

tvoří mladí lidé mezi 14 a 18 lety a k dispozici mají stejnou nabídku jako ve výše zmíněné kavárně. Cílem je 

PRÁCE S MLÁDEŽÍ, MLADÝMI DOSPĚLÝMI 
A S LIDMI PRACUJÍCÍMI V SEXBYZNYSU 

Zuzana Vopálková

Práce s mládeží a mladými dospělými

Na základě statistik fi nského Ministerstva vzdělávání a kultury vyšlo najevo, že ve Finsku stoupá míra 

nízkého vzdělání a následné nezaměstnanosti u lidí do 29 let, a mladí lidé jsou tak obecně skupinou, která 

je ohrožena sociální exkluzí. Na tento fakt reaguje mimo jiné i Youth Act, volně by se dal přeložit jako zákon 

o mladistvých, který vešel v platnost již v osmdesátých letech minulého století, nicméně v nedávné době 

prošel zásadní novelizací. 

Zákon mimo jiné ukládá škole nebo armádě povinnost informovat terénního pracovníka s mládeží o tom, 

že školu či armádu opustil někdo, komu je méně než 25 let, a předat terénním pracovníkům kontakty. Terénní 

pracovník, který bývá zpravidla zaměstnancem města, pak musí onoho „odpadlíka” kontaktovat, nicméně 

využití nabídky pomoci je založeno na principu dobrovolnosti. Jak sami terénní pracovníci uváděli, někteří 

lidé, které kontaktují, odešli do jiné školy či zaměstnání, a pomoc či podporu tedy nepotřebují, a někteří jejich 

pomoc odmítají, protože nechtějí, aby jim někdo zasahoval do života. Primárním cílem této terénní práce je 

pomoci mládeži či mladým dospělým vrátit se zpět do systému vzdělávání, začlenit se na trh práce a svůj 

volný čas trávit smysluplně. 

Zákonná povinnost pro školy kontaktovat terénní pracovníky s mládeží by v České republice mohla po-

moci k lepšímu síťování a spolupráci napříč různými subjekty. Ve své praxi se setkávám s častou nedůvěrou 

a neochotou škol spolupracovat s terénními pracovníky či pracovníky otevřených klubů apod. Nicméně se 

také domnívám, že takovýto koncept je pro naši zemi nemyslitelný kvůli dlouholeté historii státní kontroly 

občanů. Myslím si tedy, že pokud by školy měly povinnost informovat o studentech a žácích, mohlo by to být 

společností vnímáno jako zasahování do základních práv člověka.

Národní plán sociálních jistot pro mladé na léta 2013–2016 (Youth Guarantee), který je realizován fi nským 

Ministerstvem vzdělávání a kultury a který je další reakcí na výše zmíněné statistiky, klade důraz na primární 

a sekundární prevenci. 

Možným příkladem sekundární prevence v praxi je jedna z činností organizace Sovinto v Helsinkách. Ta 

mladým lidem mimo jiné nabízí jednoleté kurzy, jejichž absolvent získá výuční list, který je roven výučnímu 

listu z fi nské obdoby učiliště. Roční kurzy jsou zaměřené ryze prakticky a oblasti, které nabízí, jsou autome-

chanik, truhlář, kuchař/číšník a jakási rekvalifi kace na terénního pracovníka s mládeží. Nejvíce mne zaujala 

činnost autodílny, která vypadá tak, že zákazník přiveze rozbité auto, motorku či loď a studenti pracují na jeho 

opravě pod dohledem lektora. Zájem o tyto kurzy převyšuje nabídku, místa v kurzech získá zhruba 20 % zá-

jemců. Domnívám se, že takto postavený kurz v systému dodatečného vzdělávání je nadmíru efektivní, neboť 

mladí lidé se učí něco praktického, vidí ve své práci výsledek, zvnitřní si pracovní návyky, mají za svou práci 

zodpovědnost a navíc po jeho absolvování dostanou potvrzení, které je zrovnoprávňuje na trhu práce.

Primární prevence pak ve Finsku sestává ze systému jakýchsi volnočasových center pro děti a mladé 

lidi do 29 let. V Turku je jedním z takových center nová pětipatrová budova, ve které jsou nabízeny kroužky 

a jakási obdoba otevřených klubů, které má v České republice v gesci ministerstvo školství a mládeže. Vyba-

vení tohoto centra mne velmi překvapilo, k dispozici byla keramická dílna s několika hrnčířskými kruhy, plně 

vybavená divadelní místnost či IT dílna, která čítala několik výkonných PC, gramofony pro mixování hudby 

a několik playstationů či Xboxů. V Helsinkách je takovýchto volnočasových center 16 a po celém městě jsou 

na tyto centra vyvěšené světelné reklamy.

Informace o těchto centrech v systému primární prevence pro mládež považuji za důležité z toho důvodu, 

že jejich provoz je plně hrazen z městského a státního rozpočtu a veškeré aktivity jsou nabízeny zdarma, popř. 

za symbolický poplatek 2 eur ročně. Smysluplného zajímavého využití volného času tak může dosáhnout 

každé dítě či mladistvý, což považuji za přínosné, neboť v České republice hraje fi nanční bariéra nezřídka 

zápornou roli při využívání různých kroužků. Děti, jejichž rodiče nemají prostředky na zaplacení zajímavého 

kroužku, se potom stávají klienty nízkoprahových klubů, neboť ty, často jako jediné orgnizace, služby s ales-

poň minimálním volnočasovým přesahem nabízejí zdarma. Nicméně se nabízí otázka, zdali je takové plošné 

netestované fungování efektivní například v případě, že volný čas na Xboxu tráví 28letý muž, který by neměl 

problém si Xbox pořídit domů. 

V kontrastu s tím, že např. Vinkki, helsinská NGO poskytující služby pro uživatele drog, každý rok bojuje 
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těním se často pojí zákaz vstupu do země či do celé Evropské unie. Právě tento zákon se sexbyznysu dotýká 

nejvíce, neboť většina žen, které prodávají sexuální služby na ulici, jsou cizinky ze třetích zemí.  V nedávné 

době fi nské Ministerstvo sociálních věcí vydalo studii týkající se sexbyznysu s navrhovaným řešením krimina-

lizace nákupu sexuálních služeb, v současnosti se tak o této regulaci vedou veřejné debaty. 

Podle slov pracovnic PRO-tukipiste, o jejíž činnosti budu psát níže, se prodej a následný nákup sexuálních 

služeb přesunul do online prostoru, na ulici zůstává pouze přibližně deset procent žen, které sexuální služby 

nabízejí. Zbytek obchodu probíhá na privátech, v nočních klubech či v místech, která jsou ofi ciálně místy pro 

thajské masáže. Během zprávy budu mluvit převážně o ženách- klientkách, neboť ty tvoří většinu uživatelů 

služeb PRO-tukipiste, nicméně mezi uživateli jsou i muži.  

PRO-tukipiste

Název organizace PRO-tukipiste, která byla založena v roce 1989, by se dal přeložit jako pomoc či pod-

pora, první písmena PRO se dají vyložit jako zkratka pro prostitutky, profesionální či čistě „pro”. Služby PRO-

-tukipiste jsou určeny všem lidem, kteří někdy prodávali, prodávají nebo se chystají prodávat sexuální služby. 

Organizace působí v Helsinkách a Tampere – třetím největším městě ve Finsku, a své služby poskytuje v am-

bulantní, terénní i online formě. Já jsem měla možnost navštívit kontaktní centrum a nahlédnout přímou práci 

v kontaktním centru v lokalitě, kde se koncentruje nabídka sexuálních služeb, a při večerním terénu v ulicích. 

Pracovníci PRO-tukipiste zároveň navštěvují i noční kluby a gay bary či sauny, kde probíhá stejná nabídka 

služeb, práce v gay barech je pak zaměřena především na osvětu ohledně sexuálně přenosných nemocí. 

Tým přímé práce sestává ze sociálních pracovníků, zdravotních sester a lékařů. Jeho další nedílnou součástí 

jsou tzv. peers, kteří jsou aktivně zapojeni např. do projektů vzdělávání ohledně sexuálního zdraví a projektu 

bezpečí při poskytování sexuálních služeb mezi lidmi pocházejícími ze států Afriky. 

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum se nachází v centru města a je otevřeno dvakrát v týdnu od dvanácti do čtyř hodin 

odpoledne. Mezi nabízené služby patří poradenství, možnost využití PC s připojením na internet, možnost 

anonymního testování na pohlavně přenosné choroby a konzultace se zdravotnickým personálem. Pro ná-

vštěvníky je zároveň nachystán čaj, káva, polévka, ovoce, noviny a časopisy. Uživatelé nabízených služeb si 

zároveň mohou vzít kondomy nebo lubrikační gely. Během jednoho odpoledne se v kontaktním centru zastaví 

průměrně padesát (především) žen. 

Jednou týdně pak ve stejné době probíhají v kontaktním centru „peer” setkání, na kterých si ženy pracující 

v sexbyznysu mohou vyměnit zkušenosti, probrat určitá témata týkající se problematiky sexbyznysu nebo jen 

sdílet běžné starosti a radosti.  

Terénní práce v ulicích

Terénní práce v oblasti, kde se nabídka sexuálních služeb koncentruje, probíhá vždy ve středu od pěti 

do půl jedenácté večer a doplňuje ji i ambulantní kontaktní centrum, které je mezitím otevřeno od šesti do osmi 

do večera. Pracovnice se tedy přesunou do dané oblasti a v ulicích stráví hodinu. Poté se přesunou do kon-

taktního místa, které je v přízemí bytové zástavby a sestává z kanceláře a jedné kontaktní místnosti vybavené 

posezením u konferenčního stolu na gaučích a křeslech či u jídelního stolu. V šest hodin dají do okna se zata-

ženými závěsy svíčku na znamení, že je otevřeno. Pro ženy jsou nachystané opět časopisy, káva, čaj a ovo-

ce. Během dvouhodinové otvírací doby centrum navštíví průměrně dvacet žen a mezi nabízené služby patří 

poradenství, poskytnutí materiálu, jako jsou kondomy a lubrikanty, či výměna injekčních stříkaček. Klientky 

PRO-tukipiste pocházejí kromě Finska z Ruska a Thajska. Počet thajských sexuálních pracovnic stále přibý-

vá. U fi nských žen se nabízení sexuálních služeb, dle slov sociálních pracovnic, pojí s drogovými závislostmi. 

Během mého náslechu centrum navštívily ženy všech tří národností a různého věku. Obě pracovnice mluvily 

anglicky, jedna navíc ovládala i ruštinu. Jazykovou bariérou zůstává thajština, neboť thajské ženy, které služby 

PRO-tukipiste využívají, umějí jen trochu anglicky a sociální pracovnice umějí thajsky jen pár frází, i tak se ale 

podle slov pracovníků především zprostředkování kontaktu mezi mladými lidmi a komunitou, tedy obyvateli, 

ale i městskými představiteli, školami a sociálními pracovníky z fi nského „OSPOD”. Autobus není parkován 

na stálo, doba parkování zároveň není striktně ohraničena, ke stěhování dochází zhruba jednou za tři měsíce, 

neboť svůj účel prý během tří měsíců splní. 

Terénní služby v nákupním centru a mediace

Terénní služby Walkers fungují především jako prodloužená ruka zmíněné kavárny a nízkoprahového 

autobusu. Pracovníci každý den vyrážejí do parků a především do zmíněného nákupního centra u hlavního 

nádraží, které je asi pětkrát větší než největší nákupní centrum v České republice. Během služby kontaktují 

mladistvé, kteří služby neznají, a udržují kontakt s těmi, kteří již nakontaktovaní jsou.  Jako vizitku používají 

dva obrázkové letáčky, zvlášť pro autobus a pro kavárnu, na nichž je minimum textu, a které slouží jako vou-

cher na kávu nebo čaj v kavárně či autobuse. 

Důležitou součástí terénních služeb v obchodním centru je spolupráce s ochrankou obchodního cent-

ra. Pracovníci mají přístup do zázemí bezpečnostní agentury a členové ochranky jim předávají informace, 

ve kterých místech se mladí právě zdržují, popř. co se během dne dělo. V případě, že je mladistvý ochrankou 

zadržen při vandalismu či krádeži, je mu nabídnuta alternativa k přímému předání policii a tou je kontaktování 

pracovníků Walkers, kteří zajistí mediaci mezi mladistvým a majitelem obchodu, ve kterém byl přestupek spá-

chán. Jak sami pracovníci bezpečnostní agentury uvádějí, k mediaci dojde téměř ve sto procentech případů, 

trestem pro provinilce pak většinou bývá odpracování škody.

Možnost mediace je velmi zajímavá, během rozhovoru s pracovníky ochranky, kteří všichni mluvili ply-

nulou angličtinou, pak došlo i na otázku, jak tato spolupráce vznikla. Dostalo se nám odpovědi, že vedoucí 

ochranky se zúčastnil semináře ohledně mediace v Norsku, kde se potkal s vedoucím terénních pracovníků 

Walkers. Domnívám se, že zavedení takovéto spolupráce by v České republice nebylo zdaleka tak jednodu-

ché, nicméně právě tato činnost pro mě byla jednou z důležitých inspirací. Sledování kamerami a následné 

předávání informací terénním pracovníkům ovšem vnímám se stejnými rozpaky jako výše zmíněný koncept 

povinnosti kontaktovat člověka, který opustil školu. 

Zákulisí Walkers

Veškeré služby Walkers jsou z 95 % dotovány z fi nského největšího pivovaru, zbylých 5 % pokrývají dotace 

z Ministerstva vzdělávání a kultury. Služby vycházejí z konceptu „teď a tady”, v kavárně ani autobuse nebývají 

besedy či organizované aktivity, ty se odehrávají pouze na přání klientů, kteří se zapojí do jejich organizace. 

Velmi mne zaujala informační kampaň, které svou tvář propůjčily fi nské celebrity z oblasti showbyznysu 

i sportu. Kampaň je zaměřena na klienty a informuje o činnosti Walkers. 

Pracovníci nevedou o klientech žádné záznamy, vedou pouze evidenci ve formě denních zápisů o všech 

třech typech služby, ve kterých ovšem pouze zaznamenávají průběh služby a počet návštěvníků. Pracovníci 

zároveň nemají zavedený pravidelný systém intervizí či klientských porad, ty se dějí ad hoc v případě, že se 

některý z klientů potýká se závažnějšími problémy. Spolupráce s ostatními subjekty, jakými jsou např. školy, 

„OSPOD” či policie je pracovníky hodnocena v současné době na výbornou, nicméně za tím podle jejich slov 

stojí velké úsilí a jako nejdůležitější faktor navázání spolupráce hodnotí dobré osobní vztahy s ostatními a ho-

voří o tom, že díky tvrdé práci si zvládli vybudovat respektovanou partnerskou pozici. 

Práce s lidmi pracujícími v sexbyznysu

Sexuální práce není ve Finsku podle práva považována za plošný trestný čin, nicméně problematiku 

sexbyznysu upravují tři různé normy. Jednou z nich je trestní zákoník, který defi nuje kuplířství a obchod s lidmi 

jako trestný čin. Trestným činem je zároveň nákup sexuálních služeb od lidí, kteří mohou být obětí obchodu 

s lidmi či kuplířství nebo od lidí mladších osmnácti let. Zákon o veřejném pořádku pak zakazuje prodej a nákup 

sexuálních služeb na veřejných místech, takové jednání je považováno za přestupek. Zákon o cizincích potom 

hovoří o možnosti vyhoštění občana ze třetí země, kterému byl prokázán prodej sexuálních služeb, a s vyhoš-
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důvěřují pracovníkům z neziskového sektoru, že svou práci dělají dobře. Na druhou stranu mě ovšem velmi 

překvapil fakt, že sociální služby jsou státem fi nancovány z fondu příjmů z výherních automatů. Podle mého 

názoru je systém fi nancování z byznysu, který nezřídka vede k sociální exkluzi a způsobuje další sociální 

problémy, více než diskutabilní. 

Výjezd za dobrou praxí do Finska mne velmi mile překvapil v kontextu srovnání s praxí v České republice. 

V oblasti public relation se sice máme stále ještě co učit, stejně jako nás čeká ještě spousta práce na zasíťová-

ní služeb a navázání rovnocenné spolupráce s dalšími subjekty, nicméně rozdíly v samotné terénní práci ne-

byly nijak markantní a myslím si, že jsme od pádu komunismu v sociální sféře urazili opravdu notný kus cesty.

společnými silami dorozumí. Podle pracovnic je centrum především místem, kde mohou ženy nejprve trochu 

relaxovat a uvolnit se, než jdou pracovat, a atmosféra tomu odpovídala. 

Při večerním terénu se pak pracovnice zaměřují na to, aby ženy při práci nerušily a nepůsobily invazivně, 

což se třeba projevilo v tom, že pokud jdou na terén s praktikantkou či stážistkou, nechodí v řadě ale „v chum-

lu”, aby nepůsobily dojmem, že jim není úniku. Na klientky si zároveň berou i telefonní kontakty, a pokud vidí, 

že některá z nakontaktovaných sexuálních pracovnic sedí v parku s dalšími lidmi, nekontaktují ji přímo, ale 

pokusí se jí zatelefonovat. 

Závěr služby je pak věnován zhodnocení služby mezi pracovnicemi tandemu, což obě považovaly za vel-

mi důležitou část v rámci pracovní hygieny. Pokud se během služby objeví vážné téma, mohou ho tímto sdíle-

ním a refl ektováním pro ten večer uzavřít. Během náslechu přímé práce jsem od sociálních pracovnic dostala 

jasné informace o tom, jaká je struktura programu, co mohu očekávat a jaká je má role, díky čemuž jsem se 

na službě cítila přirozeně. 

Zákulisí PRO-tukipiste 

Pracovnice vedou evidenci také pouze ve formě denních záznamů, které obsahují nejdůležitější události, 

křestní jména žen, se kterými byly během služby v kontaktu, a statistiku ohledně poskytnutého materiálu. 

V případě, že během služby poskytnou i poradenství, předají odborné informace, či poskytnou krizovou inter-

venci, napíší o tom do evidence anonymní zápis. 

Všechny služby PRO-tukipiste jsou fi nancovány z národního fondu příjmu z hracích automatů, jehož veš-

keré fi nance jsou vyčleněny na podporu sociálních služeb. Dále je fi nancování zajištěno z rozpočtu Minister-

stva sociálních věcí a z městského rozpočtu. Financování není podmíněno počtem kontaktů či vykazováním 

intervencí. S pracovnicemi jsme diskutovaly o tom, jak takové podmínění může ovlivnit kvalitu a principy po-

skytování služeb, když pracovníci pod tlakem statistik nehledí na klienta, ale na čísla, která z klienta musí 

získat, aby služba přežila. PRO-tukipiste sice musí vykazovat efektivitu a donorům poskytují statistiky z výše 

zmíněné evidence, nicméně donoři prý rozumějí principům harm reduction služeb a pevná čísla, která se 

musejí splnit, nevyžadují.

PRO-tukipiste je ve Finsku respektovanou organizací, spolupracuje s dalšími subjekty, a pokud klient 

chce a souhlasí, iniciuje a zapojuje se jako partner do komplexního řešení situace, ve které se klient nachází. 

Na národní úrovni se potom organizace aktivně zapojuje do veřejných debat, zprostředkovává kontakt mezi 

cílovou skupinou a tvůrci zákonů nejen v přenesené formě, ale opravdu pomáhá svým klientkám získat slovo 

a možnost vyjádřit se ke stávajícím či navrhovaným normám. Velmi mě zaujalo zapojení do televizních debat 

prostřednictvím Twitter účtu, díky kterému se organizace nejen zapojuje, ačkoli není účastníkem debaty, ale 

je zároveň i vidět na veřejnosti.

Komunikaci nejen s veřejností, ale i s klienty samotnými, je v PRO-tukipiste přikládána velká váha, což je 

patrné z internetových stránek, které jsou kromě možnosti online chatu i offl ine zanechání dotazu podrobně 

přeložené do třech jazyků – kromě fi nštiny jsou veškeré informace k dispozici i v angličtině, ruštině a thajštině. 

Organizace má zároveň pro uživatele svých služeb do těchto jazyků přeloženy i všechny letáky týkající se 

služeb či harm reduction. 

Závěr 

Systém poskytování sociálních služeb ve Finsku je jiný než v České republice. Při tamním pobytu jsem se 

nemohla zbavit myšlenky, že se přílišným tlakem na profesionalizaci klientům spíše vzdalujeme. Napříč všemi 

organizacemi se spolupracovalo s „peers” z řad bývalých i současných uživatelů služeb. V České republice je 

takový koncept spíše ojedinělý. Co se týče evidence práce, domnívám se, že karty klientů se zaznamenává-

ním procesu užívání služby vedou ke kontinuitě a umožňují lepší evaluaci práce. Nicméně tlak na efektivitu, 

tak jak se s ním v ČR stále častěji setkáváme, opravdu negativně ovlivňuje přímou práci, protože pracovníci 

mají stále méně času s klientem jen tak být, aniž by spolu řešili něco zásadního. Devadesáti pěti procentní ne-

závislost na veřejných zdrojích projektu Walkers je záviděníhodná, nicméně i podle PRO-tukipiste, kteří jsou 

fi nancováni převážně z veřejných zdrojů, jsou výsledky práce organizace ze strany donorů posuzovány spíše 

kvalitativně. Domnívám se, že na toto posuzování má vliv i jakási národní kultura, v níž státní představitelé 
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... O autorech ...... Streetwork! Dobrá praxe 2015 ...

Olga Baťková, DiS.

Pochází z města Most v Ústeckém kraji. Vystudovala Vyšší odbornou školu v Mostě - obor sociálně právní čin-

nost. Působí 9 let jako terénní sociální pracovník v drogových službách v neziskové organizaci Most k naději 

v Mostě. V současné době vykonává terénní práci v Mostě, Litvínově, Chanově a Janově.

Mgr. Juraj Bobula

Je prekladateľ so špecializáciou na právo. V regionálnej advokátskej kancelárii Kinstellar sa ako regionálny 

koordinátor venuje podpore a rozvoju komunitného investovania na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, 

Rumunsku, Srbsku a Turecku. Bratislavská kancelária Kinstellar začala s nízkoprahovým programom KASPI-

AN spolupracovať v roku 2007. Spolupráca prerástla do intenzívneho partnerstva, za ktoré sa Kinstellar dostal 

v roku 2010 na shortlist na ocenenie za fi remnú fi lantropiu Via Bona Slovakia.

Mgr. Marcela Bucháčková

Vystudovala obor speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své praxi využívá principy 

SFBT a zaměřuje se na problematiku sociálního vyloučení a sanaci rodiny. Pět let pracovala v Nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež DROM, nejdříve jako kontaktní pracovnice a speciální pedagožka, později jako 

vedoucí služby. V současné době se věnuje sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi.

Mgr. Katarína Debnáriková, Ph.D. (roz. Chovancová) 

Vyštudovala sociálnu prácu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Pracuje v Združení 

STORM, kde sa venuje najmä aktívnym užívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise. Spolu s ko-

legyňami zo Združenia STORM rozpracovala metodiku programu primárnej prevencie rizikového správania 

žiakov základných a stredných škôl. Zaujíma sa o prácu prostredníctvom techniky motivačných rozhovorov. 

V súčasnosti taktiež pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Mgr. Zuzana Guryčová

Od roku 2007 pracovala jako kontaktní a terénní pracovnice s uživateli drog a jejich blízkými v Kontaktním cen-

tru Charáč v Uherském Hradišti (Společnost Podané ruce, o.s.). Podílela se na propagaci želatinových kapslí 

jako formy perorální aplikace drog. Od roku 2011 působí jako kontaktní pracovnice s dospívajícími v NZDM 

PVC Blansko (Společnost Podané ruce, o.s.). V současné době je na mateřské dovolené.

Mgr. Filip Hajna

Pracuje v organizaci Člověk v tísni od roku 2012. Zpočátku působil jako koordinátor a lektor preventivních 

aktivit pro mládež, od března 2014 je vedoucím Nízkoprahového centra pro děti a mládež Otevřený klub. 

Dlouhodobě se podílí na organizaci festivalu Jeden svět v Bílině. Vystudoval pedagogickou fakultu Univerzitu 

J. E. Purkyně.

Mgr. Magdaléna Halásová

V súčasnej dobe absolvuje doktorandské štúdium na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. 

Zameriava sa na tému obchodovania s ľuďmi, konkrétne reintegráciu obetí. Od roku 2008 pôsobí v Združení 

STORM, od roku 2012 v pozícii koordinátorky programov. Zaoberá sa najmä problematikou problémového 

užívania drog a implementáciou nízkoprahových služieb do nových lokalít. Ako terénna sociálna pracovníčka 

pracuje s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise.

Mgr. Ing. Aleš Herzog

Nízkoprahovým programům se věnuje od roku 1998. Pracoval 8 let v nízkoprahovém klubu pro mládež PVC 

v Blansku a v terénní programu pro uživatele drog tamtéž. Podílel se na vydefi nování NZDM jako typu sociální 

služby. Působil v kanceláři České asociace streetwork jako odborný asistent. Od roku 2007 vedoucí Terénních 

programů SANANIM, které pracují s uživateli drog v Praze. Inspektor sociálních služeb.

Mgr. Jiří Kocourek

V České asociaci streetwork, o.s. je od roku 2006 jeho hlavní pracovní náplní samostatné projektové řízení 

s důrazem na osvětovou a popularizační činnost oboru nízkoprahových sociálních služeb (portál streetwork.

cz, dokument Čekárna na dospělost, sada preventivních komiksových materiálů, Týden nízkoprahových klu-
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mi. S Jurajom Bobulom vytvoril koncept vzdelávania pre tých, ktorí vidia zmysel v medzisektorovej spolupráci 

a na Slovensku ho ponúkajú aj účastníkom vzdelávania Abeceda nízkoprahu.

Mgr. Jana Škodová

Vystudovala obor sociální pedagogika na HTF a FF UK. V nízkoprahových službách se pohybuje od roku 

2011, kdy působila v nízkoprahovém klubu, poté v terénním programu. Od roku 2013 je terénním a vedoucím 

pracovníkem Komunitního terénního programu Křižovatka organizace Neposeda. Pravidelně jezdí na setkání 

Fóra terénní práce, aktivně se účastní oborových konferencí. Dlouhodobě se věnuje primární prevenci.

Mgr. Ivana Štefková 

Vystudovala pedagogiku na FF UK a psychologii na FF UP, absolvovala kurz rodinného poradenství. V oboru 

nízkoprahových služeb se pohybuje od roku 2006. Pracovala v nízkoprahovém klubu i v terénním programu. 

Od roku 2010 je v managementu organizace NEPOSEDA – věnuje se fundraisingu, propagaci a metodickému 

vedení. Aktivně se účastní oborových konferencí, na katedře pedagogiky FF UK lektoruje volitelný seminář 

Kontaktní práce. Zajímá se o psychickou odolnost a zvládání zátěže.

Bc. Zuzana Túčková

Absolventka bakalářského studia v oboru kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V sou-

časnosti si doplňuje magisterské vzdělání v oborech kulturní antropologie a andragogika se zaměřením na so-

ciální práci a  pracuje jako kontaktní pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež DROM.

Bc. Martin Zajíček

Vystudoval obor sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Od roku 2008 pracuje 

s uživateli drog v nízkoprahových službách (terénní program a kontaktní centrum).

bů, Turné pro nízkoprahy, ČASovaná bota atp.). Od roku 2012 je vedoucím inovativního projektu Streetwork 

Online. Současně také pracuje od roku 2014 jako manažer Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota. Dříve 

pracoval v České televizi. Stál u zrodu sbírkového projektu Pomozte dětem. Spolupracoval s Nadací Dagmar 

a Václava Havlových VIZE 97, Nadací rozvoje občanské společnosti, Univerzitou Karlovou v Praze a Dětským 

krizovým centrem. Profesní dráhu začínal v Asociaci studentů vysokých škol obchodních a ekonomických 

AIESEC. Vystudoval bakalářské i navazující magisterské studium v oboru sociální pedagogika na Pedagogic-

ké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, resp. Univerzity Hradec Králové.

Ing. Martin Kovalčík 

Působí v organizaci Člověk v tísni od roku 2009 jako mediální koordinátor Programů sociální integrace. Před 

tím působil v několika denících, především v deníku Metro, kde pracoval jako zástupce šéfredaktora. V sou-

časnosti se specializuje především na oblast vzdělávání, je autorem časopisu Zvoní, který poukazuje na vý-

hody a možnosti inkluzivního přístupu.

Bc. Roman Kunc

První zkušenosti se sociální prací nasbíral ve sdružení Klub hurá kamarád Pardubice v roce 2004. Po tříleté 

aktivitě terénního a kontaktního pracovníka přesídlil do Kolína do terénního programu a poté do Kontaktního 

centra. V roce 2012 se stal koordinátorem terénního programu pro cílovou skupinu mladých drogových expe-

rimentátorů. V roce v lednu 2014 sbíral další znalosti v sociální práci s rodinami v sociálně vyloučených loka-

litách a v této době vede mobilní NZDM, které započalo činnost v září 2014. Vystudoval obor sociální práce 

na Univerzitě Hradec Králové v roce 2013.

Bc. Lenka Lacová

V súčasnosti pôsobí ako terénny sociálny pracovník v organizácií KASPIAN. Priamu prácu obohacuje štúdiom 

na PVŠPS v Prahe. Svoj „voľný čas” trávila simulačnými sobotami v organizácií PDCS a princípom nenásilnej 

medzikultúrnej komunikácie. Bola súčasťou Centra pre fi lantropiu a zároveň aj ako dobrovolník - mladých 

fi lantropov Bratislavy Young4BA. Začínala v tíme nízkoprahového klubu Fun club Fortuna, ktorý už viac ako 

6 rokov funguje na báze dobrovoľníctva. Rada sa zúčastňuje medzinárodných projektov a školení myšlienko-

vo zameraných na neformálne vzdelávanie. Je vizionár, milujúci svoju rodinku, cestovanie, rôznorodosť kultúr 

a názorov v pohybe a sem tam aj bloguje lenkalacovie.wordpress.com.

Vladimír Pechek, DiS.

Pochází z města Most v Ústeckém kraji. Vystudoval Vyšší odbornou školu v Mostě - obor sociálně právní 

činnost. Od roku 2008 působil jako kontaktní pracovník v K- centru v Mostě, od roku 2010 působí  jako terénní 

sociální pracovník v drogových službách, oba programy realizuje nezisková organizace Most k naději. V sou-

časné době vykonává terénní práci v Mostě, Litvínově, Chanově a Janově.

Bc. Kamil Podzimek 

Studoval na Vyšší odborné škole sociální v Prachaticích a později také absolvoval obor sociální a charitativní 

práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Deset let pracuje v adiktologických službách, z toho od roku 

2008 vede terénní program Jihočeský streetwork Prevent. Od roku 2007 pravidelně přednáší na odborných 

konferencích. Je zkušeným lektorem zážitkových, teambuildingových kurzů a kurzů akreditovaných MPSV. 

V roce 2010 započal pětiletý psychoterapeutický výcvik Instep.

Martin Prokop

Je původní profesí regionální novinář, jako redaktor pracoval jedenáct let. Od roku 2007 začal pracovat v Ob-

čanském sdružení Prostor (později Prostor plus o.p.s.), kam nastoupil na pozici vedoucího Sociálních pro-

gramů, které tehdy začal budovat prakticky od nuly. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik 

SUR. Profesně se věnuje především komunitní práci a výchovně-pracovním aktivitám se zaměřením převáž-

ně na klienty z řad romské menšiny.

Mgr. Martin Simon

Je tereňák a štatutár občianskeho združenia KASPIAN, ktoré v bratislavskej petržalke pre deti a mladých ľudí 

prevádzkuje nizkoprahový klub a terénnu sociálnu prácu.V KASPIANe rozvíja spoluprácu s fi remnými partner-
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Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) je profesní odborná nevládní organizace, která od roku 1997 

zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociál-

ních služeb.

ČAS zajišťuje kvalitu  Vytváří defi nice, standardy, metodiky, stanovuje měřítka a uděluje garanci 

kvality. Všichni skupinoví členové ČAS procházejí hodnocením kvality ČAS, 

které je podmínkou členství.

  ČAS podporuje supervizi, vzdělává v supervizi a poskytuje seznam kvalifi -

kovaných supervizorů.

  Dlouhodobou aktivitou ČAS je defi nování a rozvoj metod kontaktní práce 

jako společného jmenovatele nízkoprahových sociálních služeb.

ČAS vzdělává  ČAS je akreditovanou vzdělávací institucí. Nabízí komplexní vzdělávací sys-

tém - od začínajících pracovníků, až po manažery neziskových organizací 

(celkem 32 programů). Své programy akredituje ČAS u MPSV.

  Organizuje profesní setkání, konference, semináře a stáže do zahraničí. 

Členové ČAS mají na vzdělávání výrazné slevy.

ČAS také  Vytváří klima pro práci v oboru (síťuje, napomáhá komunikaci členů, propaguje).

  Přináší inovativní projekty, věnuje se výzkumu.

  Spravuje oborový portál www.streetwork.cz

  Lobuje ve prospěch členů i samotného oboru.

  Uděluje ocenění nejlepšímu streetworkerovi a týmu - ČASovaná bota.

  Založila Restart Shop - dobročinný obchod s darovaným zbožím na podporu 

služeb pro mládež, www.restartshop.cz

  Díky nadaci Velux podporuje vznik dalších tréninkových pracovních míst 

a mobilní terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách.

  Realizuje projekt Streetwork online - webový portál pro děti a mládež včetně 

odborného poradenství, www.jdidoklubu.cz

ČAS je partnerem pro  Organizace a zařízení poskytující sociální služby, začínající organizace 

a zařízení

  Státní správu a samosprávu

  Donory

  Školy, studenty a vzdělávací instituce

ČAS je mezinárodní  ČAS je součástí mezinárodní sítě streetworkerů Dynamo International - 

Street Workers Network, která sdružuje programy po celém světě. ČAS má 

navázanou spolupráci v řadě zemí EU.

ČAS realizoval  Turné pro nízkoprahy (2006 - 2010)

  Oborovou Výroční cenu ČASovaná bota (2001 - dosud)

  Týden nízkoprahových klubů (2007 - dosud)

  Čekárna na dospělost - dokumentární fi lm o současné mládeži

  Preventivní materiály - komiksy pro klienty NZDM

  Několik osvětových kampaní, včetně realizace osvětových spotů pro televizi

  Výzkum v NZDM 2010 - 2014 (pětiletý mapující výzkum, sledující mj. kvalitu 

služeb)

  Streetwork on line - propojení nových médií a streetworku

ČAS vydal publikace  Kontaktní práce (2008), Kontaktní práce 2010, Pojmosloví nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež (2008), Dobrá praxe (2011)
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