PRACOVNÍ SKUPINA UŽIVATELÉ DROG A JEJICH BLÍZCÍ
Na pracovní skupině v měsících březen až květen se přítomní seznámili s druhy
sociálních sužeb dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb a s jejich
dostupností v Uherském Hradišti a okolí.
Pracovní skupina se scházela v Kontaktním centru Charáč, které poskytuje služby
pro cílovou skupinu uživatelé drog a osobám jim blízkým.
Sociální poradenství
Sociální poradenství v KC Charáč:
 pracovníci by chtěli poskytovat motivační rozhovory, avšak mají omezené
prostory,
 spolupracují s bezplatnými právními poradnami na internetu – trestní právo,
 k dispozici mají návštěvníci také přehled volných pracovních míst z Úřadu práce
Uherské Hradiště,
 na sociální poradenství je v kontaktním centru vymezen čas mezi 10:00 – 12:00
hodinou - chybí prostor na sociální poradenství , proto musí být časově omezené.
 Terapeutickou činnost kontaktní centrum (KC) neprovozuje – není to hlavní záměr
KC = chybí prostor, čas, není dostatek pracovníků.
Denní a týdenní stacionáře
 nejbližší stacionář v Brně – Jantarák – „doléčovák“,
 léčebny jsou zdravotnické zařízení,
 služby stacionářů jsou zpoplatněny, podobné služby jako denní stacionář nabízí
Charáč, ale ne za úplatu.
Pracovník Charáče uvedl, že neví, jestli by takové zařízení bylo v Uherském Hradišti
využito. Podobným typem je „doléčovák“ – nemůžou se tam potkávat aktivní a bývalí
uživatelé drog – nejbližší je v Brně.
Možná by mohl vzniknout denní stacionář pro aktivní uživatele – dostali by zde najíst
– typ armády spásy, případně i týdenní stacionář. Největším problémem stacionáře
by byla platba za službu => tato služba by nebyla využita.
V Uherském Hradišti spíše chybí nízkoprahová organizace, kde by byl i lékař, který
by uživatele testoval zdarma a ošetřil i bez průkazky pojištěnce => kombinované
centrum => financovat např. z grantu.
Kontaktní centra
Kontaktní centrum Charáč
V Charáči je možné se osprchovat, jídlo jenom díky sponzorům, v současné době
pouze pečivo. Byla by využita i vývařovna.
Tato skupina se slučuje s osobami bez přístřeší – bezdomovectvím. Řeší podobné
problémy – nemají práci, ubytování => nemají peníze.
Problémem Charáče je také nevhodné umístění v průmyslové zóně vzdálené od
centra, dříve když měli zázemí v centru města u sportovní haly měly větší
návštěvnost. Teď je Charáč pro některé daleko a proto jej nenavštěvují. Tyto osoby
jsou „sekundárně“ zásobovány těmi, co Charáč navštěvují, případně prostřednictvím

terénní práce – streetworkra.
Vzhledem k tomu, že se KC nachází v průmyslové zóně, kde není žádná hospoda či
park a v případě, že klienti přijdou do Charáče dřív, než je otevřen, ztrácejí svou
anonymitu. Město musí zvážit, zda nechají uživatele spadnout na úplné dno – nebo
nabídnou vhodnější prostory blíž centru => Charáč může pracovat s více uživateli.
Provoz kontaktního centra je dán kapacitou, proto je vyčleněn čas na kontakt a práci
s klientem a na volný vstup a trávení času v centru.
Pokud má některý z klientů zájem, je možné s nimi zpracovávat individuální plán, ale
je o to malý zájem – nemůžou nikoho nutit. Většinou o to projevují zájem lidi, kteří se
vracejí z léčby.
Terapeutické komunity
 v celé ČR cca 10 komunit, bylo 13 ale 3 zanikly z důvodu nedostatku financí
(provoz se nedá platit z prostředků EU – řešit to spíše v rámci střednědobého
plánu prostřednictvím KÚ Zlínského kraje)
 dlouhé čekací doby – cca 2 - 3 měsíce
 pro klienta je horší dlouho čekat – nižší motivace, ale pokud vydrží čekat – bude
léčba úspěšnější
 uživatel – 3 měsíce vydržet – to nejde, pokud vydržím 3 měsíce abstinovat
nepotřebuji komunitu
 ve Zlínském kraji je terapeutická komunita Grund – míra profesionalizace co se
týče financování je nižší, komunikace mezi komunitou a zadavatelem nefunguje
ideálně, aplikují samofinancování – zaměstnávají uživatele, kapacita 10 – 12
uživatelů. Tato komunita je pouze pro muže!
 další nejbližší je v Kyjově – KROK – terapeutická komunita i doléčovák
 ve Zlínském kraji chybí toto zařízení pro ženy – je to dáno možnostmi zařízení –
technicky, personálně
 pro některé uživatele je někdy výhodnější léčit se ve vzdálenější komunitě –
v průběhu léčby má pocit, že už není závislý a nechce zůstat – ze vzdálenější
komunity se vrací hůř
 názor rodiče: někdy je to lepší blíž – podpora rodiny (pracovník: v první fázi
léčby nebývá většinou povolen žádný styk s rodinou)
S kterými komunitami nejčastěji spoluprácujete? (KC Charáč)
 nejčastěji KROK,
 Bílá Voda (Jeseník),
 Podcestný mlýn (komunita našeho zařízení u Dačic),
 Renarkon ,
 Pastor Bonus – placená komunita,
 Němčice (pod Prahou)
 Karlov,
 Sejček (u Bystřice nad Pernštejnem)
Kolik průměrně ročně nastoupí klientů:
 za rok 2006 cca 5 lidí – odcestovalo a možná i nastoupilo (nemají zpětnou vazbu)
 projevilo zájem – cca 10 lidí z toho 5 lidí nastoupilo
Služby následné péče
 následují po terapeutické komunitě
 Kyjov – Krok – přímo v centru – je to terapeutická komunita i následná péče

Doléčovací zařízení v Brně
 součástí je chráněné bydlení, chráněná práce, pomáhají hledat práci, klienti
s podobným problémem – vzájemná skupinová podpora – svépomocná podpora
 směřuje to k dalšímu osamostatňování – nakonec tam dochází jenom na
konzultace
Kdyby byla tato služba možná ve Zlínském kraji bylo by to dobré. Trendem je
víceúčelová drogová služba – primární prevence až doléčováky => z finančních
možností utopie (čím větší město, tím větší možnosti to realizovat pouze Praha,
Brno)
Služby sociální prevence
 primární prevence TULiP - dělají se skupinou, na kterou mají dosah,
 dříve tam byli převážně romské děti,
 mělo by to být vyčleněno i v různých částech města – např. na Východě, tam by
to bylo potřeba – shodli se na tom uživatelé,
 streetworkový pracovník, který bude pracovat s dětmi na jednotlivých sídlištích –
potřeba prostory, kam přivedou uživatele ,
 domluvit si prostory v určité škole a pravidelně se scházet – problém v zimě jsou
tělocvičny pronajímány komerčně,
 školy, které jsou zřizovány městem by mohly vyčlenit prostory pro potřeby
mládeže – město se s tím musí „popasovat“ – ředitelé se budou bránit,
 SVP Help – je pod Střediskem výchovné péče Střílky, státní zařízení, hlavní
náplní je primárně preventivní činnost na školách,
 Charáč dělá také besedy na školách,
 je potřeba – rozčlenit prostory dle zájmu a mít dobrý multifunkční tým.
Pedagogicko psychologická poradna – konzultace, výchovné problémy
Probační a mediační služba – snaží se motivovat člověka, aby ve společnosti
fungoval méně rizikově – spíše sekundární až terciární prevence
Domovy se zvláštním režimem
SVP Domek ve Zlíně
 do 18 let – děti které jsou nějakým způsobem ohroženy
 výchovné problémy, poruchy chování
 experimentátory – musí tam jít čistý
Zdravotnické zařízení
Psychiatrické léčebny – dají se zde překlenout čekací doby před nástupem do
komunity
Domy na půl cesty
v Brně Dům sociální prevence na Vídeňské ulici – od 16 do 25 i pro děti z dětským
domovů
Zeptali jsme se zástupců cílové skupiny, co by nejvíc potřebovali:
 režim pomoci i večer a v noci,
 výdejní okýnko – výměna stříkaček, odevzdání špinavých stříkaček,

 řešení pomocí dobrovolníků – problém: dobrovolník tuto práci nebude dělat
zdarma o víkendu a v noci,
 tato služba musí podléhat akreditačním požadavkům,
 v Olomouci funguje výdejní okýnko - zaměstnán invalidní důchodce na dohodu funguje to do určitých pravidel,
 zařídit nějaké okýnko na Míru – provozní doba od 24:00 do 03:00 hodin.
Pracovník Charáče uvedl , že se jim objevili injekční stříkačky ve schránce na poštu.
Možné řešení:
 ve městě umístit schránky na použité injekční stříkačky – využívali by to? kde je
umístit?
 Vhodili by do schránky také papírek se svým kódem, za který by dostali čisté
injekční stříkačky v pracovní době na Charáči,
 umístit ve městě automat(y) na injekční stříkačky.
Problém by byl, zda by veřejnost souhlasila s umístěním těchto automatů a schránek
na injekční stříkačky => veřejnost vnímá drogově závislé v plném rozsahu – nechce
je připustit do svého života
Uživatel: alkoholici jsou přípustní drogově závislí ne – bojí se nás, přejdou na druhou
stranu
Je potřeba problémy drogově závislých více medializovat - musí proběhnout
komunikace

