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Úvod
Otevíráte závěrečnou zprávu z analýzy potřeb kriminálních uživatelů drog v Praze, která
vznikla v prvním pololetí roku 2008 pro Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem o. s.
SANANIM (COKUZ). Od roku 2006 realizuje o. s. SANANIM projekt „Program
psychosociální podpory a asistence pro uživatele drog v konfliktu se zákonem při jejich
integraci do společnosti a na trh práce“. Hlavním cílem projektu je vytvořit
standardizovaný program sociálních služeb pro cílovou skupinu v Praze a konkretizovat
její potřeby.
COKUZ poskytuje adiktologické služby dlouhodobým uživatelům drog, kteří mají
v souvislosti s užíváním drog opakované konflikty se zákonem. Tito „dvojnásobně
stigmatizovaní“ lidé jsou často poznamenáni absencí pracovních návyků a nedostatky
v širším souboru životních dovedností, které řeší kriminální orientací. COKUZ pomáhá
uživatelům drog ve všech fázích trestního řízení, kteří jsou motivováni ke změně
životního stylu. Mezi klienty patří osoby aktuálně trestně stíhané na svobodě nebo
vazebně nebo vracející se z výkonu vazby nebo trestu zpět do společnosti.
COKUZ si klade následující cíle v oblasti abstinence, psychosociální adaptace a
uplatnění na trhu práce:
-

podpořit klienta během aktuálního pobytu ve věznici a pomoci mu v období
bez drog k nastartování procesu změn směrem k abstinenci

-

pomoci klientovi zvládnout obtížnou fázi přechodu z prostředí věznice zpět do
života a zátěžové situace vyplývající z této změny

-

po výstupu dále pomoci se zprostředkováním sociálních a zdravotních služeb,
podpořit vlastní sociální kompetence a zároveň tak zvýšit šance při uplatnění
na trhu práce

-

pomoci se zprostředkováním ambulantní či pobytové léčby, popř.
doléčovacího programu

-

pomoci při získání náhledu v kontextu užívání drog a trestné činnosti,
v sebepojetí, vztazích, sociální integraci a životním stylu

-

podporovat klienty v individuálním vývoji a zvládnutí aktuálních životních
obtíží
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-

konečným cílem je sociální a hmotná stabilizace klienta

Hlavním cílem této analýzy potřeb kriminálních uživatelů drog je pomoci COKUZ
přizpůsobit jeho služby cílové populaci dlouhodobých uživatelů drog v opakovaném
konfliktu se zákonem. V tomto textu nejprve podáme stručný přehled relevantní
teoretické literatury. Poté pojednáme o konkrétních cílech analýzy a použité metodologii.
Nejrozsáhlejší část zprávy zaberou výsledky empirického výzkumu, který se skládal
z odhadu velikosti cílové populace, odhadu jejího složení z hlediska potřeb a motivace,
psychosociálního fungování a kriminálních identit a kvalitativní studie potřeb osob
v cílové skupině, včetně současných a bývalých klientů COKUZ. Na závěr přineseme
shrnutí hlavních poznatků a SWOT analýzu služby COKUZ z hlediska jeho cílové
skupiny.
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1.

Teoretický přehled

Poslání COKUZ můžeme charakterizovat jako sociální rehabilitace dlouhodobých
uživatelů drog v opakovaném konfliktu se zákonem. Sociální rehabilitací rozumíme
(re)integraci závislého uživatele drog do společnosti prostřednictvím (znovu)nabytých
sociálních a profesních dovedností a podpůrného sociálního prostředí a vztahů. Klíčovým
tématem je zvládnutí sociálních rolí, které umožňují úspěšné vedení legitimního
životního stylu (začlenění do společnosti) (Dvořák 2003: 64). Mezi nejčastější řešené
problémy patří: narušená síť blízkých vztahů; nedostatečné sociální dovednosti; nízké
vzdělání a malé nebo žádné profesní dovednosti a návyky; právní a finanční problémy a
nízký socioekonomický status; životní styl poskytující nedostatek příležitostí
k pozitivnímu sebehodnocení a sociálnímu ocenění (tamtéž: 65, 66).
Kvalitní plány léčebné a psychosociální intervence by měly být postaveny na řádném
zhodnocení potřeb klienta. Uzpůsobení služeb takto zjištěnému komplexnímu souboru
faktorů (rizika, potřeby, vnímavost klienta) představuje pro programy obrovskou výzvu
(Roberts a kol. 2007: 1181). U drogových klientů s kriminálními kariérami se doporučuje
zaměřit se na rozsah drogových problémů; na možné poruchy duševního zdraví; na
faktory spojené s kriminálním chováním, včetně „kriminálního myšlení“; a na případné
problémy v jiných oblastech života. U propuštěných kriminálních klientů se programy
pomoci zaměřují na schopnosti zvládat situace, které mohou vést k relapsu; dovednosti
žit v bezdrogové komunitě; a existenci bezdrogového sociálního okolí (NIDA 2006: 2-4).
Úspěšná sociální rehabilitace po propuštění z vězení závisí na několika klíčových
faktorech:
-

žádná prodleva - jít z věznice rovnou do programu,

-

rozmanitost služeb a inovace,

-

spolupráce mezi službami a institucemi,

-

bydlení,

-

zaměstnání,

-

opora a vztahy v sociálním okolí,

-

zdravotní péče.
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Mezi hlavními překážkami tohoto procesu se uvádí:
-

nejasnosti v rozdělení kompetencí,

-

nedostatečná ochota věznice ke spolupráci,

-

kriminalizace užívání drog,

-

návrat propuštěných do problematického sociálního prostředí (Fox a kol.
2000).

Jedním z důležitých prvků služby COKUZ je podporované bydlení a zaměstnání.
Zahraniční výzkumy naznačují, že pravděpodobnost recidivy u propuštěných bez domova
je dvaapůlkrát vyšší než u propuštěných s bydlením (NACRO 2000). Bydlení,
zaměstnání a finanční situace jsou považovány za problémy, jejichž nevyřešenost brání
překonání problémů se závislostí (Fox a kol. 2000: 25). Retenci naopak zvyšuje účast
v programu substituční léčby (tamtéž: 29).

2.

Výzkumné zadání

Jak jsme již uvedli, hlavním cílem analýzy je zjistit potřeby cílové populace
dlouhodobých uživatelů drog v opakovaném konfliktu se zákonem (kriminálních
uživatelů drog, dále též „KUD“). Tento cíl se rozpadá do čtyř základních otázek:
-

Jaké jsou potřeby osob v cílové skupině při změně jejich drogověkriminálního životního stylu?

-

Jak velká je cílová skupina, na jejíž potřeby má služba reagovat?

-

Jak můžeme cílovou skupinu charakterizovat z hlediska připravenosti ke
změně/léčbě, psychosociálního fungování a kriminálního myšlení?

-

Do jaké míry odpovídá služba na potřeby osob v cílové skupině?

-

Jaké potřeby osob v cílové populaci zůstávají neuspokojeny?

Odpovědi na tyto otázky poodhalí silné a slabé stránky nabídky COKUZ, hrozby a
příležitosti pro změnu tohoto a podobných programů, aby se lépe pokryly potřeby osob
v cílové skupině.
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3.

Použitá metodologie

K řešení výzkumného zadání byla použita kombinace kvalitativních a kvantitativních
metod sociálního výzkumu s těžištěm v hloubkových rozhovorech s KUD.
V rámci explorace jsme provedli dvě ohniskové skupiny s odborníky. Cílem bylo
doplnit poznatky z české i zahraniční teoretické literatury o poznatky aktérů z lokální
praxe.
K analýze potřeb jsme provedli hloubkové rozhovory s KUD. Celkem jsme od 19 osob
získali 20 polostrukturovaných rozhovorů o průměrné délce 1,5 hodiny. Získaná data
jsme analyzovali kvalitativní metodou zakotvené teorie. Kvalitativní metoda je příhodná
k odhalení podstaty zkušeností lidí s určitým jevem a k porozumění podstatě jevů, o
nichž toho ještě moc nevíme.
K odhadu počtu osob v cílové skupině jsme použili sekundární analýzu statistických
dat a odhad připravenosti ke změně/léčbě a kriminálního myšlení jsme provedli
dotazníkovým šetřením mezi KUD v Praze. Získali jsme 65 dotazníků od klientů
nízkoprahových zařízení, bývalých a současných klientů COKUZ a pacientů substituční
léčby.

3.1

Metodologie kvalitativní studie

Kvalitativní studie byla těžištěm analýzy potřeb. Sběr dat probíhal v období od března do
května 2008. Současné a bývalé klienty oslovovali s nabídkou účasti ve výzkumu
pracovníci programu (míra účasti nebyla sledována). Participanti, kteří nebyli klienty
COKUZ, se hlásili aktivně na inzerát distribuovaný v kontaktních centrech a
ambulantních zařízeních. Poskytnutí rozhovoru bylo honorováno.
Typologickým výběrem bylo získáno 19 participantů – kriminálních uživatelů drog.
Našim cílem bylo, aby ve vzorku byli zastoupeni muži i ženy (graf 1), osoby vězněné i
nevězněné, se zkušenostmi s drogovým léčením i bez nich (tabulka 1) a současní klienti,
bývalí klienti COKUZ i neklienti (graf 2).
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Graf 1: Složení vzorku kvalitativní studie

Graf 2: Složení vzorku kvalitativní studie

podle pohlaví (N=19)

podle vztahu k COKUZ (N=19)
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Tabulka 1: Složení vzorku kvalitativní studie podle
zkušeností s vězením a drogovou léčbou (N=19)
Věznění

Nevěznění

Celkem

Léčení

9

1

10

Neléčení

7

2

9

Celkem

16

3

19

Ve vzorku výrazně převažují osoby ve věku 25 - 34 let (graf 3). Osoby ve vzorku mají
výrazně nižší úroveň vzdělání než obecná populace ČR (graf 4).
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Graf 3: Složení vzorku kvalitativní studie

Graf 4: Složení vzorku kvalitativní studie

podle věku (N=19)

podle dosaženého vzdělání (N=19)
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Základní

Vyučen/a

Úplné střední

Lidé se základním vzděláním a vyučení se potýkají s relativně vysokým rizikem
nezaměstnanosti. Polovina osob ve vzorku byla skutečně nezaměstnaná. Mezi
zaměstnanými dominovaly brigády nebo práce na černo (7 osob), pracovní poměr měli
pouze tři participanti (graf 5).
Graf 5: Složení vzorku kvalitativní studie
podle zaměstnání (N=19)
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Do vzorku byli vybíráni bývalí i aktuální uživatelé drog. Žádný z participantů se
nevyznačoval úplnou abstinencí od drog a alkoholu v posledním týdnu. Nejvíce osob
užilo v posledním týdnu alkohol. Z 13 osob, které užily metadon nebo Subutex, užily 2
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osoby Subutex nelegálně (graf 6). Takřka všichni účastníci kvalitativní studie byli
aktuálními klienty některé specializované služby pro uživatele drog (graf 7).
Graf 6: Užití drog v posledním týdnu mezi

Graf 7: Kontakt se specializovanými službami

účastníky kvalitativní studie (N=19)

v posledním měsíci mezi účastníky kvalitativní
studie (N=19)
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Z hlediska zkušeností s pobytovou drogovou léčbou se vzorek se dělí na dvě stejně velké
skupiny léčených a neléčených. Polovina nikdy nebyla v pobytové drogové léčbě a druhá
polovina byla, často i opakovaně (graf 8). Graf 9 ukazuje jednotlivé participanty seřazené
podle doby strávené v drogové léčbě od nejkratší (0 měsíců) po nejdelší (60 měsíců).
Mezi léčenými činil medián 3 započaté pobytové léčby o celkové délce 10 měsíců.

9

10

12

Graf 9: Rozložení celkové doby strávené

drogových léčeb ve vzorku kvalitativní

v pobytové drogové léčbě ve vzorku

studie (N=19)

kvalitativní studie (N=19)
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Graf 8: Rozložení počtu započatých
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Podmínkou pro výběr participantů kvalitativní studie byla kriminální minulost nebo
současnost. Celkem 3 osoby ve vzorku nikdy nepobývaly na vazbě ani ve VT, 4 osoby
byly aktuálně bez záznamu v trestním rejstříku (graf 10). Počet pobytů ve věznici se ve
vzorku pohyboval od 0 do 9 a celková délka pobytu od 0 do 14 let (graf 11). Graf 12
ukazuje jednotlivé participanty seřazené podle celkové doby strávené ve vazbě a výkonu
trestu od nejkratší (0 měsíců) po nejdelší (168 měsíců). Medián činil 2 pobyty o celkové
délce 11 měsíců.
Graf 10: Složení vzorku kvalitativní studie
podle záznamu v trestním rejstříku (N=19)

nemá 4

má 15
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Graf 11: Rozložení počtu pobytů ve vazbě

Graf 12: Rozložení celkového počtu měsíců

nebo výkonu trestu ve vzorku kvalitativní

strávených ve vazbě nebo výkonu trestu ve

studie (N=19)

vzorku kvalitativní studie (N=19)
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Získaný empirický materiál obsahuje 20 hloubkových rozhovorů s KUD v podobě
transkripcí. Scénář rozhovoru, jehož základní verze je uvedena v příloze č. 1, zahrnoval
následující okruhy otázek:
-

bydlení, práce a finanční situace,

-

sociální okolí,

-

drogová kariéra,

-

zkušenosti s léčbou,

-

zkušenosti s vězením,

-

situace po propuštění,

-

zkušenosti se sociálními službami a s COKUZ,

-

motivace pro služby COKUZ.

Zakotvená teorie je induktivní metoda kvalitativní analýzy, která buduje poznání o
zkoumané problematice kumulativně v průběhu sběru dat a po jeho skončení. Poznatky
získané během prvních rozhovorů ovlivňují kladení otázek v dalších rozhovorech
(Strauss a Corbinová 1999). Zakotvenou teorii jsme použili na analýzu transkripcí
rozhovorů. V první fázi analýzy jsme během otevřeného kódování označovali hlavní
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pojmy, které byly obsahem rozhovoru. Vznikl tak seznam asi pěti desítek kódů, které se
opakují v různých rozhovorech a označují významy předávané v jejich průběhu.
Ve druhé fázi jsme axiálním kódováním zjišťovali vztahy mezi následujícími klíčovými
pojmy a jejich obsahem u konkrétních osob:
-

motivy a příhodná období ke změně drogově-kriminálního životního stylu,

-

hodnocení služby a motivace pro ni mezi klienty,

-

motivace pro službu mezi neklienty,

-

zkušenosti s jinými službami, zejména specifickými službami pro uživatele
drog,

-

zkušenosti se substituční léčbou, drogovou léčbou a protidrogovými programy
ve vězení.

Tato metodologie nám umožnila získat bohatý, detailní popis jevů souvisejících se
sociální rehabilitací KUD a vytvořila podklady pro SWOT analýzu služby očima osob
v cílové populaci.

3.2.

Metodologie dotazníkového šetření

Dotazníkové šetření bylo doplňkovou součástí analýzy potřeb. Sběr dotazníků probíhal
v období od března do června 2008 jednak mezi participanty kvalitativní studie, jednak
mezi dalšími KUD z prostředí nízkoprahových zařízení (Středisko Drop in, Kontaktní
centrum SANANIM), COKUZ (kontakty ve věznicích i mezi klienty na svobodě) a
substituční léčby (CADAS SANANIM). Do vzorku byli vybíráni aktuální nebo bývalí
uživatelé drog, kteří byli v minulosti odsouzeni pro trestný čin nebo pobývali ve vazbě.
Míra odmítnutí nebyla sledována. Získali jsme 65 samostatně vyplňovaných dotazníků.
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Tabulka 2: Složení vzorku dotazníkového šetření (N=65)
n

%

Pohlaví

n

%

Zaměstnanost

Muž

51

78%

Zaměstnaný

19

29%

Žena

14

22%

Nezaměstnaný

46

71%

1

2%

Věk

Vzdělání

15-24

5

8%

25-34

39

60%

Základní

22

34%

35-44

15

23%

Vyučen/a

27

42%

45-54

6

9%

Úplné střední

14

22%

55+

0

0%

Vysokoškolské

0

0%

Týdenní prevalence

Nedokončená ZŠ

Využité služby (měsíc)

Alkohol

28

43%

Street

32

49%

Heroin

12

18%

KC

40

62%

Pervitin

40

62%

Substituce

19

29%

Subutex

21

32%

Individuální poradenství

16

25%

Metadon

10

15%

Ostatní

7

11%

4

6%

Žádná

1

2%

Žádné

Ve screeningové části dotazníku jsme zjišťovali demografické údaje, sociální okolí,
zaměstnanost, hodnocení finanční situace a bydlení, užívání drog v současnosti,
kriminální minulost, absolvované léčby a využívané specifické služby pro uživatele drog.
Kopie dotazníku je uvedena v příloze č. 2.
Dále jsme z angličtiny přeložili a administrovali „škálu sebehodnocení a hodnocení léčby
kriminálního klienta“, tzv. CJ-CEST (Garner a kol. 2007). Tento nástroj byl sestaven
speciálně pro populaci vězněných uživatelů drog. Je hodnocen jako přístupný, jednoduše
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formulovaný, a může být administrován s minimálními náklady jednotlivě i ve skupinách
(Roberts a kol. 2007). Škála, jejíž kopie je uvedena v příloze č. 2, se skládá
z následujících tří okruhů:
-

motivace k léčbě (touha po pomoci, připravenost k léčbě, vnímané léčebné
potřeby ve vztahu k problémům s drogami, tlaky na léčbu),

-

psychosociální fungování (deprese, úzkost, sebeúcta, rozhodování, hostilita,
riskování),

-

kriminální myšlení (nárokovost, ospravedlnění, orientace na sílu, nelítostnost,
kriminální racionalizace, nepřijetí osobní odpovědnosti).

Na získaných datech jsme jednoduchými statistickými metodami (třídění prvního a
druhého stupně, testování průměrů) vyhodnocovali hypotézy o potřebách, motivaci
k léčbě, psychosociálním fungování a kriminálních identitách v cílové populaci KUD.
Provedená analýza umožňuje odhadnout různé trendy ve zkoumané populaci
kriminálních uživatelů drog. Jejím limitem je, že neumožňuje exaktně uchopit potřeby
v cílové populaci a určit globální rozsah jednotlivých jevů. To by vyžadovalo rozsáhlé
kvantitativní šetření s náročným reprezentativním výběrem. Ačkoliv tedy kvantitativní
analýza poodhaluje trendy mezi pražskými KUD, její výsledky jsou jen obtížně
zobecnitelné na celou jejich populaci.

3.3.

Ochrana osobních údajů

S ohledem na citlivou povahu údajů o kriminálních a drogových aspektech života jsme ve
výzkumu kladli velký důraz na ochranu osobních údajů (OOÚ). Participantům byla před
vstupem do výzkumu podána ústní a písemná informace o povaze sbíraných údajů a
opatření na OOÚ. Jejich účast byla podmíněna ústním informovaným souhlasem. Nebyla
zjišťována jména ani kontaktní údaje participantů kromě telefonního čísla. Sebrané
dotazníky, nahrávky rozhovorů a komputerizované záznamy byly považovány za důvěrné
a podléhaly souboru specifických pravidel OOÚ. Členové výzkumného týmu byli
smluvně vázáni mlčenlivostí a ostatními pravidly OOÚ.
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4.

Výsledky analýzy

4.1.

Skupinové rozhovory s odborníky

V explorační etapě výzkumu jsme provedli rozhovory s devíti odborníky technikou
ohniskové skupiny. První skupina obsahovala odborníky z drogových služeb ve vězení,
právničku A.N.O. a probačního pracovníka. Diskutovány v ní byly příklady úspěchů a
hlavní překážky práce s KUD a v kontaktu s trestním systémem. Ve druhé skupině
diskutovali sociální pracovníci, zejména z terénních služeb pro uživatele drog a lidi bez
domova, o životním stylu KUD na svobodě a kontaktní práci s nimi.
Hlavními tématy diskusí se stala měřítka úspěšnosti, motivace KUD ke změně, úloha
trestní represe ve změně, faktory úspěšnosti drogových služeb ve věznicích, práce s KUD
po příchodu z vězení, motivace klientů ke spolupráci a konečně úloha rodiny, bydlení a
zadlužení v sociální rehabilitaci KUD. Výsledky diskusí se staly základem pro specifikaci
výzkumných otázek a byly použity při konstrukci dotazníku a scénáře
polostrukturovaného rozhovoru.

4.2.

Odhad velikosti cílové skupiny

Prvním úkolem analýzy bylo stanovit velikost cílové skupiny KUD v České republice, tj.
osob, které by programy typu COKUZ měly oslovit s nabídkou svých služeb.
4.1.1. KUD ve vězeňské populaci
Základním způsobem kontaktní práce COKUZ je oslovování uživatelů drog ve vazbě a
výkonu trestu ve věznicích na území ČR, a zejména v Praze a středních Čechách. Jaký je
celkový počet KUD v těchto zařízeních?
Ve vazebních věznicích a věznicích ČR bylo v roce 2006 umístěno celkem 18 578 vězňů
(VS 2007: 10). Na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje (Praha-Ruzyně, PrahaPankrác, Vinařice, Jiřice, Příbram a Oráčov) bylo umístěno 4283 vězňů (vlastní výpočet
dle VS 2007: 10, 23, 30).
Jedním ze zdrojů informací o podílu KUD ve vězeňské populaci jsou toxikologická data
o tvrdých drogách, které jsou KUD primárně zneužívány (pervitin, heroin a Subutex).
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Podle výsledku monitoringu drog ve věznicích v roce 2006 bylo 860 osob nastupujících
do vězení testováno pozitivně na pervitin a 232 na opiáty. Na tyto dvě skupiny látek bylo
celkem testováno pozitivně 1092 osob, což odpovídá 13,2 % testovaných nastupujících
vězňů (Mravčík a kol. 2007: 64). Tyto výsledky naznačují podíl KUD mezi nastupujícími
vězni okolo 15 %. Tomu se blíží i odhad výzkumníka Institutu kriminologie a sociální
prevence (Sochůrek 2008, osobní sdělení), podle kterého činí podíl vězňů se závislostí na
drogách 10 - 15 %.
Domníváme se, že toxikologické testy ve skutečnosti podhodnocují podíl uživatelů drog
mezi vězni, protože neodhalují osoby, které sice před nástupem vazby nebo výkonu trestu
drogy užívaly, ale kterým byl test proveden příliš pozdě a již s negativním výsledkem.
Podle údajů Probační a mediační služby bylo procento případů pachatelů odsouzených
v souvislosti s drogovou kriminalitou v nápadu nových případů v roce 2008 4,4 %. Podíl
tzv. sekundární drogové kriminality v agendě PMS Praha byl probačními pracovníky
odhadován na 13 - 25 % (Kroftová 2008). Tyto výsledky naznačují podíl KUD mezi
klienty probace v rozmezí 20 - 30 %.
Rovněž máme k dispozici expertní odhad podílu trestných činů páchaných uživateli drog
za účelem získání prostředků na nákup drog pro vlastní potřebu (Mravčík a kol. 2007:
62). Například mezi objasněnými krádežemi vloupáním je podíl sekundární drogové
kriminality odhadován na 24,4 %. Tyto zajímavé údaje nám však nepomohou odhadnout
počet KUD, protože neumíme z podílu drogově motivovaných trestných činů vypočíst
podíl „drogově motivovaných“ pachatelů.
Tabulka 3: Dostupné odhady podílu KUD mezi pachateli trestné činnosti v ČR
Odhadovaný údaj

Zdroj

Podíl KUD mezi
pachateli

Uživatelé pervitinu a opiátů mezi
nastupujícími vězni

VS (2007)

Závislí na drogách ve vězeňské
populaci ČR

Sochůrek, úst. sděl. (2008)

10 - 15 %

Závislí na drogách v probaci
(Praha)

Kroftová (2008)

20 - 30 %
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13,2 %

Závěrem můžeme z výsledků toxikologických testů a uvedených expertních odhadů
odvodit konzervativní odhad 15 % podílu KUD ve vězeňské populaci. Vynásobením
počtu vězňů tímto podílem získáme následující čísla: v české vězeňské populaci je cca
2800 osob, z toho v Praze a středních Čechách cca 650 osob, které spadají do cílové
skupiny COKUZ.
4.1.2. KUD na svobodě
Vedle vězeňské populace existují potenciální klienti COKUZ i mezi KUD na svobodě.
Celkový počet problémových uživatelů drog na svobodě je odhadován na 30 tisíc v celé
ČR, z toho se 11 tisíc osob nachází v Praze a Středních Čechách (Mravčík a kol. 2007:
22). Můžeme předpokládat, že potenciální klientelu tvoří ti z nich, kteří a) jsou aktuálně
motivováni ke změně svého drogově-kriminálního životního stylu a b) splňují
charakteristiky KUD.
Ad a) Motivaci ke změně drogově-kriminálního životního stylu v cílové skupině jsme
měřili pomocí škály léčebné motivace, která se skládá z položek jako poptávka po
pomoci, připravenost k léčbě, vnímané léčebné potřeby a tlaky na léčbu. Následující graf
ukazuje, že motivace k léčbě mezi 65 pražskými KUD se pohybuje v rozmezí od 13 do
50 bodů a medián činí 34 bodů. Hodnota 10 bodů označuje minimální motivaci a 50 bodů
označuje maximální motivaci ke změně. Hodnoty mezi šesticí současných klientů
COKUZ ve vzorku se pohybují v rozmezí od 35 do 47 bodů. Z grafu vyplývá, že takřka
polovina vzorku se vyznačuje alespoň stejnou motivaci k léčbě jako klienti COKUZ (35
bodů).
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Graf 13: Rozložení motivace k léčbě ve vzorku pražských KUD
N=65, medián=34, S=7,0

Jednotlivé případy

Za předpokladu, že získaný vzorek vystihuje trendy v celé populaci KUD, lze říci, že
okolo 50 % problémových uživatelů drog v ČR (15 tis. osob, z toho 5,5 tis. osob v Praze
a středních Čechách) projevuje motivaci ke změně odpovídající škále klientů COKUZ.
Ad b) K podílu osob s kriminálním životním stylem mezi problémovými uživateli drog
v ČR neexistují v dostupné literatuře žádné údaje (přehled dostupných údajů ze zahraničí
nebyl součástí této studie). Spekulativně jsme proto zvolili hodnoty 20 %, 50 % a 80 %.
Následující tabulka znázorňuje odhad počtu potenciálních klientů COKUZ na svobodě
v závislosti na spekulativním podílu kriminálních uživatelů drog v populaci pražských a
středočeských problémových uživatelů drog a odhad počtu potenciálních klientů COKUZ
ve věznicích.
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Tabulka 4: Odhad velikosti cílové skupiny COKUZ mezi uživateli drog na svobodě
a ve věznicích v Praze a Středočeském kraji a celé ČR

Na svobodě

Ve věznicích

20 %

Spekulativní podíl KUD
50 %

80 %

Praha a StČ

1100 osob

2750 osob

4400 osob

ČR

3000 osob

7500 osob

12000 osob

Praha a StČ

cca 650 osob

ČR

cca 2800 osob

Závěrem lze říci, že velikost cílové skupiny KUD ve vězeňské populaci ČR činí cca 2800
osob, z toho v Praze a Středočeském kraji je umístěno cca 650 osob. Počet kriminálních
uživatelů drog s aktuální motivací ke změně lze odhadnout na několik tisíc osob.
4.1.3. Diskuse
Za první dva roky existence měl COKUZ první kontakt se 443 osobami ve věznicích a
s 35 na svobodě (Šíp 2008, osobní sdělení). To představuje jen cca 15 % z konzervativně
odhadovaného počtu 2800 KUD ve věznicích a mizivý zlomek KUD na svobodě. Je třeba
zdůraznit, že program záměrně oslovuje jen ty KUD, kteří se po propuštění plánují vrátit
do Prahy. Podíl problémových uživatelů drog žijících v Praze ale činí 28 % (vlastní
výpočet podle Mravčík a kol. 2007: 22). Zdá se tedy, že z cílové populace vězněných
KUD s předpokládaným návratem do Prahy byla oslovena asi polovina.
Vedle ostatních vězněných KUD zůstává neoslovena velká skupina KUD, kteří jsou
dostatečně motivovaní ke změně a žijí na svobodě. Z hlediska motivace pro službu se
jako slibná skupina zdají být KUD v akutních trestněprávních problémech. COKUZ by se
měl snažit navázat tyto lidi, dříve než se dostanou na vazbu nebo do výkonu trestu,
neboť, jak ukážeme na základě kvalitativních dat, část KUD ve věznicích nechce službu
využívat kvůli související stigmatizaci. Zatím se kontakty realizují v prostředí KC
SANANIM. Toto úsilí by bylo možné rozšířit o další nízkoprahová zařízení a některé
substituční programy, které poskytují jen minimální poradenství. Další výzvou do
budoucna zůstává systematické kontaktování KUD v celách předběžného zadržení.
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K přesnějšímu vyhodnocení podílu KUD ve vězeňské populaci se jeví jako vhodné
provést nové šetření. Při případném zopakování toxikologických testů nastupujících
vězňů je třeba dbát na vytvoření přísně kontrolovaných podmínek. Pro minimalizaci
falešně negativních výsledků je třeba zohlednit zadržené přicházející z detoxifikace,
popřípadě provádět testy již v celách předběžného zadržení.
Ke stanovení počtu KUD v kontaktu s trestním systémem na svobodě považujeme za
vhodné provést podrobnější šetření mezi klienty Probační a mediační služby. Konečně
policejní odhady podílu drogově motivovaných trestných činů je třeba doplnit o odhad
podílu pachatelů.

4.2.

Motivace k léčbě, psychosociální fungování a kriminální myšlení

4.2.1. Motivace k léčbě
Graf znázorňující výsledky motivace k léčbě je uveden výše v kapitole 4.1.2.
Připomeňme, že takřka polovina vzorku dotazníkového šetření se vyznačuje alespoň
stejnou motivaci k léčbě jako klienti COKUZ (35 bodů). Naprostá většina respondentů
připouští nějaké problémy s drogami, poptávku po pomoci nebo (v menší míře) tlaky
sociálního okolí na to, aby vstoupili do léčby. Jak ale ukazuje tabulka 4 se základními
údaji o jednotlivých složkách motivace k léčbě, existují mezi pražskými KUD ve vzorku
značné rozdíly (směrodatná odchylka činí 7 bodů na škále od 10 do 40). Můžeme
připomenout, že takřka polovina vzorku se vyznačuje alespoň stejnou motivaci ke změně
jako klienti COKUZ (35 bodů).
Tabulka 5: Složky motivace k léčbě – základní ukazatele
(N=65, rozmezí škál od 10 do 50)
Medián

Směrodatná
odchylka

Vnímání problému

34,4

8,3

Touha po pomoci

33,3

8,4

Tlaky na léčbu

26,7

8,2

MOTIVACE K LÉČBĚ (souhrn)

34,3

7,0
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Vyšší motivace k léčbě se statisticky významně častěji vyskytuje mezi KUD, kteří chodí
s přítelem nebo přítelkyní, jsou nezaměstnaní nebo hodnotí svoji finanční situaci jako
špatnou. Vyšší motivaci k léčbě mají rovněž osoby s vyšší mírou sociálního fungování.
Jak ale ukazuje následující tabulka, všechny tyto souvislosti jsou relativně slabé.
Přítomnost daného faktoru zvyšuje motivaci k léčbě jen o několik málo bodů.
Tabulka 6: Proměnné ovlivňující motivaci k léčbě
Medián motivace
k léčbě (bodů)

Hladina
významnosti

Ano

Ne

Nezaměstnaný

36

33

0,05

Chodí s přítelem nebo přítelkyní

37

32

0,05

Hodnotí svoji finanční situaci jako špatnou

35

32

0,01

Nadprůměrné sociální fungování (>30 bodů)

36

33

0,01

Žádné statisticky významné souvislosti s motivací k léčbě naopak nebyly odhaleny u
pohlaví, věku, hodnocení bydlení, intenzity a hodnocení vztahů s rodinou, délky a počtu
pobytů ve vězení, délky a počtu pobytů v léčbě, týdenní prevalence drog a alkoholu a
aktuálního využívání drogových služeb. Motivace k léčbě nesouvisí ani s psychickým
fungováním a mírou kriminálního myšlení.
Při interpretaci výsledků je třeba mít na paměti, že převážná část respondentů byla
vybírána z prostředí pomáhajících zařízení. Bylo by s podivem, kdyby si klienti
nízkoprahových středisek nebo substitučního programu neuvědomovali, že mají nějaký
problém s drogami. Nižší motivaci k léčbě bychom mohli vyčíslit při testování skryté
populace problémových uživatelů drog, kteří se specializovanými zařízeními nepřicházejí
do styku.
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4.2.2

Kriminální myšlení

Graf 14: Rozložení kriminálního myšlení ve

Na škále kriminálního myšlení

vzorku pražských KUD (N=65, medián=27, S=4,2)

jsou mezi pražskými KUD
poměrně malé rozdíly. Na škále
od 10 do 50 bodů se takřka
všichni respondenti umístili
v rozmezí 20 - 35. Jen asi pětina
respondentů indikuje na škále
výrazný sklon ke kriminálnímu
myšlení (více než 30 bodů).
Klienti COKUZ skórují v širokém
rozmezí od 15 do 32 bodů, jejich
medián je podobný jako v celé

Jednotlivé případy

skupině a činí 24 bodů.

Výsledky můžeme interpretovat tak, že nejméně u 1/5 klientů může zařízení typu
COKUZ očekávat velké problémy se změnou kriminální identity. Velká část respondentů
skórovala veprostřed škály. Hodnotu okolo 20 bodů, indikující výrazné odmítání
kriminálního myšlení, však projevuje jen velmi malá část z nich (asi 10 %). To
naznačuje, že na změně kriminální identity bude třeba pracovat s velkou většinou cílové
skupiny. Následující tabulka obsahuje základní údaje o jednotlivých složkách
kriminálního myšlení.
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Tabulka 7: Složky kriminálního myšlení – základní ukazatele
(N=65, rozmezí škál od 10 do 50)
Medián

Směrodatná
odchylka

Nárokovost

21,4

6,5

Ospravedlnění kriminálního chování

25,0

6,4

Orientace na sílu

28,6

5,9

Nelítostnost

24,0

6,5

Kriminální racionalizace

31,7

7,2

Nepřijetí osobní odpovědnosti

26,7

7,0

KRIMINÁLNÍ MYŠLENÍ (souhrn)

26,8

4,2

Graf 15: Souvislost kriminálního myšlení s mírou

Graf vlevo znázorňuje jednotlivé

sociálního fungování (N=65, Pearson ρ=0,457)

případy vynesené na osách
kriminálního myšlení a sociálního
fungování. Z grafu vyplývá

Kriminální myšlení

relativně silná přímá úměra mezi
kriminálním myšlením a mírou
sociálního fungování. Lépe
sociálně fungující KUD vykazují
vyšší míru kriminálního myšlení a
naopak.
Sociální fungování

Osoby s vyšší mírou kriminálního myšlení mají také méně intenzivní vztahy s rodinou
nebo tyto vztahy hodnotí jako špatné. Ostatní souvislosti nejsou statisticky významné.
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4.2.3

Psychické fungování

Graf 16: Rozložení psychického fungování ve

Na škále psychického fungování

vzorku pražských KUD (N=65, medián=32, S=2,9)

jsou mezi respondenty jen velmi

n=65, medián=32, S=2,9

40

malé rozdíly (S=2,9), převážná

35

většina skóruje uprostřed škály,

30

v rozmezí mezi 25 a 35 body.

25

Medián 32 bodů odpovídá

20

prostředku škály. Výsledky

15

klientů COKUZ se nijak výrazně

10

neodlišují od celku.

5
0

Jednotlivé případy

U psychického fungování nebyly odhaleny žádné statisticky významné souvislosti.
Následující tabulka obsahuje základní údaje o jednotlivých složkách psychického
fungování.
Tabulka 8: Složky psychického fungování – základní ukazatele
(N=65, rozmezí škál od 10 do 50)
Medián

Směrodatná
odchylka

Sebeúcta

28,3

7,1

Deprese

31,7

6,8

Úzkostnost

31,4

7,1

Rozhodování

34,4

5,7

PSYCHICKÉ FUNGOVÁNÍ (souhrn)

31,8

2,9
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4.2.4

Sociální fungování

Graf 17: Rozložení sociálního fungování ve

Na škále sociálního fungování

vzorku pražských KUD (N=65, medián=30, S=4,7)

jsou mezi respondenty také malé
rozdíly (S=4,7), ale existuje více
extrémních případů výrazně
špatného a výrazně dobrého
fungování. Medián 30 bodů
odpovídá prostředku škály. Ani
na této škále se výsledky klientů
COKUZ výrazně neodlišují od
celku.

Jednotlivé případy

Jak už bylo uvedeno, sociální fungování je přímo úměrné kriminálnímu myšlení a
motivaci k léčbě. Ostatní souvislosti nejsou statisticky významné. Následující tabulka
obsahuje základní údaje o jednotlivých složkách této škály.
Tabulka 9: Složky sociálního fungování – základní ukazatele
(N=65, rozmezí škál od 10 do 50)
Medián

Směrodatná
odchylka

Problémy v dětství

31,3

7,4

Hostilita

27,5

7,4

Riskování

32,9

4,8

SOCIÁLNÍ FUNGOVÁNÍ (souhrn)

30,0

4,7

4.2.5

Diskuse

Při zpracování dat z dotazníků, které respondenti vyplňovali samostatně (s asistencí na
požádání), jsme zaznamenali určité nedostatky, zejména vynechané otázky. Domníváme
se, že je škála CJ-CEST o takřka 120 položkách je pro některé respondenty, zejména
25

z prostředí nízkoprahových zařízení, velmi náročná na pozornost. Při budoucí
administraci škály proto považujeme za vhodné zajistit neustálou asistenci a dohled při
vyplňování. Pro zvýšení validity stojí za zvážení také náročnější forma strukturovaného
rozhovoru.
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4.3.

Potřeby kriminálních uživatelů drog – kvalitativní studie

V následující části představíme výsledky kvalitativní studie mezi devatenácti KUD
v Praze, založené na hloubkových rozhovorech. V grafu 17 schematicky znázorňujeme
postup výkladu. Výklad začneme u aktivních kriminálních uživatelů drog, u kterých jsme
se v retrospektivě zajímali o motivy a příhodná období ke změně drogově-kriminálního
životního stylu. V těchto situacích KUD „postupovali“ ve schématu mezi zájemce o
změnu, kteří mohou potenciálně uvažovat o vstupu do programu. V této souvislosti
budeme u KUD, kteří dosud nebyli klienty programu, zkoumat motivace pro případné
využití programu.
Graf 18: Potenciální úloha COKUZ při vystoupení z kruhu drogově- kriminálního
životního stylu
Kriminální
uživatel drog

Zájemce o
Motivy a příhodná období
ke změně

změnu
Motivace pro
neklienty

Limity služby
a hrozby

Klient
COKUZ
Vnímané přínosy
a motivace k účasti

Retence a úspěch
v programu
V případě dostatečné motivace pro službu se zájemce o změnu může stát klientem
COKUZ. V dalším výkladu přejdeme ke zkušenostem klientů s programem a zaměříme
se na jejich hodnocení služby a motivace pro účast v ní. Na těchto datech budeme
ilustrovat přínosy této služby z hlediska klientů, které mohou zvyšovat jejich retenci a
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úspěch v programu. Na zkušenostech s COKUZ i se službami, zejména specifickými
službami pro uživatele drog a protidrogovými programy ve vězení, pak ukážeme limity a
hrozby na straně služby, které mohou vést k vypadnutí ze služby zpět mezi KUD. Na
závěr se ještě zastavíme nad otázkou, jak mohou účast v programu ohrožovat hrozby na
straně klientů.
4.3.1. Motivy a příhodná období ke změně
V retrospektivách kriminálně drogových kariér participantů jsme se dozvídali o různých
životních obdobích a situacích, ve kterých KUD cítili motivaci ke změně svého životního
stylu. První takovou situací je hrozící odsouzení za trestný čin související s užíváním
drog. Někteří participanti si v takovéto situaci uvědomovali, že prostřednictvím
vyjednávání se soudem je možné dosáhnout zmírnění trestu výměnou za účast
v ambulantním nebo pobytovém programu:
„Já jsem byl pořád na to policejním detoxu na Míčánkách pečenej vařenej... a když už ta soudkyně
říkala, že ve mě měla naději a takový kecy... pak jako mi řekla, že buďto půjdu do výkonu, nebo do
léčby“ (neklient, 28 let, metadon)

U těch, kteří se přeci jen dostanou do věznice, často kritický náhled na drogověkriminální životní styl dozraje během výkonu vazby nebo trestu:
„Ty dva měsíce jsem bral, že je to fakt klika, že jsem dostal tak málo... věděl jsem, že když mě
chytnou potřetí, tak už se se mnou nebudou mazat“ (neklient, 28 let, Subutex i.v.)
„Bereš proto, že musíš, potřebuješ na drogy víc peněz. Navíc ti dojde, že tě čeká kriminál“
(neklient, 30 let, substituce).
„V tom Bytízu. Tam jsem začal přemýšlet nad tím, že už dál - už dál to nejde“ (současný klient, 27
let, pervitin, heroin a Subutex).

Další mezník-příležitost ke změně životního stylu představuje vstup do metadonového
nebo subutexového substitučního programu. Tyto programy řadě klientů poskytují životní
stabilizaci:
„Díky metadonu se můžu věnovat svým věcem…můžu chodit do práce, můžu se věnovat
práci…vypadám nějak k světu…a vlastně člověk závislej na pouličních drogách nedělá nic jiného
než shání peníze a fet….co jsem na tom metadonu, tak se dá říct, že žiju hodně stabilně…“
(neklient, 28 let).
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„Jdu nahoru ve všech směrech – u rodiny, finančně, i to bydlení se třeba jednou povede“
(neklient, 30 let, metadon).

Substituční látku však nelze považovat za všelék, a vstup do programu je pouze jedním
z důležitých předpokladů změny. Třináct substituovaných participantů ve vzorku
kvalitativní studie můžeme rozdělit na stabilizované pacienty substituční léčby (8 osob –
typicky mají bydlení, pracují, využívají individuální poradenství, nevyužívají terénní
služby ani kontaktní centrum) a nestabilizované pacienty substituční léčby (5 osob –
typicky nebydlí, nepracují, využívají terénní služby nebo kontaktní centrum.
Signál ke změně může dát také zhoršení zdravotního stavu:
„Ve dvaceti se mi to běhalo osm nocí- osm nocí jsem vydržel v kuse, osm nocí a dělal jsem peníze
(...) od roku 2002 mám béčko a od roku 2003 jsem ještě chytnul céčko. A už dneska se vyspím
jednou, dvakrát, třikrát na nějakym chladnym squatu a cítím jak jsem zničenej (...) Člověk stárne,
opotřebovává se“ (současný klient, 27 let, pervitin, heroin a Subutex)

U uživatelů drog, jejichž rozhodnutí ke změně dozrálo, hrají často pozitivní úlohu při
udržení závazku blízcí:
„[Já] jsem to zkoušela, protože jsem měla tady přítele, kterej neustále... jsem na něj čekala, než se
vrátí z vazby... když se vrátí, tak jako že to bude v pohodě, tak jsem kvůli němu dvakrát přestala“
(bývalá klientka, 29 let, heroin a Subutex)

4.3.2. Atraktivní prvky nabídky pro neklienty
KUD kontaktované ve věznicích často pracovníci programu motivovali ke změně.
Následující klientka ocenila zprostředkování náhledu na drogově- kriminální životní styl:
„Díky nim jsem začala přemejšlet o různejch jinejch věcech, který by byly pro mne asi lepší než to,
co jsem dělala do tý doby, než mne zavřeli“ (bývalá klientka, 29 let)

U KUD motivovaných ke změně vzniká prostor pro navázání na službu odpovídající
jejich potřebám. Klienti často uváděli, že vstup do programu jim skýtal naději na právní a
institucionální výhody:
„Každý papír o tom, že se snažíte přestat s drogami, je dobrý. Mohla by to být polehčující
okolnost“ (Muž, 29 let, bývalý klient, stabilizovaný)
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Velkou úlohu hrála možnost získání výhod ve věznici nebo dokonce podmínečného
propuštění:
“Je fakt, vlastně jsem měla necelý dva roky ten trest, tak člověk má snahu na to podmínečný
propuštění projít. Že pro to děláte maximum.” (současná klientka, 40 let, substituce)

Neklienti byli s využitím letáku služby dotazováni na to, jaké prvky služby by při
hypotetickém vstupu do programu využili. Nejčastěji uváděli následující prvky:
-

materiální pomoc: zprostředkování práce, pomoc s bydlením. Ve vzorku 65
KUD v Praze hodnotila čtvrtina osob bydlení jako velmi špatné (viz graf 19);

-

právní pomoc: zprostředkování sociální podpory, právní pomoc, vyřízení
dokladů, řešení dluhů;

-

zprostředkování lékaře;

-

vnímání zájmu pracovníků o klienta;

-

osobní opora: možnost svěřit se, opora a motivace ke změně během výkonu
trestu;

-

rozšíření sociálních kontaktů na svobodě: udržet se stranou drogové scény.

Graf 19: Rozložení spokojenosti s bydlením ve vzorku KUD v Praze (N=65)
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Participanti také často zdůrazňovali, že k účasti v programu by byli více motivováni,
pokud by vnímali opravdový zájem pracovníků o klienta. To někteří dávali do protikladu
se zkušeností z jiných programů:
[psychiatrická léčebna]- „To je přesně místo, kde nikdo nikoho nezajímá, člověk nemá motivaci
nebrat...“ (neklient, 27 let, metadon)
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4.3.3. Přínosy COKUZ pro klienty a jejich motivace k účasti
Motivace a přínosy vnímané klienty služby měly podobnou strukturu jako prvky nabídky
COKUZ považované za atraktivní neklienty. Ve věznici byly za velmi důležité
považovány právní a institucionální výhody:
„To, zda jsem nahoru [na skupinu] přišel, nebo nepřišel, jestli na to kašlu, mělo vliv na... můj
pobyt ve vězení, co se týče umístění, jestli budu na baráku s mírnějším režimem, nebo v tý
minikomunitě, nebo mezi normálními lidmi. [To, že jste chodil do tý skupiny, mělo vliv...] Mělo
vliv na posuzování mých žádostí. [Takže Vám to konkrétně pomohlo v nějaký žádosti?] Myslím, že
mi to pomohlo v tom, že mi tam pustili na návštěvu lidi, který bych tam normálně nedostal. Co by
mi prostě ředitel zamítl.“ (neklient, 40 let, pervitin a Subutex i.v.)

Po propuštění z věznice se KUD často potýkali s nedostatečným přístupem k bydlení.
Bydlení v bytě se podařilo jen těm, kteří měli dobré vztahy s rodinou. Další klienti
bydleli po propuštění typicky na ubytovně, výjimkou ale nebyl ani návrat do squatu.
Když jsem vyšel ven (...), neměl jsem práci a neměl jsem ani korunu, že z výkonu trestu mě teďka
propustili, dali mi 300 korun kapesný (...) akorát jsem měl na cestu. Pak mi tady dali 1000 korun,
no a co jsem měl dělat? Nemít tu starou známou, tak bych spáchal sebevraždu (...) najednou jsem
se stal bezdomovcem (současný klient, 50 let, stabilizovaný).

Velkou výhodu programu COKUZ proto spatřovali v podporovaném bydlení:
„Když je člověk bez peněz a teďka ho propustěj, tak buďto skončí na tý ulici, nebo někde začne
krást a skončí zase ve vězení. Takže oni poskytnou tu finanční podporu tý ubytovny (...) ten měsíc
tý ubytovny hraje úplně neskutečnou roli v tom, jak se postavit na vlastní nohy. Jakmile člověk
nemá peníze na určitou dobu, aby mohl bydlet, tak hrozně špatně se žije na ulici a z ulice se chodí
do práce“ (současný klient, 28 let, stabilizovaný).

Problémy s hledáním práce řešila část klientů prostřednictvím Pracovní a sociální
agentury SANANIM (PSA). Z 9 současných nebo bývalých klientů COKUZ ve vzorku
pracují 4, z toho jeden na pracovní poměr (klientův osobní kontakt), dva brigádně (získali
přes PSA) a jeden na černo (klientův osobní kontakt). Úspěch při hledání práce ale často
ztěžovala nedostatečná kvalifikace (graf 20) nebo zápis v trestním rejstříku (graf 21):
„[Na kolik zaměstnavatelů jste se obrátil, než jste našel?] Já nevim, asi na deset. [A ti předchozí
vás odmítli kvůli čemu?] Že jsem trestanej, nevyučenej. [To jsou ty hlavní důvody teda?] No,
hlavně trestní rejstřík. [A nedostatečný vzdělání?] No, nedostatečný vzdělání snad ani ne, protože
to už bylo až druhý, ale vesměs každý chce čistý trestní rejstřík“ (současný klient, 50 let,
stabilizovaný).
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Graf 20: Složení vzorku KUD v Praze

Graf 21: Složení vzorku KUD v Praze

podle dosaženého vzdělání (N=65)

podle zápisu v trestním rejstříku (N=65)
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Participanti často zdůrazňovali, že v programu COKUZ vnímali opravdový zájem
pracovníků o klienta:
„Vždycky když přijdu, tak to se mnou řeší, jak to jde, jak dál pokračuji...“ (současný klient, 28 let,
pervitin, heroin a Subutex)

To může být v kontrastu s jejich dřívějšími zkušenostmi se službami:
„Zatím jsem se nesetkal s nikým, komu by na mně záleželo (...) komu by vadilo, že mám problém
(...) když už chtějí vyřešit problém, tak by měli řešit ty problémy hned, ne za tři tejdny. Za tři tejdny
někoho buď zabijete, nebo se zabijete sám“ (současný klient, 50 let, stabilizovaný).
(pracovníci substitučního programu) „Koukaj se na nás jak na póvly (...) já už od nich nic
nečekám“ (neklientka, 30 let, metadon, stabilizovaná)

Důležitou součástí služby z hlediska klientů byla spolehlivá osobní opora v problémech
všedního života nebo v krizových momentech. Následující klient vysoce hodnotil oporu,
které se mu dostalo v době, kdy pomýšlel na sebevraždu:
„Několikrát po tom rozhovoru mi zavolala a ptala se na mne, jak se cítím, nebo zda bych sem
nechtěl přijít, abych si s ní promluvil osobně (...) kdyby to dělala povrchově, tak já jim řeknu svůj
příběh nebo svoje pocity a ona to tam napíše (...) a ona by zaklapla diář a tím to končí“ (současný
klient, 50 let, stabilizovaný).
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I další hodnotili osobní přístup pracovníků pozitivně:
„[Co Vám nejvíc pomohlo?] Asi pocit toho, že když vim, že když nějakej problém nastane, tak za
tím člověkem můžu přijít.” (současná klientka, 40 let, substituce)
„...jejich pomoc je fakt báječná. Snažej se tam vždycky něco najít, aby tě dostali z těch s...ek ven a
dokážou tě kolikrát i bezpečně rozesmát, i když pláčeš.” (bývalá klientka, 23 let, pervitin a Subutex
i.v.)
„Jsou to sympatický lidi, netočej se k vám zády. Cejtíte u nich takovou oporu, kterou jsem necejtil
třeba v rodině, taková náhradní rodina, adopce (smích)“ (současný klient, 28 let, metadon)
„A jsem spokojenej, protože i přestože jsem tady minule ulít [zrelapsoval](...), tak jsem přišel,
přijali mne tady a snaží se mi, myslím, pomáhat, jak nejvíc to jde“ (současný klient, 28 let,
pervitin, heroin a Subutex)

Klienti mohou získat větší důvěru k pracovníkovi během asistence při kontaktu s Úřadem
práce nebo vyřizování dávek a dokladů:
„Když jsem sem šla poprvý, tak jsme šli vlastně na ty úřady (...) to jsme docela dlouho mluvili (...)
No a v pohodě, nějak jsem nebyla nervózní (...) Pak jsem se i těšila. Hlavně na individuál“
(současná klientka, 28 let, substituce).

V neposlední řadě klienti trpící nedostatkem nedrogových sociálních kontaktů oceňovali,
že díky programu se seznámili s novými lidmi:
„[Co by bylo jinak, kdybyste nechodil do COKUZu?] Asi bych nepoznal pár lidí. Kláře bych teď
neopravoval auto. Kamarád, kterého jsem tady potkal, by mi možná nesehnal práci, kterou teď
mám.“ (bývalý klient, 32 let, stabilizovaný)

Následující participant odhalil altruistický motiv k účasti v programu:
„Určitě bych mohl fungovat pro lidi, kteří přicházejí odnikud, jako motivační pojítko a říct jim, že
mám stejnou zkušenost a tady mi pomohli, dal jsem se dohromady, díky této pomoci se mi podařilo
najít práci, rekvalifikační kurz, terapii apod.“ (neklient, 30 let, metadon, stabilizovaný)

Zpřetrhané kontakty s nedrogovým sociálním okolím se ve vzorku pražských KUD
ukazují jako rozšířený problém. 40% osob v posledním měsíci nekontaktovalo ani
jednoho člena rodiny (graf 22) a 50% hodnotí svoje vztahy s rodinou jako špatné nebo
nijaké (graf 23).
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Graf 22: Složení vzorku KUD v Praze

Graf 23: Hodnocení vztahů s rodinou ve

podle počtu kontaktovaných členů

vzorku KUD v Praze (N=65)
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4.3.4. Limity služby
Klientů COKUZ jsme se dotazovali i na prvky programu, které považovali za
nedostatečné. Jejich potřeby a poptávky se nesetkávaly s nabídkou v několika klíčových
aspektech. Prvním z nich byl špatný přístup k zaměstnání. Následující participantka si
stěžovala na nedostatek míst v podporovaném zaměstnání:
„...já bych ráda, aby mě vzali do tý Café Therapy, hlavně. Protože si myslim, že je to úplně ideální
věc pro mě“ (současná klientka, 40 let, substituce)

Nedostatečnou byla v některých případech shledána nabídka podporovaného bydlení:
„Byla jsem tam první noc v tý noclehárně, otřesný, utekla jsem odtamtud. Bohužel jsem se díky
tomu dostala ke známým, kteří brali, a dostala jsem se opět do toho znovu. [Co na tom bylo
otřesnýho?] Lidi, který měli třeba kus uhnitý nohy... prostě fakt už ta největší verbež... každý
bezdomovec, alkoholik, si dokáže sehnat těch dvacet korun ... po propuštění přijít zase do jedný
velikánský místnosti o 50 lidech a vidět fakt tu špínu – utekla jsem odtamtud pryč, prostě jsem se
obrátila na podpatku a říkám že ne!“ (bývalá klientka, 23 let)

Několik neklientů se spontánně dotazovalo na to, zda nabídka COKUZ obsahuje
zprostředkování substituční léčby na vazbě a ve výkonu trestu. Tento prvek bohužel
služba v současné době nenabízí. Hypotetický zájem o substituci ve vězení projevovali
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typicky každodenní uživatelé Subutexu nebo metadonu, kteří již díky substituci dosáhli
určité sociální stabilizace.
Další důležitý limit tkví v samé základní orientaci programu na uživatele drog. Někteří
participanti by se na službu neobrátili z obavy, že budou kvůli jejímu využívání ve
věznici stigmatizováni:
„Oni tam i ti policajti jinak hleděli na člověka, který měl toxíka v kartě. Třeba když přišly balíky,
tak už to prohlíželi“ (neklient, 30 let, Subutex i.v.)
„...jenom se mě ptali a já jsem jim řekl, že ne. [Nechtěl jste, aby to věděli?] Nechtěl jsem nikde
mít, nikde vůbec bejt oficiálně vedenej jako toxikoman, nikde, ani u doktora, nikde prostě...“
(neklient, 30 let, Subutex, stabilizovaný)

Posledně jmenovaný participant dále uvedl, že nikdy v žádné instituci nemluvil o
drogách. Během žádného z výkonů trestu mu nebyly provedeny toxikologické testy.
Jedná se o příklad skryté populace kriminálních uživatelů drog, ke kterým se drogové
služby ve vězení nedostanou.
Jiná participantka uvedla, že kvůli stigmatu uživatelky drog nezískala pobyt v azylu pro
matky s dětmi:
“Nevím, jestli jim [pracovnice programu] řekla, že jsem toxík, ale asi jim to bylo jasný... Volala
teď jako Sananim. [Takže myslíte, že vás nechtěli kvůli...] ...tomu, že jsem byla narkoman.“
(bývalá klientka, 23 let, pervitin a Subutex i.v.)

Nedostatečná koordinace s vazební věznicí při propuštění „na fax“ vedla k selhání plánu
pro výstup z vazby a relapsu:
„[Vy jste neměli [plán pro případ propuštění]?] Bylo to, jenomže já ji nemám jak hned
kontaktovat, z toho kriminálu jí nedají hned vědět, že mne propustili. [Takže to celý padlo?] To
celý padlo.“ (bývalá klientka, 23 let, pervitin a Subutex i.v.)

4.3.5. Hrozby na straně služby
Překážka spolupráce může nastat, pokud se pracovníkům služby nepodaří klientovi
věrohodně sdělit, že služba není součásti trestního aparátu:
„Ukázal mi, co je můj problém, čím já se blokuji, že já se nechci otevřít... Že on by mi rád
pomohl, ale že já se mu otevřít nechci. Což bylo pochopitelný – ve vězení – psychologovi“ (klient,
28 let, pervitin, heroin a Subutex)
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„[Na dotaz, co by službě doporučila] A říct tomu člověku, že se nemá těch lidí bát hlavně, že ho
hned nezavřou“ (neklientka, 45 let, metadon)

Někteří participanti s nelibostí vzpomínali na zkušenosti z jiných drogových služeb, u
jejichž pracovníků vnímali nedostatek vhledu do života na ulici a s drogami. Takovýto
nedostatečný vhled můžeme považovat za hrozbu pro účast klienta v programu:
„Je pravda, že když za mnou ve čtyřiceti přijde dvacetiletá paní (ta teda nebyla ze Sananimu), ta
na mě začala dělat chytrou, tak jsem si říkala: ty přesně víš, co mi řikáš, ale vůbec nechápeš, o co
tady jde. S takovým člověkem se nemusím bavit“ (současná klientka, 40 let, stabilizovaná)

Zkušenosti participantů ze skupinových sezení odhalily, že demotivující může být také
falešná sebestylizace klientů na skupině:
„Všichni prostě mluvili jedno a to samý. Mně to prostě přišlo tak, že mluvěj tak, vo tom, co ten
psychoterapeut chce slyšet“ (bývalá klientka, 28 let, heroin)

Výše jsme uvedli, že velmi motivující může být vnímání osobní zájmu pracovníků o
klienta. Opačně také platí, že vnímání služby jako byrokratické a neosobní motivaci
snižuje:
„Podle mýho spíš záleží na tom, co nebo jak to myslej ty lidi, který to vydali [pracovníci služby].
Jestli těm lidem chtějí pomoct. Jestli to mají za tím účelem, aby skrze tuhletu službu, pomoc,
vystoupali někam nahoru… jestli to berou jako práci, nebo jako poslání” (neklient, 40 let, pervitin
a Subutex i.v.)

4.3.6. Hrozby na straně klientů
Retenci a úspěch programu mohou ohrozit nejen limity a hrozby na straně služby, ale
také nejrůznější nepříznivé aspekty na straně klientů. Jednou z takových hrozeb, kterou
participanti často zmiňovali, byly kontakty s aktivními uživateli drog:
„Já jsem za ten měsíc a půl [po propuštění], když už jsem si obstarala ty věci, co jsem
potřebovala, tak když už bych měla konečně ten volnej čas, tak jsem potkala ty nepravý lidi, a
začala jsem znova fetovat“ (bývalá klientka, 29 let, aktivní heroin)
„Samozřejmě s těma lidma se potkáváte a někteří berou drogy i k tomu metadonu, ale těm se dá
vyhnout, nebavit se s nima, když chcete.“ (neklient, 25 let, metadon, stabilizovaný)

Součástí programu COKUZ není požadavek na úplnou abstinenci. Například z šesti
současných klientů zúčastněných kvalitativní studie užilo v posledním týdnu pět osob
alkohol, jedna pervitin a heroin a dvě legálně předepsaný Subutex. V situaci relapsu
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k primární droze však mohou další spolupráci narušit pocity viny, vedoucí někdy až
k přerušení kontaktu:
„Já jsem vyrelapsoval jednou a měl jsem strašně blbej pocit z toho a bál jsem se sem jít a to sem
tady nebyl asi tři tejdny, a pak řikám, jako co, zkusim to znova a šel jsem za Honzou.“ (současný
klient, 27 let, metadon)

Participanti často hovořili o tom, že měli v různých institucích problém identifikovat se
s ostatními klienty. Distance od ostatních klientů na skupině může být hrozbou i pro
klienta COKUZ:
„Dneska se s těma lidma nemám o čem bavit. Protože já jsem svym způsobem rok a půl čistej a
mám jiný zájmy (...) mně se ty drogy zhnusily“ (současný klient, 50 let, stabilizovaný).
„Nemá cenu s nima...je to škoda s nima strávenýho času. Ty lidi stojej na místě, já chci jít někam
dopředu. Dál. [Takže Vás moc neinspirujou?] Hm. Myslim, že už jsem trochu jinde než oni.
Hledám si nový přátele, který něco chtěj v životě“ (současný klient, 27 let, stabilizovaný).

4.3.7

Diskuse

Participanti kvalitativní studie ukázali velkou ochotu k účasti na polostrukturovaných
rozhovorech. Vedle finanční odměny byla podle slov některých z nich motivující také
příležitost „normálně si popovídat“ o jejich životní situaci mimo rámec pomáhající
instituce nebo úřadu. Kvalitativní metoda se ukázala jako vhodná k získání vhledu do
životního světa KUD a porozumění některým zásadním problémům, kterými se při své
sociální rehabilitaci potýkají. Výzvou do budoucna zůstává nábor participantů ze skryté
drogové populace, kteří by mohli zprostředkovat jiný úhel pohledu než osoby
v aktuálním kontaktu se službami.
Na tomto místě bychom také měli uvést některé klienty chválené aspekty služby do
širších souvislostí. Přes velkou oblibu podporovaného bydlení je jeho nabídka ve
skutečnosti velmi problematická a využije jí jen omezený segment klientů. Tento
segment je na základě výzkumných dat obtížné charakterizovat společnými znaky. Jisté
je, že někteří klienti na tuto službu „nedosáhnou“, zatímco jiní o ni nejeví zájem.
Noclehárny a ubytovny jsou často finančně nedostupné nebo nabízejí horší prostředí než
výkon trestu. Jejich obyvatelé často užívají drogy, pijí a dopouštějí se krádeží. Tato
zařízení neskýtají dostatečné soukromí a rozhodně je nelze považovat za bezpečné
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prostředí pro KUD usilující o sociální rehabilitaci. Na ubytovnách neexistuje žádná péče
nebo poradenství. Program COKUZ je schopen zajistit na přechodnou dobu takovýto typ
bydlení, ale rizikovost prostředí ovlivnit nemůže. Pro zlepšení situace je třeba zvýšit
kapacity chráněného bydlení s doléčováním. Azylové domy pro tento typ klientely by
měly zahrnovat individuální sociální práci, popř. i možnosti pracovního uplatnění.
Někteří KUD s vyšším znevýhodněním na trhu práce (vedle záznamu v TR zejména malá
kvalifikace a praxe), popřípadě nízkou mírou psychosociálního fungování, mívají
dlouhodobé problémy s uplatněním na otevřeném trhu práce. Příklad čtyřicetileté
klientky s takřka nulovými pracovními zkušenostmi, která neúspěšně usilovala o místo
v kavárně Therapy, ukazuje, že v konkurenci o nedostatková místa v podporovaném
zaměstnání mohou vítězit klienti s většími kompetencemi. Považujeme za špatné, pokud
klienti na spodní části žebříčku, kteří by zkušenost podporované práce potřebovali
nejvíce, z této služby vypadávají.
Mnozí participanti výzkumu chválili individuální přístup pracovníků programu k řešení
jejich problémů, a zejména osobní asistenci při kontaktu s mnohdy neochotnými úředníky
státní správy. Limitem zůstává fakt, že část klientů asistenci odmítá. Je možné, že
asistence při vyřizování záležitostí, které běžní lidé mohou zvládnout sami, je subjektivně
vnímána jako devalvující. Je třeba klienty neustále přesvědčovat, že přijetí asistence není
v první řadě uznáním malé sociální kompetence, ale rychlejší a efektivnější cestou
k vyřízení životně důležitých záležitostí.
Efektivita drogových služeb ve vězení naráží na řadu překážek. V první řadě kontaktu
s KUD ve věznicích překáží stigmatizace uživatelů drog. „T“ v kartě obnáší praktické
nevýhody ve vězeňském životě, jako kontrola balíků nebo nemožnost pracovat. Tato
omezení by měla být revidována tam, kde jsou na závadu rehabilitační funkce trestu. Za
druhé, neexistuje dostatečný přístup k substituční léčbě ve věznicích. O tu projevovali
zájem zejména participanti, kteří docházeli do substituce již na svobodě. Vítáme pilotní
program substituční léčby v pankrácké a příbramské věznici, a zejména plán jeho
rozšíření na 15 věznic. Kvalitativní studie totiž naznačila, že díky rozšíření substituční
léčby ve věznicích by stoupla úspěšnost kontaktů drogových služeb, jako je COKUZ. Za
třetí, často selhává koordinace se specializovanými pracovníky ve věznicích, kteří
38

zodpovídají za případovou práci s vězni. Případy selhání kontaktu při propuštění „na fax“
ukazují, že je nanejvýš důležité, aby tito pracovníci opravdu fungovali jako prostředníci
mezi vězněm a drogovou službou.
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5.

SWOT analýza služby COKUZ z perspektivy cílové

skupiny
Na závěr uvádíme stručnou SWOT analýzu služby COKUZ, kterou jsme sestavili na
základě výše uvedené analýzy potřeb.
Mezi silnými stránkami služby je třeba zdůraznit podporované bydlení. Asi čtvrtina
pražských KUD je velmi nespokojena se svým bydlením. Kvalitativní studie naznačila,
že propuštění KUD se bez vnější pomoci často vracejí k bydlení na ulici nebo ve squatu.
Tato nabídka proto odpovídá na bezprostřední potřebu nemalé části cílové skupiny.
Další silnou stránkou z perspektivy klientů jsou nabízené právní a institucionální výhody,
například stabilizace dluhové situace nebo zprostředkování pomoci s otevřenými
trestními kauzami.
V interpersonální rovině přispívá ke spokojenosti se službou vnímaný zájem pracovníků
o klienta a individuální přístup k němu. Zdá se, že uživatelé drog se kvůli svému stigmatu
a opovrhovanému postavení často nesetkávají s dobrým přijetím na úřadech, ve
zdravotnictví ani ve službách neziskových organizací. Klienti, kteří s COKUZem učinili
tuto pozitivní zkušenost, si jí často velmi váží.
V neposlední řadě považují klienti za silnou stránku možnost navázání sociálních
kontaktů, ať již s pracovníky programu, nebo s ostatními klienty. Zpřetrhané vazby
s nedrogovým okolím, zejména s rodinou, jsou mezi pražskými KUD závažným
problémem, na který COKUZ odpovídá nabídkou individuálních konzultací a
neformálních skupinových setkání (klubu). Klienti zde mohou získat dočasné náhradní
sociální zázemí.
Mezi slabými stránkami služby dominuje nedostatek míst v podporovaném zaměstnání.
Většina KUD v Praze patří mezi nezaměstnané, ať již z důvodu drogově-kriminálního
životního stylu, nedostatečného vzdělání nebo zápisu v trestním rejstříku. Kvalitativní
analýza zjistila, že na potřebu nalezení zaměstnání, jejíž naplnění hraje klíčovou roli
v budování legitimního životního stylu, COKUZ neodpovídá zcela úspěšně.
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Podpora bydlení je velkým nadstandardem programu, ale přesto tato služba z důvodu
pochopitelných finančních limitů neodpovídá na potřeby všech. Kvalitativní data
naznačují, že při zprostředkování nevyhovujícího bydlení může klient hledat pomoc mezi
kontakty v drogovém prostředí.
Spontánní dotazy aktuálních uživatelů drog v kvalitativní studii odhalily, že o případný
kontakt s COKUZ ve věznici by měli zájem při zprostředkování substituce. To je však
mimo možnosti služby. Tím COKUZu uniká určitá část potenciálních klientů, kteří bez
možnosti substituce ve věznicích nevidí ve službě žádný jiný přínos.
Poslední slabá stránka služby se projevuje v situacích propuštění klientů z vazby na
základě faxem zaslaného soudního rozhodnutí. Nedostatečná koordinace s vazebními
věznicemi vede někdy k situacím, kdy se klienti ocitají „venku“ bez bezprostředního
plánu. To zvyšuje riziko relapsu.
Rozvoj služby COKUZ a skýtá do budoucna řadu příležitostí. Hlavní příležitost vyplývá
z nedostatečné penetrace cílové skupiny. V českých věznicích se průběžně nachází cca
2800 KUD, z toho v Praze a středních Čechách cca 650. Dalších řádově několik tisíc
KUD motivovaných ke změně žije na svobodě. Za první dva roky existence přitom
COKUZ měl první kontakt jen s 443 osobami ve věznicích a s 35 na svobodě. Služba by
proto měla více než dosud dbát na oslovování cílové skupiny.
Z hlediska motivace pro službu se jako velmi slibná ukazuje skupina KUD v akutních
trestněprávních problémech. COKUZ by měl s nabídkou svých služeb kontaktovat co
nejvíce KUD s otevřeným trestním řízením.
Další příležitost tkví v důsledném oslovování skupiny vazebně stíhaných a osob ve
výkonu trestu. Ti se nacházejí ve vhodné situaci, kdy v nich může COKUZ pěstovat
kritický náhled na drogově kriminální životní styl.
Třetí nadějnou skupinou jsou KUD vstupující do substitučních programů. Vstup do
substituce je totiž často pouze počátkem procesu změn. Vhodnou spoluprací
s poskytovateli substituce může COKUZ pomoci při sociální rehabilitaci většího počtu
klientů.
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Na závěr uveďme trojici největších hrozeb pro úspěch a retenci klientů v programu.
První z nich je stigmatizace klientů v souvislosti s drogami. Pracovníci by měli dbát na
to, aby příslušnost klientů k „drogové“ organizaci neměla negativní vliv na jejich kontakt
s jinými službami apod. Podobně může být stigmatem a rezervovaností klientů postižena
i sama služba, a to pokud je jimi považována za součást trestního aparátu. Za častou
hrozbu považujeme v neposlední řadě nezvládnutí relapsu. Kvalitativní rozhovory
ukázaly, že někteří klienti nevěděli, že relaps neznamená nutně porušení pravidel.
Vzniklé pocity viny mohou být překážkou v dalším kontaktu.

Tabulka 10: SWOT analýza služby COKUZ z perspektivy cílové skupiny
Silné stránky
•

Podporované bydlení

•

Právní a institucionální výhody

•

Vnímání zájmu pracovníků o
klienta, individuální přístup

•

Slabé stránky

Pracovníci a ostatní klienti jako
náhradní sociální zázemí

•

Nedostatek míst v podporovaném
zaměstnání

•

Omezená podpora bydlení

•

Nemožnost substituce na vazbě a ve
výkonu trestu

•

Nezvládnutí propuštění „na fax“

Příležitosti
•

•

Hrozby

Oslovit více osob, zejména mezi
KUD v situaci hrozícího odsouzení
a vstupujícími do substitučních
programů
Během výkonu trestu pěstovat
kritický náhled na drogověkriminální životní styl
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•

Služba stigmatizující pro klienty

•

Nezvládnutí relapsu

•

Vnímání služby jako součásti
trestního aparátu

Poděkování
Touto cestou bychom rádi vyjádřili díky následujícím osobám za ochotu a cennou pomoc
při oslovování uživatelů drog s nabídkou účasti ve výzkumu a sběru dotazníků:
-

CADAS SANANIM, MUDr. J. Minařík,

-

Centrum metadonové substituce Drop in, Mudr. J. Presl,

-

Kontaktní centrum SANANIM, Mgr. G. Koryntová,

-

Nízkoprahové středisko Drop in, Mgr. M. Titman,

-

Oddělení pro léčbu závislostí VFN, MUDr. J. Bečka,

-

Prevcentrum, Centrum poradenství pro mládež a rodiny,

-

REMEDIS, MUDr. V. Řehák.
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