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Faktory rozvoje rizikového chování:
prostředí, odkud k nám klient přichází
Rodina
 Škola
 Vrstevníci
 Sociální prostředí
 Společenské klima
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výchova
 vztahy
 postoje a hodnoty
 profese, vzdělání
 volný čas
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Rozvoj závislosti
Problém:

experimenty

pravidelné
užívání

Sociální

Začleňování se do
vrstevnických part

Zhoršení ve škole
Absence, problémy v
zaměstnání

Vyloučení ze
školy, ztráta
v zaměstnání

Zdravotní

Jednorázové
(intoxikace.)

Riziko hepatit, HIV,
psych.problémy

Hep. B,C,
psychózy atd.

Vztahové

Drobné konflikty

Problémy v rodině
Ztráta kval. přátel

Ztráta rodiny,
part., tox.vztahy

Konflikty se
zákonem

Zpravidla žádné

Krádeže, nedov.
manip. s drogami

Trest. stíhání,
dealerství, vazba
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závislost
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Stav klienta, vstupujícího do léčby
1. Problémy s drogou (craving,
relaps)
2. Intrapsychické problémy
3. Interpersonální problémy
4. Problémy v seberealizaci
5. Konflikty se zákony
6. Zdravotní problémy

1.9.2009

Skladba klientely
 Věkový průměr 23,8 let
 Doba užívání „tvrdých
drog“ 4,7 roku
 Hepatitis B/C 32%
 Trestně stíháno 40%
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Fáze léčby a vhodný čas k řešení problémů
Rizikové Zdravotní
situace
stav

IntraInterTrestní Sebepsychické personální následky realizace

0. fáze

X

X

X

X

X

I. fáze

X

X

XXX

XX

X

X

II. fáze

XX

X

XX

XXX

X

XX

III. fáze

XXX

X

X

XX

X

XXX

XX

X

X

X

X

XX

Chr.bydlení
Podp- zaměst
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Optimum koncem pobytové léčby
OKRUHY
1. Problémy s drogou
2. Intrapsychické problémy
3. Interpersonální problémy
4. Problémy v seberealizaci
5. Konflikty se zákony
6. Zdravotní problémy

STAV
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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Získané informace i vlastní zkušenost,
že venku lze abstinovat
Stabilita, sebevědomí i pokora, ochota
na sobě pracovat, zájem o druhé,
odpovědnost
Urovnané vztahy s rodinou, získané
sociální dovednosti a zkušenosti. Síť
vztahů s lidmi i institucemi
Vzdělání a adekvátní práce, tvůrčí a
zájmové činnosti, sebevzdělávání
Spolupráce s kurátory a prob. službou,
dluhy, alternativní tresty
Získání fyzické i psychické kondice,
doléčení různých chorob a poškození
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Katamnéza klientů TK
11%
8%
5%
8%
68%
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Abstinovali a pracovali
Abstinovali po relapsu
V léčbě po relapsu
Osud neznámý
Recidiva
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Co očekává od léčby stát (nebo jiní
poskytovatelé finančních prostředků)
OKRUHY
1.
Problémy s drogou
2.
Intrapsychické problémy
3. Interpersonální problémy
4. Problémy v seberealizaci
5. Konflikty se zákony
6. Zdravotní problémy

STAV
1.
2.
3.
4.
5.

6.
1.9.2009

Klient nebude užívat ilegální
drogy
Vnitřní pocity klienta nejsou
cílem protidrogové politiky
Mezilidské vztahy protidrogová
politika neřeší
Problémy seberealizace jsou
redukovány na zaměstnanost
Klient nebude páchat trestnou
činnost
Klient nebude zatěžovat systém
nemoc. pojištění a soc. dávek
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Závěry:






Klient vstupuje do TK s
motivací, získá v léčbě
dostatek
informací
a
dovedností k tomu, aby mohl
abstinovat. Přesto někteří po
léčbě selhávají. PROČ?
Klient
přichází
poškozen
vývojem, tj. převážně v oblasti
mezilidských vztahů
Aby mohl klient dlouhodobě
abstinovat, potřebuje pocit
spokojenosti, seberealizace a
1.9.2009
štěstí
a sociální zázemí





Společenská objednávka je
redukována na abstinenci od
ilegálních
drog,
pracovní
zařazení a odstranění konfliktů
se zákonem, tj,
na vztahy s institucemi
Tato objednávka není cílena na
vnitřní spokojenost klienta a
jeho integraci do užšího soc.
zázemí:rodina,přátelé,kolegové
- tj. na vztahy s lidmi
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Specifika NNO a sociální síť


Současné poskytování
zdravotní, sociální a
výchovné péče, zaměření
na klienta a jeho potřeby

Neexistence zákona o
sociálních službách
 Financování v systému
účelových státních dotací
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Nutné z hlediska
požadavku na chráněné
prostředí, obtížné ve
státních zařízeních
 Chabá opora v legislativě,
odborné standardy
 30% spoluúčast NNO,
nutnost klient. plateb a
dodat. veřejných zdrojů
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Děkujeme Vám za pozornost!
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