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Vnitřní a vnější svět TK
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FUNKCE SPOLEČENSTVÍ:
V MINULOSTI
Prostorově vymezené, autonomní, 

soběstačné, příbuzenské vztahy

FUNKCE:

� Přežití a bezpečí

� Obstarání obživy

V MINULOSTI  I  NYNÍ:
� Sociální kontakty a role

� Empatie a soucítění, blízkost

� Láska, partnerské vztahy a 
rodina

� Seberealizace a ocenění
� Postavení,vlastnictví a moc
� Týmová práce, tvůrčí činnost, 

rozhodování, odpovědnost
� Společenská angažovanost
� Duchovní ideály, víra, smysl 

života



SPOLEČNOST x SPOLEČENSTVÍ

Prvky společnosti:
� Jednotlivci
� Rodiny
� Spolky a sdružení
� Ekonomické jednotky
� Veřejné instituce
� Národ a stát
� Nadnárodní struktury

Základ společenství:
� Příbuzenství, sousedství

� Společné prožitky či 
problémy

� Zájmy či profese

� Politické názory

� Víra a náboženství

� Hodnoty a ideály



VELKOMĚSTO   x   VENKOV
Velkoměstská aglomerace

Anonymita a lhostejnost

Individualismus a osamělost 

Formální, neosobní vztahy

Orientace na spotřebu

Žití ‚ze dne na den‘

Absence životních cílů

Pocity chaosu a ohrožení

Venkovské prostředí
Intimita a soudržnost
Kontakt s přírodou
Vnější řád a rytmus daný 

přírodními podmínkami
Plánování a odpovědnost
Orientace v místě: lidé a  

vztahy, instituce, spolky, 
kultura, historie



Bariéry styku s vnějším světem

DO SEBE  UZAVŘENÉ
SPOLEČENSTVÍ, 

STRACH Z LIDÍ V OKOLÍ

TERAP. SPOLEČENSTVÍ :

SOUDRŽNOST A 
PODPORA

STRACH OKOLÍ Z 
DROGOVĚ ZÁVISLÝCH

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
MOTIVACE K 
ABSTINENCI

ETICKÉ A 
MORÁLNÍ

(řád, pravidla, 
atmosféra domu)

NEDOSTATEK BEZPEČÍ
ČI SOUKROMÍ

ATMOSFÉRA  ÚSTAVU

VHODNÉ VNITŘNÍ

USPOŘÁDÁNÍ DOMU

ATMOSFÉRA DOMOVA

ODLEHLÁ SAMOTA, 
IZOLACE  TK

SAMOSTATNÝ OBJEKT, 
DOPRAVNĚ DOSTUPNÝ

HMOTNÉ

(stavba, poloha)

NEŽÁDOUCÍŽÁDOUCÍ



Navazování kontaktů s okolím

Institucionální :
� TK - místní instituce (radnice, 

spolky, fara, lékař, škola)

� TK – oboustranné dodávky  
prací, služeb a zboží v místě

� Účast na kulturních a sport. 
akcích

� Akce pro místní veřejnost

Osobní :
� Členové TK – místní autority

� Brigády v místě

� Individuální účast na 
kulturních a sport. akcích

� Zaměstnání v místě

� Bydlení v místě



Proces sociální integrace

Integrace do společnosti. 
Akceptace vnějšího řádu

Individuální svoboda, klient je 
sám sebou

Běžný život:
zpravidla v místě, 
odkud klient přišel

Integrace s místní
komunitou v bydlišti a 
zaměstnání. 

Rutina, únava, osamění, nuda.  
Pocit uplatnění, sebeúcta, 
výlučnost. Potřeba společenství.

Následná péče:
Práce, bydlení „na 
půl cesty“

Konfrontace s ostatními 
členy TK a  s pravidly a 
jejich akceptace.  

Úprava rodinných vztahů

Konfrontace se sebou samým,  
ohrožení, zmatek, strach ze 
změny. Pocity bezpečí, uznání, 
uspokojení.

Léčba: Úsilí o 
změnu, práce ve 
prospěch TK. Start 
osobnostního růstu.

Konflikt se společností. 
Kriminální delikty.

Exkluze ze společnosti.

Revolta vůči autoritám, únik z 
reality, opojení. Samota, 
bezvýchodnost, bludný kruh.

Abúzus: Destrukce 

osobnosti uživatele 
i jeho sociálního 
okolí

Vztah k okolíVnitřní prožíváníStádia vývoje



Děkuji Vám za pozornost!


