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Brna formou odborného sociálního poradenství“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007754) 

 

Autoři: Mgr. Michaela Spurná, Mgr. Karolína Dundálková Ph.D. 

 

V projektu se využila pro evaluaci monitorovací matice soběstačnosti, pomocí ní se sledovala 

proměnlivost různých oblastí života v průběhu intervence. Intervence byla zaměřená na 

minimalizování rizik ze závislosti na drogách, proto se u jednotlivých klientů sledovala 

především oblast užívání drog. V průběhu intervence se ke každému klientovi přistupovalo 

individuálně s ohledem na jejich životní situaci.  

Očekávány byly tři měření u každého klienta. První při vstupu, druhé v průběhu intervence a 

třetí poslední v závěru intervence. Vedle jejich životní situace jsme sledovali i významné 

události, které ovlivňovaly jejich možnosti v pokroku soběstačnosti. Jednalo se o rodinné 

situace (narození dítěte, odebrání dětí, rozchod s partnery aj.), pracovní situace či situace 

osobní (obvinění, lapsové užití drog, hospitalizace).  

V prvním roce řešení bylo zatím monitorováno 55 klientů. Tito klienti byli rozřazeni do čtyř 

skupin dle klíčových aktivit projektu. Rozdělení bylo následující (v takovém znění je i popsán 

monitoring): 

KA3 – Centrum poradenství v Brně; v prvním roce řešení bylo zařazeno 21 klientů (všichni 

klienti prošli třemi měřeními) 

KA4 - Doléčovací centrum v Brně; v prvním roce řešení bylo zařazeno  26 klientů (11 klientů 

všechna tři měření; 6 klientů dvě měření a 9 klientů zatím jedno měření) 

KA1 – Terapeutické centrum v JMK; v prvním roce řešení bylo zařazeno 6 klientů (všech 6 má 

tři měření)  

KA2 – Terapeutické centrum na Bratislavské;  v prvním roce řešení byli zařazeni 2 klienti (dva 

klienti zatím dvě měření) 

 

KA3 – Centrum poradenství v Brně  

Do Centra poradentství v Brně  bylo zařazeno celkem 21 klientů, kteří se účastnili celého 

programu, tj. proběhla u nich všechna tři měření. Klienty bylo možné rozdělit dle toho, jaký 

učinili progres v soběstačnosti v oblasti návykových látek. Z celkového počtu 21 klientů 

učinilo 6 klientů v průběhu intervence progres v této oblasti a zbylých 15 klientů mělo tuto 

životní oblast stabilizovanou na různé úrovni soběstačnosti. Prvně se zaměříme na klienty 

s progresem v oblasti užívání látek. 



   

Klient 1 na počátku intervence dosahoval snížené úrovně soběstačnosti v mnoha oblastech 

(práce, domácí vztahy, fyzické zdraví či participace v komunitě). V průběhu intervence 

celkově zlepšil soběstačnost v takřka všech oblastech, a to i v oblasti užívání látek (viz druhé 

měření graf. 1). Při ukončení programu, ve třetím měření se progresivně vyřešila jeho situace 

s bydlením. Mezi druhým a třetím měřením nedošlo k výraznému výkyvu u klienta, jeho 

životní situace při ukončení programu byla stabilizovaná.  

 

Graf 1 Vizualizace profilu klienta 1 v průběhu intervence. 

Klient 2 vstupoval do programu se sníženou soběstačností v těchto oblastech: participace 

v komunitě, sociální sítě, užívání látek, duševní vztahy a příjem. V druhém měření se situace 

v uvedených životních oblastech zlepšila (viz graf 2). Zhoršení situace při druhém měření 

soběstačnosti došlo v oblastech bydlení a využívání volného času. Při ukončení programu se 

klient ve zmíněných oblastech jeví jako stabilizovaný.  

Graf 2 Vizualizace profilu klienta 2 v průběhu intervence. 



   

Klient 4 v průběhu intervence dosahoval stabilizované situace ve všech životních oblastech, 

kromě oblasti užívání látek (viz graf 3). V této oblasti došlo ke zlepšení soběstačnosti již 

v druhém měření a tento stav si udržel do ukončení účasti v programu.  

 

Graf 3 Vizualizace profilu klienta 4 v průběhu intervence. 

 

Situace u klienta 5 byla při vstupu do programu celkem uspokojivá. Úroveň jeho 

soběstačnosti v mnoha oblastech dosahovala vyšších hodnot (kolem 4 či 5 plné 

soběstačnosti). Jediné oblasti užívání látek, domácí vztahy (komunikace s rodinou), využívání 

volného času a participace v komunitě byly ve snížené úrovni soběstačnosti (viz graf 4). 

V průběhu intervence se většina těchto oblastí (se zhoršenou situací) nezlepšila, byla stabilní. 

Progres klient dosáhl v oblastech užívání látek a využívání volného času. Jedinou oblastí, ve 

které se klientova soběstačnost v průběhu intervence snížila, byla oblast pracovních 

příležitostí.   



   

 

Graf 4 Vizualizace profilu klienta 5 v průběhu intervence. 

Klient 6 měl v průběhu celé intervence stabilizovanou situaci v mnoha oblastech (viz graf 5). 

V oblastech užívání látek a sociální sítě dosáhl klient progrese v jeho soběstačnosti.  

 

Graf 5 Vizualizace profilu klienta 6 v průběhu intervence. 

 

U klienta 21 byla situace podobně stabilizovaná, nicméně jen v oblastech fyzické a duševní 

zdraví, domácí vztahy bydlení, příjmu aj. (viz graf 6). V průběhu intervence klient dosáhl 

zlepšení v oblasti sociální sítě (komunikace s blízkými lidmi). Ke konci intervence si zlepšil 

situaci i v oblastech užívání látek, participace v komunitě a i v oblasti sociálních sítí. 

V průběhu intervence klienta zasáhla významná životní událost odebrání dětí. 



   

 

Graf 6 Vizualizace profilu klienta 21 v průběhu intervence. 

Nyní se zaměříme na zbylých 15 klientů, kteří měli oblast života užívání látek stabilizovanou 

na různých úrovních (tj. neproměňovala se po celou dobu intervence). 

V nejnižší úrovni soběstačnosti v oblasti užívání látek (úroveň 2 – závislost na látce bez léčby) 

se vyskytovalo 5 klientů. Přes stabilní výskyt této oblasti na úrovni 2 měli tito klienti zbylé 

životní oblasti také stabilizované, nebo dosáhli v nich zlepšení. Klient č. 17 (graf 7) měl 

všechny životní oblasti ve všech třech měřeních na stejné úrovni.  

 

Graf 7 Vizualizace profilu klienta 17 v průběhu intervence. 

Z grafu (7) vidíme, že klient 17 má vyřešenou situaci s příjmem, bydlením a dluhy. Klient se 

spíše potýkal se zhoršenými domácími vztahy a duševním stavem.  



   

Klienti 10 a 11 měli také stabilizované zbylé oblasti, nicméně v jedné z nich dosáhli progresu. 

Klient 10 po dobu měření (intervence) dosáhl zlepšení v oblast participace v komunitě, a 

klient 11 si zlepšil duševní stav. Klientovi 10 (graf 8) užívání látek ovlivňovala především 

situace spojená s nestabilním příjmem, dluhy a nejistým bydlením. Naopak klient 11 (graf 9) 

měl tyto oblasti vyřešené, potýkal se spíše se zhoršenými činnostmi v komunitě a běžnými 

činnostmi v životě (i sociální a emoční podpora mezi lidmi – sociální sítě).  

 

Graf 8 Vizualizace profilu klienta 10 v průběhu intervence. 

 

Graf 9 Vizualizace profilu klienta 11 v průběhu intervence. 

Poslední dva klienti se zhoršenou oblastí užívání látek (úroveň 2) byli klienti 8 a 12. Klient 8 

v průběhu intervence (v rámci tří měření) dosáhl zlepšení v mnoha oblastech. Např. si vyřešil 

situaci s příjem a dluhy, ale i participaci v komunitě (graf 10). I domácí vztahy a fyzické zdraví 

dosáhly progrese.  



   

 

Graf 10 Vizualizace profilu klienta 8 v průběhu intervence. 

Klient 12 dosáhl zlepšení v oblastech domácí vztahy (komunikace s rodinou) a dluhy (jsou 

více hlídané). Ostatní oblasti zůstaly po dobu intervence stabilizované (graf 11). Nejtíživější 

jsou pro klienta oblasti činností (běžných činností a participace v komunitě).  

 

Graf 11 Vizualizace profilu klienta 12 v průběhu intervence. 

 

U dalších 5 klientů se oblast užívání látek vyskytovala ve vyšší úrovni (úroveň 3 – užívání látek 

s minimální léčbou). Klient 3 měl v průběhu intervence stabilizované všechny oblasti (graf 

12). Nedošlo ani k regresi ani k progresu ve sledovaných oblastech.  Jeho tíživějšími oblastmi 

byly duševní stav, participace v komunitě a sociální (emoční - rodinné) sítě. Ve zbylých 

oblastech byl klient téměř soběstačný.  



   

 

Graf 12 Vizualizace profilu klienta 3 v průběhu intervence. 

Stabilizované oblasti vykázal v průběhu intervence i klient 18 (graf 13). Ten vedle minimální 

léčené závislosti měl zhoršené domácí vztahy (blízké osoby, se kterými sdílí domácnost). 

Ostatní oblasti se udržovaly v příznivějších úrovních soběstačnosti: bydlení, příjem, práce 

apod. či participace v komunitě a běžné činnosti.  

 

Graf 13 Vizualizace profilu klienta 18 v průběhu intervence. 

Oproti klientovi 18 dosáhl klient 19 zlepšení ve dvou oblastech (viz graf 14). V průběhu 

intervence si klient zlepšil situaci v realizaci běžných činností a využívání volného času. Po 

intervenci měl ztížené jen dvě oblasti, a to participaci v komunitě a domácí vztahy.  



   

 

Graf 14 Vizualizace profilu klienta 19 v průběhu intervence. 

Klient 16 si v průběhu intervence zlepšil situaci v oblastech kriminálních činností a fyzického 

zdraví (graf 15). Ve zbylých oblastech si klient po dobu intervence udržel situaci 

stabilizovanou. Nejtíživěji se potýká s duševním stavem a domácími vztahy.  

 

 Graf 15 Vizualizace profilu klienta 16 v průběhu intervence. 

Polední klient se minimálně léčenou závislostí byl klient 13. Jeho situace byla v průběhu 

intervence komplikovanější (graf 16). V některých oblastech dosáhl zlepšení (instrumentální 

činnosti, domácí vztahy) a v některých oblastech dosáhl regrese (bydlení a příjem). Zbylé 

oblasti si klient udržel stabilizované.  



   

 

Graf 16 Vizualizace profilu klienta 13 v průběhu intervence. 

 

Další čtyři klienti měli v průběhu intervence oblasti užívání látek na úrovni 4 (závislost 

s léčbou nebo s alternativy, či bez léčby však s velkou chutí). Klient 7 dosáhl situace ve 

většině oblastech lepších hodnot (graf 17). Došlo u něj ke zlepšení v oblasti duševního stavu. 

Nejtíživější pro něj byla oblast participace v komunitě a oblast domácí vztahy.  

 

Graf 17 Vizualizace profilu klienta 7 v průběhu intervence. 

Ve zbylých oblastech vykazoval klient vyšší soběstačnosti.  



   

Klient 14 (graf 18) dosáhl v průběhu intervence zlepšení v obletech souvisejících s činnostmi 

(instrumentální a běžné činnosti: vaření, hygiena, úklid, nákupy aj.). V oblasti participace 

v komunitě dosáhl naopak regrese (menší participace než v prvním měření). Zbylé oblasti si 

klient udržoval stabilní. Nejtíživější pro něj byla situace domácích vztahů.   

 

Graf 18 Vizualizace profilu klienta 14 v průběhu intervence. 

Podobně stabilizované oblasti měl i klient 20 (graf 19). Jeho téměř všechny oblasti byly 

stabilizované, nicméně dosahoval v nich nižší soběstačnosti (příjem, práce a participace 

v komunitě). V oblasti sociální sítě (kontakty s rodinou) dosáhl klient v průběhu intervence 

zlepšení.  

 

Graf 19 Vizualizace profilu klienta 20 v průběhu intervence. 



   

Poslední klient v této skupině byl klient 9. Ten měl většinu oblastí také stabilizovaných. 

Nicméně vykazoval nesoběstačnost v oblasti dluhů. V průběhu intervence si zlepšil domácí 

vztahy (komunikace v domácnosti). Zbylé oblasti zůstaly stabilizované.  

 

Graf 20 Vizualizace profilu klienta 9 v průběhu intervence. 

Poslední klient, který nebyl zařazen do žádné ze skupin, byl klient 15 (graf 21). Tento klient 

dosahoval úplné soběstačnosti v oblasti užívání látek. Nicméně jeho zbylé oblasti byly tíživé. 

Nejtíživější byly oblasti příjem a pracovní příležitosti. V průběhu intervence se situace 

s příjem nezlepšila, nicméně oblast práce ano (např. se dostal do programu ucházení se o 

zaměstnání). Klient si v průběhu intervence zlepšil i oblasti jako participace v komunitě, 

instrumentální a běžné činnosti.  

 

Graf 21 Vizualizace profilu klienta 15 v průběhu intervence. 

 

 

 



   

KA4 - Doléčovací centrum v Brně  

Do dalšího programu Komplexní péče (KA4) bylo v prvním roce řešení zařazeno 26 klientů. 

Z těchto klientů bylo 11 klientů, u kterých proběhla všechna tři měření; u 6 klientů proběhla 

zatím jen dvě měření a u 9 klientů se realizovalo vstupní měření. 

Z 11 klientů bylo 5 klientů, kteří měli úplnou soběstačnost v užívání látek. Ti procházeli 

programem následovně. Klient 1 vykázal v průběhu intervence zlepšení v takřka všech 

oblastech svého života (graf 22). V průběhu intervence klient dosahoval obtížnosti 

v oblastech sociální sítě, v obou činnostech (instrumentálních i běžných), ale i bydlení, práce 

či příjmu. Ve všech těchto uvedených oblastech dosáhl klient v průběhu intervence úplné 

soběstačnosti. Takřka úplné soběstačnosti dosáhl v oblasti využívání volného času, zlepšilo se 

mu jak fyzické zdraví, tak i duševní stav.  

 

Graf 22 Vizualizace profilu klienta 1 v průběhu intervence. 

Klient 5 měl komplikovanou situaci v oblastech práce, dluhy a příjem. V těchto oblastech si 

klient průběhu intervence zlepšil situaci. Jen oblasti kriminální aktivity, participace 

v komunitě a využívání volného času se v průběhu intervence zhoršily (graf 23). 



   

  

Graf 23 Vizualizace profilu klienta 5 v průběhu intervence. 

U klienta 7 byla situace v oblastech podobná jako u klienta 1. Přesto, že měl klient 

problematické především oblasti využívání volného času, dluhy a situaci s příjem, tak klient 

po intervenci dosáhl úplné soběstačnosti ve všech životních oblastech (viz graf 24).  

 

Graf 24 Vizualizace profilu klienta 7 v průběhu intervence. 

Další zapojený klient 12 (graf 25) měl situaci v průběhu intervence velmi komplikovanou 

v mnoha oblastech. Lze však říci, že dosahoval zlepšení v mnoha oblastech v každém měření 

(běžné činnosti, práce, dluhy, příjmy či domácí vztahy). Oblasti participace v komunitě a 

bydlení byly pro něj v průběhu intervence tíživé, v průběhu intervence se u nich zhoršila 

situace.  



   

 

Graf 25 Vizualizace profilu klienta 12 v průběhu intervence. 

Pátý klient ve skupině se úplně soběstačným užíváním látek byl klient 19 (graf 26). U něj byly 

netíživější oblasti spojené s prací, příjmem a bydlením. V průběhu intervence se u klienta 

podařilo tyto tíživé situace vyřešit tak, že v nich dosáhl relevantní soběstačnosti. V jiných 

oblastech klient dosahoval takřka úplné soběstačnosti.   

 

Graf 26 Vizualizace profilu klienta 19 v průběhu intervence. 

 

Další skupinu v aktivitě KA4 tvořili klienti (celkem 6 klientů), kteří jednak prošli třemi 

měřeními (celým programem) a jednak se u nich proměňovala situace v oblasti užívání látek.  



   

Klient 2 (graf 27) v průběhu intervence si zlepšil všechny životní oblasti. Vyřešil si situaci 

spojenou s bydlením, příjmy, dluhy či využíváním volného času. Také však dosáhl úplné 

soběstačnosti v závislosti látek a běžných (a instrumentálních) činnostech. 

  

Graf 27 Vizualizace profilu klienta 2 v průběhu intervence. 

Podobně v průběhu a ukončení intervence dosáhl úplné soběstačnosti ve všech oblastech 

klient 3 (graf 28). Ten se v počátku zařazení do programu potýkal se zhoršenou situací 

v oblasti práce, příjmu a domácích vztahů či návykových látek.  

 

Graf 28 Vizualizace profilu klienta 3 v průběhu intervence. 

Klient 6 sice nedosáhl úplné soběstačnosti ve všech oblastech jako klient 3. Přesto v mnoha 

oblastech si situaci zlepšil. Po intervenci dosáhl úplné soběstačnosti v oblastech užívání látek, 

duševní stav, bydlení, práce a příjmy. Zbylé oblasti buď dosahovaly stejné úrovně 

soběstačnosti či se zlepšily o jednu úroveň (viz graf 29).  



   

 

Graf 29 Vizualizace profilu klienta 6 v průběhu intervence. 

Poslední tři klienti (9, 18 a 26) v této skupině si oproti všem sledovaným oblastem (a 

klientům) pohoršili v oblasti užívání látek. Klient 9 si pohoršil nejvíce (o dva stupně – z úplné 

soběstačnosti z léčené závislosti; viz graf 30). Klienti 18 a 26 si pohoršili oblast užívání látek 

z úplné soběstačnosti k situaci, kdy mají velké chutě (grafy 31 a 32). Klient 9 oproti této 

skutečnosti si po intervenci polepšil ve zbylých sledovaných oblastech. Vyřešil si situaci 

s bydlením, dluh a příjem či komunikaci s příbuznými (sociální sítě).  

 

Graf 30 Vizualizace profilu klienta 9 v průběhu intervence. 

Klient 18 si také polepšil v mnoha dalších oblastech (bydlení, dluhy či duševní stav). Nicméně 

po intervenci došlo k regresi v oblastech kriminálních činů, participace v komunitě či 

využívání volného času (viz graf 31).  



   

 

Graf 31 Vizualizace profilu klienta 18 v průběhu intervence. 

U klienta 26 došlo k regresi, vedle užívání látek, jen v oblasti sociálních sítí (komunikace 

s rodinou). Ve zbylých oblastech si klient v průběhu intervence zlepšil situaci (graf 32). 

Výrazně si ji zlepšil v oblastech dluhy, práce a příjem. 

 

Graf 32 Vizualizace profilu klienta 26 v průběhu intervence. 

 

Druhou skupinou v programu byli klienti, kteří zatím prošli dvěma měřeními (vstupním a 

druhým měřením v průběhu intervence). Bylo jich celkem šest. Pět z nich bylo plně 

soběstačných v užívání látek. Jeden dosáhl regrese v závislosti na látkách v průběhu 



   

intervence. Jednalo se o klienta 4 (graf 33). Tento klient si většinu oblastí udržoval 

stabilizované a v některých došlo ke zlepšení situace (bydlení a využívání volného času). 

V souvislosti se zhoršením závislosti na látkách se mu zhoršila i situace s dluhy.  

 

Graf 33 Vizualizace profilu klienta 4 v průběhu intervence. 

U klientů 8, 10, 11, 13 a 14 se ve většině oblastech zlepšila situace (grafy 34 – 38). Výjimka 

byla jen u klienta 10 (v oblasti duševního zdraví a sociálních sítích) a u klienta 11 (v oblasti 

sociálních sítí a domácích vztahů). Zde došlo k mírnému zhoršení.  

 

Graf 34 Vizualizace profilu klienta 8 v průběhu intervence. 



   

 

Graf 35 Vizualizace profilu klienta 10 v průběhu intervence. 

 

Graf 36 Vizualizace profilu klienta 11 v průběhu intervence. 



   

 

Graf 37 Vizualizace profilu klienta 13 v průběhu intervence. 

 

Graf 38 Vizualizace profilu klienta 14 v průběhu intervence. 

U těchto klientů se očekává poslední výstupní měření. 

Poslední skupinou byla skupina 9 klientů, kteří zatím prošli prvním vstupním měřením. 

Všichni klienti kromě jednoho měli stabilizovanou oblast užívání látek v úplné soběstačnosti. 

Jeden z nich se potýká s velkou chutí související se závislou. Jejich profily budou představeny 

po dalším druhém měření (e zprávě za druhý rok řešení projektu).  

 

 

 

 



   

KA1 – Terapeutické centrum v JMK  

Další aktivitou  (KA1) programu zatím prošlo 6 (všech 6 mají tři měření). Tito klienti lze 

rozřadit dle toho, jaký progres udělali v oblasti užívání drog v průběhu intervence. Dva klienti 

v rámci programu zlepšili situaci v této oblasti, dva si situaci udrželi a u dvou klientů se 

situace v závislosti zhoršila.  

Klient 3 dosáhl stupně úplné soběstačnosti (graf 39) v takřka všech oblastech, hlavně 

v oblasti závislosti na drogách. Podobný velký progres klient udělal i v oblastech sociální sítě 

a využívání volného času.  

 

Graf 39 Vizualizace profilu klienta 3 v průběhu intervence. 

Podobně, sice ne do úplné soběstačnosti, udělal zlepšení i klient 6. V průběhu intervence 

klient zlepšil situaci i v oblastech participace v komunikaci, sociální sítě nebo také duševního 

zdraví. Situace se mu zlepšila i v pracovních příležitostech a příjmu, dluhů a bydlení (viz graf 

40).   

Graf 40 Vizualizace profilu klienta 6 v průběhu intervence. 



   

Intervence zlepšila situaci i klientovi 1, a to především v oblastech činnostní 

(instrumentálních i běžných), duševního zdraví či využívání volného času (graf 41). V žádné 

oblasti klient nedosáhl regrese jako klienti 3 a 6. Oblast užívání drog zůstala po dobu 

intervence stabilní (na úrovni 2 – léčba či alternativy drog). 

 

Graf 41 Vizualizace profilu klienta 1 v průběhu intervence. 

Tak jako klient 1 měl i klient 2 stabilní oblast užívání látek. Nicméně jeho situace byla tíživější, 

byla na úrovni 2 (neléčená závislost). Během intervence si klient udržel stabilizované všechny 

životní oblasti, jen v jedné oblasti učinil zlepšení, a to ve využívání volného času.  

 

Graf 42 Vizualizace profilu klienta 2 v průběhu intervence. 



   

Dva klienti z tohoto programu učinili v průběhu intervence regresi v oblasti užívání drog. 

Oběma klientům 4 a 5 ve třetím měření ztížila situace o jednu úroveň (z alternativních drog či 

velké chutí klesli na léčenou zavilost). Klient 5 si udržel v souvislosti s tím všechny jiné životní 

oblasti stabilizované (viz graf 43), nicméně u klienta došlo ke zhoršení i v oblasti duševního 

stavu. Zbylé oblasti buď byly stabilizované, nebo došlo k zlepšení (v běžných činnostech, 

participace v komunitě či využívání volného času aj. – viz graf 44). 

 

Graf 43 Vizualizace profilu klienta 5 v průběhu intervence. 

 

Graf 44 Vizualizace profilu klienta 4 v průběhu intervence. 

 

 



   

KA2 – Terapeutické centrum na Bratislavské  

Poslední aktivita, která se monitorovala v rámci programu Komplexní péče, byla aktivita KA2 

(Bratislavská TC). V tomto programu jsou zatím dva klienti, u kterých proběhla dvě měření. 

Jejich situace v oblasti užívání látek je tíživá (mezi léčenou a neléčenou závislostí). Nicméně 

jejich situace v mnoha oblastech zlepšila. V oblasti užívání látek učinili oba klienti progres, a 

to na úroveň léčba alternativy či projevující se chutě bez zavilosti. Klient 1 (graf 45) dosáhl 

zlepšení i v kriminálních aktivitách, duševního zdraví, bydlení aj. Klient 2 naopak učinil regresi 

v trestních činech a využívání volného času. Přesto učinil progres v oblastech duševního 

zdraví, instrumentálních činnostech a pracovních možností (graf 46).  

  

Graf 45 Vizualizace profilu klienta 1 v průběhu intervence. 

 

Graf 46 Vizualizace profilu klienta 2 v průběhu intervence. 

 



   

Celkový graf 47 ukazuje, jaký profil klientů prošlo prvním rokem projektu (mediány všech 

klientů zařazených do projektu, nutno brát orientačně vzhledem k rozdílným počtům 

zařazených klientů).  

Lze vidět, že s nejtíživější situací byli klienti zařazení do aktivit Terapeutického centra na 

Bratislavské KA2 (zelená spojnice). Klienti Doléčovacího centra (KA4) se pohybovali na 

stupnici kolem 2 – 3 (oranžová spojnice). Klienti KA1 a KA3 byli klienti, kteří byli ve svých 

životních situacích více soběstační (šedá a modrá spojnice).  

 

Graf 47 Vizualizace profilů klientů za Komplexní péči celkově. 

U všech zařazených klientů se ukázal vztah mezi užíváním látek a jinými oblastmi. Největší 

vliv užívání látek se ukázalo u oblastí domácí vztahy, duševní a fyzický stav, běžné a 

instrumentální činnosti, popř. kriminální aktivita. Pokud se u klientů zlepšil stav u oblasti 

užívání látek, zlepšila se i situace ve zmíněných oblastech. Zbylé oblasti jako využívání 

volného času, bydlení, příjem, práce a dluhy se ukázala jako skupina aspektů, která sice také 

souvisela se závislostí na drogách, ale ne tak silně jako oblasti zmíněné výše. I u jednotlivých 

klientů (z jednotlivých profilů) je možné si všimnout, že se u klientů objevovaly dvě skupiny 

aspektů. Jednou byla skupina činností a aktivit v rodině a komunitě a druhou byla skupina 



   

bydlení, příjmu, dluhů a práce. V projektu se ukazuje, že první skupina oblastí hraje u těchto 

klientů v minimalizaci rizik spojených se závislostí na drogách významnější roli, než skupina 

druhá.  

Evaluace byla podpořena korelačními analýzami a testy rozdílů mezi skupinami.   


