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Popis projektu 

 

Evaluátor: 

Mgr. Jiří Brenza 

jbrenza@seznam.cz 

 

Identifikace projektu 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007551 

Identifikace žádosti (Hash):  f1V1tP 

Zkrácený název projektu:  Harm reduction Brno 

 
Anotace projektu: 

Projekt řeší problém sociálně vyloučených osob žijících v Brně, které jsou ohroženy závislostí na 

drogách nebo drogově závislé; snaží se minimalizovat rizika vyplývající z braní drog jak pro 

uživatele, tak pro jeho/její okolí. 

 

Délka trvání projektu: 

1.1.2018 – 31.12.2020 

 

Cíle projektu (+kvantitativní indikátory):  

Cílem projektu je zlepšit situaci sociálně vyloučených osob s problémem drogové závislosti 

žijících v Brně, a to formou rozšíření sociálních služeb K-centra (o 3,3 úvazky) a Terénních 

programů (o 4,4 úvazku) minimalizovat rizika chování CS projektu, kde projekt zasáhne 480 

osob, z toho 60 účastníků s nebagatelní podporou. 

 

Specifické cíle: 

1) Navodit změny v chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či 

doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují); přispět k udržení 

epidemiologických ukazatelů v Brně na akceptovatelné míře a předcházet rozvoji problému, a 

to terénní formou.  

 

2) Navodit změny v chování jednotlivců a skupin (snížení a minimalizace rizik, podpořit či 

doprovodit k vyhledání intenzivní pomoci u těch, kteří ji potřebují); přispět k udržení 

epidemiologických ukazatelů (VHB + VHC, HIV) v Brně na akceptovatelné míře, zajistit včasnou 

pomoc a předcházet rozvoji problému, a to ambulantní formou. 

 

 

 

 

 

mailto:jbrenza@seznam.cz
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Typy aktivit: 

 

Terénní programy 

 10 účastníků (využívání služby 260 osob) 

 navýšení počtu výměn jehel min. o 5 % (projekt primárně usiluje o otevření nových 

lokalit), 

 nárůst počtu kontaktů min. o 10 % 

 

Kontaktní centrum 

 50 účastníků (využívání služby 160 osob),  

 nárůst počtu výměn jehel o 14% 

 nárůst počtu konzultací o 950 
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Metodologie evaluace 

 

Design evaluace 

Longitudinální neexperimentální design, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody.  

 

Metody: 

Vyhodnocení rozsahu distribuce HR materiálu 

Záznam počtu kontaktů/intervencí 

 

Vyhodnocení individuálních plánů 

Klientské záznamy 

Monitorovací listy 

 

Výzkumné otázky 

1/ Byly naplněny stanovené kvantitativní indikátory?  

2/ Byly stanovené kvalitativní cíle naplněny? 

3/ Byly jednotlivé aktivity naplánovány a provedeny vhodně, účelně? 

(detailněji viz evaluační plán) 

 

Pozn. 

Vzhledem k potížím s administrováním Matic soběstačnosti v prvním roce projektu, 

podložených mj. vysoce specifickým charakterem poskytovaných HR služeb (vycházení 

z požadavku na jejich „nízkoprahovost“), bylo od jejich administrování (které narušuje režim 

služby a částečně odrazuje klienty) od druhého roku projektu upuštěno.  
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Východiska a cíle projektu 

 

Filozofie harm reduction je dlouhodobě etablovaná, efektivní a evidence-based protidrogová 

strategie, která není vždy plně chápána a přijímána, a to nejen laiky, ale i částí profesionálů 

pomáhajících povolání, zvláště části pracovníků některých státních institucí a úřadů.   

 

Koncept byl paradoxně rozvinut v konzervativních USA koncem 80. a začátkem 90. let jako 

reakce na selhání prohibicionistické „války proti drogám“. Ta se ukázala jednak jako drahý a 

také jako neefektivní přístup – což se projevilo masivním nárůstem prevalence krví přenosných 

infekčních chorob mezi injekčními uživateli drog, od hepatitid po mediálně široce propírané 

HIV. Snaha dostat tuto epidemii (s devastujícím účinky na uživatele, rizikem pro širší komunitu 

a extrémními náklady na sociální a zdravotní systém) pod kontrolu vyústila v dílčí změnu 

strategie.     

 

Aktivity v přístupu harm reduction mají specifickou hierarchii cílů. Primárním cílem zde není 

idealistická abstinence, ale realistická minimalizace rizik pro uživatele i minimalizace nákladů 

pro okolí i společnost jako celek (kam vede dogmatické lpění na abstinenci jako jediném 

možném cíli protidrogového snažení demonstrují hrozivá čísla z epidemie žloutenky, HIV a 

syfilis ve velkých ruských městech současnosti1).   

 

Abstinence je možný cíl, ale ne za každou cenu – spíše v dlouhodobém horizontu, a ne nutně 

ve všech případech. Smyslem je zamezit extrémním zdravotním či sociálním důsledkům do 

doby, než případně uživatel najde motivaci pro změnu životního stylu.  

 

Projekt navazuje na již existující harm reduction službu, a to v obou jejích aktivitách – 

v terénních programech i kontaktním centru. Pragmatické, technické cíle má dva: 1/ rozšířit 

dosah služby a 2/zintenzivnit práci s jednotlivými klienty.  

 

Ad 1/ Rozšířit zásah  

Návratnost stříkaček dlouhodobě, v rámci již etablované, standardní služby, je více než 94 %. 

To je vynikající číslo, svědčící o dobré práci. Laika může napadnout: ano, ale co těch zbývajících 

6 %, není to riziko? To je legitimní otázka, nicméně odpověď je, že to riziko sice je, ale velmi 

malé – v souvislosti s použitým injekčním materiálem bychom měli věnovat pozornost jinému, 

vážnějšímu riziku. 

 

                                                           
1 Rhodes, T et al. (2006) Prevalence of HIV, hepatitis C and syphilis among injecting drug users in Russia: a 

multi‐city study. Addiction. 2006, 101 ,2, s.252-266 
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Skutečnost je totiž taková, že těch 5-6 jehel ze 100, které se nevrátí, bylo vydáno poučeným 

uživatelům, které se již podařilo pracovníkům služby kontaktovat a motivovat k výměnám 

(jinak řečeno těch, o kterých již víme a kteří se službou spolupracují). Tito klienti tedy již ví o 

výhodách bezpečného aplikování, včetně zacházení s odpadem – totiž že použité jehly je 

nejlepší vyměnit, a když to není možné, tak odhodit do směsného odpadu, ideálně v nějakém 

tvrdém obalu, např. v plastové láhvi (i když by samozřejmě bylo naivní se domnívat, že tento 

postup je vždy důsledně dodržen).  

 

Nicméně větší riziko přesto představují spíše ti, o kterých dosud nevíme. Ti, kdo ještě službou 

zachyceni nebyli, třeba proto, že pracovníci jsou plně vytížení (přetíženi?) základními 

aktivitami a nemají čas na monitoring terénu a informování potenciálních klientů o nabízené 

službě. Přitom právě informovanost o službě je jeden z doložených klíčových aspektů míry 

jejího využívání a maximalizace její prospěšnosti pro komunitu. 

 

Ad 2/ zintenzivnit klientskou práci 

Druhým plánem je nikoliv nabídnout novou službu, ale novou kvalitu služby – navýšit počet 

kontaktů i počet konzultací, např. v podobě možnosti komplexnější práce s klientskou 

zakázkou i většího doprovázení klientů v rámci sítě sociální pomoci.  
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Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období   

 

Rok 2018 

 

Klíčovým úkolem v počátečním období bylo přijetí a zapracování nových pracovníků do obou 

částí projektu. Ty bylo třeba seznámit s chodem programů, seznámit je s podobami sociální 

práce a také vyřídit potřebné formality, aby mohli poskytovat celou paletu nabízených služeb 

(např. zdravotní průkaz).  

 

V rámci terénních programů došlo k prodloužení pracovní doby a rozšíření geografického 

záběru programů do dosud neobsluhovaných lokalit (s důrazem na monitoring a terénní práci 

ve vyloučených lokalitách).  

 

Počet klientů a v rámci terénních programů vykázaných výkonů sumarizuje následující tabulka:  
 

Tabulka: Statistiky klientů a výkonů za sledované období(Terénní programy) 

Terénní programy 2018 2019 2020 

Počet klientů 112   

Vydané injekční stříkačky 9610   

Distribuce HR materiálu 834   

Kontakty 878   

Screening infekčních chorob 7   

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 22   

Počet prvokontaktů 68   

Informační servis 176   

Sociální práce 16   

Individuální poradenství 52   

Zdravotní ošetření 97   

Krizová intervence 3   

 

 

Kvantitativní indikátory komentuji v následující kapitole, zde lze upozornit především na 

navázání kontaktů s 66 novými klienty ze skryté populace, kteří předtím nebyli v kontaktu 

s žádnou službou (se všemi benefity včasného (nebo alespoň neoddalovaného) řešení jejich 

životní situace pro ně samotné i společnost (v rámci obou aktivit došlo mj. za uplynulý rok ke 

14 prvozáchytům VHC).    
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I v případě Kontaktního centra se projektové aktivity rozjížděly pozvolna. Centrum nabízelo 

obdobné portfolio dílčích sociálních a zdravotních služeb jako terénní programy, přehled 

jednotlivých výkonů zachycuje následující tabulka:  

 

Tabulka: Statistiky klientů a výkonů za sledované období 

Kontaktní centrum 2018 2019 2020 

Počet klientů 35   

Vydané injekční stříkačky 9381   

Distribuce HR materiálu 358   

Kontakty 807   

Screening infekčních chorob 2   

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 7   

Počet prvokontaktů 35   

Informační servis 402   

Sociální práce 142   

Individuální poradenství 5   

Zdravotní ošetření 51   

Krizová intervence 3   
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Rok 2019  

 

Na rozdíl od minulého „startovního“ roku, kdy chvíli trvalo, než došlo k zaškolení a přípravě 

pracovníků, byly v celém tomto roce projektové služby poskytovány již naplno.  

 

Základním prvkem zůstaly výměny injekčních stříkaček, které zůstávají prvotním impulsem pro 

kontakt. O rizicích sdílení jehel existuje přece jen širší povědomí – o dalších možnostech šíření 

infekce či zdravotních problémů už méně. Proto když je navázána alespoň trochu intenzivnější 

spolupráce nad rámec „mechanické“ výměny, snaží se pracovníci o další edukaci v této oblasti 

(rizika sdílení nástrojů na přípravu drogy, sdílení dezinfekčních tamponů, poučení o správném 

postupu dezinfekce – tj. ošetřit místo před vpichem, nikoliv po něm atp.). 

 

Pokud se spolupráce posune ještě do další fáze, snaží se pracovníci motivovat klienty k testům 

na infekční choroby a v případě pozitivního nálezu mu předávají informace o možnostech 

léčby, případně mu zprostředkují kontakt na specializovaného lékaře.  

 

Při informacích o možnostech léčby žloutenky typu C je kladen důraz na komplexní, objektivní 

informovanost klientů, kdy stále přetrvávají obavy z dlouhodobé léčby s řadou nepříznivých 

vedlejších účinků. V současné době se jedná o výrazně kratší terapii (v řádu týdnů) 

s minimálními negativními projevy.  

 

Projekt umožňuje i další činnosti vzhledem ke komplexnější pomoci klientovi – v případě 

navázání dobrého kontaktu bývá vyplněn in-come dotazník pro zhodnocení klientovi životní 

situace a zmapování jeho potřeb (od podrobnosti o užívání návykových látek a mapování 

rizikového chování, přes zdravotní a bytovou oblast, oblast zaměstnání až k dalším, 

konkrétním oblastem potřeb, ve kterých by mohl mít zájem využít podporu služby (vyřízení 

osobních dokladů, orientace na trhu práce, hospodaření a finance, rodičovské a jiné 

kompetence, rozpoznání rizik protizákonného chování a jiné). 

 

Klienti mohou mít potíže při hledání práce, např. plynoucí ze záznamu v rejstříku trestů. Větší 

časová dotace umožnuje intenzivnější práci i v této oblasti, doprovázení, společné hledání 

v internetových nabídkách nebo spolupráce s Poradenským centrem.  

 

Počet klientů a v rámci terénních programů vykázaných výkonů sumarizuje tabulka na 

následující straně: 
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Tabulka: Statistiky klientů a výkonů za sledované období 

Terénní programy 2018 2019 2020 

Počet klientů 112 150a (262)  

Vydané injekční stříkačky 9610 66616  

Distribuce HR materiálu 834 3569  

Kontakty 878 3718  

Screening infekčních chorob 7 30  

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 23 92  

Počet prvokontaktů 68 90  

Informační servis 176 840  

Sociální práce 16 51  

Individuální poradenství 52 247  

Zdravotní ošetření 97 293  

Krizová intervence 3 8  

a) Celkem v roce 2019 zapojeno 195 klientů, z toho v daném roce nových/jedinečných bylo 150 

 

Působení v rámci druhé klíčové aktivity – kontaktního centra – byla částečně ovlivněna 

stěhováním centra na novou adresu v půli roku. Byl zaznamenám poměrně výrazný pokles 

návštěvnosti, část dosavadních klientů začala využívat služeb jiných zařízení, mj. i nového 

kontaktní centra DROM v Bratislavské ulici. 

 

Přehled počtu klientů a výkonů ve sledovaném období ukazuje následujíc tabulka: 

 

Kontaktní centrum 2018 2019 2020 

Počet klientů 35 116a (151)  

Vydané injekční stříkačky 9381 36022  

Distribuce HR materiálu 358 1104  

Kontakty 807 2348  

Screening infekčních chorob 2 22  

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 7 73  

Počet prvokontaktů 35 116  

Informační servis 402 1415  

Sociální práce 142 134  

Individuální poradenství 5 241  

Zdravotní ošetření 51 127  

Krizová intervence 3 0  

a) Celkem v roce 2019 zapojeno 143 klientů, z toho v daném roce nových/jedinečných bylo 116 
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Rok 2020 

V předchozích dvou letech slibně rozjetý výkon projektu zkomplikovala omezení v souvislosti 

s pandemií covidu-19. Od 16. března byla v K-centru (KA2) preventivně omezen provoz 

kontaktní místnosti a přestaly být poskytovány některé služby (hygienický servis, testování na 

infekční choroby atp.). Pracovníci se snažili zachovat kontinuitu kontaktu s klienty alespoň 

provozem přes výdejní okénko. To bylo klienty využito k přebírání HR materiálu, rychlému 

individuálnímu poradenství, informování se o aktuální dostupnosti navazujících služeb či 

provozní době dalších institucí a úřadů a situačně i pro získání protiepidemických ochranných 

pomůcek. Dočasně pozastavený hygienický servis byl operativně díky projektu částečně 

nahrazen výdejem hygienických balíčků: 

 

Když to začalo, tak jsme nevěděli, jak moc je to infekční, jak moc se na to umírá, kdo to všechno 

má… a jelikož jsme neměli ty ochranné prostředky, tak jsme omezeli kontakt s jednotlivým 

klientem, zavřeli kontaktní místnost, kde se ti klienti mohli zdržovat…jako teď je ta situace co 

se týče promořenosti vlastně daleko horší, ale my už máme informace, ochranný prostředky, 

máme postupy, jsme si jistí, získali jsme jistotu jako organizace, jsme snad schopní to předat 

pracovníkům, že tomu můžou taky věřit, že to takhle funguje, že to může fungovat 

 

K částečnému zmírnění došlo 14. dubna, kdy byla obnovena možnost praní prádla, od 8. 

května pak došlo k opětovnému otevření kontaktní místnosti a na ni navázaných služeb 

(hygienický a potravinový servis, využití PC a telefonu, základní zdravotní ošetření a testování 

na infekční onemocnění včetně testování na přítomnost protilátek COVIDu-19 atp.).  

 

Po letním obnovení provozu se situace opět zkomplikovala s příchodem druhé, podzimní vlny 

pandemie covid-19. V říjnu a listopadu opět došlo k omezení provozu kontaktní místnosti a 

s ní spojených služeb. Naštěstí alespoň jedna z klíčových služeb, výměna injekčního materiálu 

a parafernálií, mohla být zachována, spolu s individuálním poradenstvím, poskytováním 

aktuálních informací o vývoji proticovidových opatření a poskytování ochranných 

protiepidemických pomůcek pomůcky (dezinfekce na ruce, roušky, rukavice).  

 

Terénní programy (KA1) byly z podstaty věci omezeními ovlivněny méně, na straně rozsahu 

nabízených služeb v podstatě minimálně, limit spočíval pouze v nutnosti zkrátit dobu kontaktu 

s jednotlivými klienty, resp. v celkovém utlumení života v ČR. Pokračoval monitoring nových 

lokalit se zvláštním zřetelem na intenzivní práci ve vyloučených lokalitách. Díky projektu bylo 

možné udržet rozšířenou provozní dobu terénních programů 7 dní v týdnu (celkově 57 hodin 

týdně), přičemž je služba každý den dostupná i ve večerních hodinách. 

 

V tabulkách počtu klientů a výkonů (viz níže) je v posledním roce patrný pokles, který je 

primárně podložen právě zmíněnými covidovými omezeními. Souvisel jak s uzavřením 

kontaktní místnosti KC, tak i s uzavřením či omezením úředních/provozních hodin navazujících 
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služeb, institucí či úřadů (klientům nebylo třeba poskytovat takový penzum asistence jako za 

běžného provozu těchto zařízení). Pravděpodobně se – minimálně v rovině počtu klientů i 

výkonů, projevil i vliv v loňském roce vzniklého kontaktního centra DROM a také zařízení 

akutně vzniklých v reakci na covidovou pandemii („mokré“ denní centrum pro lidi bez domova 

na Vlhké ulici, stanové městečko „Na Střeláku“ u Anthroposu nebo lůžkové covidové 

karanténní centrum v kasárnách v Židenicích).  

 

Tabulka: Statistiky klientů a výkonů za sledované období (Terénní programy) 

Terénní programy 2018 2019 2020 

Počet klientů 112 150a (262) 44 b (306)  

Vydané injekční stříkačky 9610 66616 46600 

Distribuce HR materiálu 834 3569 2322 

Kontakty 878 3718 2347 

Screening infekčních chorob 7 30 5 

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 23 92 16 

Počet prvokontaktů 68 90 6 

Informační servis 176 840 733 

Sociální práce 16 51 31 

Individuální poradenství 52 247 65 

Zdravotní ošetření 97 293 35 

Krizová intervence 3 8 2 

a) Celkem v roce 2019 zapojeno 195 klientů, z toho v daném roce nových/jedinečných bylo 150 
b) Celkem v roce 2020 zapojeno 122 klientů, z toho v daném roce nových/jedinečných bylo 44. 

Tabulka: Statistiky klientů a výkonů za sledované období (Kontaktní centrum) 

Kontaktní centrum 2018 2019 2020 

Počet klientů 35 116a (151) 25b (176) 

Vydané injekční stříkačky 9381 36022 22097 

Distribuce HR materiálu 358 1104 679 

Kontakty 807 2348 1024 

Screening infekčních chorob 2 22 21 

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 7 73 30 

Počet prvokontaktů 35 116 25 

Informační servis 402 1415 1034 

Sociální práce 142 134 68 

Individuální poradenství 5 241 117 

Zdravotní ošetření 51 127 103 

Krizová intervence 3 0 1 

a) Celkem v roce 2019 zapojeno 143 klientů, z toho v daném roce nových/jedinečných bylo 116 

b) Celkem v roce 2020 zapojeno 71 klientů, z toho v daném roce nových/jedinečných bylo 25 
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Plnění kvantitativních indikátorů  

 

Cílem projektu bylo zasáhnout 480 osob, z toho 60 účastníků s nebagatelní podporou (tedy 

v souhrnu více 40 hodin práce s daným klientem). V rámci dílčích klíčových aktivit byly 

stanoveny tyto indikátory: 

 terénní programy = využívání služby celkově 260 osob, z toho nebagatelní podpora 10, 

navýšení počtu výměn jehel min. o 5 %, nárůst počtu kontaktů min. o 10 %  

 kontaktní centrum = využívání služby 160 osob, z toho nebagatelní podpora 50, nárůst 

výměny jehel o 14 %, počet konzultací v rámci projektu 950  

 

Plnění stanovených indikátorů v průběhu projektu souhrnně ukazuje následující tabulka:  

 

Tabulka: Plnění kvantitativních ukazatelů ve sledovaném období 

 Plán 
referenční 

stav* 2018 2019** 2020** 

TERÉNNÍ PROGRAMY  

Využívání služby 260 - 112 150 (262) 44 (306) 

 z toho nebagatelní 10 - 1 5 (6)  10 (16) 

Výměny jehel celkem +5 % 
101.925 

(-) 
112.783 
+ 11 % 

174.516 
+ 71 % 

259.023 
+154 % 

 z toho v rámci projektu - - 9610 66.616 46.600 

Počet kontaktů +10 % 
5158 

(-) 
7119 

+ 38 % 
9970 

+ 93 % 
10780 

+108 % 

 z toho v rámci projektu - - 878 3718 2347 

KONTAKTNÍ CENTRUM  

Využívání služby 160 - 35 116 (151) 25 (176) 

 z toho nebagatelní 50 - 2 22 (24) 22 (46) 

Výměny jehel celkem + 14 % 
122.331 

(-) 
142.704 
+ 17 % 

106.514 
- 13 % 

120.208 
- 2 % 

 z toho v rámci projektu - - 9.381 36.022 22.097 

Počet konzultací 950 - 178 587 (765) 344 (1109) 

CELKOVĚ (TP + KC)  

výměny jehel 
 224.256 

(-) 
255.487 
 + 14 % 

281.030 
 + 25 % 

379.231 
+ 69 % 

počet klientů v projektu 480  147 266 (413) 69 (482) 

- z toho nebagatelní 60  3 27 (30) 32 (62) 

* Jako referenční stav je brán průměr z posledních tří let, které předcházely spuštění projektu (2015-2017) 

** Čísla v závorkách uvádějí kumulativní stav za celou dobu trvání projektu 

 

Protože referenční stav nebyl v projektové dokumentaci jednoznačně vymezen, byl z důvodu 

sezónních/meziročních výkyvů jako takový určen průměr z výkonů služby vykázaných 



     
 

15 
 

v posledních tří letech před spuštěním projektu (jednotlivé hodnoty referenčních stavů jsou 

uvedeny ve třetím sloupci tabulky výše).  

 

Po prvním částečně rozjezdovém roce se služba výborně rozjela, takže z hlediska její 

výkonnosti je jen škoda, že třetí rok ovlivnila probíhající pandemie covidu-19. Požadované 

kvóty klientů s nebagatelní podporou se podařilo naplnit, u těch s nebagatelní podporou se to 

podařilo u terénních programů, v K-centru se to těsně nepodařilo (48 místo 50). Plán navýšení 

počtu konzultací (+950) se splnit podařilo. 

 

Z hlediska navýšení počtu výměn jehel a HR materiálu: v terénních programech byl plán 

překročen v každém roce projektu, v roce 2020 dokonce velmi masivně, více než 

třicetinásobně oproti zadání.  V kontaktním centru byl plán splněn v prvním roce, v dalších 

dvou nikoli, ale v obou letech to mělo objektivní příčiny. Zde mám za to, že projektové 

stanovování kvót pro obě navzájem propojené aktivity separátně postrádá smysl. Podstatné 

je, že v součtu výměn jehel v rámci obou klíčových aktivit došlo v každém roce k výraznému 

navýšení předprojektového stavu a proto považuji tyto kvóty z faktického hlediska za splněné 

(vše detailněji komentuji v souhrnném hodnocení projektu).    
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Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám 

 

Za rok 2018 

 

Jak napovídají statistiky a komentář k nim v předchozí kapitole, projekt je solidně 

nastartovaný, nicméně některé dílčí indikátory bude třeba v následujícím roce dohnat.  

 

K ověření kvalitativních posunů byly v tomto i sesterských projektech zvoleny Matice 

soběstačnosti. Konkrétně v tomto případě se však vyskytly potíže při sbírání dat, které 

vycházejí jak ze specifik harm reduction filozofe, tak z celkové povahy předmětné cílové 

skupiny. 

 

Obzvlášť patrné je to na terénních programech, kde získat klienta pro spolupráci a opakované 

vyplnění Matic je krajně obtížné. Matice byly získány od 3 klientů – od jednoho jsou k dispozici 

tři měření, u zbývajících jen dvě. Jeden klient se zlepšil o 3 stupně, jeden zůstal stabilní a jeden 

se výrazně zhoršil. Průměrné hodnoty všech měření uvádí následující graf, který má nicméně 

kvůli malému výzkumnému vzorku jen omezenou vypovídající hodnotu (grafy jednotlivých 

klientů jsou k nahlédnutí v příloze č.1/2018).  

 

Graf: Průměr všech klientů 2018 – 2 měření (Terénní programy) 

 
 

Původně bylo více klientů zařazeno, ale vypadávali a měnili názor na ochotu zapojit se do 

výzkumu (nikoliv do služby jako takové!), u množství z nich bylo jen jedno měření. Pro 

1

2

3

4

5

PRŮMĚR VŠECH 2018
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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pracovníky je nereálné, aby se pokoušeli dělat Matice se všemi klienty, protože předem nelze 

v podstatě odhadnout, s kým se vztah na bázi jeho motivací a životních možností prohloubí a 

kdo ze služby vypadne nebo kdo zůstane v době trvání projektu jen u primární služby, tedy 

čistě výměně, bez motivace či zájmu o její prohloubení (i když je to pro výzkum omezením, bez 

takto nastavené nízkoprahovosti by služba měla příliš vysoký práh a její využívání by 

pokleslo…).  

 

O něco lepší metodologická situace byla – z povahy věci logicky – v případě kontaktního 

centra. Zde byly Matice soběstačnosti získány od 11 klientů, (z toho u 10 dvě měření, jen u 

jednoho se podařilo naměřit hodnoty třikrát). Průměrné hodnoty za celý soubor zachycuje graf 

níže (grafy jednotlivých klientů k nahlédnutí v příloze č.2/2018). 

 

Graf: Průměr všech klientů 2018 – 2 měření (Kontaktní centrum) 

 
 

Graf zachycuje dvě měření/administrování Matic soběstačnosti (hodnoty prvního měření 

znázorňuje modrá křivka, druhého s odstupem týdnů křivka červená). Na svislé ose jsou 

vyneseny hodnoty soběstačnosti od „1- nesoběstačný“, po „5-zcela soběstačný“ v dané 

oblasti. Tedy čím je bod výše, tím větší soběstačnost klienta v dané oblasti reprezentuje 

(návazně tedy čím je výš celá křivka jednotlivého měření, tím je celkové situace klienta lepší).  

 

Z celkového souboru se situace 8 klientů zlepšila (z toho ve 2 případech výrazně, v souhrnu o 

více než 6 stupňů ve více oblastech), 1 klient zůstal stabilní a u 2 došlo ke snížení soběstačnosti 

(z toho u jednoho výrazně, o devět stupňů).  

 

1

2

3

4

5

PRŮMĚR VŠECH 2018
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný



     
 

18 
 

 

Vzhledem k omezením, daným pomalejším rozjezdem projektové části služby je předčasné 

hodnotit míru naplněné cílů projektu. Služba splnila základní indikátory, ty kumulativní zatím 

naplňovány nejsou. Jeden z dílčích záměrů – tedy rozšíření působnosti služby do dosud 

neošetřených oblastí se daří, stejně jako navýšení statistik výměn HR materiálu. Dostupná data 

z Matic soběstačnosti dokládají pozitivní přínos projektových aktivit. 

 

Konkrétnější závěry – s očekáváním rozjezdu projektových služeb naplno – budu schopen 

formulovat v příští zprávě.   
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Za rok 2019 

 

Z hlediska kvantitativních indikátorů se potvrdil předpoklad z minulého roku, že nižší čísla jdou 

na vrub rozjezdu projektu a vykazované statistiky se v tomto roce výrazně zlepšily. Jediným 

limitem zůstává pokles výměn v kontaktním centru (celkově -13 % ve srovnání s referenčním 

stavem).  

 

Tento pokles má nicméně objektivní příčiny – v půli roku došlo ke stěhování z původní, 

dlouhodobě zavedené adresy (Vídeňská 3), na adresu novou (U červeného mlýna 1). Nové 

umístění je dál od centra než původní – navíc v mezidobí se rozjela činnost nového 

kontaktního centra s obdobnými službami, které sídlí na Bratislavské 41, tedy opět blíž jak 

centru města, tak i vyloučeným lokalitám. Část původní klientely se proto přesunula právě 

sem.  

 

Je však třeba upozornit na fakt, že celková výkonnost celého projektu navzdory těmto 

omezením opět vzrostla – celkový počet výměn (za obě klíčové aktivity dohromady) se zvýšil 

o 25 % proti referenčnímu stavu. V tomto smyslu nejde o dvě oddělené, nýbrž naopak 

propojené aktivity, „spojené nádoby“, kdy limity na straně jedné jsou nahrazeny zvýšeným 

výkonem v rámci druhé aktivity (platilo to tak historicky před startem projektu, platí to i za 

jeho trvání).  

 

Přibylo nejen výměn, došlo i k velkému nárůstu počtu konzultací oproti minulému roku 

(celkově již splněno 765 z plánovaných 950) a především k masivnímu nárůstu kontaktů 

v terénní práci (přírůstek +93 % oproti referenčnímu stavu). 

 

Kromě zasažení většího území i větší části cílové skupiny tím roste možnost proaktivní práce 

s klientskými zakázkami (viz kazuistika v příloze č.1/2019, které ukazuje proces postupného 

získávání klienta a „nabalování“ a rozšiřování klientské zakázky…). 

 

Intenzivnější práce je patrná i z výrazného nárůstu statistik dílčích výkonů, jako je individuální 

poradenství, informační servis (viz tabulky na str. 11).  
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Za rok 2020 

 

Výkon K-centra v covidovém roce 2020 stačil na naplnění celkových požadovaných kvót 

z hlediska počtu klientů i výkonů, nicméně statistiky za předchozím rokem znatelně zaostaly, 

zvláště v individuální práci:   

 

ten covid nás nijak extra neovlivnil, ty čísla, co jsme měli mít, tak jsme naplnili…Ale myslím, že 

kdybysme jeli jako minulej rok (pozn. bez covidových omezení), tak bysme těch klientů měli 

ještě víc a měli bysme i víc splněných hodin (pozn. nebagatelní podpory) ...i té poradenské 

práce… 

 

Omezení v souvislosti s pandemií ovlivnila i terénní programy, nicméně ne zásadním 

způsobem, což je dáno charakterem služby. Ta mohla pokračovat kontinuálně. Na jaře jisté 

omezení spočívalo v limitování délky kontaktu s jedním klientem, na podzim, když už bylo 

k dispozici více informací o doporučených protiepidemických postupech, mohla být doba 

kontaktu – i s využitím nyní již dostupných ochranných pomůcek – zase prodloužena na 

předcovidovou úroveň.  Základní služby (výměna parafernálií a hygienických balíčků) tedy byly 

poskytovány kontinuálně, možnosti navazující práce s klienty byly omezeny:  

 

Možná se to projevilo na té individuální práci, případně na těch výkonech, který zaberou víc 

času nebo vyžadují větší prostor, jako je třeba testování …takže kdybych měla říct oproti stavu 

předtím, tak jsme měli omezenou možnost využívat plnej rozsah služeb, ale nebyl ten kontakt 

úplně přerušen 

 

Vzhledem k tomu, že jistou informační „dezorientaci“ bylo možné pozorovat i významné části 

majority, dílčím omezením bylo i to, že část již tak zkrácené doby možného kontaktu 

s jednotlivým klientem bylo třeba věnovat tématu covidu-19: 

 

A je pravda, že část času, kterej by se mohl věnovat něčemu jinýmu, zabrala ta část 

s vysvětlováním ochranným pomůcek a bezpečnosti… Že to bylo nějakou dobu jen o tom, 

vysvětlovat jim proč potřebujeme, aby měli roušku…i ta opatření celkově jim vysvětlovat…  To 

téma hodně prosáklo do tý práce a muselo předcházet těm běžným tématům...vysvětlit jim, že 

je to nutný a bez toho to nejde… 
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Souhrn (celkové hodnocení projektu) 

 

Celý projekt hodnotím jako jednoznačně úspěšný (přičemž nebýt covidové pandemie, byl by 

jeho úspěch ještě výraznější).  Stanovené kvóty klientů a nárůstu výkonů byly splněny – 

s výjimkou požadavku na 14% zvýšení počtu výměn v K-centru. To však považuji za 

nepodstatné, protože výkon v tomto parametru je v rámci obou klíčových aktivit vzájemně 

provázaný a celkový výkon služby vyjádřený počtem výměn jehel a dalšího HR materiálů se 

výrazně zvýšil. Mám za to, že v případném obdobném projektu v budoucnu by stálo za to 

nestanovovat dvě separátní kvóty.    

 

Za mě ten hlavní přínos byl ten, že se mohl terén rozšířit prostorově...teda expandovat do času 

a prostoru… což se potvrdilo, že má smysl… Že ti klienti tady jsou a že by tu službu využili. Tím, 

že vzniklo nový KC DROM, tak to vytáhlo něco z toho našeho K-centra klasickýho, když jsme se 

stěhovali… Ale když to vezmu v součtu, ty dvě služby dohromady, tak ony konstantně rostly… … 

To co Terén měnil navíc, to ubývalo Káčku….  

 

Bohužel úspěch v rovině výměn (zvláště téměř 70% navýšení výměn v terénu v posledním roce 

projektu je impozantní) nemohl být vlivem covidových omezení v roce 2020 přetaven ve 

výraznější nárůst intenzivnější klientské práce – protože výměna by ideálně měla sloužit jako 

incentiva v rámci (prvotního) kontaktu, po jehož navázání či prohloubení je snadnější 

motivovat klienta k méně rizikovému chování, snaze o stabilizaci či zlepšení své situace, 

informovat ho možnostech navazující léčby a výhledově i omezení užívání či abstinenci.   

 

Výkon služby v druhém roce projektu ukázal, že taková intenzivní práce má svůj přínos. Díky 

zvýšeným kapacitám projektu mohli klienti více využívat asistencí, které se ukázali jako velice 

přínosné při řešení jejich konkrétních zakázek (jednání na Úřadu práce, OSPODu, vyjednávání 

ubytování v azylových zařízení, využití lékařských služeb atp.)  Rozšířena mohla být nabídka 

socioterapie s cílem posílit vztahy a sociální podporu klienta v jeho okolí a podporovat jej 

v léčbě či prevenci relapsu.  

 

Významným přínosem bylo rozšíření terénních programů: jednak probíhal monitoring nových 

lokalit, jednak se služba mohla stát dostupnější jejím rozšířením i na víkendy.  

 

 Myslím, že by měla i do budoucna smysl větší terénní práce v Brně, kdybysme na ni měli 

kapacitu (jako v tomto projektu), to je jasný..a určitě nám pomohla… že jsme si mohli vyzkoušet 

nedělat limity na distribuci injekčních stříkaček. To znamená umožnilo nám to trochu větší 

pokrytí tím injekčním materiálem, než nám umožňovaly ty standartní služby…dokonce jsme se 

tím už přiblížili těm standardům v počtu vydaných jehel na uživatele , který doporučuje WHO… 
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Již zmiňovaná nová „konkurence“ – ať už KC DROM nebo akutní covidová centra – se 

pravděpodobně podílela na nižších počtech klientů i výkonů, neměla však příliš vliv na 

množství výměn, protože v tomto typu služby KC Podaných rukou v Brně – i díky projektu – 

dominuje: 

 

Já ještě na doplnění, na základě našich schůzek: Tam jsou neporovnatelný objemy těch vydaných 

stříkaček. Ten DROM je soustředěnej spíš na ty ostatní služby a má proti Káčku a terénním 

programům zanedbatelnej počet vydaných stříkaček… To hodně saturujeme my, ten zdravotní 

materiál… 

 

Je třeba podotknout, že vztah mezi různými zařízeními podobného typu není striktně 

konkurenční – ve vztahu k těmto zařízením jde spíše o „sdílení“ podobného okruhu klientů než 

jejich přetahování, protože klientela těchto zařízení se do určité míry překrývá (jeden klient 

jde ráno do jednoho zařízení, odpoledne třeba do jiného).  V jiných segmentech klientely se 

pak zařízení mohou doplňovat – KC DROM je spíše nízkoprahovým zařízením pro uživatele 

drog z vyloučené lokality a uživatele drog a alkoholu, kteří se pohybují převážně v centru; do 

K-centra Podaných rukou chodí více dlouhodobí injekční uživatelé za specializovanější 

adiktologickou službou:  

 

(…) …do toho DROMU hodně chodí lidi, kteří se pohybují v centru, užívají třeba taky injekčně, 

ale ne tak masivně, nejsou to lidi co by užívali intravenózně na denní bázi… Vím, že tam chodili 

i takoví ti alko-pankáči… což pro nás byli lidi, kterým jsme už nastavovali trošku vyšší práh, 

abychom se víc mohli soustředit na ty lidi, na který my máme být specializovaní… Takže obě ty 

nízkoprahový služby mají do budoucna v Brně smysl…  

  

Službou doplňující výměnu jehel je i testování na hepatitis C (VHC). I výměny i testy směřují 

k zamezení šíření krví přenosných chorob, čímž jednak zmenšují riziko dlouhodobých 

zdravotních následků pro jedince, kteří se právě potýkají se závislostí, jednak šetří zdroje státu. 

Výzkumy2 potvrzují nákladovou efektivitu výměnných programů ve vztahu k odhalování krví 

přenosných chorob jako je hepatitis či HIV. Např. zabránění 1 nákaze žloutenkou typu C 

představuje úsporu několik stovek tisíc korun. 

 

Statistiku záchytů případů hepatitis typu C znázorňuje tabulka na následující straně: 

 

 

 

 

                                                           
2 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43107/9241591641_cze.pdf;jsessionid=BE91EDCFDD8892D
5AB9A0DA6AAEBA074?sequence=2 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43107/9241591641_cze.pdf;jsessionid=BE91EDCFDD8892D5AB9A0DA6AAEBA074?sequence=2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43107/9241591641_cze.pdf;jsessionid=BE91EDCFDD8892D5AB9A0DA6AAEBA074?sequence=2
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 2018 2019 2020 CELKEM 

TERÉNNÍ PROGRAMY  

Počet záchytů VHC celkem 22 22 9 53 

(z toho prvozáchytů) (12) (9) (3) (24) 

 z toho v rámci projektu 3 7 1 11 

(z toho prvozáchytů) (2) (4) (1) (7) 

     

KONTAKTNÍ CENTRUM  

Počet záchytů VHC celkem  0 8 0 8 

(z toho prvozáchytů) (0) (5) (0) (5) 

 z toho v rámci projektu 0 3 0 3 

(z toho prvozáchytů) (0) (2) (0) (2) 

     

CELKOVĚ (TP + KC)  

Počet záchytů VHC celkem  22 30 9 61 

(z toho prvozáchytů) (12) (14) (3) (29) 

 z toho v rámci projektu 3 10 1 14 

(z toho prvozáchytů) (2) (6) (1) (9) 

 

Služby v rámci obou klíčových aktivit byly žádané, terénní programy zasáhly nové lokality i 

nové klienty, posouzení jejího plného potenciálu však poněkud zastínila pandemie covidu-19. 

Část projektem navýšeným úvazků zůstane zachována a financována z nových zdrojů (Rada 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky).  
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Seznam příloh 

 

Příloha č.1/2020 – Kazuistika klienta Terénních programů v Brně  

 

Příloha č.2/2020 – Kazuistika klienta Kontaktního centra v Brně 
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Klientská kazuistika (terénní programy) 

 

Klientka, 24 let, žije v sociálně vyloučené lokalitě, užívá denně nitrožilně heroin, k tomu příležitostně 

pervitin, také injekčně. Službu využívá druhým rokem, potkáváme se cca jedenkrát týdně. V minulosti 

několikrát podstoupila substituční metadonovou léčbu, ale vždy se znovu vrátila k užívání. Osobním 

cílem dojednaným ve vzájemné spolupráci při uzavírání dohody o využívání služby bylo bezpečnější, 

méně rizikové užívání prostřednictvím získávání harm reduction (dále jen HR) materiálu.  

  

Výchozím cílem naší služby je snižování rizik jak u klientů samotných, tak i směrem k veřejnosti, proto 

jsme klientku i přes její dřívější snahy automaticky nesměřovali k abstinenci (i ona sama o to v dané 

chvíli nejevila zájem). Tuto výchozí zakázku jsme postupně rozšiřovali o informační servis k 

vydávanému materiálu, aktivně nabízeli další, jí dosud neužívaný, vždy s přihlédnutím k aktuální situaci 

a potížím klientky.  

 

Když např. klientka zmínila obavy z narůstajícího abscesu na pravé paži, kam si běžně aplikuje, 

zmapovali jsme jak míru závažnosti obtíží, tak postoje a možnosti klientky situaci řešit. Komplikací bylo, 

že klientka odmítala návštěvu lékaře. Na základě předchozích negativních zkušeností s odsudky za její 

chování, tedy za užívání drog, se vyhledání pomoci bála, zároveň pro ni byla překážkou i nutnost se 

objednávat nebo čekat během ordinačních hodin. I když jsme toto řešení (tj. vyhledání lékaře) vnímali 

jako nejlepší a klientce jsme jej doporučovali, nezůstávali jsme vzhledem k dosavadním zkušenostem 

s ní u nabízení jediné možnosti. Místo toho jsme zkoušeli hledat pro klientku schůdnější varianty, jako 

je např. návštěva zdravotní sestry v nízkoprahovém kontaktním centru, nabídka asistenčního 

doprovodu, provedení základního zdravotního ošetření s použitím mastí, kterou mají naši terénní 

pracovníci k dispozici atp. Klientku jsme tedy poučili o dostupných alternativách řešení situace, včetně 

možností řešení krizové situace při výrazném zhoršení stavu (kdy už volat RZS, kde nalézt nepřetržitou 

lékařskou pomoc, kdy a jak může v případě potřeby kontaktovat naši službu apod.). V rámci prevence 

vzniku podobných potíží jsme klientku, jako každodenní injekční uživatelku, poučili jak o možnostech 

méně rizikových aplikačních míst na těle, tak i dostupných alternativ k injekčnímu užívání (šňupání s 

použitím vlastního šňupátka, užití kapslí, rektální aplikace), které jsou zejména v podobné situaci 

bezpečnější než aplikace nitrožilní. Klientka tak odcházela bazálně ošetřena a vybavena informacemi, 

jak svým zdravotním potížím předcházet a jak je řešit v případě jejich zhoršení.  

 

Při následných kontaktech jsme zjišťovali další vývoj situace. Ukázalo se, že klientka byla nucena 

vyhledat pohotovost. Pracovníci se doptali i na její zkušenost v lékařském zařízení a na vývoj celé 

situace. Klientka sdělila, že v nouzi a při nástupu abstinenčních příznaků využila povědomí o možnosti 

aplikovat do jiného místa na těle, což jí umožnilo situaci řešit a vyhledat pomoc. Ocenili jsme ji, že se 

rozhodla situaci řešit a že si v ní poradila. Jako zdroj dalších doplňujících informací jsme jí nabídli naši 

příručku pro injekční uživatele, což vzhledem k čerstvé zkušenosti o přínosnosti takových informací 

velmi uvítala. Nyní klientka pravidelně odebírá tištěné materiály a čtvrtletně vydávaný časopis pro 

uživatele, jejichž prostřednictvím se k ní dostávají další důležité informace. 

 

Naše práce v terénu je specifická a charakteristická principem „tady a teď“, kdy se snažíme vytěžit 

maximum z momentálního kontaktu a řešit to, s čím klient v danou chvíli přichází. Mnohdy se celá 
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interakce odehraje v průběhu několika málo minut. V průběhu kontaktů s klientkou jsme se snažili 

dobu kontaktu prodlužovat s cílem zjistit její další potřeby. Velmi se nám osvědčila reflexe jejího 

aktuálního rozpoložení a reakce a rozvedení témat, na která aktivně reagovala. Postupně se nám tak 

podařilo vytvořit atmosféru důvěry, udržet klientku v kontaktu po delší dobu a propojovat její 

potřeby s konkrétními možnostmi a nabídkou služby (společné hledání zakázek, revize osobního 

cíle).  

 

Prostřednictvím průběžných rozhovorů i dotazníku využívaného ke zhodnocení situace klienta jsme 

zjistili, že klientka nemá potíže s bydlením, v tomto ohledu že je soběstačná. Uvítala však materiální 

pomoc – kromě odběru hygienických balíčků jsme ji tedy zprostředkovali kontakt též na 

potravinovou banku a šatník provozovaný peer pracovníky. I díky tomu se jí daří udržet si alespoň 

nějaký kontakt a podíl na péči o dceru, která je momentálně svěřena do péče její matky. 

  

Na základě zjištění, že klientka střídá sexuální partnery, a ne vždy se chrání, jsme zacílili na tuto oblast 

a na motivaci klientky k testování. To bylo třeba dělat – podobně jako v případě poučení o rizicích 

nitrožilní aplikace – postupně, po krocích, protože předbíháním tempa klientky a nepatřičným tlakem 

bychom mohli přijít o její důvěru a v extrému s ní až zcela ztratit kontakt.  Klientku jsme tedy nejprve 

informovali a připravovali na to, co testování obnáší, kolik času zabere samotný úkon, jak prakticky 

probíhá (včetně ukázky), jaká onemocnění může odhalit, jaké výhody má jejich včasné zjištění a jak 

jsou případně léčitelná (včetně konkrétních zkušeností a osobních referencí do relevantních 

zdravotnických zařízení). Klientka tak věděla, co může očekávat a krok směrem k testování pro ni získal 

konkrétní obrysy a díky tomu tuto službu nakonec využila a pravidelně se při sexu chrání s využitím 

kondomů od nás. Průběžně toto téma otevíráme a úspěšně klientku motivujeme k pravidelnému 

testování. 

 

Obecně tedy vždy spolu s klienty zjišťujeme a vyhodnocuje jejich potřeby a domlouváme v jakém 

rozsahu je možné a reálné je řešit v rámci naší služby. Terénní pracovníci poskytují „první pomoc“ 

v první linii, v aktuální situaci klientů, umí je vyslechnout, respektovat jejich volbu a poskytnout jim 

podporu, a přitom je do ničeho netlačit, umí klienty vybavit základním přehledem o možnostech řešení, 

zorientovat je v síti služeb, a hlavně pracovat na jejich motivaci k pozitivní změně. Neklade si za cíl 

změnit vše naráz či způsobem, který je při pohledu zvenčí ideální, ale vychází z jeho reálných možností 

a hledá cesty, kde je možný alespoň dílčí posun. Díky tomu se daří udržet klienty v kontaktu, společně 

formovat reálné cíle a pracovat na nich. Tím podstatně snižujeme škody pro klienty i pro společnost 

do okamžiku, než je klient případně schopen stanovit si za cíl zásadnější změnu, např. abstinenci.   
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Klientská kazuistika (Kontaktní centrum v Brně) 

 

Klient užívá primárně pervitin, injekčně, cca třikrát týdně. Žije střídavě v bytě u známého a na chatce 

v zahrádkářské kolonii, s nízkým standardem bydlení, tj. bez přístupu k vodě či elektřině. O kontaktním 

centru se dozvěděl od kamaráda, jeho počáteční motivací byla možnost využití hygienického servisu. 

V rámci této služby umožňujeme klientům bez domova využít sprchu v našich prostorách (poskytujeme 

jim mýdlo, šampon a čistý ručník). Základním smyslem je pomoci klientům udržet si alespoň základní 

hygienický standard – ať už jako prevenci rozvoje zdravotních problémů (např. kožních nemocí), tak i 

zachování možností alespoň základních sociálních interakcí bez ostrakizace kvůli extrémně zanedbané 

hygieně. Do stejné kategorie služeb patří i možnost vyprat si u nás oblečení či si obstarat nové (resp. 

zánovní), přes charitní šatník Baltazar, se kterým spolupracujeme. Z důvodu nedostatku financí jsme 

klientovi do tohoto charitního šatníku vypsali poukaz.  

 

Díky nabízeným hygienickým službám se nám podařilo dostat klienta do pravidelného kontaktu a 

navázat s ním vztah. V jeho rámci se nám klient začal svěřovat se svými obavami, např. zmiňoval obavu 

ze vzniku abscesu. Poučili jsme jej o zásadách bezpečnějšího užívání, o komplikacích, které mohou 

nastat sdílením aplikačního náčiní či plynoucích ze špatné péče o žíly. K upevnění povědomí o jeho HR 

možnostech jsme mu dali k dispozici i naše brožury a letáky pro uživatele. Díky tomuto průběžného 

informování klient začal využívat službu výměny pravidelněji. Vyměňoval si jak injekční stříkačky, tak 

postupně i další aplikační materiál – filtry, mikrozkumavky eppendorf neboli „zuby“, sterilní vodu pro 

injekční užívání, alkoholové polštářky a škrtidlo. Začal též využívat námi poskytnutých mastí -  hlavně 

tedy Hirudoid, který slouží k péči o žíly, a dále mast Veral na namožené svaly. Zároveň jsme jej pobízeli 

ke zvážení alternativ k nitrožilní aplikaci, jako je šňupání či využití kapslí. 

  

V souvislosti s předanými informacemi o infekčních onemocnění (hepatitida C, B, syfilis a HIV), které 

klientovi při výměnách zprostředkováváme, se klient rozhodl nechat se na zmíněná onemocnění 

otestovat. Během samotného testování jsme s klientem rozebírali prevenci nakažení, příznaky a přenos 

konkrétních onemocnění, dopady na jeho zdraví a případnou léčbu. Klient poté zmínil, že nemá stálou 

partnerku. Bavili jsme se o zásadách bezpečného sexu – v této souvislosti klient začal využívat naši 

nabídku ochranných pomůcek (kondomy, lubrikační gely).  

 

Další složkou naší služby je základní zdravotní ošetření. Klientovi jsme většinou ošetřovali drobné 

oděrky a případně pohmožděniny. Vzhledem k jeho nyní již zafixovanému zodpovědnému přístupu 

k bezpečnému užívání se u něj neobjevují žádné jiné zdravotní komplikace. (V případě větších zranění 

klienty odkazujeme na příslušné obvodní lékaře nebo přímo na pohotovost.) 

 

Klienta jsme podporovali k alespoň příležitostné práci. Mohl využít náš průběžně aktualizovaný seznam 

nabídek práce, pomáhali jsme mu s psaním životopisu a umožnili mu reagovat na nabídky přes náš 

telefon či emailem přes náš počítač (ten u nás mohou klienti využít i k vyřizování sociálních a 

zdravotních záležitostí a kontaktu s blízkými). Schůzka proběhla úspěšně a klient získal pracovní místo. 

Domluvil se, že mu peníze budou chodit poštovní poukázkou. Klienti, kteří mají trvalé bydliště mimo 

Brno, ale v Brně žijí mohou využít možnosti doručování pošty na adresu kontaktního centra. Kvůli 

doručování peněz klient tuto možnost využil. Vyplnili jsme s ním potřebné formuláře a zařadili jej do 
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seznamu osob, kterým na KC bude docházet pošta. Využil také možnosti uložení důležitých písemností 

do jeho složky. 

 

Během spolupráce se klient zapojil do socioterapie, jejímž cílem je posílit, obnovit a udržet zájem o 

reálný společenský život a reálné vztahy v něm, popř. podpora v trvalé abstinenci, prevenci relapsu, a 

to prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních činností, které jsou zaměřeny na důležité oblasti života 

(v rámci naší služby jde např. o společné vaření, aktivní sportovní aktivity či sledování filmů a 

dokumentů se sociální, klientům blízkou tématikou). 

 

V rámci individuálního poradenství jsme s klientem probírali jeho zhoršující se psychické problémy, 

vyvěrající z jeho životní situace a projevující se v některých situacích jako agresivní chování. Jako reakci 

na klientův zájem situaci řešit jsme s ním probírali možnosti řešení – ambulantní léčba nebo léčba 

pobytová (psychiatrické léčebna nebo komunita).   

 

Ambulantní léčbu odmítl, sám vyhodnotil, že by na sezení nebyl schopný pravidelně docházet. Navíc 

na ulici průběžně potkává velké množství známých lidí, spoluuživatelů, kteří mu drogu nabízejí. Proto 

se rozhodl pro pobytovou léčbu v psychiatrické léčebně Červený Dvůr (zařízení specializované na 

ústavní léčbu závislostí). V rámci sociální práce jsme klientovi pomohli vyplnit potřebné dokumenty a 

napsat motivační dopis, který je k přijetí vyžadován.   

 

Klient byl do léčby přijat, bohužel po měsíci z ní vypadnul. Do bytu, ve kterém předtím příležitostně 

přebýval, už se nemohl vrátit. Pracovnice služby mu poskytla (pravidelně aktualizovaný) seznam 

ubytoven. Umožnili jsme mu ubytovny obvolat z našeho telefonu, ale nikdy volné místo nenašel. 

Poslední možností pro něj byla noclehárna, kterou nakonec využil. Klient byl dále nasměrován na denní 

centra, která poskytují mj. i jídlo. 

  

Po nějaké době pravidelného užívání a společných individuálních poradenstvích se znovu rozhodl pro 

léčbu. Klient se rozhodl pro PN Kroměříž, kde ještě nebyl. Před nástupem musel podstoupit detox. 

Detox chtěl podstoupit v Brně. Ze dvou možností, které v Brně jsou se rozhodl pro Bohunice. Do 

Bohunic si sám zavolal a poté s pracovnicí KC napsali email s žádostí o termín. Klient na detox nastoupil 

a v jeho průběhu byl s pracovnicí KC v telefonickém kontaktu. Při telefonických poradenstvích 

rozebírali nástup do PN Kroměříž, seznam věcí, které musí mít a průběh cesty, který ho čeká. Po detoxu 

klient do PN Kroměříž nastoupil. V současné době o něm nemáme další informace. 

  

Práce s tímto klientem dobře reprezentuje specifika práce s problematickou skupinou dlouhodobých 

nesocializovaných uživatelů drog. Jejich problémy vznikaly dlouho a jsou velmi komplexní, provázané 

(řešit či dokonce vyřešit naráz triádu „bydlení-práce-závislost“ je krajně obtížné i s naší pomocí). 

V intencích naší filozofie (harm reduction) je naším cílem i v rámci omezených možností minimalizovat 

dopady škody pro daného jedince i pro společnost – tedy pokud už není možná razantní změna 

k lepšímu, abychom dosáhli zlepšení situace alespoň v některých dílčích oblastech a ty ostatní abychom 

alespoň sanovali, aby nedocházelo k jejich zhoršování (a tím ke zvyšování nákladů na jejich řešení). 


