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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_052/0007754 
Identifikace žádosti (Hash):  f304xP 
Zkrácený název projektu:  D.R.P.O. - KPSVL – BRNO 
 
Anotace projektu: 

Projekt pomáhá cílové skupině – drogově závislým na území města Brna – formou odborného 

sociálního poradenství stabilizovat jejich životní situaci, motivuje drogově závislé k léčbě a 

řešení jejich situace; nabízí formu léčby, která podporuje deinstitualizaci klientů, ambulantní 

léčbu místo pobytové, pomáhá vytvářet pozitivní vzorce chování vzhledem k rodině, práci i 

trávení volného času. 

 

Délka trvání projektu: 

1.1.2018 – 31.12.2020 

 

Cíle projektu (+ kvantitativní indikátory):  

Hlavním cílem projektu je motivovat a stabilizovat klienta tak, aby nedošlo k rozvoji následné 

krize a hospitalizaci, do 31. 12. 2020 projekt nabídne podporu a pomoc v léčbě závislosti 513 

(z toho 63 nebagatelním) klientům. 

 

Specifické cíle: 

1) stabilizovat klienta v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální 

terapie a poradenství (60 % osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v 

kontaktu s psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře. 

 

2) motivovat klienta k minimalizaci rizik a řešení závislosti a nástupu do substituční terapie 

(nejméně 12 klientů se díky projektu zapojí do substituční léčby. 

 

Typy aktivit: 

rozšíření Terapeutického centra v JMK (v době trvání projektu celkem 70 osob, z toho 10 

nebagatelních) s cílem zvýšit kapacitu nabídky ambulantní léčby jako náhrady za (dražší) 

hospitalizaci (sociálně-psychologický přínos pro klienta; ekonomický přínos pro 

komunitu/společnost). 

 

mailto:jbrenza@seznam.cz
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rozšíření Terapeutického centra na Bratislavské (v době trvání projektu podpoří celkem 280 

osob z CS) s cílem umožnit intenzivnější terénní i ambulantní práci s CS a mírnit tak škody 

způsobené závislostí. 

 

rozšíření Centra poradenství v Brně (v době trvání projektu podpoří celkem 117 osob (z toho 

27 nebagatelních) z CS, kteří se léčí ze závislostí a zároveň projevují násilnické sklony. Tato 

registrovaná sociální služba nabízí poradenství závislým klientům, jejichž komplikujícím 

faktorem je násilí, často násilí domácí nebo sexuální. 

 

rozšíření Doléčovacího centra v Brně (v době trvání projektu podpoří celkem 46 osob (26 

nebagatelních) z CS, kde komplikujícím faktorem je propuštění z léčby, duální diagnóza a 

případně těhotenství/mateřství. 
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Metodologie evaluace 

 

Design evaluace 

Longitudinální neexperimentální design, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody.  

 

Metody: 

Matice soběstačnosti, administrované ideálně 3x („vstupní“, „průběžná“, „výstupní“)  

 

Analýza dokumentů (např.): 

 vyhodnocení posunu v individuálních (terapeutických) plánech 

 klientské záznamy 

 monitorovací listy 

 záznam počtu kontaktů/intervencí/výkonů 

 záznam počtu klientů v substituci 

 

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) 
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Východiska a cíle projektu 

 

Projekt má za cíl spolupodílet se na řešení problému sociálního vyloučení osob žijících v Brně, 

kteří zároveň projevují znaky drogové závislosti a/nebo patří mezi problémové uživatele 

drog. 

 

Všechny projektové aktivity navazující na již poskytované standardní služby. Ty jsou většinou 

již plně etablované v brněnském systému sociální práce, snad jen s výjimkou relativně 

nového metadonového programu (součást klíčové aktivity č.2, viz níže), který začal fungovat 

teprve v roce 2013. 

 

Projekt si klade za úkol omezit "zbytečné" hospitalizace osob – tedy v indikovaných 

případech nahradit pobytovou léčbu výrazně levnějšími a pro klienta mnohem méně 

potenciálně zatěžujícími ambulantními formami pomoci. Jde o případy, kdy se lidé potýkající 

se s drogami léčit chtějí, ale nechtějí absolvovat pobytovou léčbu nebo ji již mají za sebou. 

Motivů k odmítání pobytové léčby může být několik – kromě psychologických preferencí a 

bariér (např. se za léčbu stydí ve své komunitě) může jít i o pragmatická omezení, plynoucí 

např. z limitující socio-ekonomické úrovně, která jim neumožnuje absolvovat hospitalizační 

léčbu, protože by v mezidobí mohli přijít o práci či by jim hrozilo odebrání dětí do ústavní 

péče (neměli by je komu svěřit).  

 
Projekt Komplexní péče zahrnuje čtyři dílčí aktivity, 4 zapojená pracoviště: 

1) Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji 
2) Terapeutické centrum na Bratislavské ulici 
3) Centrum poradenství v Brně 
4) Doléčovací centrum v Brně 

 
V rámci každého tohoto pracoviště má zapojení do projektu umožnit zkvalitnění doposud 

poskytované služby. Tedy i když jsou stanoveny i kvantitativní indikátory (přírůstek klientů, 

přírůstek výkonů) především jde o navýšení časové dotace na jednoho klienta, což má 

umožnit proaktivní sociální práci, na rozdíl od dosavadního spíše reaktivního přístupu. Ten 

umožňoval spíše jen „sanaci“ primárních problémů než jejich aktivní, systémové řešení, u 

kterého je větší pravděpodobnost, že bude častěji dlouhodobě udržitelné (se všemi 

průvodními benefity jak pro klienta samotného, tak pro komunitu, město či státní rozpočet).   

 
 
Ad 1) Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji (TC JMK) 
Působnost v celém Brně, s výjimkou vyloučených lokalit, na které se zaměřuje aktivita č.2, TC 

Bratislavská (viz níže). Hlavním cílem projektu je motivovat a stabilizovat klienta tak, aby 

nedošlo k rozvoji následné krize a navazující hospitalizaci. 
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Standardní projekt TC pracuje s běžnou frekvencí setkávání, která se nastavuje na 1x za 

týden, případně 1 x 14 dní.  V rámci posuzovaného projektu pracovníci chtějí nabízet 

klientům intenzivnější ambulantní formu léčení – takže např. v nárazových situacích, třeba v 

době osobní krize, mají kapacitu se klientovi věnovat intenzivně a s náležitou časovou dotací, 

což by v běžném provozu bylo možné jen ve velmi omezené míře.  

 

Druhou složkou projektu v rámci TC JMK je služba Pro-Dialog. To je ještě nízkoprahovější 

služba určená těm uživatelům, kteří z různých důvodů nejsou schopni přijít na přesně 

stanovenou dobu. Pro ty je otevřeno 2x týdně časové „okno“ (90 minut), v rámci kterého je 

možné přijít bez objednání. Jde o převzetí fungující a osvědčené služby z Prahy.    

 

Cíle 

 stabilizovat klienta v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální 

terapie a poradenství 

 60 % osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v kontaktu s 

psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře 

 

 

Ad 2) Terapeutické centrum na Bratislavské ulici (TC Bratislavská) 

Působnost ve vyloučených lokalitách v rámci města Brna, tak jak jsou definovány ve 

Strategickém plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016-2019. 

 

Tato část projektu je zaměřena na oslovování potenciálních klientů-uživatelů drog v terénu a 

motivování k minimalizaci rizik, řešení závislosti či nástupu do substituční terapie. To je 

aktivita, kterou pracovníci centra samozřejmě vykonávali již dříve, teď na ni však mají větší 

kapacitu a mohou se jí tak věnovat systematicky.  Ve vyloučené lokalitě oslovují lidi – 

uživatele i obecnou populaci – a když narazí na někoho, kdo drogy užívá nebo někoho 

takového zná, tak jej informují o dostupných službách.  

 

Projekt přispívá k řešení problému sociálního vyloučení osob žijících v Brně, kteří zároveň 

projevují znaky drogové závislosti a patří mezi problémové drogové uživatele. Mezi negativní 

sociální souvislosti užívání drog patří nízké vzdělání, nezaměstnanost, zadluženost, problémy 

ve vztazích s rodinou a blízkými, s bydlením apod., přičemž vztah mezi užíváním návykových 

látek a socioekonomickým znevýhodněním je oboustranný. Projekt se zaměřuje na řešení 

problému "nepotřebné" hospitalizace osob, které se chtějí léčit, ale zároveň nechtějí 

absolvovat pobytovou léčbu nebo ji již mají za sebou. 
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Cíle 

 nárůst počtu klientů v substituční terapii (nejméně 12 klientů se díky projektu zapojí do 

substituční léčby)  

 nárůst počtu intervencí 

 

Ad 3) Centrum poradenství 

Působnost v rámci celého města Brna. Dva typy služeb pomáhající lidem ohroženým 

látkovými i nelátkovými závislostmi, nezvládající vlastní agresivitu či mající z dalších důvodů 

problematické či konfliktní vztahy s okolím: 

 

1/ individuální práce s lidmi nad 15 let, z Brna, kteří užívají drogy, vyskytují se u nich další 

závislosti, často kombinované s agresivitou. Provozovatel centra má s dotčenou cílovou 

skupinou dlouholetou praxi, takže jej často ke spolupráci oslovují či k němu odkazují další 

instituce (OSPOD, odbor sociálních věcí či Probační a mediační služba) či sociální organizace.  

 

2/ skupinové aktivity – provozovatelem vyvinuté edukačně-terapeutické programy, 

nejčastěji realizované v ústavech sociální péče pro mládež v Brně a okolí. Programy jsou 

zaměřeny na rozvoj pedagogických a sociálních dovedností, jsou do nich zapojeni i peer-

spolupracovníci z řad ex-uživatelů.  

 

Cíle: 

 stabilizovat klienta v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální 

terapie a poradenství  

 60 % osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v kontaktu 

s psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře 

 

 

Ad 4) Doléčovací centrum 

Jde o službu následné péče, která má dvě složky: 1/ chráněné bydlení a 2/strukturovaný 

ambulantní program.  Sledovaný projekt je směřován k aktivitě č.2. Před spuštěním projektu  

neměli pracovníci čas na sociální práci v pravém smyslu – věnovali se klientům poradensky, 

terapeuticky, cokoliv dalšího z širšího portfolia sociální práce neměli možnost řešit. Vyřizovali 

se bazální součástí klientské zakázky (vyřízení hmotných dávek, podpora při hledání 

zaměstnání), ale třeba dluhovou agendu již nebylo v jejich silách řešit a byli nuceni klienty 

odkazovat jinam. Rozšíření v rámci projektu má umožnit věnovat se u každého klienta 

kompletní zakázce: tedy např. všech aspektům dluhové problematiky (mapování dluhu, 

vytvoření seznamu závazků, rozvoj kompetencí pro vyjednávání s exekutory, insolvenční 

žádosti) či řešení problematiky dostupnosti základní zdravotní péče pro tuto specifickou CS 

(praktický lékař, stomatolog, specialisté).  
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Cíle: 

 stabilizovat klienta/ku v jeho/jejím přirozeném prostředí formou intenzivní individuální 

terapie a poradenství 

 60 % osob s duální diagnózou zapojených do projektu zůstane v kontaktu 

s psychiatrickou péčí a nepřestane brát léky bez vědomí svého lékaře 
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Projektové aktivity a jejich průběh ve sledovaném období   

 

Rok 2018 

 

KA 1 – TC JMK 

V rámci TC JMK se začaly poskytovat – nad rámec standardu – služby intenzivní individuální 

práce a služba Pro-dialog. Jde o časové „okno“ každé úterý ve 14:30 – 16:00 a každý čtvrtek v 

9:30 – 11:00. Na Pro – Dialog se není třeba předem objednávat, služba je anonymní a 

bezplatná. Je otevřená všem klientům a pokud se jich sejde v daný termín více, pracuje se 

s nimi skupinovou formou. Zhruba u 70 % klientů služby bylo dosaženo jejich stabilizace, 

mohli tak setrvat ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizace, se kterou by se 

pojilo narušení jejich sociálních či pracovních vazeb.  

 

Počty klientů a počty výkonů ve sledovaném roce zachycuje tabulka níže.  

 

Tabulka: Počty klientů a výkonů ve sledovaném období (Terapeutické centrum Jihomoravského kraje) 

TC JMK 2018 2019 2020 

Počet klientů 31   

- z toho uživatelů drog  31   

Kontakty přímé 175   

Kontakty nepřímé 2   

Počet prvokontaktů 15   

Informační servis 0   

Sociální práce 10   

Individuální psychoterapie 256   

Krizové intervence 6   

 

Významnou složkou činnosti v rámci projektu bylo i pokročilé síťování: je rozvíjena Intenzivní 

a pravidelná spolupráce s OSPOD, PMS, se (soukromými) psychiatrickými ambulancemi 

(dlouhodobá spolupráce např. MUDr. Marek, kde psychiatr volí vhodnou medikaci, 

projektová služba  zajišťujeme navazující terapii atp.) a navázány kontakty s mnoha dalšími 

organizacemi: DROM, romské středisko, VIDA z.s., Práh jižní Morava z.ú., Celzus - Diecézní 

charita Brno, Dluhová poradna, Persefona, In IUSTITIA, Poradna Dialog z.s., Diakonie ČCE - 

středisko v Brně - Chráněné bydlení Ovečka, Centrum Anabell, z. ú., Teen Challenge 

International Brno, Armáda spásy v České republice, z. s., Trialog, Sdružení pěstounských 

rodin, Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, Bílý kruh bezpečí, Centrum rodinného 

poradenství SPONDEA, Intervenční centrum SPONDEA, Magdalenium, Na počátku, Charita 

Brno - Domov sv. Markéty, Klub Pavlač, Nízkoprahový klub Lavina, Potravinová banka pro 

Brno a Jihomoravský kraj). 
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KA 2 – TC Bratislavská 

Realizován monitoring ve vyloučených lokalitách, ambulantní práce a substituční 

(metadonový) program. 

Počty klientů a počty výkonů viz tabulka níže (tato služba vzhledem ke svému charakteru a 

hierarchii cílů v intencích filozofie harm reduction jako jediná nemá v rámci projektu 

Komplexní péče stanoveny počty klientů s nebagatelní podporou, cílem je za trvání projektu 

podpořit 280 klientů). 

Tabulka: Počty klientů a výkonů (Terapeutické centrum Bratislavská) 

TC Bratislavská 2018 2019 2020 

Počet klientů 146   

- z toho uživatelů drog 39   

- z toho osoby blízké 107   

Kontakty 382   

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 2   

Informační servis 141   

Sociální práce 28   

Individuální poradenství 323   

Krizové intervence 7   

Práce s rodinou 2   

 

KA 3 – Centrum poradenství 

Poskytovány služby individuálního poradenství a edukačně-terapeutické programy pro 

skupiny.  Individuální poradenství poskytováno klientům s duálními diagnózami, často jde o 

velmi obtížné případy, které jsou do služby odkazovány z jiných zařízení (těžké poruchy 

osobnosti (hraniční porucha), agresivita a konfliktní chování atp.) 

  

Počty klientů a počty výkonů ve sledovaném období viz tabulka. 
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Tabulka: Počty klientů a výkonů (Centrum proadenství) 

Centrum poradenství 2018 2019 2020 

Počet klientů (jedinců + skupin) 214   

- z toho uživatelé drog nebo jinak závislí 18*   

- z toho osoby blízké 14   

Ostatní (pedagogové, soc. pracovníci, mládež) 183   

Monitoring 25   

Počet prvokontaktů 214   

Sociální práce 32   

Krizové intervence 20 (880) **   

Práce s rodinou (počet rodin) 3   

*ve skupinových programech nelze počet závislých zjistit, uvedená čísla ukazují počet závislých v rámci individuální práce 

** první údaj zahrnuje fyzické intervence, druhý intervence přes informačně-komunikační technologie  

 

Doplňkově byly poskytovány služby poradenského charakteru pro personál ústavů sociální 

péče v rámci skupinových programů  

 

 

KA 4 – Doléčovací centrum 

Ve sledovaném období poskytovány služby chráněného bydlení a strukturovaný ambulantní 

program. Kritérii pro zařazení do programu bylo: 

 

 Klient patří do cílové skupiny doléčovacího centra, tj. má za sebou kariéru závislosti a 

dlouhodobého problémového užívání a absolvoval minimálně krátkodobou léčbu, 

popř. má minimálně 4 měsíce potvrzené abstinence a podepíše dohodu o 

poskytování sociální služby v Doléčovacím centru. 

 Klient má trvalé bydliště v Brně nebo je ubytovaný v rámci programu doléčovacího 

centra, protože návrat do místa původního bydliště je pro něho příliš riskantní 

vzhledem k rizikovým vazbám z období užívání drog a Brno vnímá jako místo, kde 

může začít budovat svojí další nedrogovou existenci. 

 

Na základě tohoto šetření byl klientovi poskytnut základní modul rozšířené sociální práce: 

mj. základní pracovně-právní a kariérní poradenství, seznámení s možnostmi a požadavky 

brněnského pracovního trhu, v indikovaných případech zaučení v základní práci s PC (práce s 

internetem, správa emailů, textový editor MS Word), založení finančního deníku, případné 

řešení dluhů a vyřizování insolvence atp. 

 

Počty jednotlivých typů výkonů viz tabulka níže: 
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Tabulka: Počty jednotlivých výkonů ve sledovaném období (Doléčovací centrum) 

Doléčovací centrum 2018 2019 2020 

Anamnestický dotazník 20   

Finanční a dluhové poradenství 143   

Informační servis 88   

Jiné 299   

Konzultační a poradenská činnost v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí 
35   

Pomoc při hledání bydlení 60   

Pomoc při řešení zdravotní problematiky 9   

Pracovní poradenství 164   

Právní poradenství 28   

Příprava 55   

Volnočasové aktivity nad rámec klubů 9   

Zvyšování počítačové gramotnosti 14   
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Rok 2019 

 

KA 1 – Terapeutické centrum Jihomoravského kraje  

Služba Pro-Dialog se již etablovala, mezi klienty se rozšířilo povědomí o její dostupnosti. 

Volně dostupné časové „okno“ v rámci týdenního rozvrhu je stále více využíváno, navíc ve 

větší míře než dříve přichází v jeho rámci klienti i se svými rodinnými příslušníky, což má 

samozřejmě pozitivní důsledky pro vývoj jejich životní situace.  Služba Pro-Dialog je navíc 

částečně kontaktně využívána i profesionály z navazujících pomáhajících profesí.  

Toho bylo dosaženo i díky většímu nasazení v rovině propagace služby – kromě běžného 

síťování „face-to-face“ se spolupracujícími organizacemi a institucemi (psychiatři, 

adiktologické a sociální služby, OSPOD apod.) jde i o publikování promo-článků, např. v 

v brněnském Metropolitanu, který je zdarma distribuován do brněnských domácností. 

Článek seznamoval s možností využít intenzivní ambulantní léčbu a vyřešit krizové období 

bez nutnosti hospitalizace. Celkově se realizátoři pokouší otevřít službu i CS skupině v širším 

slova smyslu, tedy uživatelům drog z řad skryté populace, případně informovat, že služba je 

dostupná i pro lidi, potýkajícími se s legálními drogami, především alkoholem (a napravit ta 

do jisté míry omezující stereotyp, že Podané ruce pracují jen s bezdomovci a uživateli 

nelegálních drog).  

Aby se vědělo, že pracujeme s alkoholikama a že můžou přijít i lidi ne přímo z ulice… My třeba 

hodně pracujeme na tom, aby se vědělo, že Podanky pracují i s alkoholikama…  na to totiž 

narážíme až absurdně někdy dokonce i u kolegů z našich služeb… Vnímám, že je třeba tyto 

věci komunikovat…vůči veřejnosti zdůrazňujeme na prvním místě ty možnosti projektu, pak 

to, že pracujeme i s alkoholikama, a na třetím místě, že může přijít opravdu kdokoliv… že to 

není jen pro lidi z ulice, jak si lidi někdy představují atp. Takhle chceme uchopit PR toho 

centra… 

 

Pracovníci do dalšího roku plánují oblast síťování a propagace ještě posílit, a to vyčleněním 

části úvazku jen na tuto činnost. 

Aktivitě se daří naplňovat kvótu bagatelní podpory (především v rámci služby Pro-dialog), 

s nebagatelní podporou je to obtížnější. Komplikace byly v tomto duchu očekávané, protože 

to je podložené vysokou fluktuací klientů v drogových službách obecně – přitom v rámci 

projektu se často navíc pracuje s klienty v krizi… Dvě typické situace, kdy jsou klienti zařazeni 

do projektové (tedy intenzivnější) části služby, jsou: 

1. Situace, kdy je Intenzivní režim nastaven již od začátku např.  z důvodu probíhající 

akutní krize, která by mohla být řešena pobytovou léčbou, ale pracovníci se pokouší ji 

nahradit intenzívní ambulantní léčbou.  

2. Situace, kdy nastane krize u stabilizovaného klienta v rámci standardní služby (např. 

rozvod, ztráta zaměstnání, relaps atp.). Klient je tedy přeřazen do projektové části 

služby (jde o formální způsob vykazování pomoci, fakticky je v péči stále stejného 
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pracovníka – ten má ale jen díky projektu možnost se mu věnovat intenzivněji, než by 

to bylo možné za normálních podmínek). 

 

Počty výkonů v rámci dané projektové aktivity ve sledovaném období zachycuje tabulka níže: 

Tabulka: Počty klientů a výkonů ve sledovaném období (Terapeutické centrum Jihomoravského kraje) 

TC JMK 2018 2019 2020 

Počet klientů 31 37  

- z toho uživatelů drog  31 37  

Kontakty přímé 175 286  

Kontakty nepřímé 2 56  

Počet prvokontaktů 15 16  

Informační servis 0 2  

Sociální práce 10 2  

Individuální psychoterapie 256 390  

Krizové intervence 6 0  

 

KA 2 – Terapeutické centrum Bratislavská 

Realizován monitoring ve vyloučených lokalitách, ambulantní práce a substituční 

(metadonový) program. 

Počty klientů a počty výkonů viz tabulka níže (tato služba vzhledem ke svému charakteru a 

hierarchii cílů v intencích filozofie harm reduction jako jediná nemá v rámci projektu 

Komplexní péče stanoveny počty klientů s nebagatelní podporou, cílem je za trvání projektu 

podpořit 280 klientů). 

Tabulka: Počty klientů a výkonů ve sledovaném období (Terapeutické centrum Bratislavská) 

TC Bratislavská 2018 2019 2020 

Počet klientů 146 143  

- z toho uživatelů drog 39 36  

- z toho osoby blízké 107 107  

Kontakty 382 218  

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 2 0   

Informační servis 141 148  

Sociální práce 28 8  

Individuální poradenství 323 192  

Krizové intervence 7 0   

Práce s rodinou 2 0  

* Celkem v rámci projektu  v roce 2019 v kontaktu s 143 klienty, jedinečných/nových 121, 22 

podpořeno/započítáno již v roce 2018.  
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Specifika služby v rámci zmiňované filozofie harm reduction příležitostně působí 

pracovníkům potíže o některých spolupracujících institucí, které ne vždy této filozofii a z ní 

vyplývajících cílů, postupů a pravidel rozumí. Stává se tak, že buď vyžadují informace o 

klientech, které jsou v rozpory s pravidly služby nebo případně neadekvátní předpokládají, že 

primárním cílem služby je abstinence. Ta sice může být chápána jako ideální cíl dlouhodobý, 

služba je však zaměřena primárně na minimalizaci rizik, bezprostředně plynoucích z užívání 

drog či způsobů jejich aplikace.  

 

 

KA 3 – Centrum poradenství 

Základní náplní projektových aktivit bylo individuální poradenství (případně psychoterapie či 

krizová intervence) s klienty, kteří zneužívají drogy a díky tomu bylo ohroženo jejich zdraví 

fyzické a/nebo psychické či se dostávali do sociálních problémů.  

 

Klientelu tvoří i lidé, kteří nezvládají svoji agresivitu. Celkem prošlo v loňském roce touto 

formou pomoci opakovaně 24 klientů. Jednorázová pomoc poskytnuta dalším 18 lidem. 

 

Kromě osobního kontaktu dochází k poskytování poradenství, jak pro uživatele drog, tak pro 

jejich blízké i prostřednictvím informačně-komunikačních technologií (e-maily, telefon, 

Facebook/Messenger, WhatsApp atp.) – a to buď v standardní podobě nebo v podobě 

krizové intervence, tedy podpory v nenadálých zátěžových situacích.   

 

Větší časová dotace dává prostor pro aktivnější návazné služby, tedy doprovázení na setkání 

s dalšími institucemi (OSPOD, Probační a mediační službou, soudy), tak pokročilé podoby 

komplexní sociální práce, jako jsou případové konference atp.  

 

Probíhali speciální skupinové programy pro mládež v ústavech sociální péče, školách či 

azylovém bydlení spojené s návazným individuálním poradenstvím jak pro mládež, tak pro 

personál.  

 

Pokračovala též poradenská činnost pro personál zařízení, ve kterých se nachází klienti 

služby. Toto poradenství částečně plní roli supervize, kterou tito pracovníci často nemají 

k dispozici (ač by vzhledem k povaze jejich práce i náročnosti CS, se kterou pracují, měla být 

samozřejmou součástí jejich pracovní hygieny).   

 

Inovací ve sledovaném období byla osvěta a poradenství prostřednictvím rádia Proglas. 

 

Tabulka s výkony služby v rámci projektu ve sledovaném roce viz další strana. 
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Tabulka: Počet klientů a výkonů ve sledovaném období (Centrum poradenství) 

Centrum poradenství 2018 2019 2020 

Počet klientů (jedinců + skupin) 214 178  

- z toho uživatelé drog nebo jinak závislí 18* 24*  

- z toho osoby blízké 14 14  

Ostatní (pedagogové, soc. pracovníci, mládež) 183 140  

Monitoring 25 36  

Počet prvokontaktů 214 178  

Sociální práce 32 38  

Krizové intervence 20 (880) ** 45 (900)**  

Práce s rodinou (počet rodin) 3 6  

*ve skupinových programech nelze počet závislých zjistit, uvedená čísla ukazují počet závislých v rámci individuální práce 
** první údaj zahrnuje fyzické intervence, druhý intervence přes informačně-komunikační technologie  

 

 

KA 4 – Doléčovací centrum 

Projektové aktivity v tomto roce navázali na úspěšný rozjezd v roce 2018. Stanovené cíle a 

podoba nabízených služeb se „trefily“ do klientských zakázek, tedy vhodně reagují na 

potřeby klientů.  

 

Dílčí komplikací se stal pouze odchod jedné z pracovnic, specialistky na problematiku 

sociálně-právní ochrany dětí. Podařilo se nicméně dohodnout plynulé předání agendy i 

„know-how“ nově nastupující kolegyni.  

 

Zvýšená časová dotace umožnila se intenzivněji věnovat problematice síťování – byla 

navázána spolupráce v práci s klienty s duálními diagnózami s Terapeutickou komunitou 

Sejřek a se sdružením Práh Jižní Morava. Klienti s velkými dluhy či nízkopříjmoví klienti mohli 

využít spolupráce s Potravinovou bankou Jihomoravského kraje, matky-samoživitelky pak 

služeb Poradenského centra (dětská výživa, dětské hygienické potřeby) 

 

to rozšíření do té sociální práce je užitečny… a chtěli bysme to udržet…alespoň jednoho 

stabilního sociálního pracovníka…  Že už to není jen o tom reagovat na podněty a požadavky 

klienta, ale že můžeme s tím víc pracovat ve smyslu našich aktivních odporučení, co by 

měl/mohl dělat… pro stabilizaci… Dává nám to prostor pro větší naši aktivitu… navázali jsme i 

nějaké další spolupráce, se sdruženíma, (např.) s PRAHEM (duální klienti) …těm se můžeme 

věnovat… 

 

Cenné je navázání spolupráce s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity – studenti 

stomatologie v rámci odborných praxí nabízejí klientům nižší než tržní ceny pojišťovnou 
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nehrazených zákroků (potíže se zanedbanou péčí o chrup jsou mezi problémovými uživateli 

drog velmi časté). 

 

Tabulka níže zachycuje počty výkonů:  

 

Tabulka: Počty výkonů ve sledovaném období(Doléčovací centrum) 

Doléčovací centrum 2018 2019 2020 

Anamnestický dotazník 20 16  

Finanční a dluhové poradenství 143 236  

Informační servis 88 49  

Jiné 299 481  

Konzultační a poradenská činnost v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí 35 30 
 

Pomoc při hledání bydlení 60 80  

Pomoc při řešení zdravotní problematiky 9 22  

Pracovní poradenství 164 197  

Právní poradenství 28 35  

Příprava 55 42  

Volnočasové aktivity nad rámec klubů 9 19  

Zvyšování počítačové gramotnosti 14 4  
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Rok 2020 

 

KA1 – Terapeutické centrum Jihomoravského kraje 

Výkon projektu v rámci obou poskytovaných služeb této KA byl v posledním roce zásadně 

ovlivněn důsledky pandemie covid-19. V první, jarní vlně bylo středisko 16.března nuceně 

uzavřeno a pracovníci přešli na distanční práci s klienty (telefon či ICT). Jejich reakce na daný 

stav se proměňovala v čase:  

 

V krátkodobém horizontu (když ještě nebylo zřejmé, jak dlouho budou omezení trvat) bylo u 

části z nich možné zvýšení motivace řešit své problémy, což bylo podloženo zpomalením 

tempa celé společnosti a větším množstvím volného času. Na část naopak nová, neznámá 

situace s nejistým výhledem působila šokově, vyvolává úzkosti a deprese a vyžadovala 

intenzivní práci (např. telefonické konzultace i několikrát týdně). 

 

V delším horizontu si pandemie jako stresor (v rovině ekonomické, vztahové či existenciální) 

začala vybírat svoji daň.  Tento tlak jsme zakoušeli (a stále zakoušíme) všichni, klienti z CS 

však vůči jeho působení představují obzvlášť zranitelnou skupinu. Nadbytek 

nestrukturovaného času spolu s absencí běžných zdrojů relaxace či odreagování (setkávání 

s přáteli, každodenní potkávání s kolegy, kulturní či sportovní vyžití) vyvolávaly pocity 

osamění a izolace, menší možnosti brigád či práce pak způsobovaly existenční starosti – tyto 

situace opět vyžadovaly velké nasazení pracovníků v distanční klientské práci. 

 

Krátké letní intermezzo běžného provozu, který opět umožnil klientskou práci v přímém 

osobním kontaktu bylo ukončenou druhou, podzimní vlnou protipandemických opatření. 

Centrum opět přešlo na distanční práci, nicméně ta ne všem klientům vyhovovala, takže 

začali z kontaktu vypadávat.  

 

Někteří klienti přešli z intenzivního režimu do standardu (tudíž mimo projekt), služba Pro-

dialog musela být přerušena zcela, nebyl o ni v distanční formě zájem.  

 

V tabulce výkonů je dopad pandemie znát především na úbytku přímých kontaktů a 

intenzivní práce (individuální terapie) ve srovnání s předešlým rokem 2019: 
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Tabulka: Počty výkonů ve sledovaném období (Terapeutické centrum Jihomoravského kraje) 

TC JMK 2018 2019 2020 

Počet klientů 31 37 26 

z toho uživatelů drog  31 37 26 

Kontakty přímé 175 286 150 

Kontakty nepřímé 2 56 14 

Počet prvokontaktů 15 16 19 

Informační servis 0 2 0 

Sociální práce 10 2 8 

Individuální psychoterapie 256 390 176 

Krizové intervence 6 0 7 

 

Dílčí uvolněné kapacity projektu se pracovníci rozhodli využít pro intenzivnější síťování. To 

probíhalo v následujících institucích: na sociálních úsecích Úřadu městských části Brno – 

Bystrc, Maloměřice a Obřany, Černovice, Nový Lískovec a na sociálním odboru města 

Šlapanice, Kuřim a Blansko či na Úřadu práce v Brně, Blansku a Bučovicích.  

 

Dále byla navázána či prohloubena spolupráce s partnerskými organizacemi: SOZE – sdružení 

občanů zabývající se emigranty, Host Home, Agapo, Magdalenium, Na Počátku, MRP 

Bethesda, AD Heyrovského (CSS Brno), Teen Challenge, MMB (OŠMT, Socio Info point, 

sociální odbor). 

 

Proběhlo další kolo distribuce propagačních letáků do brněnských lékařských zařízení 

(nemocnice, polikliniky, lékárny, ordinace praktických lékařů, ordinace odborných lékařů) a 

vysokých škol (Masarykova univerzita, VUT, Mendelova univerzita). 

 

 

KA2 – Terapeutické centrum Bratislavská 

Obdobně jako u předchozí aktivity i zde se projevil negativní vliv omezení souvisejících 

s pandemií covidu-19.  Běžný terénní monitoring mohl probíhat jen první dva měsíce roku, 

od března do května bylo mapování terénu v podstatě přerušeno. Pracovníci se tak rozhodli 

především proto, že místa, na která se obvykle zaměřovali (restaurace, bary, herny a další), 

byla kvůli proticovidovým opatřením uzavřena.   

 

Bohužel při letním znovuotevření byla pracovnice projektu dlouhodobě nemocná (od 1.7.) a 

nakonec se rozhodla v září pracovní poměr ukončit. Její místo se nedařilo znovu obsadit 

vzhledem ke krátké zbývající době realizace projektu, kterou bylo možné uchazečům 

nabídnout. Požadovaná celková kvóta výkonu služby byla v té době již naplněna.  
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Z toho důvodu je v posledním roce projektu (viz tabulka níže) patrný výrazný úbytek výkonů 

(nicméně jak jsem uvedl výše, požadované kvóty v součtu za celou dobu projektu byly 

naplněny). 

 

Tabulka: Počty výkonů ve sledovaném období (Terapeutické centrum Bratislavská) 

TC Bratislavská 2018 2019 2020 

Počet klientů 146 143 40 

z toho uživatelů drog 39 36 30 

z toho osoby blízké 107 107 10 

Kontakty 382 218 69 

Testy (HCV, HBV, HIV, syfilis) 2 0 0 

Informační servis 141 148 115 

Sociální práce 28 8 0 

Individuální poradenství 323 192 49 

Krizové intervence 7 0 0 

Práce s rodinou 2 0 0 

Celkem v rámci projektu v roce 2019 v kontaktu s 143 klienty, jedinečných/nových 121, 22 podpořeno/započítáno již v roce 

2018. V roce 2020 celkově 40 klientů, z toho 20 nových. 

 

 

KA3 – Centrum poradenství 

Klíčová aktivita pokračovala v intenzivní sociální práci s vysoce specifickou, náročnou 

klientelou, tj. s lidmi se závislostmi v kombinaci s dalšími problémy, těžkými poruchami 

osobnosti, duálními či vážnými psychiatrickými diagnózami atp. 

 

I zde ovlivněno pandemií covid-19: část individuálního sociálního poradenství klientům či 

jejich blízkým byla kvůli omezením poskytována distančně prostřednictvím ICT (e-maily, 

telefon, Facebook, resp. Messenger, WhatsApp). V případě náhlé klientovy nouze, docházelo 

ke krizové intervenci. Klienti v akutní krizi, kteří díky obavám z covidu-19 nebo pro své 

psychiatrické diagnózy nebyli schopni přicházet osobně, byli navštěvováni doma. 

 

V indikovaných případech služba spolupracovala s partnerskými institucemi: OSPODem, 

Probační a mediační službou či soudy.  

 

Když to bylo možné, probíhaly i skupinové programy pro mládež, nicméně kvůli omezené 

poptávce dané průběžným opakovaným uzavíráním škol méně často než v předchozích 

letech.   
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Úbytek výkonů v „covidovém“ posledním roce projektu nebyl tak výrazný jako v jiných 

aktivitách, přesto je patrný:   

 

Tabulka: Počty výkonů ve sledovaném období (Centrum poradenství) 

Centrum poradenství 2018 2019 2020 

Počet klientů (jedinců + skupin) 214 178 138 

z toho uživatelé drog nebo jinak závislí 18* 24* 24 

z toho osoby blízké 14 14 18 

Ostatní (pedagogové, soc. pracovníci, mládež) 183 140 96 

Monitoring 25 36 21 

Počet prvokontaktů 214 178 98 

Sociální práce 32 38 20 

Krizové intervence 20 (880) ** 45 (900)** 78 (180) *** 

Práce s rodinou (počet rodin) 3 6 4 

*ve skupinových programech nelze počet závislých zjistit, uvedená čísla ukazují počet závislých v rámci individuální práce 
** první údaj zahrnuje fyzické intervence, druhý intervence přes informačně-komunikační technologie 

*** Konzultace přes média (distanční) využilo 45 lidí 

 

 

KA4 – Doléčovací centrum  

Doléčovací centrum v době od 17. března do 1. června z nařízení vlády nuceně fungovalo v 

omezeném režimu: Byla upravena pracovní doba, centrum fungovalo v omezeném počtu 

dvou pracovníků (jeden ze standardní služby + jeden z projektu), ostatní byli na home office. 

Tam, kde to bylo možné, bylo s klienty pracováno distančně přes ICT. 

 

Témata klientské práce byla významně sycena aktuální situací ohledně pandemie. Bylo 

potřeba poskytovat situační informační servis, klientům, kteří přišli o práci nebo byli nuceně 

doma kvůli překážkám na straně zaměstnavatele bylo jako preventivní opatření umožněno 

zúčastnit se dopoledních pracovních bloků (provádění jednoduchých prací v objektu centra).  

 

Po přechodném letním znovuobnovení provozu následovalo opětovné podzimní omezení 

v době od 1. října do 31. prosince 2020. I v těchto limitovaných podmínkách však 

pokračovalo poskytování mj. dluhového či pracovně-právního poradenství, klientům 

v obtížné situace bylo operativně zprostředkovávalo jídlo z Potravinové banky (tato 

spolupráce probíhá dlouhodobě, ve zmíněném období ale byla tato možnost využívána ve 

větší míře).  

 

Tabulka níže zachycuje počty výkonů:  
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Tabulka: Počty výkonů ve sledovaném období (Doléčovací centrum) 

Doléčovací centrum 2018 2019 2020 

Anamnestický dotazník 20 16 23 

Finanční a dluhové poradenství 143 236 223 

Informační servis 88 49 37 

Jiné 299 481 1111 

Konzultační a poradenská činnost v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí 
35 30 29 

Pomoc při hledání bydlení 60 80 202 

Pomoc při řešení zdravotní problematiky 9 22 34 

Pracovní poradenství 164 197 99 

Právní poradenství 28 35 35 

Příprava 55 42 38 

Volnočasové aktivity nad rámec klubů 9 19 5 

Zvyšování počítačové gramotnosti 14 4 5 

  

 

V druhém pololetí roku byla část energie projektových pracovníků nasměrována 

k postupnému předání projektového „know-how“ kolegům ze standardní části služby. 

Předávány byly technicko-administrativní postupy (týká hlavně dluhové, věřitelské a 

exekutorské agendy, nejzásadněji náležitostí návrhů na insolvenci) a především pak síť 

kontaktů a vazeb na pracovníky partnerských institucí a organizací (DROM, Charita, OSPOD, 

Terapeutická komunita Sejřek atp.) 
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Plnění kvantitativních indikátorů  

 

Stanovené cíle 

 

rozšíření Terapeutického centra v JMK (v době trvání projektu celkem 70 osob, z toho 10 

nebagatelních) s cílem zvýšit kapacitu nabídky ambulantní léčby jako náhrady za (dražší) 

hospitalizaci (sociálně-psychologický přínos pro klienta; ekonomický přínos pro 

komunitu/společnost). 

 

rozšíření Terapeutického centra na Bratislavské (v době trvání projektu podpoří celkem 280 

osob z CS) s cílem umožnit intenzivnější terénní i ambulantní práci s CS a mírnit tak škody 

způsobené závislostí. 

 

rozšíření Centra poradenství v Brně (v době trvání projektu podpoří celkem 117 osob (z toho 

27 nebagatelních) z CS, kteří se léčí ze závislostí a zároveň projevují násilnické sklony. Tato 

registrovaná sociální služba nabízí poradenství závislým klientům, jejichž komplikujícím 

faktorem je násilí, často násilí domácí nebo sexuální. 

 

rozšíření Doléčovacího centra v Brně (v době trvání projektu podpoří celkem 46 osob (26 

nebagatelních) z CS, kde komplikujícím faktorem je propuštění z léčby, duální diagnóza a 

případně těhotenství/mateřství. 

 

Tabulka 1: Kumulativní plnění projektových kvantitativních ukazatelů ke konci daného roku 

 Aktivita plán 2018 2019 2020 

TC JMK  

počet klientů 70 26 32 (58) 19 (77) 

-  z toho s nebagatelní podporou 10 2 5 (7) 3 (10) 

  

TC Bratislavská  

počet klientů 280 146 121* (267) 20** (287) 

-  z toho s nebagatelní podporou x x x x 

  

Centrum poradenství  

počet klientů 117 214 178 (392) 120 (512) 

- z toho s nebagatelní podporou 27 4 8 (12) 15 (27) 

  

Doléčovací centrum  

počet klientů 46 40 26 (66) 23 (89) 

- z toho s nebagatelní podporou 26 15 13 (28) 8 (36) 
* Celkem v rámci projektu v roce 2019 v kontaktu s 143 klienty, jedinečných/nových 121, 22 podpořeno/započítáno již 

v roce 2018. V závorkách kumulativní počty za celou dobu trvání projektu. 

** V roce 2020 celkově pracováno se 40 klienty, z toho 20 bylo nových.  
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Projekt byl v prvních dvou letech velmi úspěšně nastartován – i díky tomu se navzdory 

omezením „covidového“ roku 2020 podařilo celkové projektové kvóty ve všech klíčových 

aktivitách naplnit.  
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Komentář k průběhu projektu ve vztahu k výzkumným otázkám 

 

Za rok 2018 

 

1 – TC JMK 

Ocenit je třeba snahu pracovníků o přeznačkování služby, aby zvýšili její záběr -  myšleno 

posunout vnímání organizace i služby ze zavedeného – a dnes již neadekvátního a částečně 

stereotypního „pomáhání jen bezdomovcům“, na službu, která je určena širšímu okruhu 

potenciálních uživatelů (první krok je právě v „přeznačkování“, re-definování služby v očích 

příjemců, protože tradiční vnímání nabídky jako „služby pro bezdomovce“ představuje 

nežádoucí práh pro další typy klientů z širší cílové skupiny). 

 

V rámci služby Pro-dialog se daří plnit stanovené cíle – 70 % případů představují zlepšení či 

alespoň dlouhodobá stabilizace situace.  

 

Matice soběstačnosti byly administrovány u 6 klientů, se kterými bylo intenzivně pracováno. 

Následující graf zachycuje tři měření/administrování Matic soběstačnosti (hodnoty prvního 

měření znázorňuje modrá křivka, druhé s odstupem týdnů či měsíců červená a třetí – opět 

s časovým odstupem – křivka zelená). - 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, tedy čím je výš celá křivka jednotlivého 

měření, tím je celkové situace v době měření klienta lepší. Grafy pro jednotlivé klienty jsou 

v příloze (č.1/2018), zde pro rychlý přehled průměrné hodnoty ze všech měření.   

 

Tabulka: Průměr všech měření za rok 2018 (TC JMK) 

 

1

2

3

4

5

PRŮMĚR VŠECH 2018
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Na grafu je patrný zlepšení a postupný posun v průměrných hodnotách. Je třeba nicméně 

zmínit, že existují samozřejmě i problematické případy, kdy dojde k opuštění služby a 

navazující měření pak nejsou k dispozici. Relativně výrazná míra nestability v rámci kontaktu 

s klienty je u tohoto typu služby typicky přítomna, i klienty původně zařazeni do 

dlouhodobější spolupráce končí vykazováni v bagatelní podoře, protože např. vlivem 

nepříznivých životních událostí (ztráta zaměstnání, rozchod, úmrtí blízkého relaps apod.) 

přeruší se službou kontakt.     

 

 

2 – TC Bratislavská 

Tato projektová aktivita má stanovenou kvótu 280 klientů – již v prvním roce dosáhla čísla 

115, takže ji lze považovat za úspěšnou a lze předpokládat, že stanoveného plánu dosáhne 

zcela bez problémů. 

 

Zvýšení počtu klientů v rámci ambulantního programu i substituce je navázána na projektem 

nabídnutou možnost věnovat se monitoringu terénu. Vztah je možné pouze vyvozovat, 

protože ne vždy mají pracovníci přímou informaci od nových klientů, na bázi čeho 

přicházejí….  Může existovat prodleva mezi kontaktem v terénu a následným využitím 

navazující služby a tito klienti, kteří přichází po nějaké době, „nehlásí“, že přichází na bázi 

toho, že byli před půl rokem kontaktováni a poučeni o tom, kde organizace sídlí a jakou 

službu nabízí… Pracuje se pak rovnou především s jejich primární zakázkou „první linie“, 

s cílem neztratit přehnaným vytěžováním informací… Pro samotnou povahu nabízené služby 

to není podstatné, a oni to mnohdy nemusí sdělit… 

 

Část navýšení služby pravděpodobně jde tedy na vrub stále ještě postupného rozjezdu aktivit 

(metadonový program startoval v roce 2013), část pak beze sporu na vrub většího povědomí 

o dostupnosti služeb vlivem aktivit, který umožnil posuzovaný projekt. Bez jeho spuštění by 

část nových klientů zůstala nadále ve skryté populaci, se všemi průvodními negativními vlivy 

na ně samotné, na komunitu i na město. 

 

 Matice soběstačnosti administrovány 2 klientům (viz grafy níže), v rámci tohoto projektu 

spíše – opět vzhledem ke specifickému charakteru služby – doplňkově. Tato klíčová aktivita 

ani nemá stanovenu kvótu pro nebagatelní podporu a na její úspěšnost ukazují především 

čísla o počtu nově oslovených klientů.  

 

I když grafy ukazují zlepšení v několika posuzovaných oblastech, jejich vypovídací hodnota 

vzhledem k celkovým počtům klientů služby je limitovaná a pro příští rok bylo dohodnuto, že 

bude od administrování Matic soběstačnosti kvůli specifičnosti služby upuštěno. 
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3 – Centrum poradenství 

Etablovaná a úspěšná služba, která má své renomé jak u pracovníků spolupracujících institucí 

a organizací, tak klientů samotných. 

 

Posuny v situaci klientů měřeny prostřednictvím Matic soběstačnosti. U 21 klientů proběhla 

3 měření. Zpracované grafy pro jednotlivé klienty jsou v příloze č.2 evaluační zprávy za rok 

1
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3

4

5

KLIENT 01 
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 02
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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2018 (2/2018), pro rychlý zběžný přehled následující graf (viz níže) ukazuje průměry ze všech 

v roce 2018 naměřených hodnot. 

 

Do sledování bylo zapojeno 9 žen a 12 mužů. Ve čtyřech případech nedošlo k žádnému 

posunu nebo se klient v některé oblasti zlepšil a v jiné zhoršil. V sedmnácti případech došlo 

ke zlepšení alespoň o jeden stupeň, z toho u 10 klientů byla změna výrazná (dvě oblasti a 

celkem více než dva stupně), u třech z nich dokonce velmi výrazná (několik oblasti a v součtů 

více než pět stupňů zlepšení).  

 

Samozřejmě existují klienti, kteří z různých důvodů z programu vypadnou a u kterých pak 

třeba výstupné měření chybí. Nicméně většina klientů dosud na sobě pracuje a postupně se 

zlepšují. Zvládají abstinovat (někteří s občasnými relapsy) nebo omezovat užívání drog. Lépe 

zvládají svoji agresivitu. V několika případech výrazně zlepšily dříve poškozené vztahy 

s blízkými. Proces poradenství a terapie však trvá a nelze s určitostí říct, jak trvalé dosažené 

změny budou (vždy jde o souhru mnoha faktorů, přičemž poradenství či terapie je jen jeden 

z mnoha z nich).  Nutno podotknout, že jde o ty nejtěžší případy, kde i stabilizaci situace je 

možné považovat za pozitivní výstup (srovnej též níže s další aktivitou tohoto projektu, 

Doléčovacím centrem, která je odlišná a která z podstaty vykazuje jiné výsledky v Maticích 

soběstačnosti).   

 

Graf: Průměr všech naměřených hodnot za rok 2018 (Centrum poradenství) 
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PRŮMĚR VŠECH KLIENTŮ 2018
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Graf zachytává jen drobné rozdíly v posunech soběstačnosti (oproti jiným typům služby), což 

je vysoce specifickou, náročnou klientelou, lidí s kombinací problémů, těžkými poruchami 

osobnosti, duálními či vážnými psychiatrickými diagnózami atp. 

 

KA 4 – Doléčovací centrum 

 

Soubor klientů, kterým byly administrovány Matice soběstačnosti, tvořilo 28 osob (14 mužů 

– 14 žen), 28 měření alespoň 2x ( z toho 24 klientů měřeno 3x) – všechny grafy pro jednotlivé 

klienty viz příloha č.3 evaluační zprávy pro rok 2018. 

 

Na grafu, který zachycuje průměr všech měření v roce 2018 (viz níže) je patrný výraznější 

posun než u předchozí aktivity. To je z velké části dáno nízkým hodnocením některých oblastí 

při nástupu do centra (1.měření) po absolvování pobytové léčby (zvláště oblastí příjmu, 

dluhů a zaměstnání, na jejichž zlepšení se již z definice zaměřuje nabízená služba. 

 

Graf: Průměr všech naměřených hodnot za rok 2018 (Doléčovací centrum) 

 
 

Na grafu je patrné jednoznačné zlepšení situace klientů, i když je třeba stejně jako v 

předchozím případě upozornit, že v některých případech (těžké relapsy spojné s vyřazením či 

odchodem ze služby) nemáme k dispozici navazující měření, která by pravděpodobně 

ukázala opětovné zhoršení situace.  
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PRŮMĚR VŠECH 2018
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Z 28 sledovaných klientů se zhoršení situace ve spojení s relapsem vyskytlo v 5 případech, 

v ostatních došlo k výraznému zlepšení o více než 6 stupňů – za celý soubor to byl posun o 

260 stupňů zlepšení, tedy průměrně cca 9 stupňů na jednoho klienta (tuto hodnotu uvádím 

pouze jako pomocnou, pro rychlou základní představu, konkrétněji viz jednotlivé grafy 

v příloze č.3/2018). 

 

V kvalitativní rovině má zlepšení podobu stabilizace dluhové situace (19 klientů), nalezené 

nového stabilního bydlení (26 klientů) či osvojení nových kompetencí při hledání práce, jako 

je napsání CV a příprava na pohovor (v rámci této projektové aktivity celkově 28 klientů), 

přičemž nové zaměstnání získalo 29 osob (opět v rámci celkové aktivity služby v rámci 

projektu, ne jen klientů s administrovanými Maticemi).  
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Za rok 2019 

 

KA1 – Terapeutické centrum Jihomoravského kraje  

V rámci aktivity lze ocenit další posun v propagaci služby – ať už snahu o změnu, resp. posun 

ve vnímání toho, komu je služba určena (ne jen bezdomovcům, ale i širší (skryté) uživatelské 

populaci, ne jen uživatelům nelegálních drog, ale i lidem, kteří se potýkají s legálním 

alkoholem), tak obecnou propagaci služby směrem k (odborné) veřejnosti (veřejné diskuze, 

tiskové zprávy, rozhovory). 

  

Ocenit je třeba taky plán vyčlenit část úvazku na systematickou činnost v oblasti síťování a 

propagace – jde o plnohodnotnou aktivitu, která včas bohužel často bývá v neziskovém 

sektoru – i vlivem plného vytížení služby klientskou prací a navazující byrokracií – řešena 

spíše doplňkově, někdo ji dostane přiřazenou ke své běžné agendě a většinou má prostor se 

jí věnovat spíše nárazově – přitom z podstaty vyžaduje systematický přístup, možnost 

aktivně studovat příklady dobré praxe a inspirovat se jimi pro vlastní aktivity.   

 

Cca 70% úspěšnost ve stabilizaci a udržení mimo pobytovou léčbu je v kontextu 

charakteristik a možností dané cílové skupiny dobré číslo a odkazuje na kvalitní a efektivní 

službu. Klienti v některých případech přicházejí – v indikovaných případech – do ambulantní 

péče (terapie) jako služby, které umožní zachovat sociální vazby, případně práci a je levnější. 

Jde ale o klienty, u nichž druhou zvažovanou variantou je hospitalizace (dražší, vydělující 

z běžných sociálních, případněji pracovních vazeb, prohlubující dluhy a oddalující jejich 

řešení). Je tedy pochopitelné, že u v některých případech se ukáže, že ambulantní péče není 

dostačující a je třeba klienta přece jen odkázat do ještě intenzivnější formy pomoci, tedy do 

pobytové léčby.   

 

Bylo by chybou vnímat to tak, že udržení kontaktu v ambulanci je úspěch a hospitalizace 

neúspěch. Klienti mají různou motivaci a třeba i možnost intenzivně konzultovat a ověřit 

svoji motivaci a udělat pak kvalifikovanější rozhodnutí (ambulantní forma nedostačuje, bude 

pro mě vhodnější pobytová léčba, „když ale budu vědět, že manžel to mezitím doma beze mě 

zvládne“ (klíčová obava klientky) …. 

 

Pro úspěšnou léčbu či alespoň stabilizaci je třeba vždy souhry vnějších i vnitřních příznivých 

okolností – ambulantní služba plní roli „katalyzátoru“: 

 

(Případ L2391) – Spolupráce v rámci projektu zahájena 21. 10. 2019, poslední kontakt proběhl 

3. 12. 2019 (celkem 12 hodin konzultací). Klient má problémy s alkoholem a pro intenzivní 

péči se rozhodl po druhé léčbě v pobytovém zařízení. Častější sezení mu pomáhají znovu si 

uvědomit priority a užitečnost abstinence. Pracujeme spolu na tom, aby se mohl znovu vrátit 

k rodině – kvůli alkoholu žije v odloučení od své manželky a dětí. Věnujeme se náplni volného 
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času a péči o sebe. V průběhu docházení se klient stěhuje zpět ke své rodině a daří se mu 

dlouhodobě abstinovat od alkoholu. 

 

Bohužel samozřejmou součástí práce s problémovými uživateli drog jsou případy, kdy přes 

poskytnutou péči negativní faktory převáží a klient přes pokroky znovu zrelapsuje či z jiného 

důvodu vypadne z dosahu služby: 

 

(Případ 1764) – na začátku spolupráce klient neměl práci, přebýval na přechodových bytech, 

uvažoval o sebevraždě. Spolupráce s klientem byla zejména o hledání mostů, které by ho 

spojovaly se společností, se sociálním okolím… které by mu přinášely blízkost s lidmi, a tak 

dávaly důvod k životu. V průběhu spolupráce si klient hledal dlouhodobou práci, absolvoval 

pracovní pohovory, brigádně pracoval… Průběžně jsme jej podporovali a pracovali s relapsy. 

Přesto bohužel spolupráce nakonec skončila kvůli hospitalizací klienta z důvodu pokusu o 

sebevraždu. 

 

Z těch, kdo ze služby nevypadli, byly Matice soběstačnosti administrovány 12 klientům (9 

mužů, 3 ženy), u všech proběhla 3 měření. Jeden klient zůstal stabilizován, beze změny, 

ostatních 11 se zlepšilo. Průměrně se každý klient zlepšil asi o 5 stupňů, nicméně míra změna 

byla rozložena nerovnoměrně. U 7 klientů došlo k mírnému zlepšení, u 4 k výraznému 

zlepšení (v součtu za více oblastí více než 6 stupňů změny u daného klienta). Výrazné změny 

se týkali především práce/příjmu, využívání volného času, užívání látek a normalizace vztahů.  

 

Grafy níže ukazují průměrné hodnoty u všech klientů, a to za rok 2019 a celkově za celou 

dobu trvání projektu (2018+2019). (Grafy pro jednotlivé klienty jsou k nahlédnutí v příloze 

č.1/2019) 

 

Graf: Průměr Matic soběstačnosti všech klientů souhrnně za rok 2018 
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Graf: Průměr Matic soběstačnosti všech klientů souhrnně za roky 2018+2019 

 
 

 

KA2 – Terapeutické centrum Bratislavská  

Služba za dva roky pomohla 267 klientům, což je téměř stanovená kvóta za celou dobu 

projektu. Indikátor bude naplněn a překročen. To naznačuje velkou potřebnost služby, když 

větší kapacita pracovníků přináší – relativně snadno – další klienty (každý včas kontaktovaný 

klient reprezentuje z hlediska filozofie harm reduction velké úspory pro město, kraj, stát). 

Bez rozšířených možností by hrozilo, že tito uživatelé by zůstávali mimo systém.  

 

Nebude klientů asi ubývat prudce, ale postupně asi ano… Ta pracovnice (na monitoring) je 

tady na celý úvazek… - Když to neudržíme, tak budeme chodit do terénu jednou týdně, možná 

ani to ne. – Nebylo by to skokově, ale v průběhu dvou, tří let… Stejně jako to teď postupně 

narůstalo, tak by to postupně zase ubývalo…  

  

Dříve v malé míře použitá Matice soběstačnosti byla v minulém roce spíše doplňkový nástroj 

– klientů indikovaných pro jeví využití je málo (v minulém roce využita jen u dvou klientů) 

povahu služby, resp. její vytížení dostatečně vyjadřuje počet klientů (jsou-li zaznamenáváni 

inteligentně, tedy nikoliv všichni oslovení, ale jen ti, kteří skutečně patří do cílové skupiny) a 

počet výkonů (metadonový program, ambulance) – viz kapitola aktivity v daném roce. To 

jsou v podstatě výkony v první linii, teprve návazně jsou indikovaní klienti posouváni 

k intenzivnější spolupráci jinam (což nemusí být příliš často, filozofie služby je zaměřena 

primárně právě na pomoc a rychlou minimalizaci škod „v první linii“). Kontakt v „první linii“ 
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je mnohdy anonymní – vykazování je proto obtížnější než u jiných typů služeb, kde jsou 

klienti v intenzivnějším kontaktu.  

 

 

KA3 – Centrum poradenství  

Dopady služby stejně jako loni měřeny pomocí Matic soběstačnosti. Ty byly administrovány u 

16 klientů, 6 žen a 10 mužů. U 6 klientů tři měření, u zbývajících 10 dvě – měření jsou 

doplňována průběžně.  

 

Alespoň v jedné oblasti se zlepšilo 10 klientů, ve dvou a více oblastech či o dva a více stupňů 

se zlepšilo 6 klientů. U 5 klientů nedošlo k žádné změně, u 4 došlo ke zhoršení situace (1x 

úmrtí, 1 hospitalizace, 2x relaps). 

 

Aktivita má prokazatelně dobrou účinnost, samozřejmě výsledky je třeba číst s vědomím, že 

jde o krajně problematickou cílovou skupinu – jako zásadní je třeba vzít do úvahy, že jde 

převážně o úspěšné případy (jedno měření, kde klient záhy vypadne, není logicky do souhrnu 

zařazeno), stejně jako se vyskytly případy, kdy po třetím měření došlo k relapsu, přesunu do 

pobytové léčby či úmrtí klienta a my pak nemáme k dispozici další měření, které by vykázalo 

negativní posuny. Přes toto omezení je aktivitu možné považovat za úspěšnou, jak ve vztahu 

k plnění stanovených kvantitativních indikátorů, tak ve vztahu k plnění kvalitativně 

chápaných dílčích cílů, byť jsou tyto posuny zjevně subtilnější, než v případě Doléčovacího 

centra (KA 4).  Průměr hodnot všech měření (kvůli nižšímu počtu trojměření uvádím průměr 

za dvě měření, který je k dispozici pro větší soubor) za rok 2018 a pak za oba sledované roky 

(2018+2019) ukazují následující grafy, údaje pro jednotlivé klienty jsou v příloze č.2/2019.  

 

Graf: Průměr ze dvou měření u všech klientů v roce 2019 (Centrum poradenství)
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Tabulka: Průměr ze tří měření u všech klientů v letech 201 + 2019 (Centrum poradenství) 

 
 

KA4 – Doléčovací centrum  

Matice soběstačnosti byly administrovány 19 klientům (15 mužů, 4 ženy). U 6 z nich tři 

měření, ve 12 případech dvě měření – chybějící měření budou postupně doplněna v roce 

2020. Průměrný posun činil asi 6 stupňů v různých oblastech na jednoho klienta – největší 

posuny přitom byly v oblastech příjmů, dluhu a práce, tedy v klíčových oblastech, které se 

projekt snaží podpořit. Souhrnné grafy níže ukazují posuny, s důrazem na největší z nich ve 

jmenovaných oblastech. (Grafy pro jednotlivé klienty jsou k nahlédnutí v příloze č.3/2019) 

 

Graf: Průměr všech měření za rok 2018 (Doléčovací centrum) 

 
Graf: Průměr všech měření za roky 2018 + 2019 (Doléčovací centrum) 
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Projekt průběžně plní (dokonce ve většině aktivit již s předstihem splnil) stanovené 

kvantitativní indikátory, aktivity úspěšně rozšiřují svůj dosah a intenzivnější sociální práce se 

ve sledovaném období spolupodílela na posunech v míře soběstačnosti a stabilizaci životní 

situace klientů. 
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Za rok 2020 

 

KA1 – Terapeutické centrum Jihomoravského kraje  

Je jasné, že sociální služba, která je postavena na intenzivní individuální práci, byla nucenými 

uzávěrami a omezením osobního kontaktu výrazně omezena. I když Matice soběstačnosti 

jsme měli i v předchozích „ne-krizových“ letech k dispozici jen od části klientů, v tomto roce 

je jich ještě méně. Za rok 2020 evidujeme celkem 5 klientů, u kterých máme k dispozici 3 

měření – 4 muže a 1 ženu (zpracované grafy pro jednotlivé klienty viz příloha 1/2020). 

Situace tří klientů se v průběhu kontaktu se službou zlepšila (u jednoho velmi výrazně, o +10 

bodů), jeden zůstal stabilní a jeden se mírně zhoršil. Průměrné hodnoty za uplynulý rok 

zachycuje tento graf:  

 

Graf: Průměr ze všech měření za rok 2020 (TC JMK) 

 
 

 

Pro srovnání: obdobný graf průměru hodnot (viz níže) zachycuje situaci souhrnně za celou 

dobu trvání projektu. Celkově máme k dispozici 24 sad administrace Matic soběstačnosti, od 

17 mužů a 7 žen.  I když rozdíly nejsou extrémní, přece jen je patrné, že v hodnoty z dvou 

předkrizových let se spolupodílí na výraznějších pozitivních dopadech mezi jednotlivými 

měřeními.  
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Graf: Průměr ze všech měření celkem za celý projekt 2018-2020 (TC JMK) 

 
 

 

KA2 – Terapeutické centrum Bratislavská  

Poslední rok projektu byl vlivem okolností svým výkonem hodně redukován. V jarním 

měsících probíhal kvůli omezení veřejného života a kontaktů monitoring jen sporadicky, pak 

byla projektová pracovnice nemocná a náhradu se kvůli blížícímu se konci projektu již 

nepodařilo najít.  

 

Za podstatné zde považuji, že jednak celková plánovaná kvóta podpořených klientů byla 

splněna, a především že se podařilo splnit hlavní cíl: tedy monitoringem a propagací v terénu 

službu přiblížit klientům, přilákat je do služby. To se podařilo zvláště u substitučního 

programu:  

 

…a třeba na tom metadonu už se blížíme kapacitě… Před projektem jsme byli na nějakých 30 

lidech, že chodilo na metadon plus minus 30 lidí – tak dneska jsme na 70 v průměru…takže to 

furt takhle roste… Ale kolik způsobilo, že se takto oslovovali v terénu lidi, to procentuálně 

neodhadnu…Ale určitě to tam nějakej podíl má… 

 

KA3 – Centrum poradenství  

Posuny v situaci klientů měřeny prostřednictvím Matic soběstačnosti. Vlivem covidových 

omezení nemáme k žádnému z klientů k dispozici tří měření, dvě měření jsou k dispozici od 

15 z nich (7 mužů a 8 žen).  Zpracované grafy pro jednotlivé klienty jsou v příloze č.2/2020. 

  

V sedmi případech Matice zachytily zlepšení životní situace klienta, dalších sedm případů 

ukazuje stabilní situaci beze změn a v jednom případě došlo k mírnému zhoršení situace. Pro 
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celkový přehled následující graf (viz níže) ukazuje průměry ze všech v roce 2020 naměřených 

hodnot. 

 

Graf: Průměr všech měření za rok 2020 (Centrum poradenství) 

 
 

Podobně jako jsem zmiňoval v komentáři za minulý rok: graf zachycuje jemné průměrné 

posuny, což vychází do značné míry ze specifické klientely centra, tedy lidí s vážnými a 

dlouhodobými problémy, tudíž i stabilizace klientů či drobný posun lze v tomto případně 

považovat za úspěch. Podobný obrázek skýtá i graf průměrných hodnot ze všech měření za 

celou dobu trvání projektu:  

 

Graf: Průměr všech měření za celou dobu trvání projektu (Centrum poradenství) 
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KA4 – Doléčovací centrum  

V případě poslední klíčové aktivity máme k dispozici Matice soběstačnosti od 20 klientů (16 

mužů, 4 ženy), z toho v deseti případech tři měření, v dalších deseti případech měření dvě 

(Grafy Matic zpracované pro jednotlivé klienty jsou v příloze 3/2020).  

 

Podobně i jako v dalších aktivitách projektu, resp. podobně jako v adiktologických službách 

obecně, jde pouze o část souboru. U některých klientů máme k dispozici pouze vstupní 

administraci: někdy jde o případy, které byly teprve započaty a budou dokončeny později 

(převedeny do standardní služby). V několika případech klient ze služby vypadnul kvůli 

relapsu, jeden klient v mezidobí zemřel.  

 

U všech zmiňovaných dvaceti klientů, u kterých máme opakovaná měření, došlo ke zlepšení 

v jejich životní situaci (měřeno součtem posunů v jednotlivých oblastech, tedy ne nutně se 

každý musel zlepšit ve všech sledovaných oblastech), z toho v šesti případech došlo ke 

zlepšení výraznému, o více než 6 stupňů.   

 

Graf níže zachycuje průměr všech měření v posledním roce projektu:  

 

Průměr všech měření za rok 2020 (Doléčovací centrum)  

 
 

Je logické, že největší posun lze – během období cca 6-9 měsíců kontaktu se službou - vidět 

v těch oblastech, kde se může pomoc klientovi projevit rychleji a výrazněji (práce, příjem, 

řešení dluhů), zatímco jiné jsou dlouhodobější a více náchylné na mimoslužbové faktory 
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(vztahy, zdraví). Podobný obrázek skýtá i průměr všech hodnot za celou dobu projektu (viz 

graf níže): 

 

Graf: Průměr všech měření za celou dobu trvání projektu (Doléčovací centrum) 
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Souhrn (celkové hodnocení projektu) 

 

Žádná z projektových klíčových aktivit nepředstavovala razantní novinku, vždy šlo o „up-

grade“ nějaké již etablované služby. Projekt měl umožnit nabízenou službu zintenzivnit, tj. 

dělat více velkoryse, rozšířit ji co do počtu hodin, které je možné věnovat jednotlivému 

klientovi, co do počtu lidí, kterým služba pomůže nebo co do lokality, kterou obsáhne.  

 

Protože to většinou znamenalo fungování pracovníků projektové části dané služby paralelně 

s kolegy z její standardní části, není samozřejmě snadné určit podíl projektové části na 

celkově úspěšném působení služby jako celku.  

 

Jednodušší je to v kvantitativní rovině – zde byly separátně stanoveny požadované kvóty 

výkonu, které lze ověřit a které byly u všech aktivit naplněny (viz výše, kapitola Plnění 

kvantitativních indikátorů), a to navzdory negativnímu vlivu pandemie covid-19 v posledním 

roce projektu. 

 

V rovině kvalitativní se samozřejmě přínos projektové části služby přidává k výslednému 

dopadu služby jako takové (který sám o sobě je podmíněn souhrou mnoha faktorů, jako je 

osobnost klienta, jeho možnosti (ekonomický, sociální či dovednostní kapitál), charakteristiky 

lokálního systému sociální péče, sociální politika samospráv a státu (její filozofie, ekonomické 

možnosti atp.) a v neposlední řadě i aktuální společenská či ekonomická situace.   

 

S vědomím těchto metodologických limitů lze průběh klíčových aktivit hodnotit takto:  

 

KA1 – Terapeutické centrum JMK  

Projekt umožnil přistoupit k síťování a propagaci systematicky, koncepčně, nikoliv jen jako 

k příležitostnému doplňku klientské práce, na který je v běžném vytížení čas jen sporadicky. 

To umožnilo navázat, resp. prohloubit vztahy s mnoha službami či institucemi, ve kterých už 

nešlo jen o základní profesní povědomí o sobě navzájem, ale nově i o možnost aktivního 

konzultování a předávání jednotlivých případů.  

 

Služba byla ve sledovaném období propagována více kanály směrem k různým dílčím cílovým 

skupinám (uživatelé-bezdomovci, socializovaní uživatelé, blízcí obou skupin, odborná 

veřejnost i obecná veřejnost jako celek). To přispělo k dílčímu re-brandingu služby v očích 

příjemců – tradiční vnímání nabídky jako „služby pro bezdomovce“ už není tak striktní a 

službu využívají i klienti z dalších výše uvedených skupin.  

 

Osvědčilo se převzetí (inspirací byly některé denní stacionáře v Praze) konceptu vytvoření 

„okna pro příchozího“ v rámci služby Pro-dialog. Vyhrazené okno bylo využíváno nejen 

nárazově některými klienty, ale postupně se zavedlo jako prostor pro možnost 
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„neobjednaného“ setkání s blízkými či z výše zmíněnými profesionály. Je jen škoda, že tento 

slibně se rozvíjející instrument byl „přidušen“ omezeními covidového roku 2020.  

 

Více než 70% úspěšnost při stabilizaci klientů byla podložena možností intenzivní ambulantní 

terapie, která jako sociálně šetrnější (zachovávala sociální vazby, umožňovala udržet si práci) 

a nákladově levnější varianta v indikovaných případech nahrazovala hospitalizaci (dražší, 

vydělující z běžných sociálních, případněji pracovních vazeb, prohlubující dluhy a oddalující 

jejich řešení). 

 

Ve vztahu k této klíčové aktivitě bych v případném budoucím projektu navrhoval zvážit 

redefinici, resp. zrušení lokálního omezení možných klientů pouze na občany s trvalým 

pobytem v Brně. To může mít v některých jiných projektech své opodstatnění, nicméně 

v adiktologických službách je sporné. U lidí bez domova je „trvalý pobyt“ jen úřední fikcí, u 

socializovanějších uživatelů z menších měst v okolí Brna pak anonymita sociální služby ve 

velkém městě může být benefitem a vytvářet umělý práh pro její dostupnost nedává 

z hlediska státu (a v konečném důsledku ani města) žádný smysl.  

 

Druhé doporučení se týká hranice pro rozlišování mezi bagatelní a nebagatelní podporou. Ta 

byla stanovena na 40 hodin, což je relativně hodně. Doporučuji zvážit, zda ji o něco nesnížit, 

případně zda nezavést nějakou střední úroveň. Např. reálná pomoc a sociální práce v krizové 

či akutní problémové situaci nemusí dosáhnout oněch 40 hodin, ale i „jen“ 10 krát jedna 

hodina intenzivní terapie (v dané situaci dostačující) při nejlepší vůli nejde označit jako 

„bagatelní pomoc“ (přičemž právě o vyjádření poměru této intenzivnější práce od drobného 

informačního servisu či základního, techničtějšího poradenství zde šlo především).  

 

 

KA2 – Terapeutické centrum Bratislavská 

Základním cílem této klíčové aktivity bylo posílit povědomí o dostupnosti služby (zvláště 

substitučního programu) v lokalitě, ve které služba začala působit v roce 2013.  Efektivita 

substitučních programů je totiž silně svázána právě s povědomím potenciálních klientů 

z dané lokality, že existuje nabídka takové služby v jejich okolí (včetně toho, v čem jim služby 

může pomoci, jaké jsou pro ně potenciální benefity jejího působení).   

 

Povědomí o dostupnosti metadonového programu měl za cíl posílit právě intenzivní 

monitoring terénu v rámci tohoto projektu. Za standardního provozu v menším počtu 

pracovníků je služba plně vytížena základní činností a na tuto „nadstavbu“ není tolik času. 

Monitoring pak probíhá spíše nárazově, příležitostně, nikoliv jako systematická činnost.  

 

Za dobu trvání projektu se obsazenost metadonového substitučního programu více než 

zdvojnásobila (ze 30 na současných cca 70). Počet klientu v substituci pomalu rostl již před 
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projektem (zvyšovalo se povědomí o této nabídce u CS). Je nicméně jisté, že prováděný 

monitoring se na zvýšeném tempu etablování služby v komunitě/lokalitě spolupodílel. I díky 

tomu Centrum získalo na pokračování monitorovacích aktivit financování z dalších zdrojů 

(byť je třeba podotknout, že třeba výše uvedeným nárůstem se substituční program ve své 

stávající konstelaci pomalu začíná blížit hranici své kapacity).  

 

 

KA3 – Centrum poradenství 

Etablovaná a úspěšná služba, která má své renomé jak u pracovníků lokálních 

spolupracujících institucí a organizací, tak klientů samotných. Individuální poradenství 

poskytováno klientům s duálními diagnózami, často šlo o velmi obtížné případy, které byly 

do služby odkazovány z jiných zařízení (těžké poruchy osobnosti (hraniční porucha), 

agresivita a konfliktní chování, domácí či sexuální násilí atp.).  Aktivita přispěla ke 

stabilizování situace klientů s využitím principů systemické terapie. 

 

Díky ní se projektovému pracovníkovi podařilo navázat terapeutický vztah i s těmito 

komplikovanými klienty, a toto přivyknutí a nastolená důvěra byly podkladem kladných 

změn. Je proto škoda, že projektovou službu se nepodařilo podpořit z navazujících zdrojů, i 

proto, že asi čtvrtina klientů by potřebovala v terapii a sociální práci pokračovat (tam, kde to 

bylo alespoň trochu možné, byli klienti navázáni na podobné služby v rámci samotné 

organizace nebo organizací partnerských).  

 

Jako sekundární efekt skupinových preventivních programů pro mládež (tj. aktivit podobných 

sesterskému projektu Drug free), byly zkušenosti a know-how specializované práce s touto 

obtížnou cílovou skupinou předávány pracovníkům ve školách a výchovných zařízeních, ve 

kterých programy probíhaly (třídní učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, vychovatelé 

atp.)   

 

KA4 Doléčovací centrum 

Aktivita poskytovala strukturovaný ambulantní program následné péče, jehož součástí byly 

ubytovací služby a program individuální následné péče podle potřeb klientů. Ti absolvovali 

léčbu jinde a bylo žádoucí je podpořit či stabilizovat je při přechodu do reálného života. 

Často se týkal lidí s duální diagnózou, kteří jsou schopni v této fázi přechodu extrémně 

zranitelní a jsou schopni jen zvládnout jen s výraznou dopomocí.  

 

Projektová část umožnila intenzivnější práci s touto klientelou, věnovat se pokud možno u 

každého klienta kompletní zakázce. Už tedy nešlo jen o reagování na základní podněty a 

požadavky klienta, ale bylo s každým z nich možné pracovat ve smyslu pro-aktivních 

doporučení, co by měli/mohli dělat pro svoji stabilizaci. V rámci této větší časové dotace na 

klienta tak pracovníci mohli jednak řešit komplikované a časově náročné části klientských 
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zakázek (dluhové poradenství, návrhy na insolvenci atp.), ale také navázat hustší a 

intenzivnější síť kontaktů s partnerskými organizacemi, přičemž právě taková koordinovaná 

spolupráce je kvůli své efektivnosti žádoucím finálním stavem nastavení systému sociální 

péče. 

 

Tato nadstavba se osvědčila, vytvořené kontakty i know-how bylo předáno novému 0,5 

úvazku financovanému z nových zdrojů a probíhá jednání o navýšení na úvazek celý.  
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Příloha č.1/2020 – Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty (TC JMK) 

 

Příloha č.2/2020 – Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty (Centrum poradenství) 

 

Příloha č.3/2020 – Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty (Doléčovací centrum) 
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Příloha č.1/2020 Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty (TC JMK) 

 
 

 

1

2

3

4

5

KLIENT # 622
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT # 2511
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT # 2727
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT # 2530
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT # 2283
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Příloha č.2/2020 Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty (Centrum poradenství) 

 
 

 
 

1

2

3

4

5

KLIENT 38
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 39
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 40
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 41
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 42
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 43
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 44
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 45
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 46
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 47

1. měření 2. měření
5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 48
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 49
1. měření 2. měření

5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 50
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 51
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 52

1. měření 2. měření
5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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Příloha č.3   Matice soběstačnosti pro jednotlivé klienty (Doléčovací centrum) 

 

 
 

1

2

3

4

5

KLIENT 63
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 64
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 65
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 66
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 67
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 68
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 69
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 70
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 71
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 72
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 73
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 74
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 75
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 76
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 78
1. měření 2. měření 3. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 80
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 81
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 84
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný
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1

2

3

4

5

KLIENT 85
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný

1

2

3

4

5

KLIENT 86
1. měření 2. měření5 - zcela soběstačný

1 - plně nesoběstačný


