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Súhrn 

Príspevok referuje o špecifickej metóde terapeutickej intervencie nazývanej terénna tera
pia, ktorá je založená na zmene terapeutických podmienok počas pobytu v prirode. Autor us
kutočnil výskum efektu terénnej terapie na subjektívne prežívanie 11 závislých klientov a ich 
vnímanie komunity, ktorí sa aktuálne nachádzajú v resocializačno-terapeutickom centre Re
test. Výskum ukázal, že terénna terapia priniesla zlepšenie emocionálnej atmosféry v skupine, 
zvýšenie jej kohezivity, ako aj redukciu úzkosti a únavy klientov. 

K ľ ú č o v é s lov á: drogová závislosť - terénna terapia - resocializácia 

Summary 

P. Halama: EFFECT OF TERRAIN THERAPY ON PERCEIVING 
COMMUNITY AND SUBJECTIVE EXPERIENCING 
OF ADDICTED IN REHABILITATION CENTRE 

The contribution refers about the specific method of therapeutic intervention named a ter
rain therapy, which is based on the change of therapeutic conditions during a stay in the 
countryside. The author realised a research of effect of terrain therapy on perceiving commu
níty and subjective experiencing of the 11 addicted currently resided in rehabilitation and the
rapeutic centre Retest. The research showed that the terrain therapy had brought improving 
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the emotional feeling in group, enhancement of group cohesion, as well as reduction of anxiety 
and lassitude of clients. 

Key w o r ds : drug dependence - terrain therapy - rehabilitation 

Úvod 

Popri klasickej ambulantnej či lôžkovej zdravotníckej liečbe závislostí má v kom
plexných prístupoch k liečbe závislostí svoje dôležité miesto doliečovanie či resocia
lizácia v zariadeniach viac či menej nemedicínskeho charakteru založených na báze 
terapeutických komunít. V súčasných systémoch starostlivosti o závislých sú tieto 
zariadenia chápané ako nadväzujúce na zdravotnícku lôžkovú strednodobú liečbu 
(Okruhlica a kol. , 2001, Filoušová, 1999). Hoci medzi týmito zariadeniami môžeme 
nájsť mnoho odlišností, základným spoločným znakom je silný dôraz na ich komu
nitný charakter, t .j . zvýšená spoluzodpovednosť a spoluúčasť klientov na fungovaní 
zariadenia ako aj na terapii svojich spoluklientov. Z toho vychádza aj systém metód, 
ktoré v tomto duchu pomáhajú realizovať ciele zariadenia. Je to najmä skupinová 
psychoterapia , pracovná terapia, priame podieľanie sa klientov na každodennom 
chode zariadenia , vytváranie klientskych samospráv, spoločné rituály a pod. V tom
to príspevku sa chceme bližšie zamerať na špecifickú metódu terénnej terapie , ktorá 
je v niektorých zariadeniach takéhoto typu používaná. 

Prvé referencie o skúsenostiach s rôznymi formami výletov či táborov v liečbe 

závislostí sa u nás objavujú v druhej polovici 60-tych rokoch (podľa Turček a kol., 
1991 ). Išlo o brigády, stanové tábory, príp. o výlety v rôznych rekreačných zariade
niach väčšinou v dÍžke dva týždne, na ktorých sa zúčastňovali liečení ako aj dlhodo
bo absti nujúci a lkoholici , príp. ich rodinní príslušníci . V roku 1983 referoval Skála 
o dlhoročných skúsenostiach s tzv. intenzívnymi liečebnými pobytmi v prírode 
(lLPP), ktoré sa organizovali pre pacientov protialkoholických liečební, a to najmä 
vo forme posilňovacej liečby , táborov pre deti pacientov a pod. Termín terénna tera
pia sa objavuje v príspevku Šuláka a Stowasserovej (1981), ktorí popisovali svoje 
skúsenosti s letným táborom abstinujúcich alkoholikov. Terénnu terapiu chápu títo 
autori ako druh skupinovej terapie v prirode, kedy sa menia podmienky terapie , 
keďže dochádza k významným, v klasických podmienkach ťažko navoditeľným 
zmenám, vo vzťahoch medzi pacientom, terapeutom a komunitou. Za najvýznam
nejší prínos terénnej terapie považujú získanie korektívnej emocionálnej skúsenosti 
pacienta v takých oblastiach, kde to najmenej očakáva, bezprostrednejší kontakt pa
cientov s terapeutmi umožňujúci odhalenie a prekonanie prenosových a protipreno
sových mechanizmov, zvyšovanie motivácie pre podobné akcie, a zosilňovanie tera
peutického potenciálu samotných pacientov, čo zvyšuje počet laických terapeutov či 
paraterapeutov. 

Terénne terapie sú práve pre možnosť zmeny terapeutických podmienok 
obľúbeným terapeutickým nástrojom viacerých zariadeni na liečbu aresocializáciu 
závislých. Terapeutický potenciál ukrývajúci sa v zmene podmienok, ktoré prináša 
pobyt v prírode je využívaný nielen zdravotníckymi či nezdravotníckymi inštitúcia-
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mi, ale aj rôznymi klubovými, svojpomocnými či pacientskymi organizáciami, ktoré 
združujú abstinujúcich závislých (Turček a kol., 1991; Garaj a kol., 1998). 

Terénna terapia je už niekoľko rokov jednou z metód terapeutickej intervencie aj 
v resocializačno-terapeutickom centre Retest, ktoré poskytuje komplexný program 
resocializácie a terapie závislých od psychotropných látok v terapeutickej komunite 
(bližšie o systéme resocializácie v tomto zariadení pozri príspevok Šírovej, 1999). 
Terénna terapia sa v Reteste uskutočňuje dvakrát ročne v lete a v zime. Trvá 8 dní 
a zúčastňuje sa jej celý terapeutický tím spolu s klientmi a ich rodinnými prisluš
níkmi. Účasť na terénnej terapii je otvorená aj pre klientov, ktorí svoj pobyt v Rete
ste už ukončili, samozrejme za predpokladu ich pretrvávajúcej abstinencie. Terénne 
terapie vychádzajú z predpokladu, že zmena terapeutických podmienok, ktoré pri
náša pobyt v prirode, poskytuje reálnejšie modelovanie bežných životných situácií, 
na ktoré sú klienti počas resocializácie pripravovaní. To umožňuje adekvátnejšie 
odskúšanie návykov či zručností, ktoré získavajú počas terapií v Reteste. Dlhší spo
ločný pobyt terapeutov a klientov zosilňuje interakcie tak medzi klientami navzájom 
ako aj medzi terapeutmi a klientmi, čo prináša možnosť intenzívnejšej skupinovej 
a individuálnej terapie, a v konečnom dôsledku znamená zintenzívnenie komunit
nej dynamiky ako celku. Spoluúčasť rodinných príslušnikov umožňuje znovuzblíže
níe jednotlivých členov rodiny, ktorÝch vzťahy sú často narušené ako dôsledok dro
govej závislosti jedného či viacerých členov rodiny. To sa deje najmä prostred
níctvom spoločného prežívania pozitívnych zážitkov, ale aj prostredníctvom zmeny 
patologických vzorcov v komunikácii . Dôležitú úlohu tu hrá účasť terapeutov, ktori 
môžu pomáhať v odhaľovaní takýchto vzorcov a facilitovať opätovný proces 
spoznávania a zbližovania sa rodičov a detí. Popri bežných činnostiach zameraných 
na chod terénnej terapie (varenie, upratovanie, príprava aktivit a pod.) sú obsaho
vou náplňou terénnej terapie najmä skupinové psychoterapie (uskutočňované tak
mer denne), ktoré robia z terénnej terapie viac ako len výlet či tábor, a tiež ranné 
a večerné komunitné stretnutia, na ktorých sa riešia praktické veci týkajúce sa 
organizácie, programu, či aktuálnych vzťahových a interakčných záležitostí . Neza
nedbateľný význam majú aj športové, kultúrne, turistické či duchovné aktivity 
(návšteva bohoslužieb), ale aj aktivity vornejšieho charakteru (posedenie pri ohni, 
prechádzky), v priebehu ktorých sa realizuje dynamika komunity a vzťahov medzi 
klientmi a ich rodinnými prislušníkmi . Na základe skúseností s terénnymi terapia
mi sa ukazuje, že sú často impulzom pre pozitívne zmeny v rodinných vzťahov klien
tov, prinášajú uvoľnenie atmosféry v komunite, pozitívne zmeny vo vzťahoch klien
tov s terapeutmi, zvýšenie motivácie k resocializácii , rast pozitívneho sebahodnote
nía či pocitu kompetencie a pod. 

Aby sme overili účinnosť terénnej terapie na klientov, bol počas jednej z te
rénnych terapií uskutočnený výskum efektu terénnej terapie na subjektívne 
prežívanie klientov a ich vnímanie komunity. Terénna terapia, počas ktorej sa 
výskum uskutočnil , bola realizovaná v dňoch 22.-29. 6. 2002 v rekreačnom komplexe 
Gazárka v Šaštíne-Strážoch. Zúčastnilo sa na nej 12 klientov Retestu a 7 členov te
rapeutického tímu. Keďže sa na tejto terénnej terapii zúčastnili len štyria rodinní 
príslušníci klientov, neoverovali sme efekt terénnej terapie na rodinné vzťahy klien
tov, ale sústredili sme sa najmä na niektoré aspekty subjektívneho prežívania klien
tov a ich vnímania komunity. Vzhľadom na aktuálnu dynamiku komunity bola sku-
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pinová terapia počas tejto terénnej terapie zameraná na analýzu vlastného miesta 
v komunite pomocou špeciálnych techník na báze katatýmno-imaginatívnej psycho
terapie. 

Výskumný súbor a metódy 

Výskumný súbor tvorili klienti aktuálne sa nachádzajúci v resocializačno

terapeutickom centre Retest v Bratislave. Pred terénnou terapiou vyplnilo dotaznik 
12 klientov, po terénnej terapii 11, keďže jeden klient záverom terénnej terapie svo
ju resocializáciu končil. Celkovo bolo teda do spracovania zahrnutých 11 klientov, 
z toho 9 mužova 2 ženy, priemerný vek 23,27 roka (rozpätie 19 až 31). U 10 klien
tov bola diagnostikovaná závislosť opiátového typu, u jedného klienta kombinovaná 
závislosť na alkohole, psychostimulanciách a halucinogénoch. 

Klienti dva dni pred a dva dni po terénnej terapii vyplnili súbor dotaznikov obsa
hujúcich kvantitatívne aj kvalitatívne metodiky. Keďže cieTom výskumu bolo overiť 
vplyv terénnej terapie na vnímanie skupiny a subjektívne prežívanie klienta, 
adekvátne tomu bol prispôsobený aj výber metód. Z kvantitatívnych metód bola 
použitá Škála skupinovej atmosféry (Kolárik, 1988), obsahujúca 10 bipolárnych ad
jektív vzťahujúcich sa ku skupine, ktorou bola v tomto prípade terapeutická komu
nita. Adjektíva sa vzťahujú k emocionálnej atmosfére, ku kvalite vzťahov či miere 
kooperácie a produktivity danej skupiny. Na zistovanie kohezivity skupiny bol 
použitý Yalomov dotazník kohézie terapeutickej skupiny (Yalom, 1980). Z neho boli 
vyradené tri neaktuálne položky, ktoré sa nedali aplikovať na komunitu Retestu 
(týkajúce sa napr. spokojnosti s frekvenciou stretávania skupiny). Použité položky 
sa týkali aktuálnej začlenenosti v skupine, pocitu súdržnosti a pod. Na zisťovanie 
subjektívneho prežívania klientov bola tiež použitá 10-položková Rosenbergova 
škála sebahodnotenia (Blatný, Osecká, 1994» , obsahujúca položky vyjadrujúce kva
litu celkového vzťahu k sebe a hodnotenia samého seba. Súčasťou kvantitatívnej ča
sti bolo aj 9 individuálnych otázok týkajúcich sa subjektívneho prežívania a postoja 
ku skupine založených na sémantickej diferencii, na ktoré klienti odpovedali gra
fickým znázornením miery svojho pocitu či názoru na danú otázku na šikmej úsečke 
(tzv. V AS - visual analogue scale) (Ki'ivohlavý, Petríková, 2001). Jednotlivé otázky 
zamerané na subjektívne prežívanie klientov sa týkali aktuálne prežívaného šťa
stia, spokojnosti , aktuálne prežívanej zmysluplnosti života, úzkosti, energickosti vs. 
únavy, a sebahodnoty. V súvislosti so vzťahom klientov ku skupine sa otázky týkali 
pocitu zo začlenenia v skupine, miery toho, čo klient od skupiny dostáva a ochoty do 
nej investovať. 

V kvalitatívnej časti boli klienti pred aj po terénnej terapii vyzvani zašifrovať 
skupinu do kresby tak, aby kresby vyjadrovali ich pocity týkajúce sa komunity. 
K nemu mali dodať krátky vysvetIujúci komentár. Súbor metód distribuovaný po 
terénnej terapii bol navyše doplnený o niekoľko otvorených otázok, prostrednictvom 
ktorých mali klienti vyjadriť spätný pohTad na terénnu terapiu, t.j . jej prínos a sub
jektívne prežívané pozitívne aj negatívne momenty. 
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Výsledky 

Kvantitatívna časť 

Efekt zmeny prežívania klientov bol overovaný porovnanim hodnoty meraných 
premenných pred a po terénnej terapii. Ako koeficient zmeny bol použitý koeficient 
Cohenovo d, ktorý sa používa na hodnotenie zmeny u malých skupín (napr. terapeu
tických komunit), keďže sa neposudzuje z pohIadu štatistickej signifikancie. Hodno
ta d okolo 0,3 sa považuje za slabý efekt, hodnota 0,5 za stredne silný efekt a hodno
ta 0,8 za silný efekt. 

Priemerné skóre Škály skupinovej atmosféry sa po terénnej terapii zvýšilo v po
zitívnom smere o 1,8 bodu, čo zodpovedá slabej zmene (d=0,26). Pri analýze jednot
livých položiek škály (adjektív) sa ukázal silný pozitívny efekt v niektorých po
ložkách, klienti po terénnej vnimajú skupinu ako priateIskejšiu (silný efekt d = 
0,78) a upokojujúcejšiu (d = 0,94). Naopak, klienti vnímajú komunitu ako nudnejšiu 
(slabý až stredný efekt d = 0,41 ) a Iahostajnejšiu (d = 0,42 ). Škála sebahodnotenia 
nezaznamenala takmer žiadny efekt (d = 0,21 ). 

Stredný efekt terénnej terapie sa ukázal pri škále skupinovej kohézie (d = 0,51). 
Členovia komunity skórovali na tejto škále po terénnej terapii v priemere o 2,3 bodu 
menej (pri tejto škále znamená nízke skóre silnejšiu kohéziu v skupine). Analýza 
položiek ukázala najväčší pozitívny efekt pri položkách týkajúcich sa vzťahu k tera
peutom (silný efekt d = 0,88), súdržnosti skupiny (d = 0,48), slabý pozitívny efekt bol 
aj pri položke týkajúcej pomoci skupiny pri dosahovaní terapeutických cieIov 
(d = 0,32) a položke týkajúcej sa odhovárania iných členov od odchodu (0,32). 

Individuálne otázky typu V AS poukázali na výraznú zmenu v niektorých aspek
toch subjektívneho prežívania. Po terénnej terapii sa výrazne redukovalo prežívanie 
úzkosti (d = 0,85), klienti sa tiež cítia plnší energie a menej unavení (d = 0,78 ). 
Stredne silný pozitívny efekt sa ukázal aj pri položkách týkajúcich sa všeobecnej 
spokojnosti so životom (d = 0,49), zmysluplnosti života (d = 0,61) aj prežívania svojej 
hodnotnosti a užitočnosti (d = 0,49). Klienti sa tiež cítia trochu subjektívne šťast
nejší (slabý pozitívny efekt s = 0,29). Z otázok týkajúcich sa postoja ku skupine 
vyplýva, klienti po IT vnímajú komunitu ako takú, ktorá im dáva viac (slabý efekt 
d = 0,34 ), tiež sa v nej cítia o trochu lepšie (slabý efekt d = 0,23 ). Takmer žiadny 
efekt sa neukázal v ochote investovať čas a energiu do skupiny (d = 0,18). 

Kvalitatívna časť 

Bolo analyzovaných desať kresieb zašifrovanej komunity pred terénnou terapiou 
a desať kresieb po terénnej terapii. J eden klient odmietol kresliť . Pred terénnou te
rapiou dominovali v kresbách zašifrovanej komunity motívy vyjadrujúce jej rôznoro
dosť a mnohostrannosť (4x), napr. les a stromy rôzneho druhu v ňom, tvár, na ktorej 
má každá polovica iný výraz s komentárom "komunita - niekedy smut ná a plná ner
vov, niekedy veselá a šťastná" a pod. J edna kresba bola čisto pozitívna - postavy 
držiace sa za ruky, komentár "priateľstvo, súdržnosť, láska, porozumenie", tri ne
gatívne, napr. kruh, z ktorého klient vyčnieva alebo je mimo, príp. oheň vyjadrujúci 
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napätie , stres. Ostatné kresby boli s neutrálnym motívom (2x), napr. motív absti
nencie (prečiarknutá striekačka ). 

Po terénnej terapii sa motívy vyjadrujúce rôznorodosť vyskytli znova (3x), napr. 
šípkový ker, na ktorom rastú rôzne plody - sladké aj kyslé. Dominovali však po
zitívne kresby, vyskytli sa až päťkrát. U dvoch klientov nastal posun z negatívnej 
kresby k pozitívnej, napr. predtým oheň (napätie, stres), po terénnej terapii voda 
(pohoda, oddych). Dvaja klienti sa k pozitívnym kresbám posunuli od predtým 
neutrálnych kresieb, jeden klient zotrval v pozitívnom vnímaní komuníty. Ne
gatívna kresba sa po terénnej terapii vyskytla u jedného klienta (predtým neutrálny 
motív ) - oheň na ostrove uprostred mora s komentárom "horí pre nás, ale komuníta 
je rozdelená a každý si utvára svoj ostrov". U jedného klienta pretrval neutrálny 
motív abstinencie. 

Odpovede na otvorenú otázku, čo terénna komunita priníesla klientom a komu
nite ako celku, by sa dali rozdel iť do troch skupín. Prvou je prínos v oblasti zlepše
nia a zintenzívnenia osobných vzťahov medzi klientmi , ale aj klientov s terapeutmi 
(napr. "bližšie spoznanie klientov aj spoznanie terapeutov v inom svetle", "zblí ženie 
sa, zlepšenie vzťahov", "pozornosť a záujem voči sebe navzájom" atd. ). Druhou sku
pinou sú vyjadrenia týkajúce sa súdržnosti skupiny a začlenenia sa do nej (napr. 
"byť viac spolu - komunita si je trochu bližšie", "pocit integrity a spolupatričnosti", 
"viac v kope" atd.). Tretím prínosom vyjadreným v odpovediach klientov bol oddych, 
zábava, rôzne pozitívne zážitky a pod. 

V odpovedi na otázku o subjektívne pozitívne prežívaných momentoch počas 
terénnej terapie klienti uviedli množstvo situácií či zážitkov. Týkali sa najmä špeci
fických aktivit, ako boli uskutočnené výlety, večery pri ohni a pri gitare , duchovné 
zážitky (omša), športové a súťažné aktivity, ale aj zážitky zo skupinovej či indivi
duálnej terapie, príp. účasť rodičov. Subjektívne prežíva né negatívne momenty sa 
týkali technických vecí (vlhko v izbe), potreby dodržiavania komunitných pravidiel 
aj počas terénnej terapie, náhlych zmien a občasného nesúladu v programe, ale tiež 
neochoty niektorých rodičov aktívne sa angažovať v terapeutickom aj sprievodnom 
programe. 

Diskusia k výsledkom 

Vo viacerých metodikách sa ukázalo, že terénna terapia mala pozitívny vplyv na 
vnímanie komunity. Hovorí o tom pozitívny posun v celkovom skóre Škály skupino
vej atmosféry, škály skupinovej kohézie, aj v dvoch otázkach zameraných na kvalitu 
pocitu zo začlenenia v skupine a mieru toho, čo klient dostáva zo skupiny. Z jednot
livých položiek môžeme odvodiť, že terénna terapia zlepšila emocionálnu atmosféru 
v skupine (priateľské a pokojné ovzdušie), a aj súdržnosť skupiny, čo sa prejavilo 
najmä v kvalite vzťahov nielen medzi klientmi , ale aj klientov s terapeutmi. Na dru
hej strane, trochu v rozpore s predchádzajúcimi výsledkami je negatívny posun v ad
jektívach nudná a ľahostajná . Tento fakt by mohol súvisieť so zväčšenou únavou 
z intenzívnej vzájomnej prítomnosti , ktorej sú klienti počas terénnej terapie vysta
vení. Poukazuje tiež na istú atomizáciu a nekonzistenciu v prežívaní klientov, čo 
zrejme súvisí s ich diagnózou závislosti. 

266 



P. HALAMA / EFEKT TERÉNNEJ TERAPIE NA VNÍMANIE KOMUNITY 
A SUBJEKTÍVNE PREŽÍVANIE ZÁVISLÝCH V RESOCIALIZÁCII 

Silnú podporu kva ntitatívnym výsledkom dávajú získané kvalitatívne údaje. 
V súvislosti so zvýšenou kohéziou sú to najmä vyjadrenia klientovo pocite spolupa
tričnosti, o bytí "v kope", v súvislosti s emocionálnou atmosférou najmä vyjadrenia 
o zblíženi, zlepšeni vzťahova pod. Takisto to potvrdzujú aj kresby zašifrovanej ko
munity, v ktorých po terénnej terapii prevládajú kresby vyjadrujúce pozitívne 
vnímanie komunity oproti kresbám pred terénnou terapiou, v ktorých prevládali 
motívy vyjadrujúce rôznorodosť. Zaujímavou vzhfadom na túto skutočnosť sú tí 
klienti, ktorí zmenili svoj pohfad z negatívneho na pozitívny (2 klienti). Ide napr. 
o posun jedného klienta z negatívneho vnímania komunity reprezentujúci nakres
lený kruh, z ktorého daný klient vyčnieva, k pozitívnemu vnímaniu vyjadrenému 
ohňom, ktorý spája ľudí okolo neho. V tomto prípade išlo o nového klienta (v tom ča
se jediného klienta v úvodnej fáze resocializácie), ktorý mal problémy začleniť sa 
naplno do komunity, a to tak do dianía v komunite, ako aj do vzťahov. Zdá sa, že 
terénna terapia spôsobila v jeho prežívaní a postoji značný posun smerom k zblíže
niu sa s inými klientmi aj so zaangažovaním sa v živote komunity. Vzhladom na to 
sa zdá, že terénna terapia môže najmä novým klientom pomôcť v prekonaní baríér 
voči skupine a zaradení sa do komunitného systému. 

Zmena v subjektívnom prežívaní, ktoré terénna terapia priniesla, sa týkali naj
mä redukcie prežívanej úzkosti a únavy klientov. Táto redukcia je zrejme dôsled
kom viacerých faktorov, medziiným aj s už spomínanou zmenou terapeutických pod
mienok, najmä vytrhnutie zo zabehaných a rutinných aktivit, zblíženie vzťahov me
dzi klientmi navzájom, ale aj ich zblíženie s terapeutmi, na čo poukazujú aj uvedené 
výsledky. Pri redukcii úzkosti je zrejme dôležitý aj efekt pobytu v prírode. Pozitívny 
vplyv terénnej terapie na prežívanie zmysluplnosti života a svojej hodnotnosti a uži
točnosti môžu súvisieť so zaangažovaním klientov v rôznych nových a nie mechanic
ky vykonávaných zmysluplných aktivitách a činnostiach , často i v prospech skupiny, 
ktoré stimulujú prežívanie užitočnosti a zmysluplnosti . 

Záver 

Podľa uvedených výsledkov sa ukazuje, že terénna terapia, tak ako sa realizuje 
v resocializačno-terapeutickom zariadeni Retest, prináša pozitívny vplyv na sub
jektívne prežívanie klientov najmä v oblasti prežívania napätia a únavy, vo vnímaní 
svojej užitočnosti a zmysluplnosti svojho života. Vo vzťahu ku komunite zlepšuje 
emocionálnu atmosféru v komunite a zvyšuje jej kohézíu, zlepuje vzťahy medzi 
klientmi a terapeutmi, čo spôsobuje skvalitnenie podmienok na skupinovú aj indivi
duálnu terapeutickú intervenciu a na celkovú realizáciu procesu resocializácie. Uka
zuje sa, že zvlášť pre novoprijatých klientov by terénna terapia mohla byť pomocou 
v prekonaní bariér pri začleňovani sa do komunity. Otvorenou otázkou však ostáva 
d!žka efektu terénnej terapie na jednotlivcov a komunitu, ktorá sa zvykne zisťovať 
zbieraním dát po istom časovom odstupe (napr. 3 mesiace). V tomto prípade sa však 
takýto zber dát neuskutočnil, keďže komunita sa v priebehu niekoľkých týždňov po 
terénnej terapii rozšírila o 5 nových členov, čo úplne zmenilo jej štruktúru a dyna
miku. Nešlo teda už o tú istú komunitu, aká sa zúčastnila terénnej terapie. Tiež je 
otázne, nakoľko obohatenie systému terapeutickej intervencie o terénnu terapiu 
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vplýva na konečný efekt resocializácie a dÍžku abstinencie klientov, čo si vyžaduje 
komplexnejšie a dlhodobejšie skúmanie. Napriek týmto otvoreným otázkam sa uka
zuje, že terénna terapia má silnú potenciu ku skvalitneniu terapeutického procesu 
prostredníctvom zlepšovania skupinových kvalít komunity a aj indivíduálnych cha
rakteristík jej členov. 
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