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V roce 1989 vzniklo v rámci Stfediska pro mládež nové oddelenÍ. určené pro pfímé 
ovlivňování skupin mládeže ohrožené drogami nebo již prímo postižené zneužíváním 
drogy. Dostalo název oddelení výchovne léčebné. Sám název napovídá, že v tomto pfí
pade došlo k uskutečnení již mnohokrát vyslovených a ve všech pádech skloňovaných 
tužeb a pfání , a to k opravdové spolupráci dvou rezortu - rezortu školství a zdravotnic
tví , konkrétne ke spolupráci Stfediska pro mládež NVP a Kliniky rehabilitačního lékaf
ství. 

Oddelení je určeno pfedevším pro mladistvé v počátečních fázích experimentace 
s drogou. Pro patnácti až devatenáctileté klienty , ktefí tep rve hledaj í a nacházejí mo
tivy ke konzumu drogy , pro takové. ktefí jsou závislí na parte, v níž se droga konzumu
je . Naše první zkušenosti ukazují na to, že nejčastejší motivy vedoucí k abúzu drogy 
spadají u našich klientu do oblasti emocionální (pokus fešit vnitfní zmatky, uvolnení 
od špatné nálady, ochrana pfed úzkostí . .. ), do oblasti interpersonáiní (získat uznání 
od vrstevníku, uvolnene komunikovat, vzdorovat autorite, fešit interpersonáiní zá
vislosti .. . ) a konečne je tu touha prožít dobrodružství, uniknout nude. Nejvíce nadeje 
na úspech máme u klientu, u nichž již minulo počáteční okouzlení drogou a nastupují 
první negativní zkušenosti se zneužíváním (konflikty s VB, pobyt v psychiatrické léčeb
ne). 

V současné dobe je u nás na pobytu II klientu - 6 chlapcu a 5 dívek. Čtyfi z nich 
experimentují s léky v ruzných kombinacích , čtyfi zneužívají prchavé látkyatfi jsou 
alkoholici. V péči pri oddelení je nyní asi tficet klientu. 

Nepracujeme však pouze s klienty samotnými , ale i s jej ich rodiči, pfípadne s celými 
rodinami, s jejich pfáteli , spolupracujeme se školou, s učiteli, s mistry. 

Poskytovaná péče je svým základním rozsahem koncipována do jednoročního cyklu , 
v jehož rámci stfídáme dva až tfi lužkové pobyty v celkové délce aspoň tfi mesíce 
s ruzne intenzívní ambulantní péčí (docházka 1 X až 3 X týdne, pfípadne víkendové 
aktivity) . S každým klientem a jeho rodiči uzavíráme dohodu o spolupráci na jeden 
rok a jednotlivé formy spolupráce volíme v závislosti na konkrétních zmenách, k nimž 
v chování pfípadne v osobnosti klienta docházÍ. 

V praxi to znamená, že klient, který je v naší péči, muže v prubehu roční spolupráce 
s námi pfij íl na oddelení tfeba jen na jednu noc - pfi nebezpečí selhání nebo v pfípade 
krize, ale muže být na oddelení tfi mesíce i déle . 

51 



M . DANESOVÁ, M . VOTAvovÁI PRVNí ZKUSENOSTI Z VÝCHOV E LÉé EBNÉHO OD
DELENí STREDISKA PRO MLÁDEŽ NÁRODNíHO VÝBORU HLA VNÍHO MESTA PRAHY 

Pobyt na odde lení nemusí být a také nebývá ce lodenn í. aší snahou je zachova t po
kud možno všechny dosud neohrožené sociáln í j istoty klie nta , a tak kluci a devčata 
odcházejí de nne , pokud nese lhávají , do svých škol, uči l išť a na svá pracovište. Pro ty, 
kterí se lhávají , je zajištena po urč itou dobu škoIn í výuka prímo na odde lení , pfípad ne 
dohodneme se školou individuá lní učební plán. 

Z toho, co bylo až dosud rečeno vyplývá , kte ré dva hlavní úkoly na našem pracovi ' ti 
sledujeme: 

- dosáhnout dodržování bezdrogového režimu ; 
- dokončit kvalifikaci (stud ium ve ško le, učební obor) , která je predpokladem pra-

covního a sociálního začl e ne ní kli enta v da lším živote. 
Činnost oddelení je založena na systé mu te rapeuti cké komunity. Neup l atňuj eme 

v rámci práce s našimi klienty autoritativní prístup na úrovni rod i č - díte . i když ve ková 
hranice na ' ich .. de tí" k tomuto prístupu čas to svádí. Snažíme se naše mladé klienty 
nezbavovat odpovčdnosti za jejich l éčbu , i když pro nás, terape ut y. je tento prístup da
le ko n á ročnej š í. Dáváme jim k di spozici své schopnosti a vedomosti. ukazuj e me mož
nosti , vysvetluj eme dusledk y možných rozhodnutí , a le necháváme na nich , aby si volili 
svo u cestu i za cenu omylu a zklamání. Je to cesta, kte rá pfíznive ovlivňuj e sebeakcep
taci klie nta, rozv íjí úctu a du veru k sobe samému i k druh ým lide m. A práve v té to 
oblasti mají naši klie nti nejvetší reze rvy. Snažíme se je vé st k tomu , že nejsou po rou
chaná vec , kte rou je nutné opravit , a le lidé. bez je jichž akti vn í to uh y po uzdravení 
je sebevetší naše úsilí marné. 

K prav idelným činnostem na oddelení patfí skupinová te rapie, individuální te rapie, 
vy užíváme prvku sociálne psycho logické ho výcviku , pracovní te rapie . kl ademe duraz 
na nejruznejší spo rtovní akti vity. pobyt v prírode, re l axační techniky, jógu. Tam , kde 
to situace dovoluj e, provádíme rodinnou te rapii nebo a lespoň s rodinou poIupracuje
me. V současn é dobe pracuj e na oddele ní 8 te rapeutu , p ycho logu a pedagogu, 
2 sociální pracovnice (jedna pouze na pul úvazku) a 4 lé kafi z kliniky reha bi l itačního 
lékarství - všichni na čás teč ný úvazek. 

Prostfednictvím KRL je obhospodafová no i 16 lužek, kte rá má na oddelení jako 
zdravotnické zafízení k dispozici. včetne nákladu na tato lôžka. a i klienti JSOl! pfij í
máni na oddelení na nemocenský pobyt a lékafi KRL zabezpečují vstupn í, odborné 
a ori e nt ační lékafské prohlídky tak , jak si je zdravotní stav našich klientu vyžádá. KRL 
současn e zprostfedkovává toxikologické kont roly a speciální rozbo ry umožňující de
tekci tox ických látek. a v ne kterých závažnejších pfípadech nám pomuže zaji š ťova t de
tox l kační fázi v nekterém zdravotnickém zafízení v rámci svých odborných pracoviši . 

Skutečnost , že se v rámci své spolupráce s reso rtem zd ravotnictví o rie ntuj e me zejmé
na na kliniku reh abilit ačního lékafství , ne ní náhodná. Vede nás k to mu lidská situace 
našich klient u, neboť podle modern ích smeru je rehabilitace chápána pfedevš ím jako 
pfíprava pro začl e není zdravotne postiženého jedince do života a práce. A po kud ne
budeme zvyšovat možnosti a schopnosti jedincu zneužívajících drogy v budo ucnu 
se zač lenit do spo lečnosti , budeme je poškozovat zdravotne i sociálne, dopustíme chro
nicitu a úpadek pacienta . V této fázi hledáme samozfejme spojence mezi nejšir ' í ve
rejností. Spojence, kterí po máhají odstraňova t predsudky vytvá rející závažné prekáž
ky pro životní perspe ktivy lid í závislých na droze. 

To lik ze současného života a práce na našem oddele ní. A co ríci do budoucnosti? 
Snad jen tolik , že se všichni tešíme na zahájení provozu dalšího zafízení , které bude 
o rientováno na rozvinutejší form y drogové závislosti a kde bude ve ková hranice klientu 
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posunuta do 30 le t. Toto zafízení , založené na principech pólských Monaru , by melo 
být uvede no do provozu v prubehu letošního roku . 

Souhrn 

A utofi ve svém príspevku shrnují zkušenosti z ročn í práce se tficeti klienty, ktef í 
prošli lužkovým poby tem na oddelení a více než tficeti klienty s ambulantní a indivi
duáIní péčí. Jde v podstate o stručnou charakteristiku práce na oddelení s pfihlédnutím 
ke specifi čnosti pracovište, které je společným zafízením resortu zdravotnictví a škol
ství. 

Do redakcie priš lo dňa: 2 1. 5. 1990 
Adresa auto ra: PhDr. M. Danešová. V zahradách 18. 180 OO Praha 8 
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