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Úvodem – aneb, kdo jsme a co děláme 
 

Poslání terénních programů pro uživatele drog 
Terénní program (TP) se specializuje na práci s osobami závislými na omamných a psychotropních 
látkách (OPL). Program usiluje o snižování sociálních a zdravotních rizik při zneužívání nelegálních 
drog a poskytuje „Harm Reduction“ služby (dále jen HR). Program je také zaměřen na rekreační 
uživatele drog a na osoby drogou ohrožené. Prioritou terénní práce je vyhledávání, kontaktování a 
motivace uživatelů nelegálních OPL ke spolupráci s pracovníky programu. Účelem této činnosti je 
minimalizace rizik, negativních dopadů, patologií a sociálního vyloučení v důsledku užívání OPL. 
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. 
 

Cílová skupina programu 

• Uživatelé drog, zejména tzv. problémoví uživatelé - zejména injekční s rizikovým chováním 
• Příležitostní uživatelé drog 
• Osoby experimentující s drogami 
• Osoby ohrožené užíváním drog, pohybující se v prostředí s výskytem drog 
• Rodina a blízcí uživatelů drog 

 
Poskytované služby 

• Informační servis - informace o bezpečnějším braní, sexu, pohlavně přenosných nemocech, 
atd. 

• Individuální poradenství (drogové, sociální, trestně-právní, zdravotní, apod.). 

• Krizová intervence osobní i telefonická – aktuální pomoc v tísni. 

• Výměna použitých stříkaček za sterilní + HR materiál: desinfekce, voda, kyseliny, prezervativy, 
filtry, alobal, želatinové kapsle, mastičky, vitamíny a jiný zdravotnický materiál. 

• První pomoc a základní zdravotní ošetření. 

• Zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc, K-centrum, detox, léčebnu, psychiatra, 
terapeuta apod.  

• Osobní asistence – spoluúčast při návštěvě lékaře, doprovod na úřad apod. 

• Testování na HIV, HCV a syfilis, těhotenské testy. 
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Metody práce terénních pracovníků 
Monitoring – pracovníci terénního programu se v rámci náplně své práce pohybují po ulicích měst, 
sledují běžné dění v ulicích, pohyb osob a všímají si známek přítomnosti uživatelů návykových látek, 
jako jsou pohozené stříkačky, intoxikované osoby, sdružování lidí v lokalitách, které nejsou příliš na 
očích. K monitoringu také patří doptávání se občanů města, zda nemají informace o výskytu uživatelů 
drog a spolupráce se sociálními institucemi. Monitoring pracovníci provádějí v denních i večerních 
hodinách. 
Aktivní vyhledávání uživatelů drog (OPL) – pracovníci oslovují osoby, které svým chováním nebo 
vzhledem u pracovníků iniciují domněnku, že mají něco společného s drogami. Tento odhad 
pracovníků je vždy individuální záležitostí a nevychází z žádných norem, byť existují některé znaky, 
které pracovníci při odhadu zohledňují (např. viditelná intoxikace, alternativní způsob oblékání, 
viditelné známky existence na okraji společnosti atd.) 
Přímá práce s uživateli (OPL) na ulici – probíhá v případě, kdy je navázání kontaktu s uživatelem 
úspěšné a ten využije některou z nabízených služeb programu ATK, v našem případě se jedná 
nejčastěji o službu HR, což je snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových 
látek. Dále poradenství o bezpečné aplikaci OPL, sociální poradenství, testování na HIV, Hepatitida C, 
Syfilis, zprostředkování návazných služeb (K-Centrum, terapeutické komunity, apod.), lékařské pomoci, 
asistence na úřadech, atd. 
Práce na uzavřené drogové scéně – jde o způsob práce, kdy se pracovníci dostanou na byt uživatele 
drog a tam mu poskytují některé ze služeb programu. Výhodou této metody je proniknutí do 
prostředí, ve kterém se uživatel cítí bezpečně a má tedy větší důvěru k pracovníkům programu. Další 
výhodou je také možnost potkat na bytě i jiné uživatele drog, protože mají tendenci se sdružovat do 
menších skupin. Tento způsob práce však může být také pro pracovníky programu nebezpečný a je 
proto nutné dodržovat pravidla minimálního bezpečí, popsaná v Operačním manuálu TP. 
Sekundární výměny – jde o výměny většího objemu injekčního materiálu (v řádech desítek až stovek 
kusů) s dlouhodobými klienty, kteří sterilní materiál šíří pro další uživatele (dosud nekontaktované) a 
vybírají od nich použité stříkačky. Sterilní injekční materiál a příslušenství se tak dostává dovnitř 
drogové scény, což je pro TP velice přínosná spolupráce. 
 

 

Popis činnosti TP na Frýdlantsku 
 

Činnost Terénních programů (TP) na Frýdlantsku ve statistice  
SROVNÁVANÁ 

DATA 
TP  Liberec MOST 

K NADĚJI 
leden-prosinec 2011 

TP Liberec MOST 
K NADĚJI 

leden-prosinec 2012 

TP Liberec MOST 
K NADĚJI 

leden-prosinec 2013 
Počet kontaktů 632 417 383 
Počet klientů 45 45 113 
Další uživatelé 126 233 328 
Počet vyměněných 
stříkaček 

Vybraných:1714/2524 vydaných Vybraných: 4263/vydaných: 5258 Vybraných: 4428/vydaných: 
5467 

Počet nalezených stříkaček 4 16 80 
Poměr Muži/Ženy v % 60/40 60/40 55/45 
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Vývoj drogové scény – aneb klientela mládne 
Situace kolem užívání drog na Frýdlantsku má stále zvyšující se tendenci. Tento jev je alarmující 
zejména proto, že v uplynulém roce se snížil věk cílové skupiny. Znamená to, že mládež okolo 15 let 
začíná již s nitrožilní aplikací pervitinu, zpravidla po vzoru starších uživatelů. Většina z těchto 
mladistvých zatím sice nejeví viditelné známky rizikového stylu života a jejich pohyb v ulicích není 
nijak zvlášť patrný, nicméně z hlediska rozvoje závislostí a patologií se jedná o velmi závažnou 
situaci, která se pravděpodobně začne projevovat v následujících letech. Úskalím práce s těmito 
lidmi je mimo jiné i to, že se zdráhají využívat služeb TP a odmítají na svém životním stylu něco 
měnit, protože je to v podstatě baví a neuvědomují si rizika. Mezi důvody užívání OPL (omamných a 
psychotropních látek) této skupiny uživatelů patří především nuda, touha po něčem novém a 
zajímavém a domnělá představa vyšší sociální prestiže mezi vrstevníky. V popsané skupině uživatelů 
ve věku 15 až 20 let jsou rovněž hojně zastoupeni Romové, kteří začali spolupracovat s TP, což lze 
považovat za úspěch. Četnost užívání je individuální, odvíjí se od různých faktorů, mezi které patří 
finanční situace klienta, zázemí, věk a doba drogové kariéry. Často se setkáváme s tím, že drogy 
nabízejí a zároveň jim je aplikují starší uživatelé. Vnímáme i fakt, že např. ve Frýdlantu chybí stále 
NZDM, nebo jiný volnočasový klub, kam by mohli mladí docházet a trávit zde svůj volný čas. 
Mezi klienty jsou víceméně rovnoměrně zastoupeny obě pohlaví ve věku od 15 do 36 let. Nejvíce 
užívané látky jsou pervitin a marihuana. Pervitin většina klientů užívá nitrožilně, ale i v kombinaci 
se šňupáním. Bohužel pozorujeme tendence k přecházení na nitrožilní aplikaci.  
Během roku jsme zaznamenali zvýšené nálezy pohozených stříkaček ve Frýdlantu, viditelné byly i 
poházené různé obaly od vod a dezinfekcí. Překvapivé bylo i to, že někteří uživatelé odhodili ostych a 
využívali našich služeb. Pomáhala tomu i pravidelnost programu v jednotlivých terénech.  
 
 

Realizace služby – terénní práce v mikroregionu Frýdlantsko 
TP pravidelně působil ve městech Frýdlant, Hejnice a Novém Městě pod Smrkem dva dny v týdnu 
(středa, pátek). Díky flexibilitě, kterou týmu TP nově zajišťuje služební automobil, nebyl problém zajet 
i do dalších přilehlých částí frýdlantského výběžku (Arnoltice, Pertoltice, Habartice, Višňová, 
Černousy, Dětřichov, aj.). Díky tomu se podařilo navázat nové kontakty s dalšími uživateli drog právě 
v posledních dvou jmenovaných obcích a také v Bulovce.  
Novinkou je také poskytování tzv. filtrového programu pro kuřáky kanabinoidů. Jedná se o 
rozdávání balíčků se speciálními filtry, které eliminují množství škodlivých látek při kouření marihuany 
a tabáku. Tyto filtry, které TP dostali jako sponzorský dar od společnosti „69Rolls“, rovněž slouží ke 
snadnému navázání kontaktu se skupinou uživatelů, kteří do té doby o služby TP nestáli. Nyní jim tak 
může být poskytováno odborné poradenství o rizicích při užívání OPL. Těchto novýcch klientů je 
několik desítek, nicméně zatím se jedná spíše o jednorázové kontakty. Zároveň se však ukazuje, že 
mezi těmito uživateli je velká část těch, kteří užívají i další OPL včetně pervitinu – mnozí pak mají 
zkušenost i s nitrožilní aplikací. To se týká i již výše zmíněné skupiny mladých uživatelů ve věku 15-20 
let. Aby s touto skupinou mohli TP nějak pracovat dávají jim kromě filtrů také kondomy a následně 
poradenství o rizicích vyplývajících z jejich životního stylu. TP zároveň usiluje při práci s klienty pod 18 
let o kontakt s jejich zákonnými zástupci, aby bylo možné společně konzultovat situaci a případně ji 
efektivně řešit. V případě dvou klientek se tento kontakt podařil a aktuálně tak probíhá dlouhodobá 
práce s celou rodinou. V tomto ohledu došlo především k odkázání na návazné adiktologické, 
psychologické a sociální služby a motivování rodičů k aktivnímu řešení situace. Pokaždé však kontakt 
s rodiči není z různých důvodů bohužel možný. Na téma užívání OPL u takto mladých lidí uspořádali 
TP také sérii besed v rámci „Projektu prevence drogové kriminality“ v místních školách. 
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Počet pohozených stříkaček vzrůstá 
Z výše uvedené statistiky je patrný rapidní nárůst počtu nalezených použitých injekčních stříkaček - 
zejména pak ve městě Frýdlant. Tento jev signalizuje jednak větší aktivitu a otevřenost místní 
drogové scény a zároveň její nerespektování principů výměnného programu poskytovaného TP. 
Z dostupných údajů je patrné, že se jedná o malou skupinku jednotlivců, kteří si zvykli využívat jeden 
opuštěný objekt ve Frýdlantu jako takzvané aplikační místo, kde po sobě zanechávají použitý injekční 
materiál. Tito lidé spolupracují s TP v minimální míře – doufejme, že zatím – a injekční materiál si buď 
kupují v místních lékárnách, nebo jej získávají prostřednictvím takzvaných sekundárních výměn. Na 
druhou stranu zejména při sekundárních výměnách je ze strany TP, ale klientů, kteří sekundární 
výměny poskytují hlouběji do drogové scény, dbáno na to, aby byla návratnost použitého materiálu 
takřka stoprocentní. Otázkou tedy zůstává, odkud se ony nálezy berou? 
Trend vyšších nálezů injekčního materiálu pokračuje i v letošním roce – celkem 37 kusů k 31. 3. 
2014. TP se tedy snaží zmíněný objekt neustále a pravidelně monitorovat – každý týden, a aktuálně 
vyjednávají s inkriminovanými uživateli drog možnost, že by zde TP zanechali sběrnou nádobu, do níž 
by uživatelé použitý materiál házeli a nepohazovali jej tak kdekoliv, kde je napadne. 

 
 

Drogy na školách 
V posledních měsících rovněž vnímáme nárůst drogové problematiky zejména na středních školách a 
učilištích – ale také i na základních školách v celém frýdlantském výběžku. Bohužel ani zde se nejedná 
„jen“ marihuanu, která je v rámci škol rozšířená poměrně masivně již několik let. Stále častěji se 
setkáváme s uživateli drog a zároveň školáky či studenty okolo 15 let věku, kteří užívají pervitin – 
mnozí i nitrožilně.  
Zároveň jsme se dozvěděli o několika případech, kdy byli žáci/studenti na půdě školy testováni na 
přítomnost OPL v moči a na základě toho došlo k jejich vyloučení, podmínečnému vyloučení ze 
školy či jiným postihům ze strany školy.  
Tento postup se nám ovšem jeví jako zcela neadekvátní, nelegitimní a poškozující další vývoj 
testovaných osob. Faktem je, že dostupné testy na přítomnost OPL v moči (popřípadě ve slinách) 
nijak neprokazují stav a míru akutní intoxikace testovaných osob. Neprokazují tedy, že daná osoba 
je pod vlivem OPL při vyučování. Testy pouze indikují to, že daná osoba v relaci několika hodin, ale i 
několika dnů zpětně, užila OPL. Samotné užívání drog navíc není v ČR z hlediska legislativy bráno jako 
trestný čin/přečin/přestupek, tudíž pokud nebylo prokázáno užití drog a intoxikace v prostorách školy 
(kde je takové chování v rozporu se školním řádem) a v čase výuky, je podle nás naprosto nelegitimní 
toto jakkoliv postihovat. Navíc problematika drog u mladistvých je mnohem hlubším psychosociálním 
problémem, než jenom jakýmsi porušením školního řádu. Proto by se k tomu mělo přistupovat 
mnohem citlivěji – ve smyslu práce s konkrétním žákem a studentem, kontaktování rodičů, 
pedagogicko-psychologických poraden a dalších zařízení, která se věnují drogové problematice. 
Stávající formy represivních opatření na školách pouze demotivují testované žáky/studenty, vyčleňují 
je z běžného života, ze vzdělání a následně z trhu práce a běžné společnosti. V tomto ohledu bychom 
rádi navázali spolupráci s pedagogickými pracovníky, abychom se mohli tomuto tématu více věnovat. 
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Příběh našeho klienta 
 
Svobodný, bezdětný, mladý muž – říkejme mu třeba Karel – pochází z úplné rodiny. Má dvě 
sestry a jednoho bratra. S OPL začal ve 13 letech příležitostným užíváním pervitinu (poprvé 
ho užil se svojí sestrou nitrožilně) a marihuany. Toto užívání pokračovalo do jeho 18 let. Poté 
vyzkoušel také extázi a kokain. Alkohol pije příležitostně a kouří denně cigarety. Od 18 let do 
konce roku 2013, kdy mu bylo 26 let, užíval víkendově pervitin. Během posledních dvou let 
žil se svým partnerem mimo Liberecký kraj. Tam pracoval a společně užívali pervitin. Jeho 
otec je k věcem flegmatický, po nemoci skončil připoutaný na invalidním vozíku. Jeho matka, 
která je v domácnosti dominantní nedokázala nikdy přijmout Karlovu sexuální orientaci. 
 
Před Vánoci 2013 vypil pod vlivem pervitinu louh (pokus o sebevraždu), pak byl odvozen na 
JIP do Hradce Králové, kde pobyl 2 noci. Posléze byl umístěn na psychiatrii do Liberce, kde 
byl 1 týden. Po propuštění domů, pokračoval v užívání pervitinu. Doma si začal povídat s TV, 
měl stihomamy, zrakové a sluchové halucinace, tloukl hlavou o zem. Opět byl odvezen RZP 
na psychiatrii do Liberce. Tam zůstal 2 dny. Pokusy o sebevraždu u něj nejsou ničím novým. 
První proběhly v roce 2007, kdy se podřezal a spolkl nitroglycerin. V nemocnici mu bylo 
doporučeno najít si ambulantního psychiatra a psychologa. 
 
Během roku 2013 pracoval jako úpravář textilu. Aktuálně je na nemocenské, má vysoké dluhy 
a přišel o OP. TP jej motivovali k léčbě závislosti a pomohli mu při vyřízení žádosti. 


