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Úvodní komentář: příspěvek pojednává o evaluaci u bývalé  drogově závislých, jež navštěvovali
zařízení pro léčbu drogově závislých „Aebi-Hus“. Jedná se o evaluaci, kterou zařízení provedlo
z vlastní iniciativy pro reflexi vlastní  praxe. Jejím cílem bylo zlepšení praxe (můžeme v tomto
smyslu hovořit o tzv. sebeevaluaci). Z příspěvku byly vybrány některé aspekty, zejména použitý
dotazník pro evaluaci,  který může sloužit k inspiraci, na co se v evaluaci zaměřit. V textu
nebudou uvedeny výsledky analýz, zejména pokud jde o zpracování odpovědí u dotazovaných,
četnosti a procenta. Na konci příspěvku je popsáno, jakým způsobem dotazování zpětně ovlivnilo
chod zařízení, které výsledky  evaluace byly  použity pro následnou praxi, byly tzv.
implementovány. 

Cíle zařízení: zařízení nabízí možnost osobního  rozvoje a dalšího rozvoje ve smyslu drogové
abstinence a také umožnění samostatného života. Ideálním cílem léčebného programu je naučit
klienty žít bez drog a umožnit jejich reintegraci do společnosti. 

Metodika: V rámci výzkumu byli osloveni všechny klientky a klienti, nejméně rok po odchodu
ze zařízení. Tuto podmínku splnilo celkem 179 bývalých klientů, se 147 mohl být proveden
rozhovor, 21nebylo k dosažení, 5 zemřelo, 6 odmítlo. Dále autoři uvádí dobu od odchodu ze
zařízení: u 32% od 13 do 18 měsíců, u 68% 19-24 měsíců, 38% od dvou let, 26 % od 4-6 let, 14%
6-8 let. Pro sběr informací byl využit dotazník. 

Dotazník

A. Vyplnit před dotazováním

1. Jméno/příjmení  ……………………………………..         
Adresa              ……………………………………..           
Telefon                ……………………………………..      

2. Délka pobytu v zařízení (zaokrouhleno na měsíce)  ……..
3. Doba od odchodu ze zařízení (zaokrouhleno na měsíce)  ……..
4. Způsob přijetí ……………………………………….
5. Způsob výstupu ze zařízení

5.1 regulérní odchod
5.2 přerušení pobytu
5.3 vyloučení z pobytu

6. Pohlaví
6.1 žena □
6.2 muž □

7. Věk při vstupu do zařízení (zaokrouhleno na roky) ……..
8. Stav vzdělání před vstupem do zařízení



8.1 žádné vzdělání □
8.2 ukončené vzdělání □
8.3 přerušené vzdělání □

9. Státní příslušnost …………….
10. Rodinný stav před příchodem do zařízení

10.1 svobodný(á) □
10.2 ženatý/vdaná □
10.3 rozvedený(á) □
10.1 děti           ano □

 ne   □            počet ……..

B. Dotazování

1. Osobní dotazování bylo provedeno dne ………….
2. Osobní dotazování neproběhlo z důvodu: ……………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Z dotazování nějaké třetí osoby (koho?) ………………………………………………………...
vyplynulo, že ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

C: Kritéria dotazování

1. Konzumace drog
Jaké drogy bereš od vystoupení z programu? Jak často? (1)

Jaké drogy bereš v okamžiku dotazování (2) ? Jak často?
                                                                                                              (1)        (2)
1.1 Opiáty (opium, morfin, heroin, kodein)                   □    □
1.2 Syntetické alkaloidy (metadon, pethidin, hydromorphon) □ □
1.3 Stimulační drogy (kokain, amfetamin..) □ □
1.4 Halucinogeny (LSD..) □ □
1.5 Kanabis (marihuana, hašiš..) □ □
1.6 Alkohol □ □
1.7 Nikotin □ □
1.8 Doplňující poznámky ke (2) (kdy, jak často)

Popis: 1=nikdy; 2=během dočasné recidivy, 3=příležitostně/spíše zřídka, 4=často/skoro
pravidelně, 5=skoro pravidelně 

 
1.9 byl jsi/ jsi….

dočasně      □
zcela □
opět závislý na  těžkých drogách □



po odchodu ze zařízení (údaj v letech)       ……….
Zejména z těchto důvodů:…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

2. Sociální delikvence

Měl jsi po odchodu ze zařízení kvůli trestným činům souvisejících s drogami nebo jiným
trestným činům problémy s úřady?

2.1 nikdy □
2.2 dostal jsem napomenutí □
2.3 měl jsem jednání a byl odsouzen ke………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Kvůli následujícím deliktům: …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

3. Zaměstnání
3.1 Pracuješ od té doby co jsi odešel ze zařízení?

3.1.1 pravidelně □
3.1.2 dočasně □
3.1.3 skoro pořád □
3.1.4 skoro nikdy □
3.1.5 nikdy □
3.1.6 Proč nepracuješ pravidelně?………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

3.2 Pracuješ nyní?
3.2.1 ano, pracuji jako ……………………………………………………………………
3.2.2 ne, nepracuji, protože ……………………………………………………………….
3.2.3 vzdělávám se jako: ………………………………………………………………….

3.3 Na kolika různých místech jsi pracoval od odchodu ze zařízení? (počet)  ………
3.4 Máš odborné vzdělání

3.4.1 během pobytu v zařízení jsem měl nedokončené vzdělání □
pokračuji ve vzdělávání □
ukončil jsem vzdělání □
začal jsem nové vzdělání □

3.4.2 po odchodu ze zařízení jsem si dříve nedokončené vzdělání
dokončoval □
znovu jsem přerušil □
dokončil □
nové vzdělávání jsem začal □

znovu přerušil □



ukončil □
3.5 Pracuješ nyní jako

3.5.1 nekvalifikovaná pracovní síla □
3.5.2 samostatně □  jako: ………………………………………
3.5.3 dle vystudovaného povolání jako □  jako: …………………………………….
3.5.4 Proč již nepracuješ v oboru, který jsi vystudoval?………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3.6 Jak prožíváš svou práci všeobecně
3.6.1 jako obtížnou povinnost □
3.6.2 jako smysluplné trávení času□
3.6.3 prostředek k financím □
3.6.4 spíše uspokojivou □
3.6.5 spíše frustrující □

4. Volný čas

4.1 Trávíš smysluplně volný čas?
4.1.1 bez problémů □
4.1.2 spíše mne to stojí úsilí □
4.1.3 mám s tím mnoho problémů □

4.2 Co děláš ve volném čase? (sledujte popis)
4.2.1 dívám se na televizi a filmy □
4.2.2 chodím do společnosti □
4.2.3 věnuji se  speciálním koníčkům □
4.2.4 nic nedělám/odpočívám □
4.2.5 starám se o domácnost □
4.2.6 navštěvuji kluby, restaurace, diskotéky □
4.2.7 navštěvuji kurzy □
4.2.8 zapojuji se do spolků, klubů □
4.2.9 jiné (např.) □ např: ……………………………….

Popis: 1 = nikdy, 2= zřídka, 3= někdy, 4= často, 5=pravidelně, 6= pořád

4.3 Jakým speciálním koníčkům se věnuješ? Které spolky nebo kluby navštěvuješ? Jaké
kurzy navštěvuješ? ……………………………………………………………………

5. Sociální kontakty/ vztahy
5.1 Bydlíš v současné době

5.1.1 sám □
5.1.2 společně s partnerem □
5.1.3 ženatý/vdaná □
5.1.4 svobodný □
5.1.5 bydlím s jinými lidmi □
5.1.6 další, např. věznice, klinika atd.? Kde? Jak? ………………………………

……………………………………………………………………………...
5.2 Udržuješ kontakty s tvými členy rodiny?



5.2.1 ne, □
protože ………………………………………………………………………

5.2.2 ano, ale jen povrchně a málo □
5.2.3 ano, málo, ale vztahy jsou dobré  □
5.2.4 ano, často, ale vztahy jsou narušené  □
5.2.5 ano, normálně  □

5.3 Máš v oblasti vztahů
5.3.1 žádné problémy □
5.3.2 někdy problémy □
5.3.3 často problémy □

5.4 Stýkáš se především
5.4.1 s lidmi z okolí □
5.4.2 s jinými bývalými kolegy ze zařízení □
5.4.3 s lidmi bez zkušeností s drogami □
5.4.4 momentálně nemám přátelé a známé a jsem většinou sám □

6. Finanční situace
6.1 Žiješ po odchodu ze zařízení převážně

6.1.1 z výdělku z vlastní práce □
6.1.2 částečně z výdělku z vlastní práce □
6.1.3 částečně z podpory třetí strany □
6.1.4 převážně z podpory třetí strany □
6.1.5 zcela z podpory třetí strany □
O jakou podporu jde? ……………………………………………………………….

6.2 Měl jsi při pobytu v zařízení dluhy?
6.2.1 ne  □
6.2.2 ano, přibližně  ……………. (částka)

6.3 Máš stále dluhy?
6.3.1 ne □
6.3.2 ano, přibližně   …………….  (částka)

7. Všeobecné/subjektivní hodnocení
7.1 Máš dnes pocit, že se ti podařilo žít bez tvrdých drog? 

7.1.1 ne □
7.1.2 spíše ne □
7.1.3 spíše ano □
7.1.4 ano □

Posuzovaná kritéria:
Stupeň sociální integrace v dotazníku byl posuzován na základě následujících kritérií:
 

 Abstinence drog
Pro zajímavost, autoři na základě dotazování analyzovali důvody opětovné konzumace tvrdých
drog, přičemž došli k následujícím poznatkům:



Ve 27 případech se jednalo o:  vztahové problémy
17: kontakt s drogovou scénou
16: příliš málo důsledné odmítání drog
13: problémy se společností
10: problémy v zaměstnání
 5:  špatné startovní podmínky při ukončení, vyloučení ze zařízení
 4:  finanční problémy
 4:  velké problémy se sama sebou
 3:  zvědavost
 1:  žádné cíle/smysl
 2:  prostě ano, nevím proč

Mezi další posuzovaná kritéria stupně sociální integrace patřila:
 Sociální delikvence – problémy se zákonem
 Zaměstnání
 Volný čas
 Sociální kontakty/vztahy
 Finanční situace
 Všeobecné/subjektivní hodnocení

Zhodnocení šetření 

1. Šetření umožnilo kontaktovat velkou část bývalých klientů přímo pracovníky  zařízení. Obě
strany vnímali setkání pozitivně.

2. Byly získány informace o současné situaci bývalých klientů, které přinesly významné
podněty pro práci v rehabilitačním programu a následné péči. V popředí  byl zájem o reflexi
práce a její optimalizaci.

3. Autoři  se nesnažili o zjištění kvóty úspěšnosti ve srovnání s jinými zařízeními při pomoci
této cílové skupině. Vědomě cílovou skupinu ohraničili, pouze se zaměřili na situaci třetiny
bývalých uživatelů. Pro výpočet kvóty úspěchu by musel být jednotný termín pro chápání
„úspěchu“. Výzkum by také musel být proveden se stejně srovnatelnou cílovou skupinou,
stejnou výzkumnou metodou,  srovnatelnou praxí, se ohledem na nabídku poskytovaných
služeb.

4. Zájmem autorů nebylo učinit drogově závislé výzkumným objektem. Šetření mělo za cíl
zjistit  zpětný pohled na nabídku léčby, možnost její případné modifikace apod. 

5. Za ideální cíl pobytu v  zařízení autoři pokládají získání schopností uživatelů žít bez drog
v uspokojivém sociálním prostředí. Šetření ukázalo, že okolo 70% bývalých klientů tohoto
cíle víceméně dosáhlo. Často ale ne bez opětovných dočasných problémů s drogami.

6. Délka trvání pobytu, kvalita sociálního prostředí a intenzita a opravdovost úsilí rozhodují,
jakých úspěchů  může jednotlivec dosáhnout. 

7. Začátkem 70. let existovala velká rivalita mezi různými nabídkami pro drogově závislé na
základě naivního terapeutického optimismu. Dnes existuje správná konstruktivní spolupráce
mezi různými články sítě léčebné pomoci. Terapeutický optimismus byl dokonce
zkušenostmi relativizován a v posledních letech vystřídán rozšiřujícím se pesimismem. Přes
mnoha zklamání po desetileté práci s více než 500 závislými pracovníci nesdílí tento



pesimismus.  Značná část  bývalých klientů dosáhla nakonec výrazně spokojenějšího životai
přes mnohdy opakované problémy s drogami.

Důsledky z evaluace pro léčebný program
Na základě výsledků šetření došlo ke třem podstatným změnám v terapeutické nabídce služeb,
k rozšíření nabídky služeb.  
1. Analýza opětovných problémů s konzumací drog prokázala, že klienti si stanovují

nerealistické  cíle a  mají tendenci k nadhodnocování sebe sama, což často vede k opětovné
konzumaci drog.  Na základě tohoto zjištění bylo nutné přepracovat tzv. reintegrační
perspektivy a možnosti klientů v zařízení. Byla vytvořena tzv. podpůrná skupina, ve které se
klienti pod speciálním vedením a ve spolupráci se zprostředkovateli zaměstnání, pracovišti,
svépomocnými skupinami připravují na přechod života vně zařízení.

2. Na základě poznatků z dotazování byly zkoumány problémy bývalých klientů se vztahy. Tyto
problémy často přispěly k opětovnému užívání drog. Jednalo se také o problémy se
začleněním do společnosti. V poslední fázi terapeutické práce v zařízení začali být klienti
motivováni k využití  nabídky rodinné, párové nebo individuální terapie.

3. Šetření rovněž otevřelo otázku následné péče po odchodu z léčebného programu. Tento fakt
autory posílil v záměru vytvořit zařízení v rámci preventivních sítí následné péče. Tato
zařízení fungují relativně samostatně, odděleně od terapeutických institucí. Nabízí bývalým
uživatelům drog různé formy podpory. Tato místa následné péče slouží  jako místa setkávání,
částečně fungují v režii klientů. Podporují svépomoc a tvoří protichůdnou nabídku ke drogové
scéně (kontakt s drogovou scénou se v dotazování objevil jako 2.nejčastější důvod
opětovného braní drog po odchodu ze zařízení). Dále tato místa  nabízí odbornou pomoc a
poradenství ke zvládání každodenních problémů. Umožňují také  zachytit případné opětovné
užívání drog.

Závěrečný komentář: Přestože byl z hlediska počtu respondentů výzkum velice obsáhlý a
jedním z jeho cílů bylo získat informace, které by přispěly ke zlepšení služeb, autoři nepoužili při
dotazování například otázky: „Jakým způsobem zařízení ovlivnilo Váš život? V čem  Vám
zařízení pomohlo? V čem Vám zařízení nepomohlo?“ apod., Odpovědi by mohly poskytnout
další možné zpětné vazby  o fungování služby. Rovněž formulace některých otázek je zavádějící.
Otázka typu: „Jaké drogy bereš v okamžiku dotazování“,  dopředu respondentovi  vnucuje, že je
stále na nějaké formě drogy závislý.  
Vždy je také nutné zvážit rozsah otázek,  aby jejich velké množství nebylo pro respondenty příliš
zatěžující. Je třeba zvážit, které otázky a odpovědi mohou mít praktické využití. Z příspěvku
vyplývá, že pro praxi byly využity informace, které se vázaly k důvodům opětovného braní drog.
Co se týká uvádění jmen uživatelů, je samozřejmostí ochrana osobních údajů, není možné
zveřejňovat dotazníky s konkrétními jmény, ale např. zpracované odpovědi z dotazníků. Jako
pozitivní je možné vnímat to, že výsledky z výzkumu byly implementovány v podobě rozšíření
nabídky služeb, se snahou více reagovat na potřeby cílové skupiny.


