
Návrh modelu sociální služby
NÁSLEDNÉ PÉČE PRO OSOBY ZÁVISLÉ  

NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH



Model služby byl navržen v  rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v  MSK“, 

CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. 



Definice a cíle služeb následné péče

Služby následné péče jsou zařízení, která se zaměřují na udržení změny v chování a životním způsobu klienta, které 

získal během léčebného procesu či abstinence. Variabilita vnitřní struktury těchto zařízení je velmi pestrá. Doléčování 

se může nabízet formou ambulantních skupin jednou týdně (nejméně intenzivní varianta) nebo na druhé straně se 

může jednat o intenzivní strukturovaný program doplněný volnočasovými aktivitami. Úkolem těchto programů je 

pomoci vytvořit klientovi podmínky pro abstinenci.

SNP jsou určeny klientům, kteří absolvovali ambulantní či rezidentní léčbu. Jedná se tedy o osoby závislé, které mají 

za sebou léčbu a aktuálně abstinují. Druhou skupinou jsou klienti, kteří začali abstinovat sami, jsou motivováni svoji 

abstinenci udržet, ale potřebují k tomu podporu. Třetí skupinu tvoří rodiče, příbuzní a partneři, kteří v tomto období 

potřebují podporu.

Délka programu je od 6 do 18 měsíců.

Základním cílem následné péče je udržet změny v životním stylu a v chování v období po ukončení léčby, kdy je klient 

ve svém běžném prostředí, bez ochranných křídel léčebné instituce.

Další cíle:
•	 udržení abstinence klienta

•	 získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu

•	 podpora osobního růstu klienta

•	 podpora změn v sebepojetí a sebepřijetí

•	 sociální stabilizace klienta v oblasti základních sociálních jistot (bydlení, zaměstnání).

Hlavní činnosti – přímá práce s klientem

Skupinová a individuální psychoterapie 

Je většinou zaměřena na podporu abstinence klienta a na stabilizaci klientovy emotivity. V  období doléčování se 

vynořují různá traumata či poruchy osobnosti, které předcházely drogovému problému, ale klient se během léčby 

těchto témat nijak nedotkl nebo měl pocit, že je má vyřešena. V rámci psychoterapie se nemůžeme snažit s klientem 

vyřešit vše, musíme mít na paměti především hlavní cíl – což je stabilizace klienta. V  případě potřeby intenzivní 

psychoterapie je nutné klienta předat do další péče.

Prevence relapsu 

Cílem této aktivity je vybavit klienta takovými dovednostmi a vědomostmi, aby byl schopen předcházet relapsu. Za 

základní pilíře práce v  rámci prevence relapsu považujeme pomoc při získání náhledu, nácvik zvládání rizikových 

situací a pomoc s integrací do normálního života.

Sociální práce 

Je zaměřena na sociální stabilizaci klienta, tj. řešení dluhů, trestně právních záležitostí, zaměstnání, bydlení atd.

Socioterapeutické aktivity

Pracovní terapie, vzdělávání, volnočasové, sportovní a zátěžové programy.

Práce s rodinnými příslušníky

Je klíčovou aktivitou, jelikož často po návratu z léčby do rodiny se začínají projevovat rizikové faktory v rodině, rodiče 

jsou důvěřiví, jelikož byli často zklamáváni. Proto práce s rodinou a rodinná terapie mají významné místo v následné 

péči.



Práce, chráněná pracovní místa, rekvalifikace 

Část klientů je velmi těžko umístitelná na trhu práce (klienti nemají vzdělání, mají „špinavé“ trestní rejstříky, nemají 

pracovní dovednosti). Důležitým úkolem je motivovat klienty k  dosažení formálního vzdělání, ať formou řádného 

studia, nebo prostřednictvím rekvalifikací. U klientů se záznamem v trestním rejstříku se osvědčuje klienta umístit 

v rámci podporovaného zaměstnání, kde klient získá pracovní dovednosti; v případě, že je podporované zaměstnání 

u spřízněného zaměstnavatele úspěšné, klient se již umísťuje na trhu práce snadněji. U klientů, kteří nemají pracovní 

návyky, je namístě práce v sociálně-terapeutické dílně, kde mohou návyky a dovednosti postupně získat.

Bydlení

Součást pobytových služeb. Je indikováno u klientů, kteří nemají samostatné „bezpečné“ bydlení nebo kde návrat 

k rodičům není možný či žádoucí. Jedná se o přechodné ubytování na základě kontraktu. Klienti si na bydlení přispívají, 

bydlení je časově omezeno. V  rámci  bydlení je nezbytné dodržovat základní pravidla a účastnit se doléčovacího 

programu.

Další činnosti související s poskytováním služby

Dalšími činnostmi souvisejícími s poskytováním služby jsou:
- vzdělávání pracovníků

- supervize a intervize

- odborné a organizační porady 

- zpracování a aktualizace metodik, standardů

- zajištění informovanosti o službě

- spolupráce s jinými institucemi a organizacemi (komunitní plánování, konference, semináře atd.…)

Legislativní a koncepční rámec služby

Kromě zákona o sociálních službách nalezneme legislativní ukotvení služby rovněž v Zákoně č.       379/2005 Sb., kde 

jsou definovány jako programy, které obsahují soubor služeb, jež následují po ukončení základní léčby a pomáhají 

vytvářet podmínky pro udržení abstinence.

V r. 2005 byl po předchozích 10 letech vývoje (pracovní skupina připravující první verzi standardů vznikla v roce 1995) 

usnesením vlády ze dne 16. 3. 2005 č. 300 schválen systém certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, 

který slouží k zajištění kvality služeb poskytovaných v oblasti harm reduction, léčby a následné péče. Systém je v 

činnosti od r. 2006 a certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace NNO ze státního rozpočtu od r. 2007. 

Kvalita služeb se ověřuje pomoci Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, které mají část obecnou 

a pro každý typ služeb i část speciální. 

Jediným držitelem zmíněného certifikátu je Doléčovací centrum Renarkon. 



Personální zajištění služby

Pracovníci v přímé práci ve službě jsou tito (v souladu se zákonem o soc. službách):
- sociální pracovník

- pracovník v sociálních službách

- terapeut

- psycholog

- adiktolog

- pracovní terapeut

Pracovníci v nepřímé práci:
- vedoucí pracovník

- metodik

- účetní, ekonom, administrativní pracovník




