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Souhrn 

Studie provedená na vzorku pražských protidrogových koordinátoru a pediatrů 
je součástí projektu Analýza potřeb a současného stavu adiktologických služeb na 
území hl. města Prahy určených dětem do patnácti let. Cílem substudie bylo popsat 
a analyzovat situaci v oblasti poskytovaných adiktologických služeb dětem do 15 let 
z perspektivy obou profesních skupin. Kromě toho jsme se ve studii zaměřili na po
pis cílové populace z perspektivy jejích specifických potřeb a zdrojů informací o nich . 
Smyslem studie přitom bylo zhodnotit dostupnost klíčových zdrojů dat pro obě pro
fesní skupiny a popsat subjektivně vnímané problémy spojené s realizací a rozvojem 
systému léčebné péče pro děti do 15 let a popis silných a slabých stránek fungování 
tohoto systému pro děti do 15 let v Praze. Výběrový soubor tvořil prostým 
náhodným výběrem sestavená skupina 14 protidrogových koordinátorů (z celkového 
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počtu 22) a 4 pediatři . Pro získání kvalitativních dat byla použita metoda semi
strukturovaných interview a pro analýzu metoda zachycení vzorců (ngestaltů"). 

Oslovení účastníci studie považovali za nejpočetnější rizikovou skupinu děti starší 
13 let užívající alkohol, tabák a marihuanu, avšak připustili, že se nejčastěji jedná 
spíše o experimenty než pravidelné užívání. Za hlavní systémový úkol označili nut
nost doplnít síť poskytovaných služeb o další ambulantní poradenská zařizení lépe 
rozmístěná po Praze (z hlediska dostupnosti ), pobytové programy se zajištěnou výu
kou a rozšíření služeb nízkoprahových klubů . Pro zvýšení lůžkové kapacity nebyla 
v datech nalezena adekvátní opora. 

K I í č o v á s lov a: analýza potřeb - kvalitativní metody - protidrogovi koor
dinátoři - pediatři - děti do 15 let 

Summary 

The study realized with the sample of Prague s drug policy coordinators and pe
diatrists has been the part of the project of The Needs Assessment and The Current 
Situation in The Field of Special Facilities for Children with Addiction Disorders. 
The aim of this substudy was to describe and to analyze the situation in the area of 
provided addictological services to children aged up to 15 years from the perspective 
of both professional groups. Furthermore, we were focused on a description of the 
target group from the perspective of their specific needs and sources of information 
about them. At the same time, the purpose of the study was to evaluate the availa
bility of key sources for both professional groups. Second, to describe subjectively 
perceived problems linked with a realization and a development of the care treat
ment s system for children aged up to 15 years. Finally, to specify of abilities and 
weakness of a system s functionality. The simple random sample was constituted 
a group of 14 drug policy coordinators (total number from 22) and 4 pediatrists. 
There has been used the method of semistructured interviews for collecting of quali
tative data and the method nzachycení vzorců" for analyzing. Addressed participants 
considered children older 13 years to be most numerous risk group which using al
cohol, tobacco and marijuana. However, they supposed in most cases it were been 
more likely experiments than regularly using drugs. They identified the main syste
mic commitment: necessity to com plete a system of provided services and other am
bulant counselling centre s better distributed (in term of a availability) in Prague, 
resident program s with education and increased services of drop in clubs (nníz
koprahové kluby"). There has been founded no adequate support of need s increased 
bed capacity. 

Ke y wo r d s: needs analysis - qualitative methods - drug policy coordinators -
pediatrists - children aged up to 15 years 
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1. Úvod 

Analýza potřeb a současného stavu adiktologických služeb pro děti do 15 let na 
území hlavního města (dále jen "Analýza potřeb") patří mezi témata, o kterých se 
dlouhodobě diskutuje. Odborníci vznášeli již v minulosti požadavky na rozšíření 
spektra i kapacity k intervencím pro děti do 15 let, které jsou ohrožené důsledky 
užívání návykových látek. Nejčastěji se tyto návrhy objevovaly ze strany protidro
gových koordinátorů. Někteří odborníci v minulosti uváděli, že je potřeba vytvořit 
nabídku lůžkové péče pro děti s problémy s návykovými látkami. Různé snahy tuto 
nabídku realizovat však ukázaly, že před jakýmkoli dalším krokem je potřebná 
důkladná širší diskuse na základě podrobné analýzy existujících údajů poskytova
telů služeb a o případných dalších krocích rozhodnout až na základě výsledku ta
kové diskuse. 

Popis situace (prevalence, charakteristiky, důsledky) v kontextu užívání návy
kových látek příspívá k porozumění dopadům užívání drog na jedince a společnost. 
Dobrý popis je také základem průzkumu potřeb, kterým můžeme získat odpovědi na 
otázky typu: O jaké druhy problémů jde? O jaké typy potřeb se jedná? (Hartnoll, 
2005). Analýzou potřeb rozumíme postup, který nám na základě znalosti kontextu 
(např. znalosti drogové scény) umožňuje zvýšit efektivitu poskytovaných služeb a je 
zdrojem dat pro tvorbu proti drogových opatření (WHO, 2000). Z hlediska systému 
můžeme uvažovat o zřízení nové služby nebo stávající služby lépe koordinovat 
a zvýšit jejich efektivitu a to na základě adekvátních informací, které nám pomohou 
posoudit typ služby, který je v daném regionu potřebný . Z hlediska jednotlivce posu
zujeme, jaký přínos má nebo bude mít služba pro jedince (klienta) (Miovský, 2004). 
Pří zhodnocování služeb v představované substudii "Analýzy potřeb" vycházíme 
z dat získaných terénním výzkumem od proti drogových koordinátorů a praktických 
lékařů pro děti a dorost. 

Před započetím terénního výzkumu jsme zhodnotili výzkumná data zasahující 
definovanou cílovou skupinu v Praze. Vycházeli jsme z celorepublikových výzkum
ných projektů a posléze z regionálních a lokálních průzkumů provedených v rela
tivně nedávné době , které mj . sledovaly i zkušenosti a postoje k návykovým látkám 
u dětí do 15 let Uejich přehled by přesahoval možnosti tohoto článku). Větší část od
borné literatury, která se věnuje užívání návykových látek v období adolescence, se 
zaměřuje na věkové období 15 až 19 let. I zde je ovšem uváděno , že první zkušenosti 
s návykovými látkami mají adolescenti před 15. rokem (např. ESPAD, NEAD). Do 
věku 13 let je kouření a pití piva nejčastější (ESPAD). To potvrzuje i dotazníkový 
průzkum mezi žáky středního školství na Dobrušsku. Polovina respondentů má 
první zkušenost s pitím piva do 12 let a nejvyšší četnost první zkušenosti s cigare
tou je ve 13 letech (Spáčilová a kol., 2005). Na druhou stranu ale Csémy a kol. 
(2004) dodává, že pokles věku první zkušenosti s nelegálními drogami se zastavil 
a to je pozitivní. Nárůst obliby alkoholu a tabáku je relativně rychlý, přestože 
školská populace má k dispozici znalosti o negativních důsledcích užívání těchto 
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látek (Miovský a kol., 2006b). Také subjektivně vnímaná dostupnost cigaret a alko
holu je vysoká i přesto, že osobám mladším 18 let nemohou být alkohol a cigarety 
prodávány (Lejčková, Csémy, 2005). Na druhou stranu dochází k mírnému snížení 
experimentování a užívání nejvíce rizikových látek (pervítin, heroin) a to i díky od
mítavým názorům školské populace. 

Miovský a kol. (2006b) poznamenává, že dostatek kvalitních dat o situaci v uží
vání návykových látek na základních školách chybí zejména ve věkové skupině 
11 až 14 let. Stejně jako chybějí výzkumná data z prostředí dětských domovů, diag
nostických a výchovných ústavů aj. Na základě takovýchto studií a získaných výz
kumných dat by potom bylo možné lépe porozumět vzorcům užívání a rizikového 
chování různých skupin mladých lidí a tak lépe rozvínout a poskytovat adekvátní 
preventivní intervence. 

V Národní strategii 2005 - 2009 (2005) je proti drogová politika chápána jako 
komplexní koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, 
regulačních, kontrolních a dalších opatření včetně vymáhání práva uskutečňo
vaných na mezinárodní , národní, krajské a na místní úrovni. Konečným cílem je 
snižování užívání všech typů drog a/nebo potencionálních rizik a škod, které jednot
livcům a společnosti mohou v důsledku jejich užívání nastat. Koordinace protidro
gové politiky je spojená s úsilím iniciovat a podporovat širokou spolupráci a optima
lizovat využití a postupy exístujících zdrojů (informačních, finančních, institu
cionálních, lidských) a příspívat k vytváření a k zavádění účinných opatření. (Je 
třeba protidrogovou politiku koordinovat?, 2004). Realizaci protidrogové politiky 
podle § 21 zákona č . 379/2005 Sb. zajišťuje vláda České republiky, která zřídila po
radní orgán Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Společně 
s příslušnými ministerstvy se podílejí na financování programů protidrogové politi
ky a kontrolují účelné využití finančních prostředků ze státního rozpočtu. Na kraj
ské úrovni jsou za provádění, koordinaci a vyhodnocování protidrogové regionální 
politiky odpovědní krajští protidrogoví koordinátoří . Odpovídají zejména za zpraco
vání koncepce kraje vycházející z Národní strategie proti drogové politiky, spolupra
cují se státními i nestátními subjekty zabývající se programy prevence a léčby. Na 
místní úrovní pracují kontaktní osoby pro problematiku drog, regionální koor
dinátoři, jejichž funkce na obcích bývá kumulována např. s funkcí kurátora nebo so
ciálního pracovníka, manažera prevence kriminality nebo s problematikou národ
nostních menšin. K 1. 1. 2006 pracovalo v Praze 22 proti drogových koordinátorů ve 
22 městských částech. 

Současný systém adiktologických služeb 
v Praze a blízkém okolí 

V Praze a blízkém okolí exístuje omezené množství specializovaných odborných 
zařízení pro děti a mládež, které poskytují adiktologické služby (Síť organizací pri-
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mární protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů , 2005). Je sice 
zastoupeno praktické celé spektrum základních služeb, ale již z jednoduchého popi
su jsou zřejmé některé disproporce v jejich početním zastoupení . 

Detoxifikační jednotka: v Praze 1 je to Dětské a dorostové detoxifikační centrum 
při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Centrum přijímá klienty 
do 18 let k minimalizování projevů odvykacích symptomů a zbavení organismu 
návykových látek i za pomoci farmakoterapie . Doba detoxifikace se pohybuje od 5 do 
10 dnů . Většina zařízení s rezidenční léčbou požaduje absolvování detoxifikačního 
programu před nástupem do zařizení (více víz http://www.nmskb.czl). Při Všeobecné 
fakultní nemocnici v Apolinářské 4 je detoxifikační oddělení určené pro klienty až 
od 15 let. 

Ambulantní léčba: je poskytována od kontaktních center, poradenských center až 
po AT poradny a klade na klienta určité nároky. Léčba je stanovena individuálním 
plánem, který je v průběhu sezeních s klientem revídován a hodnocen. Ambulantní 
léčba může být indivíduální, skupinová, rodinná i párová. V Praze poskytují ambu
lantní služby pro děti a mládež např. Centrum poradenství pro mládež a rodinu , 
Prev-centrum, o.s. (http://www. prevcentrum.cz!cz!cpmrl) nebo Výchovný ústa
va Středisko výchovné péče Klíčov, ambulantní oddělení Prosek a Malvazinky. 
V Praze 10 působí občanské sdružení Rodiče (http://www.rodice.net/) a v Praze 9 za
se TRIANGL - specializovaná poradna pro ditě a rodinu (http://www.mcssp.cz/ 
poradny/triangl). Při oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice 
v Apolinářské 4a je Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, které poskytuje 
skupinovou psychoterapii ovšem až klientům od 17 let, dětský klub provozovaný se 
sdružením ANIMAje určen pro děti a mládež od 6 do 18 let (http://www.vfn.cz). 

Denní stacionář: např . Denní stacionář, Sananim o.s., navštěvují klienti ve formě 
celodenního programu intenzivní ambulantní léčby skupinovou formou v rozsahu 
3 až 4 měsíců a zároveň žijí ve svém přirozeném prostředí . Je však určen pro klien
ty až od věku 16 až 17 let, přičemž horní hranice není stanovena 
(http://www.sananim.cz). 

Terapeutická komunita: nabízí dlouhodobou rezidenční léčbu v délce od 6 do 12 
měsíců . Jedná se o strukturovaný, intenzivní terapeutický program s komunitním 
stylem života. Pro dětské klienty je doba pobytu kratší. Dvouměsíční preventivně 
výchovný program nabízí pobytové oddělení internátního typu Střediska výchovné 
péče Klíčov v Kostelci nad Labem. Pobyt je určen pro děti od 12 do 16 let. Pro chlap
ce základních škol s již ukončenou docházkou a s výchovnými problémy v kombinaci 
s užíváním návykových látek je možné využít Výchovného ústavu s ochrannou vý
chovou v Praze 9. V Řevnicích působí oddělení s výchovně léčebným režimem pro 
mládež ohroženou drogovou závíslostí Diagnostického ústavu v Dobřichovících, 
které nabízí pobytový program Cesta - Řevníce, je ovšem určen klientům až od věku 
15 a 16 let s ukončenou základní školní docházkou (http://www.dud.cz/nasesubj. 
html). 

Psychiatrická léčebna : v Praze je to dětské oddělení psychiatrické léčebny Bohni-
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ce, která poskytuje krátkodobou a střednědobou ústavní léčbu v délce 3 až 6 mě
síců . Při Fakultní nemocnici v Motole existuje Dětská psychiatrická klinika, která 
se však nevěnuje problematice závislostí a děti s touto problematikou jsou odesí
lány do jiných zařízení. 

Programy primární prevence užívání návykových látek (spadající pod programy 
primární prevence rizikového chování) jsou děleny na specifickou a nespecifickou 
formu. Specifická primární prevence se zaměřuje na cílené aktivity a programy 
z oblasti užívání a uživatelů návykových látek a rizika s nimi spojená (Janíková, 
2006). V Praze působí velké množstvi organizací, které poskytují primárni prevenci, 
např. Život bez závislosti, Centrum primární prevence, O.s. při Prev-centru, Institut 
Filia, o.s. - Centrum primární prevence nebo Centrum dětí a mládeže Teen Challen
ge, ProPrev, o.s ., Anima, o.S., Prak, o.s. atd. 

V Praze není žádné samostatné zařízeni, které by poskytovalo následnou péči 
a doléčování pro děti do 15 let. Některá z výše zmiňovaných zařízení si částečně tu
to službu zajištují sami v rámci předávání klienta v jedné organizaci (např. středis
ko výchovné péče). Dále je z přehledu zřejmé, že ambulantní služby jsou zastoupeny 
zcela nedostatečně a v mnohých částech Prahy nejsou vůbec provozovány. 

2. Materiál a metodika 

Realizovaný výzkum je součástí výzkumného projektu Analýzy potřeb a součas
ného stavu adiktologických služeb na území hl. města Prahy určených dětem do pat
nácti let . Zadavatelem studie byl Magistrát hl. m. Prahy a realizátorem Sdružení 
SCAN. Vedoucím studie byl doc. PhDr. M. Miovský, Ph.D. 

Předkládaná substudie si kladla za cíl popsat a analyzovat situaci v oblasti po
skytovaných adiktologických služeb dětem do 15 let z perspektivy protidrogových 
koordinátorů a pediatrů v Praze. Dále jsme se v této substudii zaměřili na popis 
cílové populace z hlediska jejich specifických potřeb a zdrojů informací o nich . Smys
lem studie přitom bylo zhodnotit dostupnost klíčových zdrojů dat pro obě profesní 
skupiny a popsat subjektivně vnímané problémy spojené s realizací a rozvojem 
systému léčebné péče pro děti do 15 let a popis silných a slabých stránek fungování 
tohoto systému v Praze. Zejména jsme se zaměřili na tyto výzkumné otázky: Jaké 
jsou sociálně psychologické aspekty užívání návykových látek dětmi do 15 let a jaké 
specifické potřeby mají tyto děti, které jsou ohrožené důsledky užívání návykových 
látek? Jaké adiktologické služby jsou dětem do 15 let v Praze poskytovány a jaká je 
přijatelnost a dostupnost těchto služeb? Odpovidají služby potřebám? Pokud neod
povídají, tak proč a jak by měly vypadat či být zajišťovány. 

Základní soubor tvoří všichni protidrogovi koordinátoři městských částí Praha 1 
až 22 a pediatři pracující v hl. městě Praze. Pro výběr respondentů z řad protidro
gových koordinátorů byla zvolena metoda prostého náhodného výběru . Nejdříve byli 
z důvodu malého celkového počtu potencionálních respondentů osloveni všichni 
koordinátoři . K dispozici jsme měli seznam všech 22 proti drogových koordinátorů 
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městských částí 1 až 22 s telefonnimi a emailovými kontakty. Z 22 osob se podařilo 
kontaktovat 19 osob, z nichž bylo pro interview prostým náhodným výběrem oslove
no 14 osob. Pro saturaci výzkumného souboru a saturaci získaných dat byl tento 
počet dostatečný. Kontaktování proti drogových koordinátorů probíhalo telefonicky 
od října 2005 do ledna 2006. Výběr pediatrů byl uskutečněn kombinací metod 
sněhové koule (Hartnoll a spol., 2003) a záměrným výběrem přes instituce 
(Miovský, 2006a). Kontaktováni pediatrů probíhalo telefonicky od listopadu 2005 do 
ledna 2006. Celkem bylo osloveno 22 náhodně vybraných osob a institucí. 9 osob 
rozhovor odmítlo v rámci studie provést. Nejčastějším důvodem odmítnutí rozhovoru 
bylo, že zařízeni (např. dětská krizová centra) nemělo nebo nespolupracovalo s pe
diatrem, dále jsme zaznamenali přerušeni hovoru během telefonování (3 osoby). To
to přerušení bylo vždy ze strany pediatra. Dva získané kontakty nebyly správné 
(špatné telefonní číslo nebo jméno), jedna osoba během kontaktování přestala v za
řízení pracovat. U pediatrů jsme také zaznamenali odkazování na jiné odborníky Uiž 
při telefonním kontaktu), nejčastěji na psychiatry a psychology, že jako pediatři ne
mají s problematikou návykových látek moc zkušeností a nemohou tedy sdělovat 
konkrétní informace. Po obtížném získávání souhlasu respondentů s uskutečněním 
interview jsme nakonec provedli se mi strukturované interview se 4 lékaři pro děti 
a dorost, z toho s 1 mužem a 3 ženami. 

Před zahájením výzkumu jsme identifikovali zdroje dat jako informační základ
ny pro průběh výzkumu, zejména pro analytickou a interpretační část výzkumu. 
Sběr dat v terénu prováděla jedna tazatelka, autorka článku . Jako výzkumný ná
stroj jsme použili semistrukturovaná interview, jež patří mezi základní metody zís
kávání dat. Vycházeli jsme z kvalitativního přístupu v psychologických vědách 
(Miovský,2006a). 

Z nahrávek interview zaznamenaných na diktafon jsme pořídili doslovný přepis . 
Kvantitavní data a popisné (socioekonomické) údaje o proti drogových koordináto
rech a pediatrech jsme přepsali do tabulek. Po skončení hlavní fáze sběru dat jsme 
získaná data podrobili rozboru. Během analýzy jsme mimo doslovný přepis pracovali 
s poznámkami tazatelky a jejími postřehy z pozorování . Využili jsme metodu zachy
cení vzorců ("gestaltů") v přímých výpovědích respondentů, kterou jsme rozšířili 
o techniku propojování dat do obecnějších kategorií (Miles a Huberman, 1994, cit. 
dle Miovský, 2006a). Pro kontrolu validity výzkumné studie jsme využili následující 
techniky: triangulaci zdrojů a kontrolu efektu tazatelky (Miovský, 2006a). 

Při přípravě a provádění výzkumné studie byly dodržovány základní etické poža
davky na práci badatele v terénnim výzkumu (např. Miovský, 2006a ). Respondenti 
se výzkumu účastnili dobrovolně, na základě jejich předchozího informovaného 
souhlasu. Na začátku každého rozhovoru byl vysvětlen smysl a cíle výzkumu a prů
běh rozhovoru. Identity respondentů byly chráněny anonymitou, nahrávka sloužila 
pro přepis dat, jména a místopisné údaje byly nahrazeny kódem. Rozhovory se ko
naly na předem dohodnutém místě, s proti drogovými koordinátory v jejich kan
celářích a s pediatry v jejich ordinacích. 
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3. Výsledhy 
Identita protidrogového hoordinátora v kontextu studie 

K původním definovaným cílům studie se v průběhu analýzy dat ukázalo smys
luplné doplnit z výpovědí proti drogových koordínátorů samostatnou kategorii, kte
rou jsme nazvali nidentita proti drogového koordinátora v kontextu studie". Pracovat 
jako proti drogový koordinátor znamená pro většinu dotazovaných shodné vnímání 
výkonu své funkce. Protidrogový koordínátor je pracovník, který koordinuje činnost 
organizací, řídí a vede pověřené osoby, zprostředkovává informace. Respondenti 
mají jasnou představu, že jim nepřísluší vykonávat poradenskou a terapeutickou 
činnost s klienty, většina z ních jich k tomu nemá příslušné psychologické, l ékařské, 
popř. terapeutické vzdělání. Někteří ale poradenství poskytují . Často se ve výpově
dích participantů objevuje oblast primární prevence, zde vystupují jako objednava
telé služeb. Ojediněle se někteří z koordinátorů stávají přímými účastníky před
nášek a volnočasových aktivit. Primární prevence vystupuje jako dominantní oblast 
zájmu koordinátorů, protože jako zřejmě jedíná nejvice souvisí s dětmi do 15 let. 

V některých případech jsme se dozvídali i osobní postoje koordinátorů k proble
matice návykových látek. Tyto postoje se týkaly jednotlivců a nelze je tedy charakte
rizovat jako obecnou výpověď o postojích proti drogových koordinátorů jako celku. 
Ojediněle se vyskytnu I názor, že by bylo potřebné, aby se stát jednoznačně postavil 
proti drogám a nesouhlasný názor na propagování užívání marihuany mediálně 
známých osobností. V oblasti proti drogové politiky jsou k dispozici zdroje pro 
čerpání informací . Základním dokumentem, který vláda České republiky schválila, 
je dokument Národní strategie 2005 - 2009, jehož cílem je uplatňování intervencí 
v oblasti snížování poptávky (prevence, léčba a resocializace), minimalizace rizik 
a potlačování nabídky (snižování dostupnosti drog). Nástrojem pro realizaci jsou 
Akční plány. 

Někteří koordinátoří se liší i v názorech a v postoji vůči závažnosti užívání návy
kových látek u dětí do 15 let. Část proti drogových koordinátorů se přiklání ke stále 
rozšířenějšímu názoru odborníků, že antisociální chování v adolescenci je součástí 
normativního vývoje. Jiní považují užívání návykových látek v tomto věkovém obdo
bí jako velmi problematické. Tito respondenti mají bohaté zkušenosti z terénní 
a praktické práce s dětmi do 15 let, jelikož mají funkci koordinátora kumulovanou 
s jinou funkcí a oba proto mají dostatek informací. Dokládá to názorovou pluralitu, 
která je zřejmá nejen mezi laickou veřejností, ale objevuje se i mezi odbornou veřej
ností . 

Výpovědi koordinátorů o odhadovaném počtu dětí, které mají zkušenosti s uží
váním návykových látek , a/nebo se kterými se setkali, se navzájem velmi lišily. Ně
kteří z nich odpovídali, že požadované údaje nemohou poskytnout nebo odpovídali 
velmi obecně . Někteří pediatři odhadovali, že jedno až dvě děti za rok odesílají do 
l éčebných zařízení. Číselné údaje se velice lišily, nelze z nich udělat souhrnný závěr 
o počtu dětí do 15 let, které mají zkušenosti s užíváním návykových látek a jsou 
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ohrožené důsledky užívání. Na základě rozporuplných tvrzení nelze stanovit, zda je 
zřízení lůžkové péče adekvátní aktuálním potřebám v oblasti adiktologické péče pro 
děti do 15 let. 

Osobní zkušenost s dětmi do 15 let, 
které užívají návykové látky 

Koordinátoři sami sebe označují jako administrativní pracovniky, kteří koordi
nují činnost, předávají informace o systému péče a s dětskými klienty nepřichází do 
osobniho kontaktu , pokud jejich funkce neni kumulovaná s kurátorem pro mládež, 
terénním pracovnikem nebo terapeutem. Přesto ke kontaktům dochází , někteří se 
shodují 2 - 3 kontakty ročně, nebo i více. Často zprostředkovávají informace o sys
tému péče, např. v telefonickém nebo osobním kontaktu s rodiči nebo zaměstnanci 
škol, předávají kontakty na léčebná zařizení . Pokud je kontaktují rodiče, že mají 
určité problémy s dětmi, zůstává většinou jenom u prvního kontaktu a spolupráce 
není dlouhodobějšího charakteru. Pediatři se osobně s dětmi setkávají v rámci jejich 
léčby zdravotních potíží a také zprostředkovávají informace o léčebných zařizeních . 

Pediatři, se kterými jsme vedli rozhovor, terapeuticky nepracují , jejich intervence 
mají poradenský a informační charakter. Jednou z možností při podezření na uží
vání návykových látek je provedení preventivní prohlídky. Jako své omezení vnímají 
nedostatek času při běžných kontrolách. 

Způsob získávání informací o dětech do 15 let 

U pediatrů jsme zaznamenali pouze tři zdroje získávání informací. Pediatři mají 
k dispozici údaje z přímé práce s dětmi a jejich rodiči a údaje ze zpětných vazeb spo
lupracujících zařízení . Proti drogoví koordinátoři mají k dispozici několik zdrojů, ze 
kterých získávají informace o dětech do 15 let, které jsou ohrožené důsledky užívání 
návykových látek. Byly zmiňovány výzkumy, ovšem bližší údaje ve většině případů 
chyběly (např. zadavatel, cílová skupina, metodologie apod.), dále pracovníci škol, 
lektoři primárně preventivních programů a kurátoři pro mládež. Ojediněle se objevi
li koordinátoři pracující s různými typy studií nebo dokonce sami malé studie lo
kálního charakteru realizují. V červnu roku 2003 publikovali Karmelitová a Týc 
zprávu z průzkumu šetření u dětí 6. až 9. tříd základních škol městských částí Pra
hy 3, 8 a 10. Jedním z cílů bylo i sledovat zkušenosti s alkoholovými a nealkoho
lovými drogami (více viz Karmelitová, Týc, 2003). V městské části Praha 11 byl v ro
ce 2000 realizován dotazníkový průzkum mezi žáky 6. až 9. tříd a v létě roku 2006 
byl shodný dotazník opět administrován na základních školách. Průzkum byl za
měřen na zkušenosti dětí s alkoholovými a nealkoholovými drogami (více viz webové 
stránky MČ Praha 11). Koordinátoři mohou také získávat informace od rodičů a sys
tematickým sledováním informačních zdrojů , které souvisí s výkonem funkce koor-
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dinátora nebo s metodickým vedením týmu, který pracuje s dětmi . K některým in
formacím se respondenti nedostanou a to zejména, je-li konkrétní dítě v záchytu jiné 
drogové služby. Prostupnost informací mezi jednotlivými typy drogových služeb 
může být problematičtější, zejména se to týká zpětné vazby pro zařízení, odkud dítě 
přišlo . Část koordinátorů naopak udává, že o dětech informování nejsou, jelikož se 
s nimi nesetkávají. 

Návykové láthy 

Děti nejčastěji užívají alkohol a tabákové výrobky (odpovědělo 11 ze 14 koor
dinátorů ). Je to z toho důvodu, že tyto látky jsou pro děti snadno dostupné a cenově 
levné. Jako nelegální návyková látka je nejčastěji uváděna marihuana, na tom se 
shodli všichni koordinátoři (odpovědělo 14 ze 14 respondentů). Ovšem liší se už 
v tom, nakolik marihuanu považují za převládající návykovou látku nebo mluví 
o experimentech a považují za důležité téma alkoholové návykové látky. Jeden z pe
diatrů potvrzuje, že se nejčastěji setkává s marihuanou. Co se týká ostatních návy
kových látek, někteří respondenti uvádi zkušenosti dětí do 15 let s extází (3 respon
denti), lysohlávkami (1), těkavými látkami (2), pervítinem a heroinem (4). Koordi
nátoři je ale považují za ojedinělé excesy a experimenty. Na rozdil od nich jeden pe
diatr uvádí, že nejčastěji se setkává s pervítinem a heroinem. Z výpovědi tohoto re
spondenta nebylo ovšem zřejmé, o jaké věkové skupině mladých lidí hovoří . Nej
rozšířenějším způsobem u žívání návykových látek je u alkoholu požití, u tabákových 
výrobků kouřeni, u marihuany také kouření . Injekční aplikaci jsme z výpovědi koor
dinátorů nezaznamenali . Pediatři se s intravenózním způsobem užívání setkávají, 
z výpovědí nebyl ale zřejmý věk uživatelů . Injekční aplikace drog je nejrozšířenější 
mezi staršími věkovými skupinami, do věku 15 let je podil injekčních uživatelů mi
nimální . 

Děti do 15 let identifikované 
jako tzv. ,.problémové" 

Děti, které jsou identifikované jako "problémové" a mají zkušenosti s užíváním 
návykových látek, jsou podle výpovědí respondentů starší 12 let. 13. rok věku dítěte 
je pro většinu respondentů hranicí, od které děti získávají zkušenosti s objevováním 
návykových látek. Tento údaj nelze chápat tak, že před 13. rokem děti nezkouší 
účinky jednotlivých návykových látek. U některých dětí bychom mohli dojít k mno
hem nižšímu věku. Obvykle uváděnou věkovou kategorií experimentování s drogami 
u většiny dětí je období mezi 12. až 14. rokem. Někteří koordinátoři uvádí, že děti do 
15 let nejčastěji volí jako formu užívání návykových látek experiment. Nejčastěji po
pisují experimentování s alkoholem, cigaretami a marihuanou, zkoušení ostatních 
drog není běžným jevem. Experiment je spojený s touhou zkoušet a objevovat, což je 
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typické pro konec rané adolescence, kdy dochází k utváření identity. Objevování 
možností a experimentování s drogami je problematické z hlediska věku , ne z pohle
du četnosti užívání a drogová závislost u dětí mladších 15 let je diagnostikována 
zřídka . Experimentování s návykovými látkami nemá příčinnou souvislost s rozvo
jem závislosti na drogách. Většina experimentátorů po dvacátém roce života s uží
váním nelegálních drog přestává. 

Podle respondentů se děti do 15 let do kontaktu se systémem drogových služeb 
dostávají na základě odhalení učitelů , že poskytují návykovou látku svým spolužá
kům nebo tak, že rodiče příjdou i s ditětem na konzultaci s podezřením , že dítě 
užívá drogy. Také je možné, že si dříve učitelé než rodiče všimnou, že dítě má zkuše
nosti s návykovou látkou. Do systému sociálních služeb a do specializovaných zaří
zení pro děti se dostanou diky maladaptivnímu chování (útěky z domova, záško
láctvi, sprejerství) nebo s vývojovou poruchou, které se projevují ve škole a užívání 
návykových látek je sekundárním problémem. Na začátku vývoje problémů , napří

klad s docházením do školy, prospěchem nebo zapojením mezi vrstevníky, je obtížná 
adaptace na řád, později se k tomu přidají experimenty s návykovými látkami. 

Pediatři uvádí, že pokud zjistí zdravotní problém běžně se u dětí nevyskytující 
jako je špatné spaní nebo dýchací obtíže, potom zkoumají, zda dítě neužívá návy
kové látky. Užívání návykových látek je jednou z možností diferenciální diagnostiky. 
Naši pediatři neprokázali příčinnou souvislost v tom, že dítě, které špatně spí nebo 
dýchá, má tyto potíže z užívání návykových látek. 

"Identita dětí do l5ti let užívajících 
návykové látky" 

Z výpovědí respondentů jsme zaznamenali tři kategorie, do kterých spadají výpo
vědi o tom , že děti mají návykové látky spojené s určitým způsobem zvládání ži
votních obtíží nebo životním stylem. Pro některé děti je užívání návykových látek 
spojeno s "pohodovým" životním stylem. Poslouchají oblíbenou hudbu, mají nějaký 
koníček, např. sprejerství, ve škole prospívají s průměrným prospěchem. Několikrát 
do týdne kouří marihuanu, která je podle jejich názoru neohrožuje. Způsob, jakým 
žijí, je pro ně "fajn". Mohou si s návykovými látkami užít svobodu a radost, kterou si 
s tím spojují. Užívání návykových látek je možné také chápat jako úník před prob
lémy nebo sebeprosazení mezi vrstevníky, protože pro dospívající je důležitá vrstev
nícká skupina. V některých případech můžou návykové látky sloužit k tomu, jak 
získat ocenění od druhých lidí, a/nebo se zapojit do kolektivu , např. tím, že dotyčný 
zajistí dostupnost marihuany. Respondenti možný výčet důvodů, proč mladí lidé 
drogy užívají nevyčerpali . Výše uvedené patří obecně k těm nejvíce zmiňovaným . J e 
důležité také brát ohled na to, v jakém kontextu dospívající návykové látky užívá, 
a že důvodů může být více. 

Také jsme zaznamenali výpovědi o tom, jaký postoj mohou mít děti k problema-
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tice návykových látek a to zejména v souvislosti se závažností užívání návykových 
látek. Na jedné straně si uvědomují negativní důsledky injekční aplikace nelegál
ních návykových látek a na druhé straně alkohol a marihuana jsou mezi nimi po
pulární a dostupné. Postoj dětí k užívání návykových látek se liší od postoje dospě
lých, pro děti je užívání marihuany běžné a tolerované. 

Adiktologické služby pro děti do 15 let 

Protidrogovi koordinátoři jako jednu ze svých náplní práce označují předávání 
kontaktů na léčebná zařizení lidem, kteři si to vyžádají. Mají přehled, jaké drogové 
služby jsou jim dostupné pro děti do 15 let v městské části, kde působí a i v jiných 
částech Prahy. Také využívají některých organizací, nejčastěji léčebných zařízení, 

které mají sídlo mimo Prahu (oddělení středisek výchovné péče, terapeutické komu
nity). Nejčastěji jsou zmiňovány organízace, které se věnují primární prevenci, dále 
pak organizace, které pracují v oblasti sekundární prevence jako jsou psychiatrická 
oddělení nemocnic, psychíatrická léčebna, denní stacionáře, dětská detoxifikační 
jednotka, pobytová oddělení středisek výchovné péče, konzultační a krizová centra. 
Zřídka spolupracují se službami z oblasti terciální prevence. Je obvyklé, že pro děti 
do 15 let jsou využívány i služby organizací, které nejsou primárně určené pro tyto 
děti a to z toho důvodu, že specifické zařízení pro děti do 15 let některým respon
dentům v Praze chybí. 

U pediatrů jsme zaznamenali rozdílný přístup ke spolupráci se zařízeními, které 
se věnují léčbě dětí. Někteří z lékařů léčbu dětem nezajišťují, pouze předávají kon
takty na zařízení . Jiní se aktivně podílí na zajišťování léčby pro děti. Lékaři říkají , 

že jim chybí metodika, jak v takových případech postupovat a v případě respon
dentů z našeho výzkumu záleží na jejich vnitřní zangažovanosti a aktivním přístupu 
přesahující rámec jejich běžných povinností. V roce 2004 byl zpracován Manuál dro
gové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost Centrem výzkumu proti
drogových služeb a veřejného zdravotníctví (CEPROS). CEPROS v roce 2005 s tímto 
Manuálem seznamoval širší obec pediatrů formou vzdělávacího cyklu a v roce 2006 
byla získána dotace na distribuci dokumentu mezi lékaře (Cyklus seminářů pro 
praktické lékaře pro děti a dorost, 2005). Respondenti zahrnutí do našeho výzkumu 
se o tomto materiálu nezmiňovali, předpokládáme, že o jeho existenci v době konání 
výzkumu nevěděli. 

Respondenti využívají také služeb zařízení, které se primárně nevěnují proble
matice návykových látek. Jsou to například pedagogicko-psychologické poradny, 
dětská krizová centra, střediska výchovné péče . Děti mají také možnost docházet do 
volnočasových nízkoprahových klubů. Některé z těchto klubů mají terénní pra
covníky, kteří pracují s dětmi v jejich přirozeném prostředí. Na školách lze spolupra
covat s výchovnými poradci a metodiky prevence, na městských úřadech s kurátory 
pro mládež a s pracovníky sociálních odborů. 
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Potřeba nového zařízení pro děti do 15 let 

Někteří proti drogoví koordinátoři nepovažují za důležité zřizovat novou službu, 
popř . zařizení pro děti do 15 let, protože s dětmi nepracují nebo stávající služby po
važují za vyhovující. Ostatní respondenti se liší v názorech, jaké zařizení by uvítali. 
Zaznamenali jsme potřebu těchto typů služeb a zařizení: 

- více organizací, které se věnují primární prevenci 
Podle seznamu organizací, které se věnovaly primární prevenci k 25. 5. 2006, 

jich na území města Prahy působilo 54 (dostupné z webových stránek některých 
městských částí, např. MČ Praha 13). Jako účelné se nám jeví spíše hodnotit efekti
vitu školních programů prevence na základě výzkumných studií (Úřad vlády ČR vy
dal metodickou přiručku o efektivní školní drogové prevenci, 2005). V současné době 
probíhá projekt evaluace primárně preventivního programu v Praze 6 u žáků zá
kladních škol (Miovský a spol., 2006c). 

- zařízení s lůžkovou péčí 
Někteří respondenti ale pochybují, zda by takové zařízení mělo dostatek kliente

ly, i když by tuto lůžkovou péči uvítali. Mají ovšem problém doložit opakovanou 
zkušenost s takovými případy. Na základě zjištěných údajů je reálná potřeba 
lůžkové péče pro děti do 15 let v Praze asi 15 až 20 lůžek. Údaje se týkají detoxifika
ce a krátkodobé léčby. Tuto potřebu naplňují stávající služby (Miovský a spol., 
2006b). 

- specializované zařízení s ambulantní péčí a poskytováním telefonických infor
mací 

Síť ambulantních zařízení pro děti do 15 let v Praze je nedostatečná, chybí kapa
cita a dostupnost služeb pro klienty z jiných městských částí. Miovský a kol. (2006b) 
navrhuje provést revizi ambulantní sítě adiktologických služeb a případná nová 
zařízení vhodně umístit po Praze. Dále je zřejmé, že stále převažují stereotypní 
způsoby uvažování o užívání návykových látek. Přetrvává zdůrazňování problémů 
s nelegálními drogami, přestože výzkumná data ukazují na nárůst problémů s alko
holem a tabákem. Autoři studie navrhují připravit specificky cílenou kampaň pro 
širokou veřejnost i pro odborníky. Ukazuje se také, že informovanost odborníků 
o stávajících adiktologických službách pro děti do 15 let v Praze je malá, neznalost 
sítě a neznalost indikací pro určitý typ zařízení je opakovaným problémem. Je vhod
né se v informační kampani zaměřit i na edukaci odborných pracovníků, kteří při
cházejí do kontaktu s touto cílovou skupinou. 

- obecně doplnit síť zařízení 
Tento bod navazuje na předcházející požadavky respondentů . Již jsme zminili, že 

lůžková péče je pokrytá existujícími programy, kdežto kapacita ambulantních služeb 
pro tuto cílovou skupinu je nedostatečná. V některých městských částech určité typy 
služeb chybějí, např. ambulantní poradenské služby. Respondenti navrhují možné 
způsoby doplnění sítě zařízení a to o pobytové programy na podporu sebehodnocení 
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dítěte, kde by byla zajištěna škola a spolupráce s rodiči a nízkoprahové kluby s roz
šířenou cílovou skupinou a pracovní dobou. 

- restrukturalizace ústavní péče 
Ojediněle se vyskytnul názor existující služby revidovat. Jeden z respondentů se 

domnívá, že by bylo potřebné restrukturalizovat systém ústavní péče . V praxi se 
ukazuje jako potřebné odlišit děti, které se do ústavní péče dostávají díky trestné 
činnosti (tzn. na problému se aktivně podílí) a děti, které se do ústavní péče do
stávají prostředníctvim problematického rodinného zázemí (tzn. děti, které žádné 
problémy mít nemusejí a přesto se v ústavní péči ocitnou). 

4. Dis/wse 

Koordinace proti drogové politiky je mezioborovou činností, zahrnuje oblast so
ciální, zdravotní, školskou, právní apod. Podle Národní strategie 2001 - 2004 (2000) 
je náplní práce koordinátorů koncepční a koordinační činnost (sem spadá i início
vání výzkumných studií tam, kde chybí potřebné údaje, přijímání a předkládání 
návrhů opatření vyplývající z výzkumných dat), dále metodická činnost, získávání 
a analýza dat pro realizaci protidrogové politiky (např. vyhodnocování údajů o uží
vání drog a navrhování příslušných opatření pro realizaci adekvátních opatření -
omezení nebo zvýšení kapacity služeb, vzník nebo rušení služeb tak, aby opatření 
odpovídala potřebám kraje) a ostatní činnosti, které s touto funkcí úzce souvisí 
(např. vzdělávání). Přesto bylo v některých případech obtížné získat ke spolupráci 
pediatry a proti drogové koordinátory. Proti drogoví koordinátoři s dětmi běžně ne
pracují a většina z ních vypovídala obecně o této problematice. Sami sebe označují 
jako byrokratické úředníky, kteří koordinují činnost organízací, řídí a vedou pově
řené osoby. V přímé práci s klienty pak zejména zprostředkovávají informace o sys
tému drogových služeb a sociální péče . Osobní kontakty poradenského nebo tera
peutického rázu nejsou běžnou součástí náplně práce a jsou spíše ojedinělé. Pediatři 
slouží jako zprostředkovatelé informací, .na intervence dlouhodobějšího charakteru 
nemají podmínky, jsou zejména časově vytížení běžnou léčbou zdravotních potíží. 
Protidrogovi koordinátoři spíše získávají informace o dětech prostředníctvim 
výzkumných a závěrečných zpráv poskytovatelů služeb, popř. od spolupracujících 
kolegů. Pediatři s dětmi přímo pracují a mohou stát na začátku zjišťování podezření 
z užívání návykových látek. 

Výzkumné studie dokládají, že spotřeba alkoholu mezi mladými lidmi je v ČR 
vysoká a zkušenosti s alkoholem jsou mezi žáky základních škol stále rozšířenější. 

Z regionálních výzkumů provedených v Praze vyplývá, že v roce 2003 (Karme\itová 
a Týc, 2003) mělo v 5. třídě zkušenost s alkoholem 49 % dětí a v 7. třídě 70 % dětí . 
Studie realizovaná v roce 2003 a následně v roce 2005 dokládá, že celoživotní 
zkušenost s alkoholem mělo v 5. třídě 66,6 % žáků a v 7. třídě celkem 91,5 % 
(Miovský a spol., 2006c). 

Respondenti našeho výzkumu uvádí jako nejčastěji užívanou nelegální drogu 
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mezi dětmi do 15 let marihuanu. Za posledních šest let se průměrný věk nově evido
vaných uživatelů kanabinoidů v Praze ustálil na 17 až 18 let. Marihuana je také 
nejčastěji užívanou sekundární drogou, jako základní droga je v Praze udávána pou
ze u 10,6 % ze všech léčených klientů. Zkušenost s marihuanou před 15. rokem 
udává 55,5 % všech uživatelů drog. Uživatelé drog, kteří se dostali do sítě drogových 
služeb, před dosažením věku 15 let začali užívat některou ze základních drog ve 
14 % případů (Polanecký a spol., 2007). 

Hygienícká služba shromažďuje informace o uživatelích drog, kteří žádali léčeb
nou, poradenskou či sociální službu v některém ze zařízení . Neeviduje tedy uživate
le bez kontaktu s některou z adíktologických služeb, což většina dětí do 15 let je. 
Děti do 15 let tvoří 1,6 % všech léčených uživatelů drog. Podle Polaneckého a spol. 
(2007) z výše uvedeného procenta (1,6) dětí do 15 let (tedy dětí, které již žádaly 
o některou ze služeb léčebných nebo kontaktních zařízení ) jich 0,4 % užívá pervitin, 
42,9 % rozpustidla a 12 % marihuanu. V některých zařízeních MŠMT se v roce 2006 
v Praze léčilo 12 dívek, všechny to byly uživatelky pervitinu. Z celkového údaje 
50 osob v ČR jich ve věku 14 let bylo 6 osob, z toho 5 chlapců a 1 dívka, patnácti
letých klientů bylo 16, z toho 11 chlapců a 5 žen. Do věku 15 let byl zaznamenán 
1 injekční uživatel drog, v zařízeních MŠMT v ČR bylo uváděno 15 osob (30 %) 
(Polanecký a spol., 2007). Do specializovaného léčebného zařízení se dostanou spíše 
děti, které dospělí považují za děti s "nedostatečně kontrolovaným chováním" 
(Ronenová, 2000), byť s návykovými látkami pouze experimentují, ale jsou pro své 
okolí obtížněji zvladatelní. Ukazuje se totiž, že o léčbu žádají dospělí a to spíše u dě
tí, které jim vadí a rozčilují je. Výchova dětí, které jsou svému okolí "nesrozumi
telné", je obtížnější, vychovatelé jsou vice unavení, vyčerpaní a podráždění 

(Matějček a Dytrych, 1994). 
Někteří respondenti v souvislosti s užíváním návykových látek dětmi do 15 let 

hovoříli o problémovém užívání. Problémové užívání drog je definováno jako in
jekční užívání jakékoli drogy a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů a/nebo 
kokainu a/nebo drog amfetaminového typu (dle EMCDDA, přejato do našeho pro
středí). Ve fázi problémového užívání již člověk zažívá první negativní důsledky 
užívání návykových látek, nedostatky v oblasti plnění povinností, nedostatku peněz 
a ve vztazích s rodinou a blízkými osobami (např. Klouček, 2004). U většiny dětí do 
15 let můžeme hovořit spíše o experimentálním užíváním návykových látek. Mezi 
12. až 14. rokem experimentuje s drogami asi 78 % všech experimentátorů z řad 
pražských školáků (např. Karmelitová a Týc, 2003). 

Začlenění se do party vrstevníků a někam patřit je přirozenou potřebou v do
spívání. Návykové látky mohou být prostředkem, jak mezi vrstevníky zapadnout. 
Vrstevnícká konformita je vnitřně členěným konstruktem, jehož struktura odpovídá 
jednotlivým oblastem rizikového chování adolescentů . Dospívající , kteří jsou vysoce 
konformní vůči vrstevníkům, vykazují i vyšší míru konkrétního rizikového chování 
v oblasti návykových látek i v oblasti sexuální (Jelínek, Květoň , Vobořil, Blatný 
a Hrdlička, 2006). To potvrzují i Matoušek a Kroftová (1998), kteří říkají , že mezi 
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vrstevníky jsou nároky na konformitu vyšší než ve všech jiných skupinách a pro 
rizikově chovající se mládež jsou vrstevníci důležitější než pro děti z funkčních ro
din. 

5. Závěr 

Podle protidrogových koordinátorů a pediatrů je u dětí do 15 let nejčastější 
užívání alkoholu a tabáku . Z nelegálních látek je nejrozšířenější marihuana a zku
šenosti s ostatními nelegálními návykovými látkami jsou spíše ojedinělé. Jsou uží
vány obvyklým způsobem, alkoholové návykové látky požitím, tabákové výrobky 
a marihuana kouřením . Pokud jsou zaznamenány experimenty například s perviti
nem nebo heroinem, jsou využívány spíše bezpečnější formy aplikace těchto drog 
šňupáním. Proti drogoví koordinátoří i pediatří většinou nedokázali podat konkrétní 
údaj o odhadovaném počtu dětí se zkušenostmi s návykovými látkami, které by pod
le ních vyžadovaly konkrétní adiktologické intervence. Pro většinu respondentů jsou 
problémové děti starší 13 let a výjimečně se setkávají s diagnostikovanou závíslostí 
na drogách u dětí mladších 15 let. Děti do 15 let se do systému drogových služeb 
navážou na základě odhalení učitelů , že svým kamarádům nebo spolužákům posky
tují návykové látky, jedná se hlavně o případy poskytování marihuany. Častěji však 
mají problémy s maladaptivním chováním (útěky z domova, vandalismus, kázeňské 
přestupky ve škole) nebo s vývojovými poruchami a při kontaktu s takovými dětmi 
pak může vyjít najevo, že mají zkušenosti a experimentují s návykovými látkami. 
Pro děti do 15 let je užívání návykových látek, zejména marihuany, více tolerované 
než z hlediska dospělých osob. Některé děti mají užívání drog spojené s pohodovým 
životním stylem, návykové látky mohou být prostředkem k dosažení ocenění od 
vrstevníků a vyššího statutu ve vrstevnícké skupině. Nejběžnější formou je experi
mentální užívání. 

Proti drogoví koordinátoři ze systému drogových služeb nejčastěj i spolupracují 
s organízacemi, které se věnují primární prevenci. Dále je obvyklé, že se koor
dinátoři i pediatří obracejí na poskytovatele služeb, kteří nejsou primárně určení 
pro léčbu a doléčování dětí a pracují hlavně s adolescenty a dospělými . Také využí
vají i jiných zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, 
nízko prahové kluby). 

Zjištění našeho výzkumu jsou v souladu se závěry ostatních substudií "Analýzy 
potřeb" . Dominantní oblast zájmu tvoří nelegální návykové látky, přestože výzkum
né studie potvrzují nárůst spotřeby alkoholu a tabáku. Informovanost o specializo
vaných službách pro děti do 15 let a indikovanost pro určitou službu je malá. Z výz
kumných poznatků vyplývá, že stávající kapacita lůžkové péče pro děti do 15 let je 
zřejmě vyhovující a mohou ji naplnit existující specializovaná zařízeni. Pro detoxifi
kaci a krátkodobou léčbu je reálná potřeba asi 15 až 20 lůžek. Potřebu nového 
zařízení s lůžkovou péčí sami navrhovatelé zpochybňují, zda by byla naplněna kapa
cita a mají problém doložit opakovanou zkušenost s takovými případy. Jako nevyho-
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vující se naopak ukazuje kapacita a dostupnost ambulantních poradenských zaříze
ní pro děti do 15 let. Respondenti z našeho výzkumu navrhují zřídit další specializo
vaná ambulantní zařízení tak, aby byla dostupná i pro klienty z jiných městských 

částí a doplnít síť poskytovaných služeb, např . o pobytové programy na podporu se
behodnocení dítěte se zajištěnou školou a spoluprací s rodinou a dále o nízkopra
hové kluby s rozšířenou cílovou skupinou a pracovní dobou. Miovský a kol. (2006b) 
doporučuje připravit specificky cílenou informační a edukační kampaň pro veřejnost 
a odborné pracovníky o současném stavu užívání návykových látek dětmi do 15 let 
a prohloubení informovanosti o specializovaných službách pro tuto cílovou skupinu. 
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