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JACÍ JSOU NAŠI KLIENTI? 

M. VOTAVOVÁ,M . DANEŠOVÁ , M. BERANOVÁ 

Středisko pro mládež Magistrátu hl. m. Prahy , 
ředitel: PhDr. V. Vrba 

V tomto měsíci jsme před dvěma lety (29. května 1989) otevřeli první lůžkové pobyty 
na našem výchovně léčebném oddělení, na němž participuje jak zdravotnictví, Klinika 
rehabilitačního lékařství FN na Albertově , tak školství, Středisko pro mládež Magistrá
tu hl. m. Prahy . 

Od počátku usilujeme o průběžné zachycení a zpracování nejrůznějších údajů, aby
chom mohli sledovat , co se nám daří a co naopak ne, jaké jsou příčiny našich dílčích 
úspěchů i neúspěchů . Z různých pohledů se snažíme analyzovat, jaký je náš klient , ne
boť od toho se odvíjí, jakým postupům máme dát přednost, kam orientovat naši tera
peutickou práci. 

Celkem jsme do dnešního dne měli v péči 99 osob (56 chlapců a 43 dívek). Z toho 
lůžkovým pobytem prošlo 61 klientů , v ambulantní péči máme 29 klientů a 9 v indivi
duální terapii . Věk našich klientů se pohybuje v rozmezí 14 - 20 let. 

Možná, že někoho z vás napadlo , proč o našich klucích a děvčatech nehovoříme jako 
o pacientech, ale jako o klientech . My totiž skutečně pracujeme s klienty , kteří na od
dělení přicházejí více či méně dobrovolně , my jim nabízíme naše služby a oni se sami 
rozhodují, zda a za jakých podmínek těchto služeb využijí. 

Pokusíme se hovořit konkrétněji . Jací jsou, když k nám přicházejí? Nedůvěřiví , 
podezřívaví , velmi křehcí , zranitelní. Ti, kteří přicházejí s rodiči se buď za svou nálep
ku toxikomana stydí a zneužívání drogy popírají (stupeň jejich závislosti vyjde najevo 
až daleko později) , nebo svým postojem rodiče trestají. Agravují , o droze a jejím nad
měrném užívání vyprávějí se zřejmým afektivním nábojem , dávají si záležet na tom, 
aby táta s mámou věděli, že mají dceru (syna) feťáka. 

Jací k n á m přicházejí? 

Škála těch, kteří k nám přicházejí , je velmi široká: od dětí z nefunkčních rodin či bez 
rodiny, z dětských domovů a pasťáků až po hýčkané , rozmazlené , obdivované jedináčky 
z umě leckých kruhů . Když procházíme jejich osudy a výsledky psychologických vyšet-
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ření, můžeme objevit řadu společných rysů. Popíšeme je jednotlivě , ale všechny spolu 
souvisejí, prolínají se, přecházejí jeden v druhý. 

Úzkost - má různé podoby , vyplývá z jejich bazální nezakořeněnosti . Často nemají 
žádné jistoty v sobě ani ve svém okolí. Vede to ke snížené frustrační toleranci , k poci
tům viny. 

Intenzívní hledání smyslu života - tápou , experimentují s různými typy náboženství , 
undergroundem , anarchismem ap. Někteří před nás proklamativně staví své vysoké 
hodnoty a ideály (naprostá osobní svoboda , pravdivost v chování , láska ... ) , ale chápou 
je absolutně , nezrale , povrchně , netolerantně. Často obdivují bohémský způsob živo
ta , snaží se být jiní než jsme my , jejich "konzumní", upachtění rodiče . Chtějí vzít život 
do svých rukou jinak, chtějí se lišit , šokovat, upozornit na sebe. Snaží se žít tak , jak 
si představují , že žijí umělci , svobodně , vesele , bez omezování, ale obvykle k tomu 
nemají talent , vitalitu či vůli k překonávání překážék , k učení , seberozvoji. Mají nápa
dy , ale nezvládají jejich realizaci. Moc toho pro jejich uskutečnění však nedělají. Zijí 
"teď" , jsou zaujati bezprostředními zájmy, zdravotní obtíže či případné zkrácení ži
vota neberou vážně. To vše zcela koresponduje s tím , jak o mladých italských toxiko
manech hovoří Don Francesco Zerbretto , prezident poradenské sekce CEl S (Italské 
centrum solidarity, terapeutický program Uomo = Clověk): "Blázni jsou ti , kdož sta
vějí vzdušné zámky a narkomani zase ti , kteří tyto zámky chtějí obývat. Droga jim 
dává iluzi, že v takových zámcích žijí." 
Nadměrná potřeba úspěšnosti buď ve škole , v práci - potřeba vynikat, nebo v kolek

tivu - snaha být přijat , oblíben u lidí svého referenčního rámce. Je neukojitelná, stále 
je důvod , proč se podceňovat , proč unikat z tohoto světa . Vždyť vlastně ani oni sami 
se často nepřijímají. Mají obvykle nerealistické představy o své budoucnosti, vysoké 
aspirace (např . vstup do cizinecké legie , odjezd do Austrálie , život v přípravách happe
ningů , bohatě se provdat za staršího muže a po jeho smrti vést nevěstinec, prodávat 
umělecké předměty , stát se hercem , tanečníkem, uměleckou redaktorkou, spisovatel
kou ... ). Jiná skupina těchto dětí si však není schopna pod pojmem budoucnost před
stavit vůbec nic. 

Velké nároky mají však nejen na sebe, ale i na lidi jim blízké. Mají sklon pohrdat 
průměrem. 

Zraněnost, z toho plynoucí skepticismus, obava emočně se vázat, aby nedošlo ke zkla
mání , odmítnutí. "Skutečná láska neexistuje (vidíme to u rodičů) , je to výmysl spiso
vatelů a básníků. Nechceme se vázat , nechceme mít děti. " Existuje však opoziční sku
pina s krédem: "Láska je všechno , nic jiného nemá smysl." Objevují se vnitřní konflik
ty mezi potřebou být autonomní bytostí a bytostí závislou na určitém společenství , 
partě ap . Častý je sklon k černobílému vidění světa - obviňováním a očerňováním dru
hých se zbavují vlastní úzkosti , zlepšují si sebevědomí. 

Při řešení zátěžových situací jim schází vitalita, řešící přístup k obtížím . Volní vlast
nosti jsou oslabeny. Když věci nejdou tak , jak by si přáli a představovali , stávají 
se impulsívními , zbrklými nebo naopak laxními , brzy rezignují. Ve větší míře než 
ostatní populace spoléhají na náhodu (někdo to za ně vyřeší , nějak to dopadne atd. 
- viz Rosenzweigův test) . Pohrdají sice konzumem , ale zároveň se bojí , že ho ne· 
zvládnou, že na to nemají ("kyselé hrozny") . Podvědomě se drží dětského chování, 
nechtějí dospět. Chtějí vše , ale obětují pro to málo nebo nic . 

U většiny z nich převažují rysy introverze, i když z vnějšího pohledu to nebývá zřej· 
mé, dělaj í ramena, tváří se frajersky , světácky . 
Značná egocentričnost - jsou zranitelní , výkyvní ve svém sebehodnocení, ča"sto cito· 

vě deprimovaní. Tím více jsou však zaměřeni na svou osobu. Když se to týká vlastního 
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prospěchu , často nedodržují pravidla hry , ostatní lidé jsou jen objekty, případně pro
středky k dosažení jejich cílů. Používají vydírání (včetně sebevražedných pokusů) . 
Na počátku terapie se jen velmi málo snaží pomoci druhým , naslouchat jim, vcítit 
se do jejich prožívání, mít s nimi trpělivost. Vše směřuje k tomu : všimněte si nás , berte 
nás jako cenné, dospělé jedince. To se projevuje zejména ve skupinové psychoterapii . 
Nedokáží nalézt podobnosti svého chování a prožívání se srovnatelnými projevy jiných 
klientů . "Takovýhle blbec já nejsem, to není můj problém. " 

Jak je zřejmé při určitém zjednodušení , pocházejí naši klienti ze dvou základních 
skupin. Jsou to lidé buď psychasteničtí, hypersenzitivní, které náš svět tíží a těžce zvlá
dají jeho nároky (či se domnívají , že je v budoucnu nezvládnou) - přeceňují obtížnost 
okolního světa, nebo impulsívní, nezdrženliví, hyperaktivní kluci a holky s psychopatic
kým vývojem osobnosti, kteří se velmi těžce (nespolehlivě) vyrovnávají se stereotypem 
každodenního života a neradi přijímají odpovědnost za své činy - nedoceňují obtíž
nost , nároky životních situací . 

Jestliže naši klienti experimentují s drogou již delší dobu a nejsou to právě přistižení 
začátečníci, mívají za sebou již první problémy - útěky z domova, absence ve škole 
či v učení (případně je už ze školy vyloučili), drobné krádeže , prostituci , případně 
i život v kanále. Svou životní cestu si nevybírají aktivně, jsou obvykle ve vleku party, 
skupiny lidí , kde nejprve hledají blízké vztahy, rozdělení pocitu zodpovědnosti za své 
jednání. Nedokážou optimálně rozhodnout o sobě samých. Jestliže se obávají obvyk
lého životního stereotypu dospělých , pak se postupně dostávají ke stereotypu daleko 
strnulejšímu - každodennímu shánění drogy. 

A jací jsou ještě? 

Dr. Danešovou napadlo srovnat zdánlivě nesrovnatelné: naše klienty a těžce zdra
votně postižené osoby, které prošly ergodiagnostickou laboratoří na Albertově . Obojí 
jsou v krizi .. . Věk obou skupin klientů se pohyboval mezi 16 a 19 lety . Jedná 
se o 52 osob zdravotně postižených (M = 31, Z = 21) a 36 našich klientů (M = 17, 
Ž = 19). 

Srovnávali jsme výsledky, které osoby dosáhly v Cattel\ově 16faktorovém dotazníku 
a v projektivním testu sémantického výběru. 

Z prvních rozborů testového materiálu můžeme vysledovat několik závažných mo
mentů , kterými se oba soubory od sebe značně odlišují. Chceme upozornit , že těžce 
zdravotně postižené osoby se většinou nacházely v hraničních životních situacích, kdy 
se ocitly víceméně trvale připoutány na invalidní vozík, ztratily svou dosavadní práci 
i kvalifikaci a často i své rodinné zázemí. Byly přinuceny zcela změnit svůj dosavadní 
způsob života. 

Také naši klienti se často nacházejí v krajních životních situacích, kdy prožívají váž
né problémy v rodině, ve škole, často pobývají mimo domov ve velmi tristních podmín
kách . 

l. První nejvýraznější rozdíl zaznamenáváme ve značně zvýšeném napětí (tzv. ergic
ká tenze), které prožívají naši klienti v porovnání se zdravotně postiženými. Žijí v pod
statě na úkor vlastních psychických sil. 

2. Druhá velká diference se projevuje v sebehodnocení a sebeposouzení našich 
klientů . Mají hlubší a protrahovanější problémy s přijetím sebe sama , s pocity viny, 
méněcennosti a nejistotami . 

3. Třetí výrazné odlišení , které negativně oylivňuje naše klienty v adaptaci na jiný 
životní styl, oproti osobám s těžkým zdravotním postižením . ~e ukazuje v jejich zvýšené 
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senzitivnosti, nestálosti, menší trpělivosti i v lehkovážném přístupu k tomu, co člověku 
každodennost přináší. 

4. Čtvrtý rozdíl spočívá v tom, že naši klienti mají mnohem pesimističtější pohled 
na život, nedokáží se z ničeho dlouhodoběji těšit , mají mnohem méně skutečných pro
žitků radosti. 

Proto v našem přístupu k nim hraje tak významnou roli klidná , vstřícná atmosféra. 

Jak tedy ke klientům při s tupujeme? 

S kluky a děvčaty , kteří k nám přicházejí na přání rodičů (i když sami také hovoří 
o vlastní snaze zbavit se závislosti na droze a řešit problémy , které k ní vedou) se 
nám daří navázat oboustranně prospěšnou spolupráci nejpomaleji . Bývají ještě příliš 
okouzleni drogou, partou , zdánlivě otevřenými a vstřícnými vztahy mezi členy party. 
Lépe se nám daří s kluky a děvčaty , kteří k nám přicházej í z psychiatrických léčeben, 
případně z výchovných ústavů pro mládež. Mají za sebou již první nepříjemné zkuše
nosti , poznali na vlastní kůži nebo ze svého nejbližšího okolí negativní účinek drogy. 
Podanou pomocnou ruku alespoň zpočátku vděčně uchopí. Mezi nejperspektivněj ší 
klienty patří ti , kteří přicházejí sami. Buď přímo z "kanálu" nebo z rodin na doporučení 
svých kamarádů , kteří už o nás vědí. Ti poslední kluci a děvčata sice stejně jako ti před
chozí ještě nevědí , co chtějí, jaký by měl být jejich životní styl, ale vědí už poměrně 
dost přesně, co je to, co nechtějí. A tak se s nimi , prvními , druhými i třetími dohadujeme 
o tom, za jakých podmínek můžeme být pro ně užiteční , zda se rozhodnou dobrovolně 
snášet a dělat věci, které jsou jim nepříjemné a naopak nedělat jiné věci, které jsou 
jim příjemné . Vzniká situace prvních nároků , které jsou zpočátku jimi samými vnímá
ny jako potřebné. PřestO'se každý z 'nich po kratší nebo delší době cítí zaskočen náro
kem , že má chodit do školy nebo do práce , že zatím nesmí na koncerty , že při každém 
návratu musí odevzdat moč , že se musí na skupině dohodnout o tom , zda bude nebo 
nebude mít volný víkend, že musí žádat o každou vycházku a vracet se v předem dohod
nutou (ne vynucenou) hodinu. Cítí se zaskočen tím, že jim ve své laskavosti nenabízí
me lehký a pohodlný život s teplou postelí , sprchou a jídlem, bez povinností, ale tvrdý 
a nepříjemný boj se sebou samým o sebe samé . A tak přicházejí první selhání. Kluci 
a holky , kteří byli prvnícl\ čtrnáct dní na oddělení tak "hodní", se vracej í k těm způso
bům chování, které se zatím vždycky osvědčily - únikům. Každý po svém uniká, někdo 
se nafetuje, někteří utíkají a zase se vracej í, jiní mají absence ve škole. Teprve s první
mi selháními začínáme opravdu pracovat. Každé selhání se řeš í na skupině, v indivi
duální terapii i mezi klienty samotnými . S každým selháním je stavíme znovu před vol
bu , zda chtějí zůstat a něco na sobě měnit , nebo zda jsou v zásadě se svým životem 
spokojeni . Někteří klienti se v průběhu spolupráce s námi rozhodnou odejít z oddělení 
a vracejí se zpátky do svých kanálů a ke svým životům "na úvěr" . Je to však již jejich 
uvědomělé rozhodnutí , vědí, co mohou očekávat, akceptují, jaká omezení a ztráty jim. 
kromě výhod, tato volba přinese. Každý z nich se může na oddělení vrátit a také 
se vracejí. Zralejší ve svém rozhodnutí pracovat na sobě, s lepším náhledem. 

Vracíme se znovu a naposledy k otázce položené na začátku : Jací jsou naši klienti? 
Jsou jako děti , které si bezstarostně hrají na silnici , kde jezdí auta. Některé z nich auto 
přejede, jiné zmrzačí, některé zabije, ale oni si hrají dál , protože je to vzrušuje. Ale 
život na si lnici je stále únavněj š í, auta jezdí stále rychleji , a tak se některé z nich roz
hodnou přeběhnout na chodník . Zprvu se jim zdá , že pohyb mezi lidmi je nuda , ale 
čím dál tím více je stresuje, protože chodí špatně - po špatné straně, proti proudu, 
vrážejí do lidí , prostě to neumějí. Tehdy jsou ochotny přijmout nabízenou pomoc, 
a ta pak má snad skutečnou cenu. 
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Souhrn 

Autoři se ve svém příspěvku hlouběj i zamýšlejí nad klienty svého oddělení (Výchov
ně léčebné oddělení Střediska pro mládež Magistrátu hl. m. Prahy , zabývající se ambu
lantní i pobytovou léčbou mladistvých , experimentujících s drogou) . Z různých úhlů 
pohledu se zaměřují na jejich specifika, na to , co je pro tuto skupinu lidí společné. 

Dobré poznání klientů a zmapování oblastí jejich nejčastějších problémů má pomoci 
terapeutům lépe formulovat léčebnou strategii , realističtěji stanovovat její cíle, a tak 
efektivněji volit postupy a metody terapeutické práce. Na základě těchto obecnějších 
znalostí a zkušeností s daným okruhem klientů a dle jejich individuálních zvláštností 
a potřeb se pak vytváří léčebný kontakt mezi klientem a terapeutem . 

Do redakcie prišlo dňa: 6. 10. 1991 
Adresa autora : PhDr. M. Votavová , Macurová 1565, 14000 Praha 4 
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