


 EKOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA V SOCIÁLNEJ PRÁCI ako 

fundamentálne východisko služieb pre užívateľov drog, 

osoby so škodlivými návykovými činnosťami, závislých a 

ich blízkych

 AKTUÁLNE TRENDY V PROTIDROGOVEJ POLITIKE (The 

Global Commission on Drug Policy) a potreba ich reflexie 

v službách dizajnovaných s ohľadom na špecifiká 

predmetnej cieľovej skupiny 

 STAV V PREDMETNEJ OBLASTI v PSK v roku 2012 a 

nevyhnutnosť riešiť situáciu doplnením a inováciou služieb 

 TROJLÍSTOK, nezisková organizácia – vznik, oblasti a 

programy služieb starostlivosti, metódy práce, klientela, 

výsledky



 ekologická perspektíva (ekosystémové myslenie) ako 

nosný koncept súčasnej sociálnej práce

 metateória, konceptuálny rámec v pomáhajúcej praxi 

reflektujúci vzťahovosť, prepojenosť a komplexitu 

sociálnych fenoménov

=

ľuďom je možné porozumieť len v kontexte ich 

vzájomných vzťahov, ktoré sú kontinuálne vzájomne 

ovplyvňované, pričom táto dynamika sa deje vždy 

v aktuálnom kultúrnom kontexte (dvojitá perspektíva)



 zásah do vzájomných transakcií systému 

a prostredia v smere zosúladenia potrieb 

a požiadaviek (zmena u jednotlivca, zmena v 

prostredí, zmena ich vzájomných vzťahov)

 riešenia (aj) štrukturálnych príčin nerovnosti 

v spoločnosti 

 dôraz aj na sociálne siete a sociálnu oporu

 reflexia komplexnosti = konkrétna osoba 

v danom čase a mieste, jej skúsenosti, prostredie  

a jeho požiadavky, zdroje pomoci a podpory, 

faktory prostredia bez okamžitého vplyvu 

 fundamentálne princípy práce s danou 

cieľovou skupinou



Zdroj: https://sites.google.com/site/dsmktylenda/content/bronfenbrenner-s-ecological-theory



 humanizácia vs. kriminalizujúci a patologizujúci 
model 

 informovaný prístup založený na dôkazoch, na 
podpore zdravia, bezpečnosti, ľudských právach 
vs. sankčné vymáhanie práva ako priorizovaná 
reštriktívna politika, kriminalizácia a stigmatizácia, 
abstinenčný prístup a „nulová tolerancia“)

→ efektívna prevencia (komplexný prístup), harm 
reduction (aj so zameraním na celú populáciu), 
liečba pokrývajúca potreby a holistický prístup k 
starostlivosti



 proces deinštitucionalizácie sociálnych 

služieb v kontexte prechodu na komunitnú 

starostlivosť

 absencia „adiktológa“, špecializovaných 

ambulancií a oddelení, referáty 

poradensko-psychologických služieb bez 

špecializácie, resocializačné služby pre 

„mimoprešovčanov“... často bez možnosti 

environmentálnych zásahov



 vznik v roku 2012 - aj v reakcii na procesy 

deinštitucionalizácie a aktuálne trendy protidrogovej 

politiky

 s cieľom doplniť ponuku služieb pre závislých a ich 

blízkych v prirodzenom prostredí komunity 

prostredníctvom alternatívnej služby

 dostupnosť, nízkoprahovosť, komplexnosť, diskrétnosť, 

rešpekt, možnosť promptných, flexibilných, kontinuálnych 

a individualizovaných postupov s dôrazom na podporu 

prostredia (a v prostredí)

 nie doplnenie služieb, ale skôr kompenzácia absentujúcej 

siete komplexnej starostlivosti v regióne

 sociálne služby a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

– ambulantná a terénna forma + on-line poradňa 

(predliečebné poradenstvo a následná starostlivosť) 



1) Program celostného manažmentu pomoci 
mladým dospelým osobám s látkovou 
a nelátkovou závislosťou, 

2) Program celostného manažmentu pomoci 
závislým osobám, 

3) Program celostného manažmentu pomoci 
mladistvým osobám s rizikovým správaním 
z dôvodu užívania psychoaktívnych látok 
a závislostí od nich alebo od škodlivých 
návykových činností a 

4) Program celostného manažmentu pomoci 
kodependentným osobám



 charakter strednodobej až dlhodobej 

starostlivosti (10 až 12 mesiacov pri intenzite raz 

týždenne individuálna a raz týždenne skupinová 

intervencia) 

 rozdelený do troch fáz (príprava na zmenu, 

rozhodnutie uskutočniť zmenu a realizácia 

zmeny, podpora a udržanie zmeny), s pomocou 

pri motivácii k zmene, jej realizácii a udržaní

 proces zmeny podporovaný súčasnou zmenou 

v blízkom prostredí



 individuálne, skupinové, rodinné a párové poradenstvo 

a terapia (kombinujúc najmä aktivizačné, edukačné, 

motivačné, podporné a korekčné techniky) 

 pomoc pri zvládaní kríz a krízová intervencia 

 distribúcia, sprevádzanie, pomoc pri uplatňovaní práv a 

právom chránených záujmov

 preventívne programy

 workshopy pre klientelu

 online poradňa

 odborné a vedecké podujatia (konferencie, odborné 

diskusie...)

 sieťovanie





 oproti bežnej 30% úspešnosti aktuálne 
organizácia evidujeme viac ako 56 % 
abstinujúcej klientely 

 zriedka dochádza k rozpadu rodiny 

 zriedka dochádza k strate zamestnania 
či odchodu zo školy 

 finančná úspora oproti rezidenčným 
zariadeniam

 menšia záťaž pre rodiny a blízke okolie 
závislých



Ďakujeme za 

pozornosť!

TROJLÍSTOK, n. o.

Konštantínova 3, Prešov

www.trojlistokno.sk


