
"PEER" PROGRAMY - PREVENCE ZA ÚCASTI VRSTEVNíKŮ 

Anglické slovo .,peer" má tři významy. Zname
ná jednak osobu stejného stavu a postavení , 
jednak osobu stejného věku a konečně šlechti
ce, člena sněmovny lordů . Hovoříme- Ii o peer 
programech, máme samozřejmě na mysli první 
dva významy slova. Jsou to tedy programy za 
aktivní účasti osoh stejného věku anebo ve stej
ném postavení , jako ti , na které je preventivní 
program zamčřen . Přib li ž ným ekviva lentem 
slova ,.peer" je české "vrstevn ík" v širším vý
znamu , nežli je pouze přibližné stejný věk. 

Kd o j e a kd o n e ní "p ee r " ? 
Nej častěji se bere v úvahu hledisko včku . 

Znamená to tedy, že se nap ř íkl ad poskytne 
speciální výcvik dospívajícímu dítěti , které pak 
preventivně působ í mezi svými spolužáky. Hle
disko věku však není jediným. Někdy může být 
důležitěj š í stejná životní situace, postavení ne
bo povolání. Tak např . v programech pro rodi
če bude "peer" rodi č, i když on sám je podstat
ně starší nebo mladší. Pro námořníka bude 
"peer" jiný námořník , i když v jiném věku , ale 
ne stejně starý bankovní úředník . Různá hle
diska je třeba brát v úvahu i v preventivních 
programech pro mládež. Výchovně a výukově 
zanedbané dítě bude sotva vnímat jako ,.pee
ra" svého vzorného a vymydleného spolužáka . 

D o k I a d y o ú čin n o s ti ,. p e e r ,. pro -
gr a mů 

Orientovat se v rozsáhlé literatuře, která při 
náší často rozporná zji š tění anebo zji š t ě ní , kte
rá se dají různě inte rpretovat. je nesnadné . 
O to významněj ší jsou studie používající meta
analýzu , tedy společně vyhovující výsledky dří
věj š ích studií jako jeden soubor. Dnes již kla
sickou a často citovanou práci tohoto typu , tý
kající se prevence zneužívání návykových látek 
u adol escent ů, publikovala Toblerová ( 1986) . 
Autorka rozdělil a preventi vní programy do pě
ti skupin : I . zaměřené pouze na znalosti ; 2. za
měřené pouze na emoce; 3 ... peer" programy; 
4. zaměřené na znalosti i na emoce ; 5. nabíze
jící pozitivní alternativy . Výsledky "peer" 
programů byly jednoznačně lepší z nej různěj 
ších hledisek. Programy nab ízející pozitivní al
ternativy se ukáza ly jako velmi účinné u rizi ko
vých skupin mládeže (nap ř . delikvenci nebo 
selhávájící ve škole) . 

Superioritu .,peer" programů prokáza la i po
zdějš í meta-analýza provedená Bangert
-D rownse m ( 1988). Nedávná studie (Botvin 
a spol. , 1990) prokázala účinnost kogniti vně
-be havioráln ího programu za účas t i vrs tevn íků 
v prevenci zneužívá ní tabáku , al koholu a mari
huany u žák ů ed mých tř íd. 

244 

E-"otický příklad týkaj ící se spontánně 
vzniklého "peer" programu nabízí práce Jí
lek-Aall (1981) . Týká se indiánského kmene 
Sali šů žijícího na západním pobřeží severní 
Ameriky. Mezi tímto domorodým obyvatel
stvem je zneužívání alkoholu s jeho negativní
mi důsledky velmi rozšířeno . Snahy o zavedení 
importovaných preventivnýeh léčebných pro
gramů (jako např . Anonymní alkoholici) dlou
ho selhávaly. Příznivý obrat přines lo až radi
káln í přizpůsobení form y i filozofi e Anonym
ních alkoholiků indiánské me ntalitě, závody 
kanoí , ožive ní rituálních t a neů a návrat k pů 
vodním kořenům vlastní kultury. 
Pr oč j so u .,p ee r " program y ú č inn é 1 

Najít j ednoznačnou odpověď na tuto otázku 
je obtížné . V "peer" programech se ten , komu 
je preventivní působení určeno, může snáze 
identifikovat s tím , kdo prevenci provádí. 
"Peer" bude také používat jazyk blízký tomu. 
s kým hovoří , může lépe chápat jeho myšlenko
vý svět a snáze získá jeho důvě ru . Snažší iden
tifikace s "peerem" umožňuje , aby sloužil jako 
pozitivní model v každodenních situacích (č lo

věk jiného věku nebo v jiné životní situaci se 
do takových situací nemusí vůbec dostávat a ja
ko model je proto nepoužitelný) . 

Zanedbatelná není ani okolnost , že mnozí 
mladí lidé zneužívaj í alkohol nebo drogy z pro
testu vůči rodičům nebo jiným o generaci star
ším autoritám (WHO , 1990). Je běžné, že ge
nerace rodičů , ai už z jakýchkoliv důvodů . do 
jisté míry ztrácí svoji věrohodnost. Programy 
za účasti vrst evníků umožňují tento odpor pro
ti normám a hodnotám střední generace obchá
zet. 

P oža d a vky na no s itel e ., pe e r " pr o· 
g r a m u 

Uvádím zde doporučení amerického minis· 
terstva ško lství. Podle Drug Prevention Curri· 
cula (1988) by mě l být instruktor z řad žáků ne· 
bo studentů : 

I . dobře vycvičen a nemě l by zneužívat ná· 
vykové látky; 

2. mě l by se vys t ř íhat amatérského psycho· 
logizová ní ; 

3. případné problémy by mě l ohlásit uči t eli 
nebo jinému kompetentn ímu profesio nálovi . 

Jiné materiály (What Works, School Wi t· 
hout Drugs , 1989) rozš i řují požadavky na in
struktora z řad žákll nebo s t uden t ů ješt ě o doll
rý prospěch a průbčžné kontakty s profe ioná· 
ly. Forgey a Schink e ( 199 1) cv i čili instrukton 
během víkendové ho soustředčn í, po němž ná· 
sledoval nácvik hraní rolí. 



Následuje příklad kontraktu vypracovaného 
pro instruktory z řad studentů na jisté střední 
škole ve státě Mississippi. 

Z ávaze k n a konzult a nta 
z řad s tud e ntů 

na s t ře dní š k o le R . H . W a tkin se 
Jako konzultant pro prevenci zneužívání ná

vykových látek máte příležitos t pomoci mla
dým lidem naší společnosti rozvíjet své mož
nosti, aniž by jim v tom bránilo zneužívání ná
vykových látek. Tuto odpovědnost nelze brát 
na lehkou váhu . Proto prosím podrobně pro
studujte požadavky, které na vás budou v příš
tím roce kladeny. Pohovořte o nich se svými 
rodiči nebo pěstouny . 

Nároky n a poradce z řad s tud e ntů 
- Uvědomte si a buďte schopni jasně vyjádřit 
své postoj e a názory na zneužívání drog mezi 
dospívajícími. 

- Sami se drogám rozhodně vyhýbejte . 
- Ve všech předmětech si udržujte průměr-

ný prospěch C nebo lepší . 
- Buďte zapojeni do nějaké klubové nebo 

nepovinné zájmové činnosti , která zdůrazňuje 
pozitivní stránku života ve škole . 

- Řádně dokončete treningový program , 
který zahrnuje např . známky a příznaky zne
užívání drog, historii a důvody zneužívání ná
vykových látek a právní stránku jejich zneuží
vání. 

- Úspěšně prezentujte měsíční preventivní 
programy na základních školách v ... a dalším 
ci rkevním i jiným skupinám podle jejich po
třeb . 

- Účastně t e se diskusních setkání i indivi
duálního poradenství ve škole v ... 

- Alespoň lx za rok navštivte schůzi okres
ního výboru pro prevenci drog, zůčastněte se 
slavnostn ího předávání cen za prevenci , podí
lejte se na výročn í výstavě výboru a dle potřeby 
na jeho seminářích. 

- Po úspěšném splnění výše uvedených akt i
vit vám bude uděleno osvědčení v oblasti proti
drogové prevence. 

Podpis studenta : 
Podpis rodičů nebo pěstounů : 

Z uvedeného vyplývá, že nároky na konzul
tanta z řad vrstevníků mohou být značn é. To
mu by měly odpovídat i výhody . které s sebou 
nese získání osvčdčení v oblasti prevence. 

Náp lň "peer" programu 
Včtšina preventivních programů za účasti 

vrstev níku obsahuj e více prvku. Kromě toho 
nyvá úča~t "peeru" zasazena do rámce širšího 

preventívního projektu (např . ve školním nebo 
pracovním prostředí) . Identifikovat nejúčin
něj š í prvek "peer" programů je proto velmi ob
tížné . Následuje přehled nejčastěji používa
ných postupů . 

Schopnost čelit sociálnímu tlaku 
k e zneužívání návykov ých látek 
Přehled podaný Hawkinsem a spol. v tisku 

jednoznačně ukazuj e na superioritu peer pro
gramů v této oblasti ve srovnání s programy bez 
účasti vrstevníků . 

Prakticky lze použít ~ásledující postup . Do
brovolník se pod vedením profesionála naučí 
různé druhy odmítání alkoholu , cigaret nebo 
jiných návykových látek . Lze zde využít techni
ky hraní rolí , techniky asertivního tréninku 
(porouchaná gramofonová deska) , nabízení 
lepších alternativ , svádění lze prostě ignorovat 
anebo přímo odmítnout s patřičným a důraz
ným vysvětlením. Při nácviku odmítání bývá 
důležité debatu zbytečně neprodlužovat , ver
bální odmítnutí by mělo být v souladu i s řečí 
a tónem hlasu. Vycvičený "peer" pak, většinou 
za spoluúčasti dospělého profesionála , provádí 
nácvik odmítání se skupinou svých vrstevníků . 

Vrstevníci jako nositelé relevant
ních informací · 

Dramatickým příkladem je americký dospí
vající, který pod vlivem alkoholu způsobil do
pravní nehodu, při níž zahynuli dva lidé . Te nto 
mladík byl odsouzen k tomu , aby o své doprav
ní nehodě přednáše l dva roky na školách. Jeho 
přednáška byla zachycena na video a distribuu
je se spolu s dalšími preventivními materiály . 
Aktivisty z řad mládeže , kteří budou působit 
jako nositelé relevantních informací (jak odmí
tat , informace o lepších alternativách, kde najít 
pomoc apod.) lze získávat i méně dramatickým 
způsobem . 

Di s ku s ní s kupiny 
Klas ická poučka psychologie učení hovoří 

o tom , že schopnost zapamatovat si a používat 
určitou informaci pronikavě vzrůstá, jestliže 
k takové informaci někdo dospěje vlastní akti
vi to u. Proto jsou diskusní skupiny používány 
jak při výchově "peer" konzultantů , tak při je
jich práci mezi vrstevníky. 

Příkladem poněkud netypického "peer" pro
gramu je program pro námořníky obchodního 
loďstva . Vybraní dobrovolníci společně disku
tova li o otázkách jako nakofik intervenovat 
u kolegy, který problémově pije nebo zneužívá 
drogy , nebo jak čelit tlaku ke zneužívání alko
holu . Shodli se, že nemá velký smysl hovořit 
s člověkem , který je pod vlivem alkoholu nebo 
drogy. Dúleži té je také , aby problémově pijící 
cít ili zájem a účast ze strany kolegy . Spíše nežli 
aby se kolega posuzoval nebo diagnostikoval , 
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mě l by se dostat do kontaktu s nějakým léčeb
ným programem, kde by si mohl o svých prob
lémech pohovořit. 

Při organizování diskusních skupin je důleži 
té. aby se vytvoři l a dost atečn á perrr.isivní a t
mosféra , ve které vyj ádří účastníci své skuteč
né názory. Na druhé straně je třeba se vyhnout 
tomu , aby pole opanova li nej agresívněj š í č le 
nové skupiny s nejmenšími zábranami a s často 
destruktivními názory. 

" P ee r " j a k o l a ick ý t e r a p e ut 
Předchoz í příklad naznačuje, že "peer" pro

gramy mohou zahrnovat i sekundární a te rciál
ní prevenci. " Peer" může být pro probl émově 
pijíciho nebo zneužívajícího drogy důvěryhod
něj š í a může se mu spíše svěřit. Z toho to důvo
du je správné, aby byli konzultanti z řad peerů 
informováni o možnostech léčby a aby měli 
možnost si o komplikovaných a sporných zále
žitostech pohovořit s někte rým profesionálem. 

" P ee r " j a ko no s itel p oz iti v ní c h 
a lt e rn a tiv k a lk o h o l u a jin ý m 

n ávy k ový m l á tk á m 
Četné výzkumy prokáza ly. že pravide lné 

praktikování jógových a meditačních technik 
snižuj e spotřebu alkoholu , tabá ku a jiných ná
vykových látek ( n apř . Benson a spo l. . 1972). 
Ačkoliv se zde mohou uplatňovat různé mecha
nismy, zdá se, že jóga nebo meditace v tomto 
případě představují pozitivní alte rnativu k a l
koholu nebo jiným návykovým látkám . Kromč 
protistresového působení jógy je významný 
i prvek hodnotového systému a živo tního stylu 
spolucvič ících , s nimiž se zájemce o jógu setk á- , 
vá. 

Přízni vý vliv v rstevníků , jej ich hodnotového 
stylu a systému hodnot , se může uplatňova t 
bezděčně v různých zájmových nebo duchovně 
orientovaných organizacích (např. skaut , So
kol , náboženské orga nizace). Lze ho však také 
vytváře t c íl en ě. Zdá se. že nabíze ní pozitivních 
a lte rnativ je zvlášt ě důležité pro mládež, která 
byla znevýhodněna tím , že jí tyto pozitivní al
tcrnativy nebyla schopna poskytno ut původní 
rodina. 

ás leduje výčet některých pozitivních alter
nati v k a lkoholu , tabák u a jiným návykovým 
látkám, do jejichž nabízení lze zapojit vrstcvní
ky . 

I . Nácvik komunikace a získávání sociál
ních doved ností bez toho , že by docházelo 
k zneužívání návykových látek. To se může tý
kat navazování kontaktů s druhým pohlavím 
u mladých lid í, komu nikace v manže lství, ko
munikace mezi rodiči a dě t mi, schopnost při 
měřeného prosazení se apod. Využívá se hraní 
rolí a dalších technik. 

2. Techn ik y snižují úzkost nechemickým 
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způsobem. Sem patří relaxační techniky , jóga . 
a le i přiměřené tě l esné cvičení , psychoterapie, 
zmírnění ne real ist ických náro ků ze strany rodi
čů nebo samotného dítět e. 

3. Pozitivní a lte rnativy týkající se živo tního 
stylu a trávení volného času . Zájmové sk upiny 
o rie ntované k různým dovednostem, kultur
ním hodnotám . sportovní organizace nezdů
razňující příli š soupeře ní , organ izace dobro 
činné ho charakte ru apod. 

4. Pomoc v krizi - link y důvěry, možnost kri
zové pomoci , manželské a rozvodové poraden
ství , kvalitn í psychologové. psychote rapeu tic
ké i psychiatrické služby. Zapojení laických do
brovolníků (tedy .. peerů .. ) do těchto služeb 
může přispět k jejich účinnosti. 

5. Dobrá te rciální prevence - tedy pomoc li
dem s již existujícími problémy s a lkoholem 
a j inými návykovými látka mi. Ti to lidé jsou 
nejen sami ohrožení , ale představují vážné cpi
demi logické riziko pro své rodiny a okolí. Za
pojení laických te rapeu tů ("peerů") může tyto 
služby zkvalitnit. Důležit é je , aby terciální pre
vence probíhala nestigmatizujícím způsobem 
a aby tyto programy byly pro veřejnost přitaž l i
vé. 

" P eer" j a k o pozitivní m ode l 
Modelování patří k nejúčinněj ším technikám 

behavioráln í psychoterapie . Nespornou výho
do u "peera" je to, že je nadné se s ním identi
fikovat a že může slo užit jako praktický model 
při zvládání konkré tních život ních situací . 
Z tohoto hlediska je požadavek , aby nositelé 
"pee r" programů sami návykové látky nezne
užívali . zasadně důležitý. 

V ýzna m p oz itivní zpě tn é vazby 
a pozitivního p os ílení 

Při výcviku laických vedoucích .. peer" pro
gramů i při jejich vlastním působením je důle
žité poskytování pozi tivní zpě t né vazby . Sche
vědomí člověka. který mění svůj životní styl 
nebo hodnotový systém a sebevědomí dospíva
jících vůbec, hývá nezřídka labilní. Vhodně 
volená pochva la, povzbuzení a ocenční jsou 
proto zásadně dů l eži té. 

.. P ee r" jako nosit e l zdravého sebe
včdo m í 

Ukazuje se, že zej ména ml adí lidé s dostateč

ným sebevědomím jsou odolnčjší vů'č i negativ
nímu tlaku o kolí a snáze odolávají alkoholu 
a jiným návykovým lá tkám . Pee r programy na
pomáhají zdravé sebevědomí rozvíjet už tím, 
že nosi te lem podnčtů , in formací a dovedností 
je osoba téže včkové nebo e tnické skupiny, pří
padně osoba "c stejném postavení nebo stejné 
profese. Kromč toho je možné využíva t i ně
které spec:ální postupy převza t é z asertivního 



trénin~u nebo j iných psychoterapeutických 
technik . 

P oužití v reálném ž iv o t ě 
ácvik a diskuse by pochopitelně mě l y vy

ústit ve využívá ní získaných vědomostí v kaž
dodenních situacích v přirozeném sociálním 
prostředí. " Peer" programy (i jiné preventivní 
programy) by měly k takovémuto používání 
vybízet a povzbuzovat jeho pokračujíci inte
graci do životního stylu . 
Nepřímé využívání .. peer" progra

mů 
V zahraničních materiálech určených dětem 

a mládeži se objevují kreslené postavičky zhru
ba toho věku, v jakém je cílová populace , které 
je materiál určen . Zdá se vysoce pravděpodob
né , i když exaktní důkazy ne má m k dispozici , 
že živého vrstevníka může do jisté míry nahra
dit jeho obraz, karikatura nebo hlas v hrom ad
ných sdělovacích prostředcích a preventivních 
tiskovinách . Tito "umě l í vrstevníci" mohou po
užívat strategie popsané výše: Úspěšně čelí ne
vhodné mu tl aku zneužívat návykové látky , na
cházejí lepší alternativy, slouží jako pozitivní 
modely apod . 

Zajímavý postup nepřímo i přímo využívají-
cí princip .. peer·' intervence nabízejí Forgey 
a Schinke ( 1991). Tito autoři pracovali s dětmi 
z etnických menšin v chudinských čtvrtích New 
Yorku . Kromě klasických .,peer" programů 
zvolili postavy mýtických příběhů typických 
pro danou kulturu a hrdiny současných video 
příběhů . Namísto nabízení info rmací o alkoho
lu a drogách se soustředili na to, jak by tito 
hrdinové reagovali v obtížných situacích de nní
ho života , do nichž se ml adí lidé z me nšin do
~távají. Podle naší zk ušenosti lze tuto techniku 
využít i u lidí s již rozvinutými problémy s alko
holem nebo drogami. Je ovšem třeba postupo
vat citlivě a chrán it sebevědomí těchto osob. 

ěkteré š ir ší souvis l os ti .. peer " 
programů 

Myšlenka .. peer" programů není tak úplně 
nov{l. jak by ~e mo hlo zdát. Již ve třicátých le
tech \'znikaj í Anonymní alkoholici ja ko čistě 
svépomocná organizace. ve které si .. alkoholi 
ci" pomáhají navzáj em. Jed ná se tedy o .. peer'· 
program terciální prevence. Podobných orga
nizací přímo nebo nepřímo inspirovaných 
Anonymním i alkoholiky je dnes řada (Ano
nymní rodiče pro rodiče dětí. které mají prob
lémy s alkoholem. AI-Anon pro příbuzné .. al
koholikú". Alateen pro jejich dospívající děti. 
Narcotic~ Anonymous - Anonymní narkom a
né aj.). Zasvěcený přehled o s\épomocných or
ganizacích podal v naší literatuře Bútora 
(1991). 

eo~trá je i hranice mezi tím . co ~e v anglic-

ké literatuře označuje jako GO (nevládní do
brovolná organizace) a mezi spontáně vzniklý
mi .. peer'· programy. Typickým příkladem ta 
kové GO je americká MADD (Matky proti 
řízení v opilosti). která je velmi aktivní v pre
venci a má značný politický vli v. 

N ě k t e r á o mez e ní" p e e r " pro g r a m ů 
Jak bylo již uvedeno "peer" programy se ne

hodí pro vysoce rizikové jedince, kteří vyboču
jí z kolektivu například chudobou, neprospě

chem , chronickou nemocí nebo jiným znevý
hodněním. Ti budou ve svém zdatném spolužá
kovi sotva spatřovat ,.peera". U rizikových je
dincú se proto doporučuje a osvědčilo se nabí
zení pozitivních alternativ, jejichž nositelem 
může být kdokoliv vhodný a ochotný. Konkrét 
ně to znamená, že mladé mu nezaměstnanému 
se podaří najít práci, chudému studentovi sa 
poskytne stipendium. selhávajícímu ve škole se 
najde uplatnění odpovídající jeho možnostem, 
zanedbaném u dítěti se nabídnou možnosti, jak 
dobře trávit volný čas , o nichž se nemohlo do
zvědět ve své rodině. 

" Peer" programy mají jasné omezení tam, 
kde situace vyžaduje vysokou míru odbornosti 
- například při práci s lidmi . kteří mají závaž
něj š í poruchy t ělesného nebo duševního zdra
ví. K výchově instruktorú z řad vrstevníků by 
mělo patřit i to. aby byli schopni rozeznávat 
hranice svých možností. 

E x i s t ují u ná s .. pe e r ,. pro g r a my ? 
Pojem sám je u nás nový a plánovité využívá

ní "peer" programů v ši rším měřítku se v sou
časnosti (únor 1992) neprovádí. Nebylo by 
však spravedlivé tvrdit, že "peer" programy ne
existují. Naštěs tí u nás pracuje řada organizací 
s poziti vním programem, kte ré za účasti vrstev
níků nab ízejí pozitivní modely či lepší alterna
tivy a posilují zdravé sebevědomí. Může se jed
nat o některé sportovní organizace (Sokol, 
Skaut). kluby jógy. náboženské organizace a td. 
Působení takových ak tivit jistě zasluhuj e pod
poru , nebylo by však správné spoléhat pouze 
na ně. Pro část mládeže nemusí být dostatečně 
přítažlivé. dostupné anebo obojí. " Peer" pro
gramúm by měla být věnována pozornost na 
školách, ty představují významné místo prc
ven tivního působení (Final Report .. . , 1991) 
i v pracovním prostředí. K oblastem, které mo
hou v dnešní době rozhodnout o úspěchu nebo 
neúspěchu preventivních aktiv it patří sdě lovací 
prostředky. I zde by programy vycházející 
z úspěchú intervencí za účasti vrstevníkú měly 
najít širší uplatnění. 

ěkdy formální charakter Sdružení rodičú 
a přátel školy v minulosti by neměl vést k pod
ce liování .. peer" programú mezi rodiči. Si lné 
rodičov~ké organizace konají v zahraničí velmi 
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užitečnou práci na místních úrovních i v širším 
měřítku . 

Kolem 600 000 Rómů v ČSFR rozhodně za
sluhuje vypracování specifické strategie pod
pory zdraví. Sotva je možné si úspěšnou pod
poru zdraví v této etnické skupině představit 
bez aktivní spoluúčasti samotných Rómů . vý
znamnou úlohu zde mohou sehrát jednotlivci 
i rómské inciativy . Možná , že právě "pecr" pro
gramy by tedy mohly pomoci i zde. 

Závér 

Změna názvu Ústavu zdravotní výchovy na 
Národní centrum podpory zdraví není jen for
mální záležit9stí. Naznačuje mimo jiné posun 
od patriarchálního pojetí působení na obyva
telstvo směrem k postoji , v němž je více re
spektu a který lépe využívá existující potenciál 
zdroje a silné stránky těch , o jejichž zdraví jde . 
"Peer" programy, kromě toho , že jsou proka
zatelně účinné, dobře zapadají do tohoto rám
ce. 
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