UNIVERZITA KARLOVA
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Bakalářská práce

Možnosti OSPOD Frýdek-Místek
v práci s drogově závislými matkami

Karina Stopková, DiS.

Katedra: Pastorační a sociální práce
Vedoucí práce: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce

Praha 2017

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci s názvem „Možnosti OSPOD
Frýdek-Místek v práci s drogově závislými matkami“ napsala samostatně
a výhradně s použitím uvedených pramenů.
Ve Frýdku-Místku dne 15.6.2017

Anotace
Má bakalářská práce „Možnosti OSPOD Frýdek-Místek v práci s drogově
závislými matkami“ zjišťuje postupy sociální pracovnice Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) při styku s touto cílovou
skupinou. Moje práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická
část obsahuje tři kapitoly, které popisují sociálně-právní ochranu dětí,
drogovou závislost a poslední kapitola hovoří o OSPODu a drogově závislých
matkách. V praktické části je uvedena analýza osmi polostrukturovaných
rozhovorů se sociálními pracovnicemi OSPODu Frýdku-Místku. Praktická část
je zároveň doplněna o dvě kazuistiky.
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Summary
My bachelor´s thesis „Posibilities of OSPOD (social and legal protection of
Frydek-Mistek´s municipality) within work with drug addicted mothers“ finds
out procedures in the work with this target group. The thesis is devided into
two parts: theoretical and practical.The theoretical part contains three chapters
which describe social and legal protection of children and drug addiction and
the last chapter deals with OSPOD and drug addicted mothers. In the practical
part there is an analysis of eight interviews with social workers of OSPOD
Frydek-Mistek. The practical part is supplemented with two case reports.
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„Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.“
Napoleon Bonaparte

Úvod
Tématem mé bakalářské práce jsou drogově závislé matky a především
práce sociálního pracovníka OSPODu s těmito matkami.
Být matkou znamená převzít odpovědnost za druhého člověka a snažit se
mu pro jeho vývoj vytvořit takové prostředí, aby sám v dospělosti mohl předat
své zkušenosti svým dětem.
Ne vždy se matce podaří vytvořit dítěti takové podmínky, aby mu zajistila
řádný vývoj. To se týká také matek, které užívají návykové látky. Mnohé z nich
nechtějí přijít o své dítě, ovšem zároveň se nedokáží vzdát drogy. Matka si
musí zvolit, dítě nebo drogu, protože obojí mít nemůže. Odebrat matce dítě by
však byla ta nejjednodušší varianta a dětské domovy by zaznamenaly značný
nárůst přijímaných dětí. Zde se ukazuje prostor pro práci s těmito matkami.
OSPOD je institucí do jejíž pozornosti se drogově závislé matky dostávají,
a která sleduje, jak matka péči o dítě zvládá. Sama pracuji jako sociální
pracovnice OSPODu ve Frýdku-Místku a s drogově závislými matkami
se setkávám. Domnívám se, že při této práci je důležitá znalost drogové
problematiky, účinků a dopadů drog na člověka a také neodsuzující přístup
sociální pracovnice. Jestliže si je sociální pracovnice schopna získat důvěru
matky – uživatelky, jde o první krok, který může vést k eliminaci problémů
spojených s drogovou závislostí. Dalším velmi důležitým faktorem, který může
zaručit kvalitní práci s matkami užívajícími návykové látky, je spolupráce
OSPODu s organizacemi zabývajícími se drogovou problematikou. Sociální
pracovníci spolupracujících institucí by se měli pravidelně setkávat, hovořit
o problematice a společně nalézat pomoc a řešení pro matky a jejich děti.
Cílem mé práce je zjistit, jaký postup používá sociální pracovnice OSPODu
Frýdku-Místku při řešení drogové problematiky matky a jaká je spolupráce
s dalšími organizacemi a odborníky zabývajícími se drogově závislými lidmi.
Teoretická část mé práce je zaměřena na vysvětlení důležitých pojmů
týkajících se tématu práce. Jedná se o představení sociálně právní-ochrany dětí;
jakými zákony se řídí; v jakých případech OSPOD zasahuje do rodiny; a také
co musí splňovat sociální pracovník ve funkci pracovníka OSPODu.
Představím rovněž sociálně-právní ochranu dětí ve Frýdku-Místku.
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„Drogy“ jsou název další kapitoly mé práce, kde uvedu co se skrývá
pod pojmem drogové závislosti. Hovořit budu podrobněji o droze pervitin,
která ve Frýdku-Místku patří mezi velmi populární. Následně představím
možnosti pomoci drogově závislým včetně organizací sídlících
ve Frýdku-Místku a zabývajících se touto cílovou skupinou a jejich spolupráci
s OSPODem.
V poslední kapitole teoretické části se zaměřím na drogově závislé matky,
jejich děti a také na možnosti práce sociálních pracovníků OSPODu.
V praktické části povedu rozhovory s pracovnicemi OSPODu
Frýdku-Místku, které následně formou kvalitativního výzkumu analyzuji. Po
rozhovorech nabídnu dvě kazuistiky týkající se drogově závislých matek.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Sociálně-právní ochrana dětí
Ve své práci se zabývám tématem, jaké možnosti má Orgán sociálně právní
ochrany dětí v práci s drogově závislými matkami. Považuji za důležité
vysvětlit, co sociálně právní ochrana dětí znamená a čím nebo kým se zabývá.

1.1 Legislativní zakotvení
Povinnost chránit děti vyplývá pro Českou republiku z řady norem.
Nejvýznamnější mezinárodní normou je Úmluva o právech dítěte, která byla
přijata všemi státy světa s výjimkou USA. Stala se nejrozšířenější smlouvou
deklarující lidská práva.1
Významným dokumentem, kterým se OSPOD řídí, je Listina základních
práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku České republiky. Článek 32
Listiny je kompletně věnován rodině a její ochraně, rovněž poukazuje na
nutnost chránit nezletilé a mladistvé děti. Důležitým právním dokumentem je
také Občanský zákoník a mnoho dalších. Nejvýznamnější normou platnou
v České republice je zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí,
který je hlavním právním předpisem pro sociální pracovníky Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí. Vymezuje ji jako:
 ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být
trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině2
Sociálně-právní ochrana se primárně snaží o detekování ohrožených dětí
a následnou práci nejen s nimi, ale také s jejich rodiči a širším příbuzenstvem.
Pomáhá rodinám při řešení problémů, poskytuje poradenství a intervenci.
Od veřejnosti přijímá a zpracovává informace o nevhodném zacházení s dětmi,
o jejich možném týrání či zanedbávání péče.
1 Unicef: Úmluva o právech dítěte [online]. Praha: Český výbor pro Unicef, 2004-2017, (cit.
10. května 2017). Dostupné z http: //www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete
2 § 1, odst. 1, zákon. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
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Sociálně-právní ochrana dětí se také zaměřuje na dítě, jehož rodiče zemřeli,
nebo si neplní svou rodičovskou odpovědnost; či na rodiče, kteří zneužívají
práva plynoucího z této odpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které
se opakovaně dopouští útěků z domova, vedou zahálčivý způsob života, ať už
se jedná o zanedbávání školní docházky, požívání návykových látek,
gamblerství či záškoláctví.
V neposlední řadě se sociálně-právní ochrana dětí zajímá o děti, které
z určitých důvodů nemohou vyrůstat se svými rodiči a za jejich výchovu je tak
odpovědná jiná fyzická osoba nebo o děti, které byly umístěny do zařízení
zajišťujícího nepřetržitou péči. 3
OSPOD spolupracuje i s dalšími institucemi, jako je policie, úřady práce,
školská zařízení, zdravotnická zařízení, atd., a to jednak z důvodů zajištění
kvalitní sociálně-právní ochrany dětí a také proto, že řeší širokou agendu
problémů.

1.2 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Magistrátu města
Frýdku-Místku
Sociální péče je název odboru, do něhož patří nejen Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí, ale také další dvě oddělení, a to Oddělení
sociálního poradenství pro mládež a Oddělení terénní sociální práce s rodinou
a nezaměstnanými.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí disponuje třiadvaceti zaměstnanci,
z nichž sedmnáct vykonává pozici terénního sociálního pracovníka, pět
pracovníků má na starosti agendu náhradní rodinné péče a jeden pracovník
působí na pozici vedoucího oddělení. Chod celého odboru je zajišťován
vedoucím odboru.
Počet pracovníků Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města
Frýdku-Místku je dán vyhláškou č. 473/2012 Sb. Toto oddělení je zařazeno
do třetí nejnáročnější kategorie, s vysokou mírou náročnosti výkonu
sociálně-právní ochrany. Na jednoho pracovníka připadá 692 dětí ve správním
obvodu.
Každý sociální pracovník má přiřazenu oblast, ve které vykonává
sociálně-právní ochranu dětí. Oblast je stanovena dle správního obvodu
Frýdku-Místku a znamená, že příslušný sociální pracovník vykonává svou práci
3 § 6, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
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nejen dle ulic města, ale také v přilehlých obcích.4
Mapa správního obvodu Magistrátu města Frýdku-Místku
Obce spadající do správního obvodu jsou vyznačeny červenou barvou.5

Každý pracovník dle svého obvodu měsíčně eviduje celkový počet spisů,
se kterými pracuje, dále počet dětí v ústavní výchově, počet dětí v péči jiné
fyzické osoby než rodiče, počet dětí, nad jejichž výchovou byl stanoven dohled
a celkový počet dětí, které byly sociální pracovnicí vyhodnoceny dle § 6,
zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
jako děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Tyto informace slouží
vedoucí oddělení ke zjištění, jak jsou jednotliví pracovníci vytíženi
a k posouzení, zda není potřeba některému sociálnímu pracovníkovi určitou
oblast odebrat či naopak přidat.
Sociálně právní ochrana dětí je zajišťována prakticky nepřetržitě. Mimo
standardní pracovní dobu je sociálně právní ochrana poskytována v rámci
pohotovostní služby. Pracovník vykonávající pohotovostní službu musí být
v dosahu pohotovostního mobilního telefonu, na který mohou volat
4 Příloha č. 1, Standard kvality č. 4.
5 Příloha č. 2, Standard kvality č. 1.
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bezpečnostní složky státu v případě ohrožení dítěte. Pohotovostní služba je
vykonávána jedním pracovníkem od pondělí do pondělí, následně je předána
dalšímu pracovníkovi.6

1.3 Povinnosti sociálního pracovníka OSPODu
Pro pracovní funkci sociálního pracovníka je zapotřebí splňovat kvalifikační
podmínky uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů. Musí být plně svéprávný, bezúhonný, zdravotně a odborně
způsobilý. Sociální pracovník musí mít tedy minimálně vyšší odborné vzdělání
získané v oborech zaměřujících se na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
nebo musí mít vysokoškolské vzdělání ukončené bakalářským, magisterským
či doktorským titulem v oblastech zaměřených na sociální politiku, sociální
práci, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo
speciální pedagogiku, akreditované dle zvláštního předpisu. Další možností
je absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů z oblastí sociální práce,
pedagogiky, sociální péče, patologie, práva nebo speciální pedagogiky
v rozsahu dvou set hodin a praxe sociálního pracovníka v délce pěti let,
za podmínky ukončeného jiného vysokoškolského vzdělání, než je zmíněno
výše. Pokud má sociální pracovník pouze středoškolské vzdělání v oboru
sociálně právním ukončené nejpozději do 31.12.1998, musí absolvovat
akreditované vzdělávací kurzy o délce dvou set hodin a k tomu mít desetiletou
praxi při výkonu pozice sociálního pracovníka.7
Mimo výše uvedené vzdělání musí sociální pracovník OSPOD absolvovat
další typy vzdělávání, jakými jsou zvláštní odborná způsobilost či průběžné
a vstupní vzdělávání.

6 Příloha č. 1, Standard kvality č. 4
7 § 110, odst. 3 c), zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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2 Drogy
V této kapitole poskytnu informace ohledně drogové závislosti. Zaměřím
se zvláště na drogu pervitin a její účinky, neboť tuto drogu užívají matky
ve Frýdku-Místku nejvíce. Dále uvedu možnosti pomoci drogově závislým
ve Frýdku-Místku.

2.1 Drogová závislost
Drogová závislost je onemocnění, které se vyznačuje naléhavou touhou
po účincích drogy. Nemocný drogu užívá i přes to, že tím způsobuje množství
nepříjemných problémů sobě i svému okolí. Člověk se k závislosti obvykle
dostane od experimentování, které se postupem času stane pravidelným
užíváním. Závislost mívá chronickou podobu, kdy po obdobích abstinence
dochází k opětovnému pádu do návyku. Zpočátku může jedinec užívání drogy
kontrolovat, avšak nečiní tak natolik, aby s ním přestal, a to především tehdy,
existují-li důvody pro další užívání. Důvody užívání mohou být různé, např.
osobní problémy, stres, nemoc a podobně. 8
Mezinárodní klasifikace nemocí definuje syndrom závislosti takto:
„Soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí
po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚
porušené ovládání při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této drogy
i přes škodlivé následky‚ priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami
a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický odvykací stav.“ 9

2.2 Pervitin: nejběžněji užívaná tvrdá droga ve Frýdku-Místku
Za nejčastěji užívané nelegální drogy jsou v České republice považovány
marihuana, pervitin a heroin. Děti a mladiství také často zneužívají těkavé
látky, tato oblast je však málo prozkoumaná. Hierarchie obliby drog se mění dle

8 HAJNÝ, Martin. O rodičích dětech a drogách. Praha: Grada Publishing a.s., 2001, s. 14.
9 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: V. Kapitola
Poruchy duševní a poruchy chování (F00-F99). Syndrom závislosti. [online]
(cit. 10. května 2017). Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html

12

řady okolností. Podílí se na ní společenské změny, změny v osobnosti mladých
lidí, ve struktuře rodiny a životních jistotách10
V oblasti nelegálního obchodu s drogami poptávka po metamfetaminu, což
je odborný název pro pervitin, stále narůstá. Jedním z důvodů je jeho poptávka
ze sousedských zemí jako je Spolková republika Německo, Rakousko, Polsko
a Slovensko. V roce 2015 počet varen v České republice sice mírně klesl, ale
objem zajištěné látky dosáhl svého maxima.11
Ve Frýdku-Místku a okolí je velmi oblíbenou a nejužívanější tvrdou drogou
pervitin. Policisté týdně zastaví jednoho až dva řidiče, kteří jsou pod vlivem
drogy, především marihuany a pervitinu. 12
Ze statistických údajů vyplývá, že Frýdek-Místek v roce 2011 a 2012
obsadil první místo v počtu realizovaných drogových trestných činností. V roce
2013, 2014 a 2015 se umístil na druhém či třetím místě. 13
Z praxe OSPODu Frýdku-Místku vyplývá, že pokud se pracovalo s matkou
závislou na nealkoholové droze, ve všech případech se jednalo o pervitin.
Možná za to může i cenová dostupnost, kdy jeden gram pervitinu stojí přibližně
tisíc korun a lze jej použít na tři dávky. Koupit lze i tzv. „mikro dávku,“ ta je
za přibližně dvě stě korun.
Pervitin patří do skupiny stimulačních drog. Jde o chemický přípravek, který
způsobuje zvýšení duševní i tělesné výkonnosti. Ztrácí se pocit únavy, potřeba
spánku, chuť k jídlu. Časem dochází k neklidu, nespavosti, úzkosti a stavům
podobným schizofrenii. Tento stav provází úzkost, vztahovačnost,
podezřívavost, pocit pronásledování, strach o život či ztráta kontaktu
s realitou.14
Pervitin se u nás vyrábí z efedrinu. Ten je obsažen v některých lécích proti
kašli. Při výrobě pervitinu se mimo jiných látek používá fosfor a jód, které
10 HAJNÝ, Martin. O rodičích dětech a drogách. Praha: Grada Publishing a.s., 2001, s. 17.
11 Policie České republiky: Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2015, [online]
(cit. 10. května 2017). Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpravy-annual-reportsjahresbericht.aspx
12 RYMEL, Patrik. Problémy lidem často dělá pervitin, především řidičům. [online]
Frýdek-Místek: FRÝDECKOMÍSTECKÝ A TŘINECKÝ DENÍK, 9. 10. 2015 (cit.10. května
2017) Dostupné z: http://fm.denik.cz/zlociny-a-soudy/problemy-lidem-casto-dela-pervitin20151008.html
13 Policie České republiky: Výroční zpráva Národní protidrogové centrály 2010-2015, [online]
(cit. 10. května 2017). Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpravy-annual-reportsjahresbericht.aspxhttp://www.policie.cz/clanek/vyrocni-zpravy-annual-reports-jahresbericht.aspx
14 POLÁCHOVÁ, Marie. Zdravotní rizika návykových látek. Frýdek-Místek: Statutární město
Frýdek-Místek
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nejsou výrobci schopni odstranit, což zvyšuje jeho jedovatost. Zneužívá se
šňupáním nebo nitrožilně. Jde o velmi silnou drogu. Nitrožilní způsob aplikace
zvyšuje riziko náhlé otravy, zanesení infekce do těla, přenos žloutenky
či AIDS.15
Droga je užívána především mladými lidmi ve věku od 15 do 30 let. Člověk
po intoxikaci pervitinem má pocit, že všemu dokonale rozumí. Je velmi
výřečný, a to i osoba, která je v běžném životě neprůbojná a uzavřená. Jedinec
má také přemíru energie, která přerůstá v agresivitu. Člověk pod vlivem
pervitinu je schopen se slovně utkat s osobou zjevně konstitučně silnější a také
s osobou, která je jindy pro něj autoritativní, např. policistou. Osoby pod
vlivem pervitinu jsou právě ty, které se snaží policejním hlídkám ujet v autě.
Jsou přesvědčeny o tom, že je v autě nikdo nedohoní.16
„Stádia pervitinových zážitků:
1. Nájezd – Nájezd je prvotní reakce, kterou uživatel cítí poté, co vykouří,
šňupe nebo injekčně aplikuje pervitin. Během nájezdu se výrazně zvýší srdeční
tep a metabolizmus*, krevní tlak a puls uživatele. Na rozdíl od nájezdu
spojeného s užíváním cracku, který trvá přibližně 2 až 5 minut, může
pervitinový nájezd trvat až 30 minut.
* metabolizmus: proces, kterým tělo získává energii z potravy
2. Úlet (vysmažení) – Nájezd je následován úletem, kterému se taky někdy
říká „výsmah“. Během úletu se uživatel často cítí agresivně a nanejvýš moudře
a stává se velmi hádavým. Často skáče ostatním do řeči a dokončuje jimi
započaté věty. Klam může vyústit do toho, že se uživatel velmi intenzivně
soustředí na nepodstatný nebo nevýznamný předmět nebo činnost, například
opakovaně po několik hodin čistí totéž okno. Úlet může trvat 4 až 16 hodin.
3. Tah (delší mejdan, pařba) – Tah je nekontrolované užívání drogy nebo
alkoholu. Označuje nutkání uživatele udržet si stav intoxikace kouřením,
šňupáním nebo píchnutím většího množství pervitinu. Tah může trvat 3 až 15
dní bez přerušení. Během tahu se uživatel stane jak duševně, tak fyzicky
hyperaktivní. Pokaždé, co uživatel vykouří nebo aplikuje další a větší dávku
drogy, zažívá další, ovšem menší nájezd, až nakonec necítí ani nájezd ani úlet.
15 NEŠPOR, K., CSÉMY, L. Alkohol, drogy a vaše děti, jak problémům předcházet, jak je
včas rozpoznat a jak je zvládat. Praha: Besip, 1997, s.42.
16 Policie České republiky: Bulletin Národní protidrogové centrály. Praha: Policie České
republiky, 11/2011, s.9.
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4. Dojezd – Uživatel pervitinu je nejnebezpečnější ve chvíli, kdy zažívá fázi
závislosti nazvanou „dojezd“, což je stav dosažený na konci „tahu,“ kdy
pervitin přestává uživateli způsobovat stav nájezdu nebo úletu a kýžený opojný
efekt. Uživatel, který není schopen ulevit si od strašlivých pocitů prázdnoty
a touhy po droze (absťák), ztrácí smysl vlastní identity. Běžným příznakem je
intenzivní svědění a uživatel může nabýt dojmu, že se mu pod kůži snaží zarýt
brouci. Uživatel, který někdy není schopen usnout několik dní za sebou, je
často v naprosto psychotickém stavu a existuje ve svém vlastním světě. Vidí
a slyší věci, které nemůže vnímat nikdo jiný. Jeho halucinace jsou natolik živé,
že působí reálně. Takto odtržen od reality může být uživatel velmi nepřátelský
vůči sobě a ostatním. Riziko sebezmrzačení je v této fázi velmi vysoké.
5. Zhroucení – Uživatel, který drogu aplikuje na tzv. tahu, zažívá zhroucení,
když jeho tělo selže, protože nadále nedokáže odolávat účinkům drogy, která na
něj působí, a končívá extrémně dlouhým spánkem. Dokonce i ti nejničemnější
a nejvíce násilničtí uživatelé jsou během fáze zhroucení téměř bez života a pro
nikoho nepředstavují ohrožení. Zhroucení může trvat 1 – 3 dny.
6. Pervitinové vyčerpání a psychóza – Po fázi zhroucení se uživatel
probouzí ve zcela zničeném stavu, vyhladovělý, dehydrovaný a fyzicky, duševně
i emocionálně naprosto vyčerpán. Toto stádium obvykle trvá od 2 do 14 dní. To
vede k silnější závislosti, protože „řešením“ těchto nepříjemných pocitů je
další a větší dávka.
7. Absťák – Od poslední dávky často uplyne 30 až 90 dní, než si uživatel
uvědomí, že se u něj projevují abstinenční příznaky. Nejprve je deprimován,
postrádá energii a schopnost zažívat slast. Poté se dostaví touha po další
dávce pervitinu a u uživatele se mohou projevit sebevražedné sklony. Protože
abstinence na pervitinu je nanejvýš bolestivá a obtížně se snáší, většina
uživatelů se k droze opět vrátí. Právě proto se až 93 % lidí léčených tradičními
metodami vrátí ke svému návyku.“17

2.3 Možnosti pomoci drogově závislým
Stávající systém adiktologických služeb zabývající se celou řadou problémů
souvisejících s užíváním návykových látek tvoří tři sítě:
17 Nadace pro svět bez drog, Pravda o pervitinu, Praha: Řekni ne drogám-řekni ano životu,
2009, s. 14-17.
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jsou to sítě nízkoprahových programů, programů ambulantní péče
a následné péče a programy terapeutických komunit. Jde většinou o sítě
s registrovanou sociální službou, popř. u některých z nich může jít
o službu zdravotnickou.
•
dále jsou to zdravotnické sítě oboru psychiatrie, i když tyto zajišťují
spíše léčbu alkoholové závislosti, méně pak léčbu nealkoholových
závislostí.
•
poslední síť tvoří centra pro závislé na tabáku, která můžeme nalézt na
oddělení pneumologie.
První dvě sítě spolupracují a vytvářejí jednu společnou síť. Mají totiž
stejnou klientelu, existuje zde personální a organizační propojení a obě sítě se
hlásí ke stejnému oboru adiktologie.18
•

2.3.1 Organizace pomáhající drogově závislým ve Frýdku-Místku
Ve Frýdku-Místku působí dvě organizace zabývající se pomoci drogově
závislým klientům. Jedná se o organizaci Modrý Kříž a organizaci Renarkon.
Klienti mohou také využít služeb různých psychologů a psychiatrů. Potíže
u dvou posledně zmíněných nabídek je jejich špatná dostupnost. Pokud
psychiatr ještě přijímá klienty, termín návštěvy může být až za 2 - 3 měsíce.
U psychologů je situace obdobná.
Organizace Renarkon působí ve Frýdku-Místku od roku 2000. Organizace
je určena lidem, kteří zneužívají návykové látky, alkohol a také léky. Své
služby nabízí rovněž lidem, kteří hrají hazardní hry, sázejí nebo propadli
jinému závislému chování. Služby Renarkonu mohou využít i rodinní
příslušnicí závislého klienta.
Renarkon nabízí poradenství a terapii lidem, kteří se rozhodli řešit své
závislé chování. Poskytuje individuální, párové i rodinné poradenství
a terapie. Svým klientům pomáhá vyřizovat osobní záležitosti na úřadech,
hledat bydlení, nebo pomáhá řešit dluhy. Dále nabízí krizovou intervenci,
hygienický servis, potravinový servis nebo základní zdravotnické ošetření.
Za zmínku rovněž stojí provádění testů na infekční nemoci a výměnný program

18 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Síť specializované adiktologické
péče. [online] Praha: Úřad vlády České republiky, 2015 (cit. 10. května 2017). Dostupné z:
https: //www.drogy-info.cz/drogova-situace-2015/specializovana-lecba-a-sluzby-pro-uzivateledrog-2015/sit-specializovane-adiktologicke-pece-2015/
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injekčních stříkaček.19 Na žádost OSPODu Renarkon testuje klienty OSPODu
na návykové látky.
V roce 2007 byla do společnosti Renarkon o. p. s., se sídlem v Ostravě,
začleněna terapeutická komunita. Tato komunita se nachází v horském
prostředí Beskyd na Čeladné. Tvoří ji dvě horské chaty. Léčebný pobyt
v terapeutické komunitě má dlouhodobý charakter. Zaměřuje se především na
klienty, kteří mají dlouhodobou závislost, kriminální minulost nebo zdravotní
či psychické potíže spojené s předchozím užíváním návykových látek a jiná
forma léčby u nich nebyla úspěšná. Cílem této služby je nejen překonání
závislosti a nalezení cesty k abstinenci, ale také postupný návrat
k plnohodnotnému životu prostřednictvím změny životního stylu, učením se
zvládat stresové situace, budováním zdravé sebedůvěry a převzetím
zodpovědnosti za své jednání.20
Další organizací působící ve Frýdku-Místku a zabývající se návykovými
látkami je Modrý Kříž. Tato organizace funguje ve Frýdku-Místku od roku
2013 a její činnost je motivována křesťanským posláním – pomocí bližnímu.
Služba je poskytována lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu,
jiných návykových látkách nebo hazardní hře. Modrý Kříž nabízí poradenství,
podporu a pomoc formou krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého
poradenství a terapie prostřednictvím individuálních nebo skupinových setkání.
Organizace Modrý Kříž nabízí odborné sociální poradenství klientům starším
patnácti let, kterým pomáhá překonat výše vyjmenované závislosti. Rovněž
nabízí služby následné péče, které jsou poskytovány klientům starším osmnácti
let. Tito klienti prošli ambulantní nebo ústavní léčbou, popř. abstinují bez
odborné pomoci a Modrý Kříž jim pomáhá zachovat si či udržet pozitivní
návyky životního stylu.
Za zmínku zároveň stojí nabídka pomoci této organizace formou pastorační
péče. Tato služba je poskytována těm klientům, kteří projeví zájem o sdílení
duchovních otázek. Je realizována na základě individuálního rozhovoru nebo
setkáváním skupinek za účelem hledání smyslu života inspirovaného Biblí,
modlitbou a osobním sdílením. 21
19 Renarkon: Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek. [online], 2015 (cit. 10. května
2017). Dostupné z:
http://www.renarkon.cz/index.phpoption=com_content&view=article&id=20&Itemid=204
20 Renarkon: Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek. [online], 2015 (cit. 10. května
2017). Dostupné z:
http://www.renarkon.cz/index.phpoption=com_content&view=article&id=20&Itemid=204
21 Modrý Kříž: Poskytované služby. [online], 2017 (cit. 10. května 2017) Dostupné
z: http://www.modrykriz.org/
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2.3.2 Spolupráce OSPODu Frýdek-Místek s organizacemi zabývajícími se
drogovou problematikou
Vzhledem k tomu, že organizace Renarkon působí ve Frýdku-Místku delší
dobu než Modrý Kříž, klientky závislé na pervitinu vyhledávají
spíše pomoc v Renarkonu. Je však také možné, že důvodem většího využívání
služeb Renarkonu je ten, že ještě do nedávné doby se Modrý Kříž specializoval
spíše na klienty závislé na alkoholu.
V průběhu let vzniklo mezi Renarkonem a OSPODem několik forem
spolupráce. Jednou z nich bylo uzavření trojdohody mezi OSPODem,
Renarkonem a klientkou - uživatelkou návykových látek, jejímž cílem byla
abstinence od návykových látek. Metodami byly motivační rozhovory,
prevence relapsu, psychoterapie a namátkové testování. V trojdohodě bylo
zároveň uvedeno, že Renarkon bude OSPODu poskytovat informace o průběhu
programu, docházce klienta a jeho zapojení do procesu a výsledku týkajícího
se naplnění hlavního cíle programu.22 Tento program byl platný do konce roku
2015.
Pro rok 2016 byl vytvořen projekt s názvem Nový život . Tento projekt byl
podobný předchozímu programu. V letošním roce nebyl prozatím žádný projekt
či program mezi OSPODem a Renarkonem dohodnut.
Spolupráce mezi Renarkonem a OSPODem je komplikovaná. Renarkon
je služba, která pracuje pro klienty, kteří mohou spolupráci kdykoliv přerušit
a znovu se bez jakéhokoliv postihu vrátit. OSPOD hájí zájmy dětí a působí
z velké části jako represivní orgán. Nemůže klientkám - matkám nařídit
spolupráci s touto organizací. Motivací ke spolupráci s Renarkonem či Modrým
Křížem by pro matky mělo být jejich dítě, jeho zdravý psychický a fyzický
vývoj. Důvodem pro ukončení využívání trojdohod byl rozpor v tom,
co Renarkon nabízí a co dává. Vztah mezi klientem a Renarkonem je založen
na důvěře, kdežto trojdohoda již dává prostor pro kontrolu ze strany Renarkonu
a následnému sdělení informací OSPODu. Dodnes funguje systém
namátkového testování, který však Renarkon plánuje ukončit, a to ze stejného
důvodu jako ukončení trojdohod. Namátkové testování je s matkou předem
dohodnuto v rámci individuálního plánu ochrany dítěte. Individuální plán
ochrany dítěte lze charakterizovat takto:
„Individuální plán ochrany dítěte (zkráceně IPOD) se používá v agendě
sociálně-právní ochrany dětí v rámci sociální práce na případu klienta.
22 Příloha č. 3, Dohoda o účasti v programu.
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Individuální plán ochrany dítěte má povinnost vypracovat obecní úřad obce
s rozšířenou působností, který dítěti poskytuje sociálně-právní ochranu, a to
nejpozději do jednoho měsíce od zařazení dítěte do evidence.
Individuální plán ochrany dítěte se vytváří na základě vyhodnocení situace
dítěte a jeho rodiny. Vzniká ve spolupráci s rodiči (nebo jinou osobou
odpovědnou za výchovu), dítětem, ale i s odborníky, kteří se podílejí na řešení
problému dítěte a jeho rodiny. Vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví
opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého
dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto
opatření. Pravidelně se aktualizuje, zejména v situacích, kdy je nařízena
ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní
výchovy.“23
Matka je namátkově vyzývána k tomu, aby se dostavila k testování.
Pracovník Renarkonu předá matce lahvičku a odešle ji na toalety. Testovací
vzorek moči musí obsahovat množství 1,5 dcl. Nejsou-li podmínky splněny, je
klientka vyzvána, aby přišla v jiný termín. Výsledek testu je následně odeslán
na OSPOD.
Domnívám se, že i přes rozdílnost institucí jako je OSPOD a Renarkon, zde
může být prostor pro spolupráci. V praxi se však setkávám s tím, že některými
pracovníky Renarkonu je práce OSPODu vnímána jako bezdůvodné narušování
soukromí klientky. Dle mého názoru je to tím, že někteří pracovníci nevnímají
užívání návykových látek jako problém při výchově dětí.
I přes snahu vedoucího pracovníka OSPODu nedošlo k zásadní změně
vnímání OSPODu některými pracovníky Renarkonu.
Co se týká bližší spolupráce OSPODu s organizací Modrý Kříž, dosud nebyl
vytvořen žádný program. Pokud si klientka vybere Modrý Kříž, může sociální
pracovnice OSPODu na první schůzku klientku doprovodit. Následně může
požádat Modrý Kříž o informaci, zda spolupráce probíhá nebo zda matka
dodržuje termíny domluvených schůzek. Bližší údaje však organizace
poskytnout nemůže z důvodu zavázání se mlčenlivostí. Sociální pracovnici
OSPODu však stačí pouze vědět, že spolupráce probíhá a na problému se
pracuje.
23 Slovník sociálního zabezpečení: Individuální plán ochrany dítěte. [online] Praha: MPSV,
2016-2017 (cit. 10. května 2017) Dostupné z: http://slovnik.mpsv.cz/individualni-plan-ochranyditete-ipod.html
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Terapeutické komunity v Čeladné klientky OSPODu téměř nevyužívají.
V této komunitě se jedná o dlouhodobou léčbu, trvající řadu měsíců, kterou
matky nechtějí podstoupit kvůli odloučení od svých dětí.
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3 OSPOD a drogově závislé matky
OSPOD se o matce - uživatelce návykových látek dozví různými způsoby.
Může to být přímo od sociální pracovnice nemocnice, kdy lékaři z porodního
oddělení po podezřelém chování matky provedou testování na návykové látky
u matky i novorozeněte. Dále může jít o upozornění sousedů, školy,
zdravotnického zařízení či o anonymní oznámení. Může jít také o klientku,
která je OSPODu známa již z minulosti, z dětství, neboť rodiče klientky patřili
do skupiny rodin, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje.
Děti drogově závislých rodičů se do centra pozornosti OSPODu dostávají
poměrně brzy, často rychleji než děti alkoholiků, u kterých bývá obtížnější
problém určit a odhalit. Drogově závislé matky dostávají tak možnost
k záchraně. I přesto se však setkáváme s případy, kdy rodiče pomoc odmítají
a jedinou pomocí dítěti je jeho odebrání z rodiny.24

3.1 Drogově závislé matky, jejich charakteristika a jejich děti
Specifikum ženské klientely uživatelek návykových látek nespočívá pouze
v mateřské roli a v tom, co s ní souvisí. Je známo, že vznik závislosti
i průběh užívání je u žen výrazně jiný než u mužů. U žen vzniká závislost
rychleji a po nižších dávkách. Mají také méně problémů se zákonem než
muži.25
Zkušenost s drogou se týká všech sociálních vrstev. Spousta matek by
zvládla vystudovat střední školu, některé i vysokou školu. Důvody jejich
selhání mohou být:
- „selhání biologické matčiny rodiny (nezájem rodičů, rodiny, patologický
vzorec biologické rodiny)
- odchod jednoho z rodičů, především ve věku dítěte 10–14 let (rozchod,
rozvod, úmrtí)
- hyperprotektivní výchova rodičů
- nezvládnutí rodičovství“26
Problém dětí drogově závislých rodičů je krátkodobý či dlouhodobý.
Poporodní adaptace může probíhat bez nulových obtíží až po těžký NAS
24 PRESLOVÁ, I., MAXOVÁ, V. a kol. Ženy a drogy. Praha: Sananim, 2009, s. 12.
25 Tamtéž, s. 12.
26 Tamtéž, s. 46.
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(novorozenecký abstinenční syndrom), včetně křečí. Problém dlouhodobý se
projevuje formou hyperaktivity, nesoustředěnosti, dráždivosti, poruchami řeči,
pomalejším tempem nebo syndromem ADHD. Rovněž délka doby, kdy matka
drogu užívala, není při klinických projevech novorozenců a malých kojenců
rozhodující. Délka doby užívání není směrodatná ani u psychomotorického
vývoje těchto dětí. Odolnost či tolerance vůči droze je tedy individuální. Drogy
způsobují zdravotní i sociální riziko. Děti žijící v negativním rodinném
prostředí mají špatnou prognózu týkající se všech následků zdravotních,
sociálních i psychosomatických. Dalším faktorem ovlivňujícím vývoj dítěte je
genetická výbava rodičů, včetně jejich mentálního potenciálu.27

3.2 Připravenost sociálních pracovníků OSPODu na práci
s matkami užívajícími návykové látky
Součástí naší společnosti byly, jsou a budou látky, jejichž užíváním
je ovlivňováno vnímání. Velmi často má jejich užívání za následek i negativní
chování, které uživatele zčásti nebo plně diskvalifikuje při plnění povinností.
Platí to i pro rodiče – uživatele na něž jsou jejich děti stran péče plně odkázány.
Děti, jež žijí v prostředí, které je zatížené drogovými experimenty nebo přímo
závislostí rodičů, jsou vystaveny riziku, které nemůže být orgány
veřejné moci přehlíženo. V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí není pojem
„rodič – uživatel návykových látek“ uveden. Nenalezneme zde ani návod,
jakým způsobem má sociální práce probíhat. 28
K veřejnému ochránci práv se dostal případ matky - uživatelky návykových
látek. Této matce bylo z péče odebráno dítě. Důvodem byla matčina
nespolupráce s OSPODem a negativní informace z okolí matky. Při zkoumání
tohoto případu veřejný ochránce práv zjistil, že sociální pracovníci nemají
dostatek znalostí v oblasti užívání návykových látek a rovněž chybí metodická
podpora pro práci s těmito klienty. Bylo zjištěno, že chybí znalosti a zkušenosti
při práci s touto klientelou. Především způsob nastavování formátu testování,
kdo jej bude provádět, kdo vyzývat, délka testování, nastavení formátu terapií,
atd. Veřejný ochránce práv následně zjistil, že Ministerstvo práce a sociálních
věcí nemá pro tyto případy připravenu metodiku a nezamýšlí ji ani vytvořit.

27 PRESLOVÁ, I., MAXOVÁ, V. a kol. Ženy a drogy. Praha: Sananim, 2009, s. 46.
28 JEŽEK, Martin. Jsou sociální pracovníci v systému sociálně-právní ochrany dětí připraveni
na cílovou skupinu rodičů, kteří užívali či užívají návykové látky? Právo a rodina, 12/2014,
roč. 16. Praha: Linde, s. 1.
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Sociální pracovnice se mají tedy možnost dále vzdělávat formou různých
seminářů, které si mohou samy vybrat. Vzdělávacích akcí zaměřených na oblast
přímé práce s klientem užívajícím návykové látky je však nabízeno velmi
málo.29

3.3 Předpoklady, účel a limity sociální práce se závislými
matkami
K užívání psychotropních látek v naší zemi, ať již legálních či nelegálních,
jsme poměrně benevolentní. Užívání legálních omamných látek je zletilým
osobám zcela povoleno, a do jisté míry to platí také u některých nelegálních
drog. V § 284 trestního zákoníku se můžeme dovědět informace o úpravě či
zákazu přechovávání omamných látek, psychotropních látek a jedů, které je
zakázáno přechovávat v množství větším než malém. V případě, že u sebe bude
osoba mít malé množství těchto látek, nebude potrestána. Bude se jednat
o přestupek, kdy může obdržet pokutu až do výše 15 000 Kč.
O trestní odpovědnosti spojené s péči o dítě můžeme hovořit pouze v tom
případě, kdy se osoba užitím návykové látky uvede do takového stavu, že dítě,
které si samo nemůže opatřit pomoc, fakticky opustí a vystaví jej tak nebezpečí
smrti nebo ublížení na zdraví. 30
Náš právní předpis hovoří o trestných činech spáchaných pod vlivem
návykové látky v trestním zákoníku č. 40/2009, § 274 odst. 1 a 2, kdy se v něm
uvádí:
„Ohrožení pod vlivem návykové látky
(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem
návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit
život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo
zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

29 JEŽEK, Martin. Jsou sociální pracovníci v systému sociálně-právní ochrany dětí připraveni
na cílovou skupinu rodičů, kteří užívali či užívají návykové látky? Právo a rodina, 12/2014,
Praha: Linde, s. 3, 4.
30 KŘÍSTEK, Adam. Předpoklady, účel a limity sociální práce s cílovou skupinou rodičů
užívající návykové látky, Právo a rodina. 5/2015, Praha: Linde, s. 7-8.
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a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou
nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný
závažný následek,
b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých
je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní
prostředek, nebo
c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu
trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.“31
Užívání návykových látek, a to i prokázané, neznamená narušení
svéprávnosti a nemůže být tak důvodem pro omezení rodičovské odpovědnosti.
Záleží však na druhu látky a intenzitě jejího účinku i v případě akutní
intoxikace. Důležitý je také vlastní náhled klienta na užívání návykových látek,
zda jej má pod kontrolou či nikoliv. Toto může orientačně posoudit i sociální
pracovník formou sociálního šetření, depistáže či jednáním s klientem.
Konečné stanovisko však může vydat pouze lékař. Nemá-li rodič v důsledku
užívání návykových látek závažné zdravotní následky, které by snižovaly
rodičovské kompetence a nepředstavuje tak příčinu kvalifikovaného ohrožení
dítěte, nemá být předmětem zájmu sociálně-právní ochrany dětí včetně výkonu
dozoru nad těmito dětmi.32

31 § 274, odst.1-2, zákon č. 40/2009, trestní zákoník [online].2010-2017 (cit. 10. května 2017)
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#cast2
32 KŘÍSTEK, Adam. Předpoklady, účel a limity sociální práce s cílovou skupinou rodičů
užívající návykové látky, Právo a rodina. 5/2015, Praha: Linde, s. 7-8.
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EMPIRICKÁ ČÁST
4 Praxe sociálních pracovníků OSPODu s drogově
závislými matkami
V empirické části této práce bych ráda formou svého výzkumu poukázala
na praxi sociálních pracovníků OSPODu ve Frýdku-Místku s drogově
závislými matkami. V teoretické části práce jsem nastínila některé potíže, jako
je např. chybějící metodika či nedostatečná spolupráce s organizacemi
zabývajícími se drogovou problematikou. Uvedu zde také názory na práci
se závislými matkami, které mi poskytly jednotlivé pracovnice OSPODu
Frýdku-Místku.

4.1 Metodologie
Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní přístup, za který můžeme označit
jakýkoliv výzkum, jehož výsledky se neopírají o statistické metody nebo jiné
způsoby kvantifikace. Definice pro kvalitativní výzkum není u autorů
jednotná.33
„V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu
téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo
doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat.“ 34
Jako metodu získávání kvalitativních dat jsem si zvolila polostrukturovaný
rozhovor. Domnívám se, že tato metoda je vzhledem k tématu práce
nejvhodnější, poněvadž se v ní pracuje s názory a zkušenostmi účastníků.
Zjištěné názory a zkušenosti mně pomohou při vyhodnocení cíle výzkumu.

4.2 Cíl výzkumu
Tento výzkum se zabývá prací s drogově závislými matkami v rámci
OSPODu Frýdku-Místku. Zaměřila jsem se tedy na sociální pracovnice tohoto
OSPODu a za cíl si stanovila popis práce sociálního pracovníka OSPODu
Frýdku-Místku s drogově závislými matkami.
33 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008, druhé vydání, s. 48.
34 Tamtéž, s. 48.
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4.3 Zkoumaný vzorek
Při výběru respondentů jsem postupovala
dle metody záměrného
(účelového) postupu, kde hlavním kritériem byla příslušnost k nějaké
skupině.35 V této práci se jedná o sociální pracovnice OSPODu Frýdku-Místku.
Při rozhodování, které kolegyně pro svůj výzkum oslovím, pro mě byla
důležitá lokalita, ve které kolegyně pracuje. Jsou oblasti, místa či ulice, kde se
vyskytuje větší počet závislých klientů, a tím se nabízí větší zkušenosti s touto
klientelou. Pro výzkum jsem oslovila téměř polovinu sociálních pracovnic
OSPODu Frýdku-Místku, ze sedmnácti pracovnic byl rozhovor veden s osmi
kolegyněmi.
Všechny oslovené kolegyně jsem seznámila s důvodem vedení rozhovoru
a jakého tématu se rozhovor bude týkat. Rozhovory byly vedeny mimo úřední
dny a v brzkých ranních hodinách tak, aby co nejméně narušily chod
na pracovišti.

4.4 Výzkumná otázka a postup analýzy
Má výzkumná otázka zní: „Jakým způsobem pracují sociální pracovnice
OSPODu Frýdku-Místku s drogově závislými matkami a jaké mají pro svoji
práci podmínky a možnosti spolupráce s dalšími odborníky a institucemi?“
Před každým rozhovorem jsem kolegyni znovu vysvětlila důvod mého
výzkumu a tázala se, zda jí nebude vadit, když použiji nahrávací zařízení.
Respondentky s nahráváním rozhovoru souhlasily. Svůj souhlas s poskytnutím
rozhovoru a jeho dalším zpracováním potvrdily podpisem na dokumentu
týkajícím se výzkumu. Informovaný souhlas o účasti na výzkumu je uveden
v Příloze č. 4.
Otázky, které jsem měla předem připravené, jsem kolegyním poskytla před
samotným rozhovorem, aby se na odpovědi mohly v klidu připravit. Hlavní
otázky byly tyto:
1. S kolika spisy pracujete a kolik z nich zahrnuje práci s drogově
závislými matkami?
2. Jaký je váš postup při práci s drogově závislými matkami?
35 MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada
Publishing, 2006, s. 135.
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3. Jakou podporu při práci s touto cílovou skupinou čerpáte na vašem
pracovišti?
4. Uveďte instituce či organizace, se kterými spolupracujete.
5. Co Vám při práci s drogově závislými matkami chybí?
Každá z uvedených hlavních otázek měla své podotázky. Všechny hlavní
otázky i podotázky jsou uvedeny v Příloze č. 5.
Rozhovory byly vedeny v průběhu několika dnů, proto i samotné zpracování
probíhalo průběžně.
Pro převod mluveného projevu z rozhovoru do písemné podoby jsem
použila doslovnou transkripci. Je sice časově náročná, ale pro podrobné
vyhodnocení je transkripce podmínkou. Text jsem upravila do spisovného
jazyka a očistila od dialektu a chyb ve větné skladbě.36
Všechny rozhovory jsem opakovaně prostudovala a analyzovala pomocí
metody otevřeného kódování a následného vytváření kategorií.
„Otevřené kódování představuje jednoduchou, zároveň však dost pracnou
analytickou techniku. Jeho použití se však na počátku bohatě vyplatí, neboť
směřuje k velmi detailní a hloubkové práci s textem. Zároveň se zaměřuje na
rozkrývání významů, které nemusejí být prvoplánově zjevné. Tím pádem
je výzkumník s to povšimnout si takových aspektů v textu, které by při běžném
čtení a poznámkování textu vůbec nezaznamenal.“37
Při kódování se rozhovory rozdělí na jednotky. Jednotkou může být slovo,
věta či odstavec. Každé takto vzniklé jednotce je přiřazen kód, to znamená
jméno nebo nějaké označení. S kódováním si zároveň vytváříme seznam
existujících kódů. Následně dochází ke kategorizaci, kdy se vzniklé kódy
seskupují dle podobnosti nebo vnitřní souvislosti. Buduje se hierarchický
systém, kdy se pod hlavičkou nově pojmenované kategorie slučují kódy, které
se zdají příslušné stejnému jevu.38

36 HENDL, Jan Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008, druhé vydání, s. 208.
37 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:
Portál, 2007, s. 222.
38 Tamtéž, s. 211-219.
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4.5 Interpretace výsledků výzkumného projektu
Výsledky výzkumu jsou rozděleny do sedmi kategorií, které obsahují
konkrétní vyjádření některých sociálních pracovnic. Na základě rozhovorů se
budu snažit o poskytnutí relevantních údajů dané problematiky. Je potřeba
zdůraznit, že získané údaje nelze zobecnit pro všechny OSPODy v České
republice.
Kategorie 1. Časový prostor pro práci se závislými matkami
Práce s drogově závislými matkami vyžaduje nejen dobré znalosti
problematiky, ale také dostatek časového prostoru. Z tohoto důvodu jsem
vytvořila první kategorii s tímto názvem. Zajímalo mě, kolika spisy
se kolegyně zabývá a kolik spisů zahrnuje práci s drogově závislými matkami.
Každá z respondentek má na starosti v průměru pětatřicet spisů a dva spisy
zahrnují drogově závislé matky. Dalo by se říci, že většina kolegyň vnímá čas
poskytnutý drogově závislým matkám jako nedostatečný:
„Prostoru časového je málo, potřebovala bych více času na práci s drogově
závislými matkami.“ (Respondentka č. 2.)
„Mám pocit, že nemám. Nikdo. Ani já ani kolegyně. Časového prostoru
je velmi málo.“ (Respondentka č. 3.)
Tři z dotázaných kolegyň uvedly, že důvodem nedostatku času pro práci
s drogově závislými matkami je velké administrativní zatížení. Dle vlastní
zkušenosti mohu říci, že administrativy neustále spíše přibývá. Doba strávená
v kanceláři z důvodu dodržení administrativních postupů zabere mnoho času
a na samotnou práci v terénu zbývá času málo.
Respondentka č. 3 odpověděla na dotaz, „Proč má nedostatek času?“ velmi
jednoduše: „Bohatá administrativa.“ Další kolegyně se vyjadřovaly obdobně:
„Kdyby bylo méně administrativy, bylo by času více.“ (Respondentka
č. 4)
„Vzhledem k náročnosti práce a počtu klientů nemám dostatek času a ani
možností práce s rodinou.“ (Respondentka č.6)
Kategorie 2. Volba postupu práce
Druhá kategorie přinesla zjištění, že každá z kolegyň má svůj systém práce,
který je však podobný hlavně ve zjišťování schopnosti péče matky o dítě.
28

„Pracuji s nimi, přijdu do dané rodiny, hovořím s matkou a vedu ji k tomu,
aby začala spolupracovat s odborníky. Aby navštívila například Modrý Kříž,
aby hovořila s psychologem, aby navštívila psychiatra, nebo se začala
ambulantně léčit. Aby využila
těchto dostupných prostředků.“
(Respondentka č.4)
„Obecně se zjišťuje, zda a nakolik zvládá drogově závislá matka péči o své
dítě. Sleduje se úroveň její péče, matce je pak doporučena spolupráce
s nějakou organizací, které se tady ve Frýdku-Místku zabývají prací s drogově
závislými. Matka je potom namátkově posílána na bezplatné testování
na přítomnost návykových látek v těle.“ (Respondentka č.6)
„Postup při práci s drogově závislými matkami je nastaven individuálně
s ohledem na věk a potřeby dětí těchto matek a s ohledem na další faktory.
Obecně lze říci, že zmapuji situaci v rodině, zjistím zdroje v rodině, zjistím
informace o pověsti, informace od institucí jako je škola, lékař, a podobně.
Navážu kontakty s širší rodinou, kterou vedu k podpoře matky v řešení její
závislosti. Matku vedu k řešení závislosti za odborné pomoci, spolupracuji
se zainteresovanou organizací. V případě méně spolupracujících matek
svolávám případovou konferenci, vypracováváme společně individuální plán
ochrany dítěte. V případě déletrvajících problémů, ohrožování zájmu dítěte
ze strany matky, porušování povinností plynoucích z rodičovské odpovědnosti,
přistupujeme k opatřením dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.“
(Respondentka č.7)
„Postup práce s drogově závislými matkami se zaměřuje především na to,
jak matka zvládá péči o své dítě nebo děti. Zda je tam další člověk
v domácnosti, který je nápomocen rodině, ať už ve společné domácnosti nebo
osoby blízké.“(Respondentka č.8)
Zajímavé rovněž bylo stanovisko kolegyň ohledně používané metodiky
práce s touto cílovou skupinou, kdy se objevil nejednotný názor, zda existuje
daná metodika či nikoliv.
„Metodiky samozřejmě máme, ale postupy volíme podle momentální situace
v rodině. Podle toho, co rodiče potřebují. Vždy na základě toho, co cítíme... po
zkušenostech s rodinou, co pro tuto rodinu bude nejlepší.“ (Respondentka č. 3)
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„Jednak se držím zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Potom metodiky
Krajského úřadu, no a pak samozřejmě vycházím z praxe.“
(Respondentka č.4)
„Podle žádné metodiky nepostupuji. Není mi ani známo, že by existovala
metodika, podle které bychom mohli postupovat.“ (Respondentka č.6)
„Při práci s drogově závislými matkami nemáme žádné metodiky.
V podstatě to závisí na našich informacích, které si sháníme z různých brožur,
odborných publikací, atd., z různých školení. (Respondentka č.8)
Při čtení rozdílných názorů kolegyň by se mohlo jevit, že ty, které uvedly, že
žádná metodika neexistuje jsou na OSPODu krátkou dobu, ale není tomu tak.
Kolegyně které uvedly, že metodika není vypracovaná, pracují na OSPODu
několik let.
V praxi vycházejí sociální pracovnice buďto ze svých zkušeností, jak již
bylo zmíněno výše nebo získávají rady od svých kolegyň.
„Těch metodik ohledně závislých moc není. Spíše čerpám ze zkušeností
ostatních, nebo si ještě něco přečtu na internetu.“ (Respondentka č.5)
Z rozhovorů také vyplývá, že sociální pracovnice pracují s širší rodinou
včetně dětí. Rodinu vnímají jako důležitý prvek při řešení drogové
problematiky. Samotná rodina, a především vlastní děti mohou být pro matku
obrovskou motivací, aby přestala drogy zneužívat. Pokud matka motivaci
nevidí ani ve svém dítěti, domnívám se, že je malá pravděpodobnost, že se
vyléčí.
„Podle mě je právě nutné v takových případech s rodinou spolupracovat,
protože se stává, že matky na návykových látkách nejsou schopny svou situaci
řádně vyhodnotit, přiznat si, že jsou na drogách závislé, a tak nejsou schopny
reflektovat potřeby svých dětí.“ (Respondentka č 2.)
„Zvu si rodinné příslušníky, když vím, že jsou s matkou v kontaktu. S dětmi
hovořím dle jejich věku. Samozřejmě pokud jsou příliš malé, tak se s nimi
o tom nebavím, nicméně to záleží na celkové situaci.“ (Respondentka č.2)
„Myslím si, že to je zrovna u těchto případů důležité, protože pokud se
nezapojí rodina, závislí nebudou fungovat a myslím si, že je to takový
začarovaný kruh.“ (Respondentka č.5)
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„V rámci sociální práce pracuji i s rodinnými příslušníky, zejména tedy
s rodiči matky nebo sourozenci matky, s dětmi podle věku. Spíše ale nejsou děti
vtahovány do problematiky. Spíše se jich zeptám, jak se jim daří ve škole nebo
v rodině a podobně.“ (Respondentka č.6)
„Tím, že mapuji již od počátku zdroje v rodině, navazuji kontakt i s širší
rodinou. Pohovory s dítětem, ať již doma či na neutrálním místě, třeba
ve škole, zjišťuji fungování rodiny, matky, denní režim a podobně.“
(Respondentka č.7)
„Pracuji s rodinnými příslušníky. Většinou. Já mám momentálně matku
s malými dětmi, které jsou u toho přítomny. Vnímají to. Pracuji především
s nejbližší rodinou, kdy jsou to zejména babičky, které jsou ochotny být
nápomocny a postarat se případně o děti. I sourozenci drogově závislých.
Pomoc se poskytuje zejména matce a je zaměřena na to, jak svůj problém
vnímá, jak jej vnímá rodina, kde vidí ten problém, z čeho to vzniklo. A blíže
objasňujeme situaci, do které se dostali a jak je možno se z té situace dostat.
Pokud jsou matky ochotny spolupracovat, práce se daří, ale často se
ke drogám znovu vracejí. Takto pracujeme i s rodinou a ostatními členy
rodiny, aby to bylo propojené. Já osobně nerada do této problematiky zatahuji
děti, protože většinou to jsou matky malých dětí.“ (Respondentka č.8)
Kategorie 3. Specifika práce
Odpovědi mých kolegyní na otázku, jaká jsou specifika jejich práce, mne
velice zaujaly. Přes to, že se většinou lišily, měly všechny svá opodstatnění,
která vyplývala ze zkušeností dané kolegyně a z toho, s čím se v práci
s drogovou problematikou potýkala samotná pracovnice.
„Určitě je specifická v tom, že zpočátku trvá, než si v rodině připustí, že
mají problém nebo než matka přizná, že užívá návykové látky. Jedná se taky
o ohrožené děti, takže hrozí odebrání dítěte z rodiny. Takže si myslím, že
je důležité, aby sociální pracovnice zhodnotila míru ohrožení.“ (Respondentka
č.2)
„Specifická je v tom, že drogově závislí rodiče jsou většinou navázáni na
skupinu takto žijících lidí a z té skupiny je těžké se vymanit. Ta skupina
si je prostě drží.“ (Respondentka č.3)
Dvě kolegyně v odpovědi zmínily recidivu užívání.
„Specifická je v tom, že podle mého názoru záleží na tom, jaký má dopad
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matčino užívání drogy. Do jaké míry ohrožuje péči o nezletilé dítě. Matka
nemusí drogu brát pravidelně, pak přestane a znovu začne, zase se vrátí.
Třeba několik měsíců abstinuje. Je to u matek, které porodí a po porodu
nějakou dobu abstinují a pak se zase kvůli náročné péči a psychickému vypětí
k droze vrátí.“ (Respondentka č.4)
„Specifická je asi v tom, že právě odbornou pomoc potřebuje nejen závislá
matka nebo závislí obecně, ale samozřejmě i děti. Protože, samozřejmě, se jim
musí dát taky nějaká odborná pomoc. A poté je tam ještě problém, že často
dochází k recidivě. Tím pádem se celý proces zase zkomplikuje, protože pokud
matka obnoví zneužívání drog, musí se znovu začít od samého začátku.“
(Respondentka č.5)
Některé kolegyně zahrnuly do specifik „krytí matky,“ tedy že blízké osoby
lžou ve snaze zabránit odhalení jejího užívání drog. Jak je zmíněno níže,
důvody mohou být různé, např. neschopnost přiznat si problém.
„Specifické je to pro mě hlavně tím, že je hodně těžké matce prokázat
drogovou závislost a často k nim musíme přistupovat tak, že drogy neberou,
i když třeba víme, a je to patrné, že je tomu naopak. Drogově závislé matky
jsou často nevyrovnané a nejsou spolehlivé. Spolupráce s nimi je potom horší.
A rodinní příslušníci je často kryjí.“ (Respondentka č.6)
„Specifika spatřuji právě v tom, že rodina, a dítě obzvlášť, mají silnou
citovou vazbu k závislé matce, její jednání mohou omlouvat, zlehčovat, matku
v mnohém krýt. Proto je potřeba přistupovat k problému individuálně.“
(Respondentka č.7)
„Zejména je to v tom, že jak drogově závislý, tak i jinak závislý člověk
si nepřizná svůj problém. Často ho nepřiznají ani rodinní příslušníci, kteří
se buďto stydí, anebo nechtějí mít další problém, který vzniká v souvislosti
s touto situací. A specifická je taky v tom, že těžko je matku podpořit, nebo
nechci říct donutit, k tomu, aby si svoji situaci přiznala, aby brala ohled
zejména na dítě, a aby aktivně spolupracovala. A specifické je to rovněž v tom,
že většina matek u drogy zůstane.“ (Respondentka č.8)
Kategorie 4. Podpora na pracovišti
Podpora na pracovišti může být různá. Od intervize, tedy konzultace
s kolegyněmi až po supervizi. Supervize je nedílnou součástí pomáhajících
profesí. Ve standardech kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí je podpora
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pro pracovníky zakotvena ve standardu č. 6 - Profesní rozvoj zaměstnanců. Na
OSPODu ve Frýdku-Místku bývá skupinová supervize čtyřikrát v roce,
individuální supervize potom dle požadavku zaměstnance. Na začátku každého
roku vyzve vedoucí oddělení sociální pracovnice, aby sdělily, zda budou mít
v daném roce zájem o individuální supervizi. Individuální supervizi jsem
využila v letošním roce poprvé. Byla pro mě velmi přínosná a pomohla mi
ujasnit si, co v určitém případě dělat. Občas se stává, že výše uvedené podpory
nestačí a pracovnice neví, jak v daném případě postupovat. V této situaci se
obrací na vedoucí oddělení, která je ochotna kdykoliv pracovníka vyslechnout
a poskytnout mu poradenství.
Z výzkumu vyplývá, že kolegyně nejvíce využívají intervizi, následuje
skupinová supervize. Individuální supervize je využívána nejméně.
„Ve své práci můžu využít supervize, které máme tak čtyřikrát do roka.
Můžeme využít individuální supervizi. Nejvíce využívám intervizi, což je pro mě
nejlepší varianta.“ (Respondentka č. 2)
„Intervizi v každém případě, tady s kolegyněmi to probíráme. Vzájemně
si radíme. Supervizi tady máme. Skupinovou, využívám. Individuální ne.
Tu nevyužívám. Ale supervize skupinová, pokud je, tak je taky velmi
málo.“(Respondentka č.3)
„Radím se s kolegyněmi a často vycházím z vlastní praxe.“ (Respondentka
č. 4)
„Zatím asi využívám právě pomoc kolegů a kolegyň a možná ještě třeba,
kdybych si nevěděla rady, šla bych za paní vedoucí.“ (Respondentka č. 5)
„Napadá mě jenom skupinová případová supervize, kterou máme na
oddělení, kde máme možnost i tyto případy řešit.“ (Respondentka č. 6)
„Mně osobně pomáhá podrobná konzultace problému s kolegyněmi.
Supervize probíhá méně často, takže využívám spíše podpory kolegyň.“
(Respondentka č. 7)
„Supervizi využíváme, a to většinou ve skupinové supervizi, kde je možné
o tom hovořit. Důležitá je pro mě také konzultace s ostatními kolegyněmi, které
rovněž mají zkušenosti, takže vzájemná výměna zkušeností, jaký zvolit nejlepší
postup, co je v dané situaci vhodné udělat, abychom postoupili dále. A jinak
čerpám zejména z odborné literatury, samostudiem.“ (Respondentka č. 8)
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Jedna respondentka nevěděla, že má na pracovišti možnost požádat
o individuální supervizi. Nebyla spokojená se zjištěním, s jakým předstihem
musí uvést, zda má o individuální supervizi zájem.
„Pokud potřebuji mít individuální supervizi, tak ji potřebuji teď, ne za rok,
proto to beru tak, že ji prakticky nemáme.“ (Respondentka č. 1)
Kategorie 5. Spolupráce OSPOD s dalšími organizacemi
Už v teoretické části byly uvedeny dvě organizace, které se ve
Frýdku-Místku zabývají drogovou problematikou a se kterými kolegyně více či
méně spolupracují. Hodnocení spolupráce OSPODu s Modrým Křížem je
velmi dobré.
„Spolupráci s Modrým Křížem si velmi pochvaluji, protože když jim
zavolám, jsou ochotni mi ihned poskytnout poradenství, atd.“
(Respondentka č. 2)
„S Modrým Křížem je komunikace lepší. A jsou i pro klienty přijatelnější.“
(Respondentka č. 3)
„Pokud můžu já sama za sebe hodnotit spolupráci s Modrým Křížem, měla
jsem vždy velmi dobrou spolupráci.“ (Respondentka č. 4)
„Velice dobrou spolupráci máme s Modrým Křížem, který však není
na té úrovni, že by nám mohl otestovat problematického rodiče. Ale většinou
probírá situaci s rodiči, ukazuje jim cestu, kterou je možné nastoupit, aby
došlo ke zlepšení situace.“ (Respondentka č. 8)
Spolupráce s Renarkonem sídlícím ve Frýdku-Místku není dle výzkumu pro
OSPOD přínosná. Z rozhovoru vyplynuly dvě příčiny špatné spolupráce. První
z nich se týká rozdílů v cílech dané organizace, která se řídí zákonem
o sociálních službách a prioritou je pro ně klient. U OSPODu je hlavní
prioritou dítě a plnění jeho potřeb. Dle názoru kolegyň někteří pracovníci
Renarkonu nerozumí cílům OSPODu, a tím může docházet ke vzájemnému
nepochopení. Druhou příčinou špatné spolupráce se jeví personál dané
organizace.
„Vadí mi zejména přístup některých pracovníků. Docházelo ke střetu zájmů,
protože někteří pracovníci Renarkonu často upřednostňovali a hájili práva
a zájmy klientky – matky, a absolutně opomíjeli práva dítěte, kdežto pracovník
sociálně-právní ochrany dětí primárně řeší nezletilé dítě a to, zda nedochází
k nějakým nepříznivým vlivům, které na něj mohou působit.
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Renarkon spíš dělal... nechci říct naschvály, ale spíše nám tu práci ztěžoval,
protože často nerespektoval naše požadavky na spolupráci s dětmi. Spolupráce
s ním byla někdy těžší, neviděl naše potřeby, respektive potřeby dětí, ale
potřeby svých závislých klientek.“ (Respondentka č. 2)
„Renarkon... já nevím, já jsem neviděla žádný přínos, protože oni spíše
podporovali ty drogově závislé, ne v tom, aby přestali brát, ale že se nic neděje,
droga prostě není žádný problém a není problém, aby se starali o děti.“
(Respondentka č. 3)
„Je to asi v lidech, protože jsou tam... je tam jeden člověk, který jakoby
ovládal všechny klienty. Všichni o něm hovoří, že je výborný, ale on místo
aby je vedl k tomu, aby drogu přestali brát, je spíše podporuje. Ale to je můj
dojem.“ (Respondentka č. 4)
„Začnu Renarkonem, se kterým je špatná spolupráce. Já vidím spolupráci
špatně nastavenou v tom, že Renarkon má ve své podstatě jiný cíl. Jsou jinak
zaměřeni na klienty než OSPOD. Nekoresponduje to se zájmy a cíli OSPODu
a každý si chrání svůj zájem. Ani při opakovaných konzultacích s nimi nelze
dojít k jednotnému závěru a vzájemně se podpořit v tom, aby se danému rodiči
pomohlo.“ (Respondentka č. 8)
Dvě kolegyně zaměřily hodnocení na všechny organizace spolupracující
s OSPOD, nevyjádřily se k nim jednotlivě:
„Myslím tím to, že si ta organizace jede po své vlastní linii. Tvoří si vlastní
individuální plány, které jsou v rozporu s individuálními plány OSPOD. Oni
se zaměřují na závislého klienta, my se zaměřujeme hlavně na dítě. Pak
je spolupráce horší.“ (Respondentka č. 6)
„Po formální stránce lze hodnotit spolupráci jako dobrou. Tzv. mezi řádky
je však stále patrný velký rozdíl mezi organizacemi a OSPODem,
a to v prioritách všech těchto institucí. V tomto ohledu mám pocit, že narážíme
u organizací na nepochopení, mám pocit, že naše cíle se rozcházejí v momentu,
kdy matka přijde do organizace s odlišnou zakázkou, která přímo
nekoresponduje se zájmem dítěte. Organizace v prvé řadě hájí zájmy matky,
nikoliv dítěte.“ (Respondentka č. 7)
Z výzkumu také vyplynulo, že ne vždy byla spolupráce s Renarkonem
nevyhovující. Respondentka č. 2 uvedla:
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„Třeba před rokem a půl byla spolupráce velmi dobrá. Renarkon testoval
pouze v určité dny, ale když jsem potřebovala nechat otestovat nějakou
maminku i mimo tyto dny, vyšli mi vstříc. Ne vždy byla spolupráce tragická,
tak jako v současné době. Rovněž jsem neměla ani problém s uzavíráním
trojstranných dohod, ale vždy vše záviselo na tom, s jakým pracovníkem
jednám.“
Další z dotázaných kolegyň uvedla, že spolupráci s Renarkonem vnímá jako
dobrou, neboť s touto organizací spolupracovala v předchozím zaměstnání
a čerpá proto z této zkušenosti. Uvědomuje si však potíže s některými
pracovníky Renarkonu.
„Z mé strany je spolupráce dobrá a možná, že je to díky osobnímu vztahu
s (jméno pracovníka), který je trochu problémový člověk, ale já jsem ho znala
ještě z minulé doby, z minulé organizace.“ (Respondentka č. 1)
Silné a slabé stránky spolupráce hodnotily kolegyně následovně:
„Určitě si myslím, že jsou odborníci. Že dané problematice rozumí a jsou
pro tuto činnost vzdělaní. My jsme zase odborníci na něco jiného.“
(Respondentka č. 2)
„Tady ve Frýdku-Místku ji (silnou stránku) nevidím. Teď jsem se navázala
na Renarkon v Ostravě, na pana (uvedeno jméno). Doporučila jsem ho jedněm
klientům, protože kolegyně tady s ním mají dobré zkušenosti.“
(Respondentka č. 3)
Respondentka č.3 se ohledně slabé stránky vyjádřila stručně: „Špatná
komunikace.“
„Silné stránky nevidím žádné. A slabé stránky, to je právě to, že my nemáme
kromě toho, jestli je test negativní nebo pozitivní, žádnou zpětnou
vazbu.“(Respondentka č. 4)
„Silnou stránkou je, že tady ve Frýdku-Místku máme vůbec nějaké
organizace, které se zabývají drogově závislými a slabá stránka je právě horší
spolupráce. Zaznamenala jsem tedy i krytí klientů sociální službou před
OSPODem. Máme odlišné cíle služeb, a také si myslím, že je špatně nebo
nevyhovuje mi, že spolupráci není možné nařídit. Že vlastně probíhá na
základě dobrovolnosti. A také jsem zaznamenávala například zfalšování testů
v organizacích.“ (Respondentka č. 6)
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„Slabé stránky spolupráce jsem již popsala. Jsou způsobeny převážně tím,
čeho chceme dosáhnout my, a co si v organizaci nastaví závislá matka.
Organizace pracuje na základě dobrovolnosti, my z pověření státu. Vyloženě
silné stránky nevidím. Pro motivované klienty, kteří chtějí situaci změnit a mají
náhled, ale těch je dle mého názoru minimum, je dobré, že zde tyto instituce
fungují, protože zde získají potřebnou péči, dlouhodobou terapii a podporu
a mohou tak mnohé změnit. Nemotivovaným klientům nelze dle mého názoru
pomoci.“ (Respondentka č. 7)
„V prvé řadě, nevím, jestli to je silná stránka, ale je dobré, že vůbec něco
tady na území města a v nejbližším okolí existuje. Máme tady dvě organizace.
Jedna je pro nás v podstatě nefunkční, Renarkon. Alespoň vidím pozitivum
v Modrém Kříži, kde dokáží s klientem vést nějakou komunikaci a navázat
spolupráci s námi, samozřejmě s vědomím klienta. Klient ví, že se může
obracet na nás i na Modrý Kříž, který nám dokáže zprostředkovat informace.
Víme, co je dále možné podstoupit, co už daný klient dokázal, kde se nachází
na své cestě ke zlepšení situace. A slabou stránku vidím právě v Renarkonu,
který kryje klienty před OSPODem. Nechce podávat žádnou informaci. Když
tam klienta pošleme na testy, víme, že klienti s těmi testy manipulují.
Renarkon se jich ještě zastává. Takže smysl se vytrácí. Pokud vidím, že se
dostaví matka nebo otec pod vlivem nějaké drogy nebo omamné látky, já ho
pošlu na testování a to je negativní, vím, že je to špatně. A není to v jednom
případě, ale opakovaně. Takže pro mě toto nemá žádný smysl. A vidím
negativum v
ne-koordinaci a vzájemné nespolupráci mezi OSPODem
a Renarkonem, přičemž by nám mělo jít o stejnou věc.“ (Respondentka č. 8)
Kategorie 6. Znalost a hodnocení nabídky služeb zabývajících se drogovou
problematikou
Výzkum ukázal, že kolegyně mají přehled o službách, které se zabývají
drogovou problematikou ve Frýdku-Místku a okolí. Pokud se potřebují
dozvědět něco více, k získání informací většinou využijí internet.
„Myslím si, že informací je dostatek, ale není dostatek prostoru proto, aby
se prostudovaly materiály či nabídky těchto organizací. Nejvíce informací
čerpám z internetu.“ (Respondentka č. 2)
„...prozatím si je vyhledávám sama na internetu, takže je to takové, „co si
kdo najde“. (Respondentka č. 6)
„Pokud něco vyhledáváme, tak se obracíme buď na někoho, kdo nabízí
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pomoc přímo ve městě případně v okolí. To znamená, že si najdu příslušnou
organizaci, která je nejblíže k mému požadavku, na internetu.“ (Respondentka
č. 8)
OSPOD Frýdek-Místek má detailně vypracovaný seznam poskytovaných
sociálních služeb ve Frýdku-Místku a okolí, který zahrnuje také služby, jež
se zabývají drogovou problematikou. Tento seznam je pravidelně aktualizován
a je sociálním pracovnicím dostupný na intranetu Magistrátu města
Frýdku-Místku. Zajímavé je, že tento seznam zmínila při dotazu, zda má
dostatek informací ohledně nabídky služeb zabývajících se drogovou
problematikou, pouze jedna kolegyně:
„Máme tu vypracované seznamy. Takže ano.“ (Respondentka č. 3)
Nabídku služeb ve městě hodnotily kolegyně různě. Pro některé je služeb
dostatek, ale chybí jim lepší přístup či dostupnost. Jiné hodnotí nabídku jako
nedostačující.
Jedna z kolegyň nevěděla, že i Modrý Kříž se zabývá drogovou
problematikou. Její odpověď byla proto následující:
„Obecně si myslím, že není dobré, když se touto problematikou zabývá
pouze jedna organizace. Některým lidem nemusí lidé z této organizace
vyhovovat. Klienti by měli mít možnost výběru. Otázka je, jestli by dvě stejné
služby tady vůbec našly uplatnění.“ (Respondentka č.1)
„Já si myslím, že nabídka by mohla být větší, služby tady ale jsou. Problém
je spíše v pracovnících, jak už jsem řekla. Nicméně vnímám velké rezervy
v časové dostupnosti těchto služeb. Někdy trvá dlouhou dobu, než se nám
podaří závislé matky umístit například na detox...“ (Respondentka č.2)
„Renarkon... na ten mám svůj názor a není dobrý. Modrý Kříž ano, dobré
zkušenosti i klienti jsou spokojeni.“ (Respondentka č. 3)
„Dobře. Tak půl na půl. Není to úplně nejlepší. Organizací tady
ve Frýdku-Místku nemáme moc. Tady máme opravdu jen Modrý Kříž
a Renarkon. Jinak tady je psychiatr, psychologové, ale ti jsou tak
zaneprázdněni, že skutečná možnost využít jejich služeb je pro matky na velmi
dlouhou dobu. Čekání, než se tam dostanou, ... všechno se to vleče dlouho.“
(Respondentka č. 4)
„Myslím, že ne, protože nepropagují svoje organizace a myslím si, že ani
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tolik nespolupracují například s OSPODem. Což je chyba, spolupráce by se
podle mě měla více propojit.“ (Respondentka č. 5)
„Vzhledem k tomu, kolik je tady drogově závislých, je nabídka služeb
omezená.“ (Respondentka č. 6)
„Služby jsou dle mého názoru dostatečné, třeba ve Frýdku-Místku.“
(Respondentka č.7)
„....nedostatek, protože jak říkám, Renarkon považuji za velice nekvalitní
organizaci nebo instituci.“ (Respondentka č. 8)
Kategorie 7. Mezera v práci s drogově závislými matkami
Sociální pracovnice se při práci s drogově závislými matkami setkávají
s nedostatky, které by bylo potřeba odstranit. Některé z nich zmiňovaly potřebu
komunity pro matky s dětmi v našem městě či kraji. Jiným chybí odborník
zabývající se pouze drogovou problematikou či lepší dostupnost psychologů.
Dalším by stačila lepší komunikace a pochopení ze strany organizací, které již
ve Frýdku-Místku existují.
Zajímavý názor přinesla kolegyně, která uváděla přítomnost sociální
pracovnice u terapie:
„Ale když ten dotyčný, ať je to matka závislá na drogách či alkoholu, nebo
má jakýkoli jiný problém, chodí na terapii, nebylo by marné, kdybychom se my
mohli účastnit jedné terapie, která by byla zaměřena třeba i na naši
spolupráci s danou matkou. Ale za účasti odborníka, který by nám mohl
i určité věci nastavit. To by nebylo vůbec špatné.“ (Respondentka č.1)
Více času na práci s drogově závislými a potřebu odborníků zmiňovala větší
část dotázaných kolegyň.
„Už jsem zmiňovala čas, určitě odborníky, adiktologa a hlavně řádně
proškolené pracovníky.“ (Respondentka č.2)
„Chybí tady určitě odborník, který by se zabýval jen touto problematikou.“
(Respondentka č. 3)
„Více času, méně administrativy a samozřejmě, matka musí chtít. To je to
nejdůležitější. Já kdybych chtěla sebevíc, nepomůže mi to, když nebude chtít
ona.“ (Respondentka č. 4)
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„Chybí mi užší spolupráce s těmi organizacemi. Chybí mi tady i nějaké
zařízení, kde by byla intenzivní péče zaměřená vyloženě na drogově závislé.
Psycholog a tak dále, který by s klienty rozebíral situaci, proč po droze sáhli,
co je k tomu vedlo, jak je třeba dál postupovat, zapojit do toho celou rodinu.“
(Respondentka č. 8)
Jako chybějící službu pro drogově závislé vnímají kolegyně komunitu pro
matky s dětmi, která v Moravskoslezském kraji neexistuje vůbec a nejbližší
je v Karlově v okrese Písek.
„Tady ve Frýdku-Místku třeba komunita pro matky s dětmi. Ta tu, myslím,
citelně chybí, protože drogově závislých je tu dost.“ (Respondentka č. 3)
„Co tady chybí určitě, je terapeutická komunita přímo pro matky s dětmi.
Protože závislá matka samozřejmě nechce opustit dítě a jít do nějaké
komunity, aby se o dítě staral někdo jiný. Takže pokud by tu byla alespoň jedna
komunita v kraji. Vím, že je jenom v Karlově, co jsem se dočetla. V každém
kraji nebo oblasti by měla být jedna terapeutická komunita pro matky s dětmi,
kde by mohli být spolu. A samozřejmě zapojit do terapie i dítě. Myslím, že
i to je důležité, třeba prošlo něčím a mělo by se i s dítětem pracovat.“
(Respondentka č. 5)
„Určitě více odborné pomoci jako třeba adiktologa nebo nějakou
komunitu. Potom třeba doléčovací centrum. Je tu Modrý Kříž nebo Renarkon,
to je jen terapeutické centrum, kde je spíše poradenství a tak. Třeba v Ostravě
je doléčovací centrum, ale lidé z Frýdku už do Ostravy nechtějí jezdit, protože
je to už trošku mimo.“ (Respondentka č. 5)
Často se v rozhovorech opakovala touha po lepší spolupráci, pochopení
a lepší komunikaci. V jednom případě byly zmíněny postupy a vytvoření
metodiky.
„Asi ucelené postupy, abych věděla, jak mám třeba přesně postupovat, co
vše můžu využít, jaké organizace nabídnout, co všechno jsou schopny dané
organizace lidem poskytnout. A ocenila bych užší spolupráci s organizacemi
a lepší komunikaci.“ Respondentka následně rozšířila své požadavky, které
potřebuje pro kvalitní práci s drogově závislými matkami:
„Změny v legislativě, aby byl nastaven alespoň částečný soulad zákona
o sociálních službách s naším zákonem o OSPODu, jelikož cíle služeb, jak už
jsem říkala, se rozcházejí a spolupráce je potom horší. A možná vytvoření
nějaké metodiky, abychom věděli podle čeho postupovat.“ (Respondentka č. 6)
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„Právě pochopení ze strany institucí, kdo je naším klientem a proč je
potřeba závislost matky řešit, nastavení společných cílů, které vedou k vyléčení
matky ze závislosti. Podle mého názoru spíše dochází k ochraně závislého
klienta a udržování jeho stavu na snesitelné úrovni. Já osobně mám pocit, že
tyto organizace fungují spíše jako občanská poradna či pouze na poli prevence
chorob závislých osob, výměna injekčních stříkaček, možnost se umýt, vyřídit si
za pomoci pracovníků dávky a podobně.“ (Respondentka č. 7)
„Pokud budu vycházet z toho, co je momentálně k dispozici, tak je to lepší
spolupráce s Renarkonem, který je zaměřen na drogově závislé nebo by na ně
měl být zaměřen a měl by nějakým způsobem koordinovat jejich postup
ke zlepšení.“ (Respondentka č. 8)

4.6 Shrnutí výzkumu
Ve svém výzkumu jsem se snažila představit práci sociálních pracovnic
OSPODu Frýdku-Místku s drogově závislými matkami. Zajímalo mě, jak
s touto cílovou skupinou pracují, s jakými úskalími se při své práci setkávají
a co jim při práci s drogově závislými matkami chybí. Rozhovory jsem
zpracovala do sedmi kategorií.
V první kategorii jsem se zabývala časovým prostorem pro práci s touto
cílovou skupinou. Téměř všechny kolegyně uvedly, že mají času nedostatek.
Zmínila jsem rovněž průměrný počet spisů, se kterými sociální pracovnice
pracují a počet závislých matek, které mají ve svém terénu. Ten činí pětatřicet
spisů, ve kterém jsou dvě závislé matky. Mohlo by se jevit, že jich vzhledem
k celkovému počtu spisů není mnoho. Praxe na OSPODu však zahrnuje
širokou škálu problémů, se kterými se sociální pracovnice setkává, proto tato
práce vyžaduje všestranný přehled a schopnost včas a vhodně reagovat na
danou situaci. Nezřídka se stává, že souběžně musí sociální pracovnice řešit
potíže s drogovou či jinou závislostí v rodině, konflikty rozvádějících rodičů či
zanedbávání dětí v rodině. Vyhodnotit, který z případů je ten, který potřebuje
přednostní řešení situace, je mnohdy těžký úkol. V současnosti se všechny
sociální pracovnice zabývají touto všestrannou agendou. Ještě před dvěma lety
byla však práce rozdělena do dvou skupin zájmu. Část pracovnic řešila pouze
případy, kde byl Magistrát města Frýdku-Místku stanoven kolizním
opatrovníkem. Druhá část pracovnic se zabývala dětmi, nad jejichž výchovou
byl stanoven soudní dohled, dětmi v ústavní péči a dětmi, které byly svěřeny
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jiné fyzické osobě než rodiči. Z mého pohledu bylo toto rozdělení vhodnější
a časově umožňovalo více prostoru pro práci s danou problematikou.
Ve druhé kategorii mě zajímalo, jaký postup kolegyně volí při práci
s drogově závislými matkami, jakou metodiku používají a zda pracují
s rodinnými příslušníky. Zjistila jsem, že i když si kolegyně volí svůj postup,
o kterém se domnívají, že je správný, příliš se neliší. Zjišťují schopnosti péče
matky, vazby v rodině, snaží se o motivování matky k navázání spolupráce
s organizacemi zabývajícími se drogovou problematikou, atd.
Při dotazování na metodiku práce s drogovou problematikou uváděly
kolegyně rozdílné informace. Některé s metodikou pracují a některé si nejsou
vědomy, že daná metodika existuje. Co se týká důvodu této neshody,
domnívám se, že se může jednat o problém v předávání informací. O různých
metodikách jsou sociální pracovnice informovány vedoucí oddělení buďto
ústní formou nebo formou e-mailovou.
Z této kategorie také vyplývá, že sociální pracovnice považují za stěžejní
pracovat s rodinou matky, která užívá návykové látky. Důležité však je, aby si
rodina daný problém vůbec připustila. Práce s dětmi se jeví rovněž jako
zásadní. Sociální práce s těmito dětmi se odvíjí dle věku dětí.
V další kategorii týkající se specifik práce s touto cílovou skupinou
kolegyně předložily různé pohledy. Za specifické považují přiznání závislosti
u matky, dopad matčina užívání drog na dítě, recidivu v užívání drog, kontakty
se skupinou lidí zneužívajících návykové látky či zastírání matčiny
závislosti ze strany rodiny. Z tohoto vyplývá, že nelze stanovit jedno
specifikum, které by bylo stěžejní. Jak jsem již zmínila v samotné kategorii
výzkumu, vyjádření, co je specifické pro tuto práci, určuje to, s čím se právě při
práci s drogově závislou matkou daná pracovnice setká.
Čtvrtá kategorie zahrnovala podporu na pracovišti, již daná sociální
pracovnice využívá. Individuální supervize není využívána téměř vůbec.
Nejvíce kolegyně spoléhají na rady a doporučení svých spolupracovnic.
Vycházejí ze vzájemných zkušeností a názorových hodnot. Kolegyně se také
zúčastňují skupinové supervize. Důvodem proč není využívána supervize
individuální může být, že je ji zapotřebí nahlásit s velkým časovým
předstihem. Vyplývá to zřejmě ze smlouvy mezi supervizorem a OSPODem,
kdy se podmínky spolupráce stanoví na počátku každého roku včetně termínů
skupinové a individuální supervize.
Další kategorie přinesla zjištění nedostatečné a špatné spolupráce
s některými organizacemi, o čemž jsem se již zmiňovala v teoretické části.
Výzkum toto potvrdil. Téměř všechny kolegyně hodnotily spolupráci
s organizací Renarkon negativně. Ze špatné spolupráce viní buďto legislativní
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zakotvení či pracovníky dané organizace. Spolupráci s organizací Modrý Kříž
hodnotí naopak pozitivně. U obou organizací jde o sociální službu, která
vychází ze stejného zákona. Z výzkumu vyplynulo, že i přes rozdílné cíle lze
s OSPODem kvalitně a přínosně spolupracovat, což kolegyně potvrzují svým
hodnocením organizace Modrý Kříž.
V šesté kategorii mě zajímala nabídka a hodnocení služeb zabývajících
se drogovou problematikou ve Frýdku-Místku. Tato část výzkumu ukázala,
že kolegyně mají přehled o organizacích či institucích v daném městě. Nečiní
jim také problém vyhledat potřebné informace na internetu. Seznam sociálních
služeb, který je vypracován a každé sociální pracovnici je volně k dispozici,
zmínila pouze jedna kolegyně.
Služby ve Frýdku-Místku hodnotily kolegyně rozdílně. Část z nich se
domnívá, že je jich zde nedostatek vzhledem k velkému počtu drogově
závislých nebo vzhledem ke špatné spolupráci s některými z nich. Dalším
sociálním pracovnicím připadá nabídka služeb dostačující.
Poslední sedmou kategorii jsem nazvala „Mezera v práci s drogově
závislými matkami.“ Vypovídá o tom, co by si přály sociální pracovnice, aby
práce s drogově závislými matkami byla optimální. Opět zde byl zmíněn čas,
dále méně administrativy. Kolegyně uváděly také lepší přístup
k odborníkům, což je velkým problémem. Z praxe vyplývá, že když se matka
rozhodne přestat užívat návykové látky a osloví nějakého psychologa
či psychiatra, objednací lhůty jsou dosti dlouhé. Také se stává, že je klient
odmítnut z důvodu kapacity. Klientka nevydrží čekat delší dobu než je
odborníkem přijata a v užívání drog pokračuje. Vhodným řešením by dle mého
názoru mohl být odborník, který by docházel jedenkrát či dvakrát týdně na
OSPOD a mimo jiné by poskytoval podporu matkám i v této problematice.
Práce s drogově závislými matkami přináší sociálním pracovnicím mnohá
úskalí, která se však dají řešit. Existují nedostatky, jež pracovnice OSPODu
stěží ovlivní, jako je legislativa či dostupnost odborníků. Domnívám se však,
že lepším časovým rozvržením práce, vzájemným pochopením sociálních
pracovníků různých organizací a snahou o dobrou spolupráci lze při styku
s drogově závislou klientelou dosáhnout kvalitnějších výsledků.

4.7 Kazuistiky
Svou praktickou část doplňuji o dvě kazuistiky týkající se drogově závislých
matek. Kazuistiky budou, kromě osobní anamnézy, rodinné anamnézy
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a sociální anamnézy, doplněny o popis jednotlivých kroků sociální pracovnice,
aby bylo zřejmé, jaký byl její postup.
Ve všech kazuistikách jsem postupovala dle zákona o ochraně osobních
údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Kazuistiky jsou zpracovány tak, aby
daného klienta nebylo možno identifikovat.

4.7.1 Kazuistika č. 1
Nezletilá Terezie, 4 roky
Osobní anamnéza
Terezie se narodila z neplánovaného těhotenství jako třetí dítě v pořadí.
Matka v těhotenství užívala nitrožilně pervitin. Po porodu byl u matky i Terezie
proveden test na přítomnost návykových látek v těle. U obou byl test
pozitivní na pervitin. Abstinenční příznaky se u Terezie neobjevily.
Na základě předběžného opatření byla Terezie umístěna do dětského centra,
což je bývalý kojenecký ústav. V dětském centru pobývala přibližně pět měsíců,
matka se v tuto dobu podrobovala ústavnímu léčení v psychiatrické nemocnici.
Po návratu matky z léčení, s ní byl vytvořen individuální plán ochrany
dítěte. Jeho hlavním cílem bylo stabilní a bezpečné prostředí nezletilé. Matka
si vyřídila potřebné sociální dávky a našla bydlení na ubytovně. Po pěti
měsících byla nezletilá vrácena zpět do péče matky.
Matka vydržela abstinovat zhruba tři měsíce. Z ubytovny se i s Terezií
odstěhovala, odmítla sdělit kam. Telefonní hovory nepřijímala. Na OSPOD
se dostavil kamarád matky, který uvedl, že jej matka požádala, zda by mohl
pohlídat nezletilou. Matka opustila bydliště na více než tři dny a nereagovala na
telefonáty. Kamarád matky sdělil, že se nejedná o první případ, nezletilou takto
hlídal často. OSPOD kontaktoval proto, že potřeboval jít do práce a nevěděl,
komu má Terezii předat. Po třech měsících byla Terezie opět umístěna
do dětského centra z důvodu zanedbávání péče o nezletilou ze strany matky.
Po umístění Terezie do dětského centra začala matka s OSPODem
spolupracovat. Byla svolána případová konference, na které se vytvořil
individuální plán ochrany dítěte. Zároveň byla uzavřena tzv. trojdohoda mezi
matkou, OSPODem a organizací Renarkon.
Matka nesouhlasila s odebráním Terezie ze své péče. Obrátila se na
veřejného ochránce práv, u kterého podala stížnost na postup OSPODu.
Prošetřením situace veřejný ochránce práv nezjistil pochybení ze strany
OSPODu.
Po necelém roce byla nezletilá opět vrácena matce, kde je dosud.
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Nezletilá je velmi komunikativní, nebojí se cizích lidí. Dochází do mateřské
školy, kde je hodnocena pozitivně.
Rodinná anamnéza
Terezie má dva starší sourozence. Nejstarší Nele je 14 let, ve svých 8 letech
byla svěřena do pěstounské péče prarodičů. Danielovi je 8 let a je v péči otce.
Ač se obě děti narodily v průběhu trvání manželství matky a otce Nely,
nezletilý Daniel má jiného otce. U okresního soudu proběhlo soudní řízení
ohledně popření otcovství.
Terezie se narodila ze vztahu matky a mladšího přítele rovněž závislého
na návykových látkách. Matka nebyla v době soužití s přítelem stále rozvedená,
v rodném listě nezletilé je tedy manžel matky, otec Nely. Ač je matka již
rozvedená, k popření otcovství zatím nedošlo.
Matka pochází z úplné rodiny, má dva sourozence, se kterými není
v kontaktu. Ve škole se učila velmi dobře. V 17 letech otěhotněla a ukončila
studium. Vdala se a porodila Nelu. Po mateřské dovolené si doplnila vzdělání,
má maturitu. Chvíli pracovala jako vedoucí pracovník call centra, avšak začala
užívat drogy a o práci přišla. S otcem Nely se rozešla a započala nový vztah, ze
kterého se narodil Daniel. Z důvodu matčina užívání drog a trestního stíhání za
výrobu návykových látek podali rodiče matky návrh na svěření Nely do své
péče, kterému bylo vyhověno. Otec Daniela podal také návrh na svěření
nezletilého do své péče a i on byl úspěšný.
Matka má velkou podporu svých rodičů, kteří jí několikrát pomohli.
Při posledním umístění Terezie do dětského centra, její dědeček uvedl, že je to
naposledy, co dceři pomáhají. Rodiče matce uhradili kauci na pořízení
nájemního bytu. Pomohli jí také s vybavením domácnosti.
Sociální anamnéza
Terezie nevyrůstala v harmonickém prostředí, matka o ni nepečovala
stabilně. Dvakrát byla z péče matky odebrána. Matka s dcerou žily určitou dobu
na ubytovně, kde se vyskytují matky s problémy s drogovou závislostí.
Po odstěhování matky z ubytovny do nájemního bytu bylo zjištěno
a prokázáno, že matka zde vařila pervitin. Odmítala, že by se tak dělo
v přítomnosti nezletilé.
Péče matky bývala pouze základní. Např. nezletilou krmila tak,
že podepřela kojeneckou láhev o polštář, nezletilá pila sama.
Matka pobírá sociální dávky. Pracuje sice v restauračním zařízení, ale bez
pracovní smlouvy. Kontakt otce s Terezií neprobíhá. Otec neprojevuje zájem.
Terezie je v kontaktu s prarodiči a sourozenci.
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Popis jednotlivých kroků sociální pracovnice:
listopad 2012: narození Terezie a její umístění do dětského centra z důvodu
pozitivního testu na návykové látky
prosinec 2012 - únor 2013: pobyt matky v psychiatrické léčebně
únor 2013 - březen 2013: matka se po návratu z léčebny dostavila na
OSPOD za účelem spolupráce na návratu dcery do své péče. Sociální
pracovnice matce vytyčila cíle, které bylo zapotřebí splnit, aby nezletilá byla
vrácena zpět do její péče. Matka si musela zajistit stabilní příjem v podobě
sociálních dávek. Do práce nemohla jít s ohledem na nízký věk nezletilé. Dále
si matka musela zajistit stabilní bydlení a pokračovat v abstinenci. Matka
musela navázat spolupráci s organizací Renarkon, kam by docházela na terapie
a pravidelné testování. Bylo naplánováno, že testování bude probíhat na
základě náhodného kontaktování matky sociální pracovnicí OSPODu, a že se
matka účastní testování ve stejný den, kdy ji sociální pracovnice osloví.
duben 2013: předběžné opatření, na jehož základě byla Terezie umístěna
do dětského centra, nebylo prodlouženo a nezletilá byla matce vrácena zpět
do péče. Matka splnila stanovené cíle. Spolupráce s Renarkonem zůstala
v platnosti i po propuštění nezletilé.
duben 2013 – červen 2013: matka řádně spolupracovala s OSPOD v měsíci
dubnu. V květnu začala spolupráce upadat. Matka se nedostavovala
na testování, v domácnosti nebývala k zastižení, začaly se objevovat negativní
informace o matce z jejího okolí. V domácnosti matky byly nalezeny dvě
injekční stříkačky. Začátkem června 2013 se matka i s Terezií odstěhovala
neznámo kam. Sociální pracovnice kontaktovala rodinu matky, ale ani rodina
nevěděla, kde se matka nachází. Matka přibližně dvakrát reagovala
na telefon sociální pracovnice, přislíbila, že se dostaví na OSPOD, ale
neučinila tak. Na konci června 2013 kontaktoval kamarád matky sociální
pracovnici s tím, že už několik dnů hlídá Terezii. Místo pobytu matky nebylo
známo a matka nereagovala ani na telefonáty.
Nezletilá byla opět umístěna do dětského centra, a to na základě
předběžného opatření. Matka se po tomto zjištění ihned dostavila na OSPOD.
Uvedla, že kamarád hlídal nezletilou jen několik hodin. Matka působila
unaveně, zanedbaně. Na tvářích měla vyrážky.
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červenec 2013 – březen 2014: s matkou byla opět navázána spolupráce
za účelem znovu navrácení nezletilé do její péče. Matka obviňovala z odebrání
nezletilé ze své péče sociální pracovnici. Sociální pracovnice svolala
případovou konferenci, Za přítomnosti pracovníka organizace pomáhající
drogově závislým, rodičů matky, psychiatra pro dospělé a pracovníků dětského
centra se vytvořil individuální plán ochrany dítěte. Matka si našla práci,
bydlení, spolupracovala s organizací pomáhající drogově závislým, docházela
na terapie a pravidelně navštěvovala nezletilou.
duben 2014: Terezie byla vrácena matce zpět do péče. Nad výchovou Terezy
byl stanoven soudní dohled. Sociální pracovnice vykonávala neočekávaná
sociální šetření u matky přibližně 1x za 14 dní. Matka se každý týden
podrobovala testování na návykové látky. Interval sociálních šetření
se postupně prodlužoval, stejně tak výzva k testování.
Shrnutí:
Již na samém počátku kazuistiky je uvedeno, že nezletilá byla po porodu
umístěna do dětského centra z důvodu přítomnosti pervitinu v těle. Ze své
praxe však vím, že toto není důvodem pro odebrání dítěte. V minulých letech
se ale takto postupovalo běžně. Pokud bylo dítě po porodu pozitivní na
návykové látky, bylo matce odebráno. Zda to bylo správně či ne, je těžké
posoudit. Z jedné strany se dá říci, že matka může získat větší motivaci
pro léčení a omezení užívání návykových látek. Z druhé stránky je blízký
kontakt s matkou po narození dítěte velmi důležitý a nenahraditelný. V případě,
že sociální pracovnice vyhodnotí situaci dítěte tak, že je zapotřebí dítě z péče
matky odebrat, měla by kontaktovat bližší i širší příbuzenstvo, seznámit je
se situací a zjistit, zda by někdo z rodiny neprojevil zájem o péči o dítě. Pokud
podává sociální pracovnice návrh k soudu na odebrání dítěte z rodiny, měl by
tento návrh obsahovat sdělení, že buďto není v okolí nezletilého dítěte nikdo
z blízké rodiny, kdo by péči o ni převzal nebo, že matka sice příbuzné má, ale
tito neprojevili zájem o péči o nezletilou. Rodina Terezy nechtěla péči převzít
z důvodu péče o starší sestru Terezy.
Sociální pracovnice prováděla opakované šetření v bydlišti matky, ale
neúspěšně. V těchto případech má pracovník OSPODu několik možností. Může
matku kontaktovat telefonicky nebo matku vyzvat písemně s tím, aby
se dostavila na Magistrát města Frýdku-Místku, popř. může kontaktovat
rodinu.
Když se sociální pracovnici podařilo matku doma zastihnout, všimla
si v místnosti na stole injekčních stříkaček. Rozhovor s matkou by měl probíhat
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v tomto případě direktivní formou. Matce se má připomenout, co může
způsobit její nespolupráce a opětovné užívání drog. Někdy stojí sociální
pracovnice před otázkou, zda s matkou hovořit dle Rogersovského vedení
rozhovoru či direktivně, rázně. Některým sociálním pracovnicím může činit
potíže hovořit s klienty direktivně. Musí si však uvědomit, že v tomto případě
jde o ohrožení dítěte, které se mohlo o injekční stříkačku zranit. Tady by dle
mého názoru klidný, naslouchající rozhovor nebyl vhodný.
Po zjištění, že byla Terezie umístěna do dětského centra se matka dostavila
na OSPOD za účelem řešení situace. Sociální pracovnice využila možnosti
svolání případové konference, kde se diskutovalo o dalším postupu. Matka sice
aktivně spolupracovala, ale byla negativně nastavena proti sociální pracovnici.
Vinila ji za to, že odebrání dcery nemělo dostatečný motiv, a to
i přesto, že přiznala, že opětovně užívala návykové látky. V těchto situacích
mají sociální pracovnice ztíženou pozici, neboť při negativním nastavení
klienta vůči sociální pracovnici se stanovené cíle plní hůře.
Matka měla velkou podporu ve své rodině, která jí pomohla
s vyřízením nového bydlení. Klientkám, které pomoc v rodině nemají, může
sociální pracovnice doporučit návštěvu Oddělení sociální práce s rodinou
a nezaměstnanými. Na tomto oddělení matce mohou pomoci nejen
s hledáním nového bydlení, ale také s vyřízením sociálních dávek. Potíže
u těchto klientek je, že nemají na zaplacení kauce za nájem. Bydlení je proto
možné na ubytovnách, kde sice kauce nejsou zapotřebí, ale bydlení je zde
pro děti nevyhovující. Matkám ale často nic jiného nezbývá, než využít alespoň
dočasně možnosti tohoto ubytování. V posledním roce se podařilo Magistrátu
města Frýdku-Místku několika rodinám vyřídit finanční příspěvek na bydlení
od Nadace Agrofert.
V současnosti sociální pracovnice provádí šetření v domácnosti matky
přibližně jedenkrát až dvakrát za dva měsíce a dvakrát ročně žádá o zprávu
Mateřskou školu, kterou Terezie navštěvuje. Mimo to zjišťuje pověst v bydlišti
matky. V rodině je momentálně situace stabilní.

4.7.2 Kazuistika č. 2
Tobiáš, 9 let
Osobní anamnéza:
Tobiáš se narodil rodičům, kteří byli závislí na pervitinu. Na jeho
zdravotním stavu se užívání návykových látek neprojevilo.
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Již od svého narození často pobýval u svých prarodičů, rodičů otce. I přesto,
že si k prarodičům vytvořil silnou citovou vazbu, po rodičích tesknil. To se
stávalo v době, kdy se rodiče buďto léčili nebo znovu propadli pervitinu.
Tobiáš je nyní svěřen do péče prarodičů. Navštěvuje základní školu.
Je hodnocen jako výborný žák. S rodiči je v občasném kontaktu.
Rodinná anamnéza:
Rodiče spolu udržovali dlouhodobý vztah již před narozením Tobiáše.
Chlapec nemá jiné sourozence. Rodiče se společně opakovaně pokoušeli léčit.
Poprvé, když matka zjistila, že je těhotná. V té době už ovšem probíhalo soudní
řízení, ve kterém byla matka obviněna pro trestný čin křivé výpovědi a pro
trestný čin neoprávněné výroby a držení omamných a psychotropních látek.
Matka byla odsouzena na čtyři roky nepodmíněně. Nezletilý měl v té době
jeden rok, ve věznici měl být s matkou. Matka již určitou dobu abstinovala,
plánovala vést řádný život. Napsala svůj příběh prezidentovi republiky, který
matce následně udělil milost.
Rodiče si našli pronájem bytu, kde žili společně s Tobiášem. Asi po půl roce
začali rodiče opět užívat návykové látky. Přišli o bydlení a nastěhovali se
k rodičům otce. Často pobývali mimo domácnost. O nezletilého pečovala
babička. Několikrát se stalo, že babička nemohla do práce, protože rodiče
nebyli několik dní doma. Po návratu domů byli zanedbaní a unavení. Prospali
několik dní. Matka se rozhodla, že se půjde léčit. Léčba trvala osm měsíců,
otec se v té době také léčil, ovšem ambulantně. Otec si našel práci, nové
bydlení a odstěhoval se i s nezletilým od svých rodičů. Následně podal návrh
k soudu na svěření Tobiáše do své péče. Po návratu matky z léčení se rodiče
dohodli, že pro nezletilého bude nejlepší, když budou žít jako rodina. Otec svůj
návrh vzal zpět.
Asi po roce rodiče znovu propadli návykovým látkám. Otec byl u prarodičů
v domácnosti hledán různými lidmi, kterým dlužil peníze. Rodiče následně
předali Tobiáše prarodičům a tito si podali návrh na svěření nezletilého
do jejich péče. Jejich návrhu bylo vyhověno.
Matka i otec Tobiáše občas navštěvovali. Matka mu vždy slibovala, že za
ním přijde nebo mu zatelefonuje. Své sliby z velké části nesplnila. Chlapec
kvůli tomu velmi tesknil. Se situací se však dokázal vypořádat. Prarodičům při
jedné z her sdělil, že mu není po mamince ani tatínkovi smutno, neboť je má
stále u sebe, v srdíčku.
Otec má ještě bratra, ale tento žije v zahraničí. Rodina matky o Tobiáše
zájem neprojevovala.

49

Sociální anamnéza
Tobiáš střídavě bydlel v pronájmech s rodiči nebo u babičky s dědou. Byl
přítomen opakovanému soužití a rozchodů rodičů. Vnímal změny jejich
chování.
V době abstinence o něj rodiče projevovali zájem a dokázali mu vytvořit
stabilní prostředí. Toto však nikdy netrvalo dlouhou dobu a nezletilý byl
svědkem jejich opakovaného selhání.
Nezletilý nyní vyrůstá ve stabilním prostředí u svých prarodičů. Po
materiální i citové stránce je zajištěn velmi dobře. Otec se znovu podrobil léčbě
a rozhodl se odjet pracovat do zahraničí. S Tobiášem je v kontaktu přes sociální
síť. Matka se přestěhovala do Brna, kde si našla práci i bydlení. S Tobiášem se
vídá jedenkrát v měsíci na celý víkend.
Popis jednotlivých kroků sociální pracovnice:
květen 2009: z důvodu užívání návykových látek rodičů a odsouzení matky
k trestu odnětí svobody započal OSPOD spolupráci s rodinou. Matka byla
umístěna ve věznici v Ostravě, kde požádala o umístění do věznice pro matky
s dětmi ve Světlé nad Sázavou. Nezletilý žil společně s otcem v bydlišti
prarodičů. Otec se podroboval léčení. Sociální práce zde byla minimální. Dítě
nebylo nijak ohroženo. Otec se léčil a byl s nezletilým v kontaktu.
září 2009: matka obdržela milost prezidenta a byla propuštěna z vězení.
S otcem si pronajali byt, kam se společně s nezletilým nastěhovali. Sociální
pracovnice domácnost navštěvovala přibližně jedenkrát za měsíc. S rodiči byl
vytvořen individuální plán ochrany dítěte. Hlavním cílem byla abstinence,
spolupráce s organizací zabývající se drogovou problematikou a testování na
návykové látky.
březen 2010 - listopad 2010: během sociálního šetření si sociální
pracovnice všimla zvláštního chování matky. Měla rozšířené zornice, překotně
hovořila a domácnost působila zanedbaně. Nezletilý byl v době šetření
u babičky, otec pravděpodobně v práci. Matka byla vyzvána, aby se téhož dne
podrobila testování na návykové látky. Matka odmítla s tím, že nemůže, neboť
má menstruaci.
Sociální šetření bylo znovu provedeno za týden, v domácnosti nebyl nikdo
zastižen. Od sousedů bylo zjištěno, že rodina zde již nebydlí. Odstěhovali se.
K pověsti rodiny sousedé uvedli, že domácnost navštěvovali lidé vypadající
jako uživatelé návykových látek.
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Telefonickým hovorem s matkou otce, sociální pracovnice zjistila, že rodiče
i s nezletilým bydlí v domácnosti prarodičů. Bylo domluveno, že u nich bude
provedeno sociální šetření.
Během sociálního šetření u prarodičů babička sdělila, že má podezření, že
rodiče opět užívají návykové látky. Chodí často přes noc pryč z domu.
Sociální pracovnice se pokoušela s rodiči kontaktovat, ale buď nebyli během
sociálního šetření doma nebo spali. Vzhledem k dané situaci podala sociální
pracovnice k okresnímu soudu podnět na vyslovení výchovného opatření. 39
Nad výchovou Tobiáše byl stanoven soudní dohled, s tím, že se oba rodiče
půjdou léčit.
leden 2011 - září 2011: matka se rozhodla pro léčení ústavní formou. Otec
ústavní léčení odmítl. Léčil se ambulantně. Začal pravidelně spolupracovat se
sociální pracovnicí, docházel na testování a terapie. Sociální pracovnice byla
v kontaktu s organizací pomáhající lidem s drogovou problematikou, kteří ji
pravidelně informovali o spolupráci s otcem. Postupem času si otec našel
zaměstnání a následně za pomocí sociální pracovnice i bydlení. Tobiáš začal
chodit do mateřské školy. Otec projevil zájem o podání návrhu k soudu na
svěření Tobiáše do jeho péče. Krátce po podání návrhu
se matka vrátila zpět z léčení. Matka sama navštívila OSPOD, měla zájem
stýkat se se synem. Sociální pracovnice pozvala oba dva rodiče do kanceláře,
kde s nimi bylo hovořeno o další péči o Tobiáše. Otec neměl v úmyslu bránit
matce ve styku s Tobiášem, trval však na jeho svěření do své péče. Matka
neměla podmínky pro péči o syna, souhlasila s jeho péčí u otce.
Při následném šetření v domácnosti otce sociální pracovnice zjistila, že otec
obnovil s matkou soužití a svůj návrh na svěření Tobiáše do své péče vzal zpět.
Sociální pracovnice s oběma rodiči hovořila o opakování situace, kdy
předchozí obnovení soužití vedlo ke znovu užívání drog. Oba rodiče uvedli, že
nyní je situace jiná. Jsou již poučeni, nechtějí přijít o nezletilého. Přislíbili
spolupráci.
říjen 2011 - říjen 2012: sociální pracovnice navštěvovala domácnost
přibližně jedenkrát za měsíc. Pravidelně vyzývala rodiče k testování. Vyžádala
si zprávu z mateřské školy, z organizace pomáhající drogově závislým, zprávu
dětské lékařky, prováděla rozhovory s nezletilým, rodiči i prarodiči.

39 § 13, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
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listopad 2012 - květen 2013: rodiče přestali docházet na testování, uváděli
různé důvody, proč v uvedený termín na testy jít nemohou. Ze zprávy mateřské
školy vyplynulo, že Tobiáš v posledních několika týdnech dochází do školky
nemytý a ve špinavém oblečení. Několikrát se také stalo, že rodiče zapomněli
Tobiáše ze školky vyzvednout a paní učitelka musela rodičům telefonovat.
Během následného sociálního šetření se rodiče netajili tím, že začali drogy
znovu užívat. Uváděli však, že tentokrát mají užívání pod kontrolou a nezletilý
tím netrpí. Sociální pracovnice s rodiči hovořila o informacích ze školky.
Matka uvedla, že se snaží o to, aby se nezletilý oblékal a prováděl ranní
hygienu sám. Učí jej tím samostatnosti. To, že by syna zapomněli ve školce
se dle jejich tvrzení nezakládá na pravdě. Došlo k nedorozumění mezi matkou
a otcem. Matka si myslela, že syna vyzvedne otec a otec se domníval,
že Tobiáše vyzvedne matka. Oba rodiče stále opakovali, že situaci mají pod
kontrolou, a že nezletilému nic nechybí. Domácnost v době šetření byla
v ucházejícím stavu. Sociální pracovnice požadovala ukázat potraviny, které
rodina má. Ve většině případů jich byl zaznamenán dostatek.
Sociální pracovnice dále kontaktovala prarodiče nezletilého, kteří uvedli, že
rovněž mají podezření, že rodiče opět užívají návykové látky. Babička plakala,
řekla, že synovi ani matce Tobiáše již neuvěří. Projevila zájem o svěření vnuka
do své péče s tím, že záležitost projedná s manželem.
Sociální pracovnice zároveň kontaktovala organizaci pomáhající drogově
závislým. Pracovnice této organizace uvedla, že rodiče přestali spolupracovat,
na terapie se bez omluvy nedostavují.
Po pár dnech kontaktovala OSPOD babička s tím, že nezletilý
je u nich v domácnosti. Rodiče jej přivezli i s jeho osobními věcmi. Babička
uvedla, že je Tobiáš v pořádku, domnívá se, že je u babičky jen na prázdniny.
Prarodiče jsou však rozhodnuti podat návrh na svěření vnuka do své péče.
Sociální pracovnice si s prarodiči dohodla schůzku, kde jim poskytla
poradenství ohledně podání návrhu.
Následně sociální pracovnice navštívila rodiče. Domácnost působila značně
zanedbaně. Všude byl nepořádek. Oba rodiče uvedli, že bude pro Tobiáše
nejlepší, když bude vyrůstat s prarodiči.
Na základě rozhodnutí soudu byl Tobiáš svěřen do péče prarodičů.
Shrnutí:
Rodiče dostali několikrát šanci, aby svůj život změnili a mohli řádně
pečovat o syna. I přesto, že po každé léčbě byla snaha o vedení běžného života,
vždy nastal zlom, kdy se k užívání navrátili zpět. Sociální pracovnice využila
svých dostupných možností při práci s rodinou. Byl s ní vypracován
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individuální plán ochrany dítěte, rodiče navázali spolupráci s organizací
zabývající se drogově závislými, bylo prováděno sociální šetření v rodině či
zjišťována pověst rodiny.
Domnívám se, že situace jako je tato stojí za zastavení a zamyšlení.
OSPOD se mimo jiné řídí zákonem č. 359/1999 Sb., kde se v § 5 tohoto zákona
uvádí, že předním hlediskem OSPODu je zájem a blaho dítěte. V tomto případě
cítím, že OSPOD jednal v rozporu s tímto zákonem, neboť zvláště blaho dítěte
zde bylo narušeno. Nevidím blaho dítěte v tom, že rodiče v dítěti opakovaně
vyvolají naději a následně ho opakovaně zklamávají. V této kazuistice bylo
zjevné, že dítě si již uvědomuje, co se doma dělo. Domnívám se, že chování
rodičů muselo Tobiáše poznamenat a že by na místě byla psychologická pomoc.
Pro děti je vytvoření důvěry a vazby k rodičům velice důležité pro celý další
život. Na druhou stranu nutno říci, že § 5 zmíněného zákona také uvádí, že
dalším předním hlediskem OSPODu je ochrana rodičovství a rodiny. Tím se
vysvětluje, proč se rodičům dávají opakované šance. Nicméně, v rozhovorech
jedna z respondentek uvedla správně: „...matka musí chtít. To je to
nejdůležitější. Já kdybych chtěla sebevíc, nepomůže mi to, když nebude chtít
ona.“ (Respondentka č.4)
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Závěr
Má práce se zabývala možnostmi práce OSPODu Frýdku-Místku
s drogově závislými matkami. Cílem bylo zjistit, jaké jsou postupy a praxe
s touto cílovou skupinou a jaká je spolupráce s organizacemi zabývajícími se
drogovou problematikou.
V teoretické části jsem představila sociálně-právní ochranu dětí obecně
a zároveň sociálně-právní ochranu dětí ve Frýdku-Místku. Čerpala jsem
z různých materiálů a poskytla informace týkající se drogové problematiky, kdy
jsem se zaměřila na drogu pervitin, kterou matky ve Frýdku-Místku užívají
nejvíce. Uvedla jsem dvě organizace, které sídlí ve Frýdku-Místku a zabývají
se drogovou problematikou. Již v teoretické části byly zmíněny problémy
ve spolupráci s některými organizacemi.
V praktické části jsem pomocí kvalitativního výzkumu zprostředkovala
pohled jednotlivých sociálních pracovnic na danou problematiku. Výsledky, jež
jsou velmi zajímavé, jsou uvedeny ve shrnutí výzkumu. Kromě zjištění, že
s některými organizacemi je spolupráce horší, vyšlo najevo, že na OSPODu
ve Frýdku-Místku funguje mezi kolegyněmi vzájemná podpora a pomoc na
pracovišti.
Dle mého názoru možné řešení dobré spolupráce mezi OSPODem
a dalšími organizacemi nespočívá pouze v kvalitní komunikaci těchto institucí,
ale jednou z cest by mohla být dostatečná osvěta týkající se OSPODu. Mnoho
lidí má zkreslené či nedostatečné informace ohledně této práce a objevují se
nepravdivé domněnky a představy. Příčinou jsou senzacechtivá média
a nemožnost OSPODu bránit se z důvodu legislativně zakotvené mlčenlivosti.
Pokud by veřejnost znala práci OSPODu, mohlo by to být přínosem i pro
drogově závislé matky. Ty by mohly zkusit pomoc hledat přímo na OSPODu
nebo by alespoň věděly, že není prioritním zájmem OSPODu odebrat dítě
z rodiny, ale že existují i jiné varianty pro řešení problémů.
Domnívám se, že cíl mé práce byl splněn. Podařilo se mi představit práci
OSPODu s drogově závislými matkami i jejich možnosti. Zároveň věřím, že
má práce poskytla alespoň první krok k potřebné osvětě o sociálně-právní
ochraně dětí.
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Přílohy
Příloha č. 1: Standard kvality č. 4 – Personální zabezpečení výkonu
OSPOD, In vnitřní směrnice OSPOD Frýdek-Místek
4a
Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační
struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily
jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní
ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.

Cíle kritéria:
 Sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem
zaměstnanců tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem
č. 359/1999 Sb.
 Pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu a ve vnitřních
předpisech určen počet pracovních míst pro výkon sociálně-právní
ochrany
 Pracoviště má zpracované profily zaměstnanců vykonávajících
sociálně-právní ochranu
 Pracovní profily poskytují cílové skupině, institucím i veřejnosti
informaci o popisu pracovní pozice a vykonávané práci zaměstnanců
agendy sociálně-právní ochrany
Pracoviště disponuje jedna třiceti zaměstnanci s plným úvazkem, kteří zajišťují
řádný výkon sociálně-právní ochrany dětí v celém správním obvodu.
Z celkového počtu třiceti zaměstnanců jsou dva zaměstnanci vedoucími
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociálního poradenství pro
mládež.
Pozici kurátora pro mládež na oddělení sociálního poradenství pro mládež
vykonává sedm pracovníků. Pozici terénního sociálního pracovníka na
oddělení sociálně-právní ochrany dětí vykonává celkem dvacet dva pracovníků,
z nichž pět pracovníků vykonává agendu náhradní rodinné péče.
Obě oddělení jsou začleněny do organizační struktury Magistrátu města
Frýdku -Místku.
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Pracovní profil zaměstnanců s ohledem na jejich specializaci při výkonu
sociálně-právní ochrany dětí je v souladu s předpisy upravující pracovně-právní
vztahy a z dalších předpisů (např. zákon o obcích, zákoník práce, zákon
na ochranu osobních údajů, aj.) a je s nimi v souladu.
Pracovní náplně a profily zaměstnanců se mění v závislosti na změnách
zákona. Změny v činnostech zaměstnance se tak promítají do změn v pracovní
náplni i pracovním profilu.
4b
Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálněprávní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu
sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost
výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu
sociálně-právní ochrany.
Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob
do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním
obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.
Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému
zapojení do práce s klienty.
Cíle kritéria: stejně všem dětem z celého správního obvodu. Budova úřadu je
v rámci města Frýdek-Místek a jeho příměstských částí dostupná
prostřednictvím městské hromadné dopravy a z ostatních obcí dopravu
zajišťuje meziměstská autobusová a vlaková doprava. Při vstupu do budovy
z ul. Politických obětí získá občan informace o orgánu sociálně-právní ochrany
dětí prostřednictvím informačních tabulí, nebo pracovníka vstupních informací
na recepci úřadu. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se nachází ve druhém
a třetím patře budovy. Část kanceláří má bezbariérový přístup, pracovníci
ostatních kanceláří mohou k jednání s handicapovaným klientem využít
místnost č. 336 (zasedací místnost), která se nachází ve třetím patře.
Pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí má správní obvod rozčleněn dle
ulic. Všichni zaměstnanci jsou s tímto rozdělením obeznámeni. Dveře kanceláří
jsou označeny číslem kanceláře, jménem zaměstnance a rozpisem ulic
správního obvodu, který mu je přidělen.
V případě, že zaměstnanec, kterému byla přidělena určitá část správního
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obvodu, je z důvodu krátkodobé či dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti
nedostupný, je na dveřích umístěn údaj o jeho nepřítomnosti s uvedením
kontaktu na zastupujícího zaměstnance, tj. číslo kanceláře. Zastupujícího
zaměstnance určí vedoucí oddělení. Klient přichází za zastupujícím
zaměstnancem, který s ním řeší jeho situaci. Zastupující zaměstnanec poté
předá zastupovanému po jeho návratu případ zpět, včetně všech potřebných
informací o dosavadním postupu a již učiněných krocích.
Pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje sociálně-právní
ochranu bez časové prodlevy. Zaměstnanci jsou schopni se dopravit do všech
míst území správního obvodu v přiměřeném časovém horizontu, který
odpovídá povaze a potřebám řešeného případu, a to prostřednictvím
referentských vozidel a městské hromadné dopravy.
V akutních případech, vyžaduje-li to zájem klienta, mají zaměstnanci možnost
navštívit jakékoliv místo správního obvodu bezodkladně. Za tímto účelem má
orgán sociálně-právní ochrany dětí k dispozici referentské vozidlo, jehož
způsob používání je upraven vnitřním předpisem MMFM QS-63-05.
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Příloha č. 2: Standard č. 1, Místní a časová dostupnost, In vnitřní
směrnice OSPOD Frýdek-Místek
1a
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje účinné poskytování
sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého
správního obvodu.

Cíle kritéria:
 Poskytování stejného rozsahu sociálně-právní ochrany na celém území
správního obvodu
 Zastupitelnost každého zaměstnance
 Zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě
Sídlem pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí je Magistrát města
Frýdek-Místek, ul. Palackého 115. Správním obvodem pro výkon
sociálně-právní ochrany dětí v rámci přenesené působnosti jsou obce - Baška,
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice,
Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy,
Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty,
Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderná, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště,
Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty,
Žabeň, Žermanice.
Potřebné ochrany ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí se dostává
stejně všem dětem z celého správního obvodu. Budova úřadu je v rámci města
Frýdek-Místek a jeho příměstských částí dostupná prostřednictvím městské
hromadné dopravy a z ostatních obcí dopravu zajišťuje meziměstská
autobusová a vlaková doprava. Při vstupu do budovy z ul. Politických obětí
získá občan informace o orgánu sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím
informačních tabulí, nebo pracovníka vstupních informací na recepci úřadu.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se nachází ve druhém a třetím patře
budovy. Část kanceláří má bezbariérový přístup, pracovníci ostatních kanceláří
mohou k jednání s handicapovaným klientem využít místnost č. 336 (zasedací
místnost), která se nachází ve třetím patře.
Pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí má správní obvod rozčleněn dle
ulic. Všichni zaměstnanci jsou s tímto rozdělením obeznámeni. Dveře kanceláří
jsou označeny číslem kanceláře, jménem zaměstnance a rozpisem ulic
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správního obvodu, který mu je přidělen.
V případě, že zaměstnanec, kterému byla přidělena určitá část správního
obvodu, je z důvodu krátkodobé či dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti
nedostupný, je na dveřích umístěn údaj o jeho nepřítomnosti s uvedením
kontaktu na zastupujícího zaměstnance, tj. číslo kanceláře. Zastupujícího
zaměstnance určí vedoucí oddělení. Klient přichází za zastupujícím
zaměstnancem, který s ním řeší jeho situaci. Zastupující zaměstnanec poté
předá zastupovanému po jeho návratu případ zpět, včetně všech potřebných
informací o dosavadním postupu a již učiněných krocích.
Pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje sociálně-právní
ochranu bez časové prodlevy. Zaměstnanci jsou schopni se dopravit do všech
míst území správního obvodu v přiměřeném časovém horizontu, který
odpovídá povaze a potřebám řešeného případu, a to prostřednictvím
referentských vozidel a městské hromadné dopravy.
V akutních případech, vyžaduje-li to zájem klienta, mají zaměstnanci možnost
navštívit jakékoliv místo správního obvodu bezodkladně. Za tímto účelem má
orgán sociálně-právní ochrany dětí k dispozici referentské vozidlo, jehož
způsob používání je upraven vnitřním předpisem MMFM QS-63-05.
1b
Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob,
jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována
nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina). Osobní
výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo
pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá
pracovní pohotovost.

Cíle kritéria:
 Přizpůsobení výkonu sociálně-právní ochrany potřebám cílové skupiny
 Plné časové pokrytí výkonu sociálně-právní ochrany a časová
flexibilita zaměstnanců
 Optimální dostupnost zaměstnanců v rámci výkonu sociálně-právní
ochrany
 Soulad výkonu činnost se zákoníkem práce

62

Pracovní doba zaměstnanců je přizpůsobena potřebám osob, na něž se
zaměřuje, zejména rodinám a dětem. Proto výkon sociálně-právní ochrany
probíhá i mimo stanovené úřední hodiny na úřadě (po domluvě se
zaměstnancem) a zejména v terénu. Zaměstnanci jsou při výkonu
sociálně-právní ochrany časově flexibilní a zajišťují službu ve vztahu
k potřebám klientů, zejména dětí. Sociální šetření v terénu proto probíhají
i v rámci odpoledních hodin. Sociální šetření v rámci školního vyučování dítěte
probíhají pouze v nezbytných případech apod. Flexibilita zaměstnanců je
zajišťována systémem pružné pracovní doby, kterou si mohou zaměstnanci
v rámci možností dle potřeby přizpůsobit tak, aby co nejvíce vyhověli potřebám
klientů. Pracovní doba zaměstnanců úřadu je blíže upravena v interním
dokumentu Pracovní řád účinný od 1. 7. 2007.
Pracoviště má stanovenou pracovní dobu. Její rozvržení je upraveno
v pracovním řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. V tomto čase jsou
zaměstnanci pro klienty dostupní a v rámci výkonu práce poskytují dětem
sociálně-právní ochranu. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin
týdně. Úřední hodiny magistrátu jsou stanoveny na pondělí, středu a čtvrtek.
Informace o úředních dnech a hodinách jsou dostupné všem klientům buď
přímo na vstupních dveřích do úřadu či na webových stránkách Magistrátu
města www.frydekmistek.cz, v sekci „Občan“, „Úřední hodiny, kontakty“.
Informace poskytne také osobně či telefonicky (tel.: 558 609 444) pracovník
pro vstupní informace, které se nacházejí v přízemí budovy magistrátu. V této
době je většina zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí klientům k dispozici
v budově úřadu. V případě, že se příslušný zaměstnanec účastní jiných
pracovních povinností (např. práce v terénu), tzn., že jeho nepřítomnost je
odůvodněna, je vždy zajištěn zástup jiným zaměstnancem a na dveřích
kanceláře je vyvěšena cedulka s číslem kanceláře zajišťující zástup. Zástup
jiným zaměstnancem je stejným způsobem zajištěna i v případě nepřítomnosti
z důvodu nemoci či čerpání dovolené. Neúřední dny, tj. úterý a pátek, jsou
určeny zejména pro zpracování administrativy, šetření, konzultace. Osobní
jednání v těchto dnech je možné uskutečnit po domluvě s klientem.
Zaměstnanci jsou klientům dostupní také prostřednictvím mobilního telefonu.
Úřední dny a hodiny
Pondělí
8:00 – 17:00
Středa
8:00 – 17:00
Čtvrtek
13:00 – 15:00
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Čas mimo stanovenou pracovní dobu je pokryt pracovní pohotovostí, která
bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu. Jedná se o dobu, kdy je
určitý zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce. Zajištění takového
zaměstnance znamená, že souhlasí s výkonem sociálně-právní ochrany
v mimopracovní době v konkrétním časovém období. Takový zaměstnanec má
uzavřenou se zaměstnavatelem dohody o výkonu pracovní pohotovosti.
Pohotovost je vykonávána v týdenních cyklech od pondělí do následujícího
pondělí, v době mimo pracovní dobu. Vedoucí oddělení sociálně-právní
ochrany dětí vypracovává seznam konkrétních zaměstnanců, kteří souhlasí
s výkonem pracovní pohotovosti za daných podmínek a každému z nich přiřadí
konkrétní termín výkonu pracovní pohotovosti. Přehled o výkonu pracovní
pohotovosti je k dispozici zaměstnancům na nástěnce ve spisovně. V případě,
že určený zaměstnanec nemůže pracovní pohotovost vykonávat, nejdříve
se pokusí zajistit náhradního zaměstnance a sdělí tuto skutečnost vedoucímu
oddělení. Za zajištění zaměstnance k výkonu pohotovostní služby je odpovědný
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Pracovní pohotovost je předávána vždy v pondělí v dopoledních hodinách
dalšímu zaměstnanci, který je dle rozpisu služeb na řadě. V případě
neschopnosti zaměstnance sloužit pohotovost jsou zajištěny zástupy jiných
zaměstnanců zařazených do týmu pracovní pohotovosti. Zaměstnanci
zabezpečující nepřetržitou pracovní pohotovost je k dispozici notebook
s internetovým připojením a přístupem do Systému včasné intervence.
Informace z výkonu pohotovosti jsou zaznamenány do spisové dokumentace
v souladu se směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21 o vedení spisové
dokumentace. Záznam o výkonu v rámci pracovní pohotovosti se předá
zaměstnanci (dle terénu), který je dál kompetentní k případnému dalšímu řešení
situace dítěte. Kopie záznamu o výkonu pohotovostní služby se předá vedoucí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň do rozpisu zaměstnanců
zajišťujících pracovní pohotovost (nástěnka ve spisovně) zaměstnanec zapíše
dobu zásahu pracovní pohotovosti. Evidenci pracovní pohotovosti za daný
měsíc zaměstnanec předloží nejpozději poslední pracovní den v měsíci
sekretářce vedoucího odboru. Výkon pohotovosti je hrazen ze státní účelové
dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí.
Zaměstnanec v době pracovní pohotovosti používá mobilní telefon, jehož číslo
má k dispozici Policie České republiky, Městská policie a Nemocnice
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Frýdek-Místek. Pracovní cesta v době pracovní pohotovosti je upravena
vnitřním předpisem MMFM QS-63-11. V době výkonu pohotovosti se službu
konající zaměstnanci zabývají pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu
(ohrožení života dítěte, účast u neodkladného úkonu dle trestního řádu aj.).
Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných
a bezodkladných úkonů. Zde je patrný rozdíl mezi poskytováním
sociálně-právní ochrany v pracovní době a v době pohotovosti. V době
pracovní doby je sociálně-právní ochrana poskytována v celém rozsahu.
Veškeré zajištění provozu je řešeno v souladu se zákoníkem práce.
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Příloha č. 3: Dohoda o účasti v programu
Smluvní strany:
Renarkon, o.p.s.
Kontaktní a poradenské centrum
Frýdek-Místek
a
Magistrát města Frýdku-Místku
OSPOD Frýdek-Místek
a
klient ….............
uzavírají následující dohodu
I.
Forma a rozsah programu
Program se bude vykonávat formou konzultací v zařízení Kontaktní
a poradenské centrum RENARKON ve Frýdku-Místku, v rozsahu 3 měsíců
pravidelně každý týden.
II.
Pravidla programu
Aktivně se podílet na programu. Plnit zadané domácí aktivizační úkoly.
Do programu se dostavovat ve stanoveném termínu. V případě závažného
důvodu se telefonicky omluvit den předem.
Zákaz fyzické i verbální agrese.
Nechodit do programu pod vlivem alkoholu a návykových látek.
III.
Postupy při jejich nedodržení
Aktivně se podílet na programu – klient nespolupracuje, neplní zadané domácí
úkoly, na konzultacích je pasivní – pracovník klienta upozorní, že tímto
jednáním porušuje pravidla programu a vysvětlí mu, že pokud bude i nadále
odmítat spolupráci, bude z programu vyloučen. V případě, že pracovník klienta
na toto jednání upozorní, zapíše toto do klientovy dokumentace. Snahou
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pracovníka je v průběhu programu klienta motivovat k aktivní spolupráci.
K vyloučení z programu dochází až v případě, že pracovník vyčerpal veškeré
možnosti, jak posílit klientovu motivaci program řádně ukončit nebo v případě,
že klient toto pravidlo porušuje opakovaně.
Opakované nedodržení pravidel spojených s agresí – klient je upozorněn,
že porušuje pravidla programu a při nezdržení se takového jednání bude
z programu vyloučen. V případě fyzické agrese je klient vyloučen ihned.
Nedostavení se bez omluvy ze strany klienta na sjednanou schůzku
a nereagování na ústní či písemnou výzvu – v případě závažného důvodu má
klient možnost telefonicky se omluvit nejpozději den předem. Pokud se klient
1x nedostaví bez omluvy, je pracovníkem vyzván telefonicky, aby tak
v nejbližším termínu učinil. Pokud se nedostaví v telefonicky sjednaném
termínu, bez řádné omluvy, je vyzván písemně. Pokud také na tuto výzvu klient
nebude reagovat, bude z programu vyloučen. Za závažný důvod je považována
nemoc klienta, klient donese potvrzení od lékaře.
Klient přijde na setkání pod vlivem jakékoliv drogy či alkoholu – pokud je
klient zjevně intoxikován pří příchodu na konzultaci (potácí se, je cítit zápach
alkoholu, mluví nesrozumitelně či scestně, jeví další známky akutní intoxikace
či opilosti), konzultace neprobíhá, klientovi je dán náhradní termín konzultace
a situace je s ním na další konzultaci probrána. Při opakovaném porušení
tohoto pravidla, je z programu vyloučen.
IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
Klient se zavazuje dodržovat pravidla organizace poskytovatele.
Klient souhlasí, že pracovník bude zástupci OSPODu poskytovat informace
o průběhu programu, včetně informací o docházce klienta a jeho aktivním
zapojení do procesu a výsledku týkajícího se naplnění hlavního cíle programu.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi psychosociální poradenství
a pomoc, které jsou součástí programu. Informovat klienta o pravidlech účasti
na daném programu a o možnosti jeho změny či způsobech ukončení. O práci
s klientem vést písemnou dokumentaci.
Zástupce OSPODu se zavazuje informovat klienta o dalších postupech
při vyloučení z programu z důvodu nedodržení pravidel programu.
V.
Tématické zaměření programu
Program bude směřovat k naplnění tohoto osobního cíle klienta:
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Abstinence od návykových látek
- metody: motivační rozhovory, prevence relapsu, psychoterapie, namátkové
testování
VI.
Způsoby ukončení programu
Ze strany klienta – klient má možnost ukončit dohodu kdykoliv během
spolupráce, o svých důvodech ukončení programu vyrozumí písemně
poskytovatele programu.
Ze strany poskytovatele programu:
a) Naplnění cíle kontraktu – v případě, že byly naplněny osobní cíle klienta,
je program řádně ukončen. Před ukončením programu klient vyplňuje evaluační
dotazník a o ukončení programu pracovník informuje zástupce OSPODu
a poskytne zprávu o výsledku programu.
b) Porušení pravidel programu – za porušování pravidel je klient vyloučen
z programu, viz postupy při nedodržování pravidel.
O ukončení programu je vždy informován zástupce OSPODu. V případě
ukončení programu z důvodu b) je klientovi dána možnost odvolání se proti
rozhodnutí pracovníka.
VII.
Změna dohody
Dohodu lze měnit na žádost klienta pouze v bodě V. této dohody. Tato změna je
zaznamenána v dodatku dohody.
Ze strany pracovníka lze dohodu měnit, avšak pouze v bodě II., a to jen rozsah
programu, v případě, že pracovník zjistí, že program v tomto rozsahu neplní
svůj účel. O této změně je informován zástupce OSPODu, klient s touto
změnou musí souhlasit. Tato změna je zaznamenána v dodatku dohody.
Dohodu lze měnit pouze písemně.
VIII.
Další ustanovení
Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, každá strana obdrží jeden
exemplář. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, přičemž její platnost zaniká
okamžikem ukončení programu ze strany poskytovatele či klienta a převzetím
zprávy o výsledcích programu kurátorem.
Smluvní strany prohlašují, že dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
a že dohodu neuzavřeli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek.
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Smluvní strany prohlašují, že dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
Renarkon o.p.s., Frýdek-Místek ….............................
Magistrát města Frýdku-Místku, za OSPOD …...............................
Klient …..................................
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Příloha č. 4: Informovaný souhlas pro účastníky výzkumu
Byla jsem seznámena s podmínkami, cílem a obsahem výzkumu v rámci
bakalářské práce Kariny Stopkové s názvem „Možnosti OSPOD Frýdek-Místek
v práci s drogově závislými matkami. “
Souhlasím s účastí na tomto výzkumu a s tím, aby materiál, který jí poskytnu,
mohla použít za účelem sepsání bakalářské práce.
Souhlasím se způsobem, jakým bude zachována má identita během výzkumu
i po jeho skončení.
Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru s výzkumníkem a také s analýzou
výsledného zvukového záznamu a jeho přepisu.
Rozumím tomu, že mohu odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku nebo
kdykoliv rozhovor ukončit.
Rozumím tomu, že mohu z tohoto výzkumného projektu vystoupit i po poskytnutí
rozhovoru,
a to do sedmi dnů.

Jméno a příjmení:
Datum a podpis:
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Příloha č. 5: Otázky k rozhovoru:
Výzkumná otázka:
Jakým způsobem pracují sociální pracovnice OSPODu Frýdku-Místku
s drogově závislými matkami a jaké mají pro svoji práci podmínky a možnosti
spolupráce s dalšími odborníky a institucemi?
1. S kolika spisy pracujete a kolik z nich zahrnuje práci s drogově závislými
matkami?
- máte dostatek časového prostoru pro práci s těmito matkami?
2. Jaký je váš postup při práci s drogově závislými matkami?
- postupujete podle nějaké metodiky? Které?
- pracujete také s rodinnými příslušníky včetně dětí?
- v čem je práce s touto skupinou specifická?
3. Jakou podporu při práci s touto cílovou skupinou čerpáte na vašem
pracovišti?
- využíváte intervize? Supervize? Jinou formu podpory?
4. Uveďte instituce či organizace, se kterými spolupracujete
- jak byste tuto spolupráci charakterizovala?
- v čem vidíte silné a slabé stránky této spolupráce?
- máte dostatek dostupných informací o organizacích, institucích či
fyzických osobách zabývající se drogově závislými lidmi?
5. Co Vám při práci s drogově závislými matkami chybí?
- jak hodnotíte nabídku služeb zabývající se drogovou problematikou ve
Frýdku-Místku?
- co byste potřebovala, aby vaše práce s těmito matkami byla z vašeho
pohledu optimální?

71

