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S OUHRN

SOUHRN
V prùbìhu dubna a záøí 2005 byl proveden prùzkum poradenské èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu a internetu v Èeské republice.

jekty byly kontaktovány a poádány o doplnìní
souboru. Byl vytvoøen soubor 127 subjektù, které
byly zaøazeny do terénního etøení. Informace
poskytlo celkem 121 (95,3 %) subjektù.

Výbìrovým kritériem bylo poskytování této èinnosti buï výhradnì, nebo jako èást svých slueb.

Sbìr dat probìhl prostøednictvím standardizovaných rozhovorù s kompetentními zástupci
a obsahové analýzy poskytnutých dokumentù.
Souèástí projektu bylo vytvoøení databáze telefonních a internetových linek pomoci v oblasti
závislostí; jejich seznam je spolu s kontakty uveden v pøíloze této publikace a databáze je pøístupná v aplikaci mapa pomoci na
www.drogy-info.cz.

Konstrukce výbìrového souboru probìhla v nìkolika krocích. Byla provedena analýza existujících databází na internetu (www.capld.cz,
www.drogy-info.cz, www.kataloglekaru.cz) a telefonních seznamù. Poté byl seznam s ádostí
o revizi a doplnìní zaslán krajským protidrogovým koordinátorùm. Takto identifikované sub-

Analýza dat
Poradenskou èinnost v oblasti závislostí poskytují prostøednictvím telefonu nebo internetu organizace, které lze rozdìlit do dvou skupin. První
skupinu tvoøí subjekty, pro které je telefonické
nebo internetové poradenství hlavní formou
èinnosti. Tyto subjekty se zpravidla orientují na
krizovou intervenci po telefonu èi prostøednictvím internetu a v pøípadì potøeby klienta orientují na specializovaná pracovitì. Do této skupiny patøí linky dùvìry, rùzné specializované linky
pomoci (krizové linky, poradenské linky) a internetové poradny; oblasti závislostí se vìnují parciálnì. Druhou skupinu tvoøí subjekty specializované na drogovou prevenci a léèbu, pro které je
telefonické nebo internetové poradenství jednou
z forem èinnosti.

závislostí jsou zamìøeny jen parciálnì. Nepøetritou telefonickou pomoc 24 hodin dennì poskytuje pøes 20 % dotázaných subjektù. Prostøednictvím rubriky 14120  Zdravotnické sluby Bílých stránek telefonních seznamù propaguje svou èinnost necelých 50 % subjektù.
Pouze cca 25 % subjektù vyuívá pro záznam telefonického hovoru standardizovaný formuláø.
Za rok 2004 má k dispozici statistické údaje
o klientech cca 50 % subjektù; vìtinou se jedná
o poèet hovorù. Informace o obsahu hovorù má
k dispozici pouze necelých 40 % subjektù.

Vìtina subjektù má statut neziskových organizací. Organizace orientují svou poradenskou èinnost pøedevím na mladé lidi a dospìlou populaci. Z hlediska charakteru problémù jsou nejèastìjí cílovou skupinou osoby uívající drogy. Vìtina subjektù má oblastní pùsobnost.

Èinnost je zabezpeèována pøedevím pracovníky
zamìstnanými na plný úvazek; jejich poèty jsou
zpravidla do 5 osob. Asi 40 % subjektù vyuívá
pracovníkù na èásteèný úvazek nebo smluvních
externích pracovníkù. Z hlediska odborného zamìøení zabezpeèují èinnost pøedevím sociální
pracovníci, dále psychologové a pedagogové.
Hlavním zdrojem financování jsou dotace obcí,
krajù a z centrálních fondù.

Kontakt se nejèastìji uskuteèòuje prostøednictvím bìného telefonického spojení, polovina
subjektù nabízí té spojení na mobil. Bezplatné
linky (zaèínající 800) existují jen tøi a na oblast

Více ne 20 % dotázaných subjektù uvedlo, e se
orientuje výhradnì na problematiku závislostí
a u dalích 30 % tvoøí pøevánou èást. Z hlediska
jednotlivých typù drogové závislosti se poraden-
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SOUHRN
ská èinnost týká nejvíce uívání nealkoholových
drog. Alkohol, hrací automaty a kouøení jsou zastoupeny ménì.
Co se týèe obsahu rozhovorù, nejèastìji se jedná
o dotazy rodièù èi rodinných pøísluníkù (Co mají
dìlat, aby dítì nezaèalo brát drogy. Jak mají jednat, kdy jejich pøíbuzný bere drogy a jak se
o tom mohou nezvratnì pøesvìdèit. Co mají dìlat, aby se pøíbuzný závislosti zbavil atd.) Druhou
velmi poèetnou skupinu tvoøí ádosti o pomoc
s vlastní drogovou závislostí, dotazy na monosti
a prùbìh léèby, prosby o její zprostøedkování.
Poskytování poradenské èinnosti prostøednictvím telefonu je v praxi spojeno s øadou problémù. Nejèastìji se jedná o finanèní problémy. Dále je uvádìna nízká úroveò informovanosti
a spolupráce mezi organizacemi v regionu. Není
pøedevím jasný léèebný potenciál rùzných psychiatrických ambulancí a nezdravotnických
preventivních a léèebných zaøízení. Tøetím nosným problémem se zdá být nízká a zkreslená informovanost veøejnosti o zaøízeních drogové
prevence a léèby, pøedpojatost vùèi nim, vyhýbání se návtìvám tìchto zaøízení z dùvodu

obav o ztrátu anonymity (zejména v malých
mìstech).
Pøi poskytování poradenské sluby po telefonu
spolupracuje s konkrétním zaøízením drogové
prevence a léèby v daném regionu cca 40 % subjektù. Pøiblinì 70 % subjektù bylo schopno
uvést telefonní èíslo jiné pomáhající organizace.
V rámci studie byl rovnì proveden rozbor aktuálních potøeb. Nejvíce bylo poadováno zpracovávání a vydávání metodických materiálù v oblasti závislostí. Øada organizací uvádí potøebu
pøednáek, semináøù a kolení.
Prostøednictvím elektronické poty se mohou
klienti na organizace obracet ve více ne 80 %
pøípadù. Prostøednictvím www stránek poskytuje poradenství cca 40 % subjektù. Stránky mají
vìtinou nejen informativní, ale té interaktivní
charakter.
Adresu internetových stránek jiných organizací
pùsobících v poradenské èinnosti v oblasti závislostí bylo schopno uvést necelých 70 % dotázaných subjektù.

Doporuèení

Optimální forma telefonické pomoci v oblasti
závislostí má z hlediska aktuálních potøeb jejích
potenciálních uivatelù následující podobu:
 Telefonický kontakt je obecnì znám, to znamená dobøe propagován, aby informace
o nìm byla maximálnì rozíøená.
 Pomoc je dostupná nepøetritì, v kteroukoliv
denní a noèní dobu a ze vech míst v ÈR.
 Klient se dovolá i tehdy, nemá-li k dispozici
dostatek finanèních prostøedkù.
 Pracovník poskytující telefonickou pomoc je
schopen øeit pøípady osob v nároèných ivotních situacích, tzn. e je kolen v telefonické
krizové intervenci. Má rovnì hluboké znalosti v oblasti prevence a léèby závislostí. K dis-
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pozici má kontakty na zaøízení drogové prevence a léèby v místì bydlitì klienta èi v jeho
irím okolí.
 Zaznamenávány jsou základní údaje o adateli a obsahu jeho poadavku. Tyto údaje jsou
sumarizovány a vyhodnocovány v èasových
úsecích tak, aby bylo moné usuzovat na
trendy v dané oblasti.
Pro zlepení situace v oblasti poradenství po telefonu a internetu v Èeské republice lze doporuèit:
 Vytvoøení bezplatné telefonické linky zaèínající 800, zamìøené výhradnì na problematiku
prevence a léèby závislostí, mající nejen krizový, ale i poradenský charakter. V rámci vìtí

SOUHRN
efektivity èinnosti nemusí být linka vytváøena
jako samostatná instituce, ale pouze jako telefonní èíslo, po jeho volbì jsou volající pøesmìrováni na organizaci, která má v daném
èase slubu. V rámci této linky zavést jednotnou evidenci záznamù o klientech a obsahu
jejich dotazù a jejich pravidelné vyhodnocování. Propagovat existenci linky tak, aby se telefonický kontakt dostal do povìdomí nejirí veøejnosti. Základním pøedpokladem je její
zveøejnìní v úvodní èásti Bílých stránek 
14120 Zdravotnické informace, krizové linky
 telefonních seznamù vech oblastí; tento
krok by mìl být doplnìn dalími formami propagace.
 Prokolení vybraných pracovníkù zaøízení
drogové prevence a léèby v telefonické krizové intervenci a instruktáe pracovníkù stávajících linek pomoci v oblasti závislostí. ádoucí by bylo rovnì zavést nebo sjednotit alespoò minimální standardizovaný záznam
telefonického hovoru s adatelem o pomoc
a jeho vyhodnocování ve stávající síti linek
pomoci.
 Vzhledem k tomu, e poradenství po internetu
je v oblasti prevence a léèby závislostí v Èeské
republice v poèátcích, doporuèujeme k nìmu
pøistupovat jako k relativnì samostatné oblasti poradenské èinnosti, která má sice øadu
propojení na pomoc poskytovanou po telefonu, ale zároveò má vlastní specifika a zákonitosti. Jako prioritní se jeví zpracování metodických doporuèení a standardù pro poradenskou èinnost poskytovanou prostøednictvím
internetu vèetnì etického kodexu této formy
pomoci. Zvlátní pozornost vìnovat zpracování standardù pro záznam a vyhodnocování
pomoci poskytované prostøednictvím internetu z hlediska jejích jednotlivých forem. Pro
oblast poradenství po internetu vyèlenit
v jednotlivých zaøízeních pracovníky a uspoøádat pro nì cyklus vzdìlávacích akcí. Propagaci internetového poradenství provádìt spolu s telefonickým poradenstvím prostøednictvím telefonních seznamù (zveøejnìní adres
elektronické poty a www stránek) a vyuívat
k tomu i moností samotného internetu.
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V STUPNÍ INFORMACE

VSTUPNÍ INFORMACE
1/1

Zamìøení a cíle analýzy

Poradenská èinnost v oblasti závislostí, poskytovaná prostøednictvím telefonu nebo internetu je
jednou z dùleitých forem prevence i léèby závislostí. Na tomto poli pùsobí v Èeské republice
øada subjektù, které lze v zásadì rozdìlit do dvou
základních skupin:
 První skupinu tvoøí subjekty, pro které je telefonické nebo internetové poradenství hlavní,
èasto jedinou formou èinnosti. Tyto subjekty
se zpravidla orientují na krizovou intervenci,
s klientem pracují pouze prostøednictvím telefonického èi internetového kontaktu a v pøípadì potøeby ho orientují na jiná specializovaná pracovitì za úèelem dalí pomoci. Do
této skupiny patøí pøedevím linky dùvìry,
rùzné specializované linky pomoci (krizové
linky, poradenské linky) a internetové poradny. Subjekty této skupiny se zpravidla vìnují
oblasti závislostí pouze parciálnì, v souvislosti s øeením jiné problematiky, která vak mùe s problematikou závislostí úzce souviset,
pøípadnì mùe být uíváním návykových látek
pøímo vyvolána (napø. nejrùznìjí ivotní èi
manelské krize, HIV/AIDS, psychické a fyzické týrání, ikana a dalí).
 Druhou skupinu tvoøí subjekty, pøímo specializované na problematiku drogové prevence
a léèby, pro které je telefonické nebo internetové poradenství jednou z forem jejich èinnosti v této oblasti. Patøí mezi nì napø. kontaktní centra, centra prevence, centra sociálních slueb, poradny pro nejrùznìjí typy
závislostí apod.

1/2

Pøedbìná teoreticko empirická analýza øeeného problému ukázala, e poradenská èinnost
v oblasti závislostí, poskytovaná prostøednictvím
telefonu nebo internetu, dosud nebyla v Èeské republice uceleným zpùsobem zmapována a analyzována. V této oblasti sice pùsobí celá øada subjektù, jejich èinnost na tomto poli je vak èasto
nevyváená, má rozdílnou úroveò a není úèelnì
koordinovaná. Zainteresovaní pracovníci èasto
nejsou dostateènì kvalifikovaní pro poskytování
pomoci po telefonu nebo prostøednictvím internetu buï z hlediska formy (tj. napø. krizové intervence), nebo obsahu (tj. problematiky závislostí). Rezervy jsou v rovnomìrnosti rozloení
pomoci, v nìkterých regionech pùsobí soubìnì
více subjektù, v jiných ménì.
Uvedené skuteènosti byly jedním z dùvodù pro
provedení hlubího rozboru této oblasti. Analýza
poradenské èinnosti poskytované v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu
byla zpracována na základì iniciativy Národního
monitorovacího støediska pro drogy a drogové
závislosti pøi Úøadu vlády ÈR. Jejím základním
cílem bylo zmapovat souèasný stav této formy
poradenské èinnosti, zjistit, v jaké rozsahu a za
jakých podmínek je tato pomoc poskytována
a zda je zamìøená, pøípadnì vyuitelná v oblasti
prevence a léèby závislostí. V této souvislosti pak
navrhnout soubor opatøení, vedoucích k vytvoøení optimálních podmínek pro èinnost organizací a institucí pùsobících v uvedené oblasti. Zároveò zpracovat databázi uvedených subjektù
vèetnì kontaktù pro potøeby veøejnosti.

Postup øeení a harmonogram úkolu

Základní postup øeení úkolu vycházel z formulovaných cílù a stanovených metod a technik
analýzy. Byla provedena detailní analýza internetových stránek a telefonních seznamù na
úrovni jednotlivých regionù (bývalých okresù)

s cílem zjistit, kdo poskytuje prostøednictvím telefonu a internetu výhradnì nebo èásteènì poradenské sluby v oblasti závislostí. Na jejím základì byla zpracována první databáze tìchto
subjektù. Ta byla konzultována s jednotlivými

13

1

1

VSTUPNÍ INFORMACE
krajskými protidrogovými koordinátory a na základì jejich pøipomínek byla upøesnìna. Po tomto upøesnìní byly vybrané subjekty kontaktovány a bylo ovìøováno, zda a v jakém rozsahu poradenské sluby poskytují. Na základì tìchto
kontaktù byl výbìr subjektù opìt upøesnìn.
S takto vybranými subjekty byly provedeny standardizované rozhovory s cílem podrobnì analyzovat jejich èinnost v oblasti závislostí. Data
z rozhovorù byla vloena do poèítaèe a byla provedena jejich matematicko-statistická analýza
jako východisko pro tvorbu závìreèné zprávy.
Provedena byla rovnì obsahová analýza písemností (výroèních zpráv, formuláøù apod.) poskytnutých v prùbìhu rozhovorù. Na základì analýzy
bylo provedeno koneèné upøesnìní databáze výe uvedených subjektù.
Èasový harmonogram studie byl následující:
 analýza internetových stránek a telefonních
seznamù s cílem identifikovat subjekty poskytující poradenskou èinnost prostøednictvím
telefonu nebo internetu v oblasti prevence
a léèby závislostí
duben 2005
 oslovení krajských protidrogových koordinátorù
a vybraných odborníkù s cílem doplnit a upøesnit výèet subjektù poskytujících poradenskou
èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu v oblasti prevence a léèby závislostí
duben 2005

1/3

 zpracování výzkumných instrumentù  tazatelských archù  pro potøeby analýzy èinností
subjektù poskytujících poradenskou èinnost
prostøednictvím telefonu nebo internetu
kvìten 2005
 terénní etøení  realizace øízených rozhovorù
nad standardizovaným tazatelským archem
se subjekty poskytujícími poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu
v oblasti prevence a léèby závislostí
kvìten  èerven 2005
 logická a optická kontrola, vkládání dat do
poèítaèe, matematicko-statistická analýza
dat, obsahová analýza dokumentù, interpretace výsledkù, zpracování zprávy z výzkumu
èervenec  srpen 2005
 zpracování koneèné verze databáze subjektù,
poskytujících poradenskou èinnost v oblasti
prevence a léèby závislostí prostøednictvím
telefonu nebo internetu, oponování a dokonèení zprávy analyzující jejich èinnost
záøí 2005

Metodika výzkumu

Pro zpracování první databáze subjektù poskytujících pomoc v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu byla aplikována
analýza internetových stránek pomoci nejrozíøenìjích internetových vyhledávaèù. Subjekty
byly vyhledávány pøedevím prostøednictvím klíèových slov Linky dùvìry, Linky pomoci, Krizové linky, Krizová centra, Pomoc po telefonu, Internetová poradna a dalí. Zároveò byla
provedena analýza telefonních seznamù celé
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 zpracování první verze databáze subjektù
poskytujících poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu v oblasti prevence a léèby závislostí
kvìten 2005

Èeské republiky, zejména jejich Bílých stránek 
rubrik 14120  Linky dùvìry, krizová centra.
Vzniklá databáze byla doplnìna o subjekty nalezené v databázi linek dùvìry (www.capld.cz),
a v databázích zaøízení drogové prevence a léèby
(www.drogy-info.cz, www.kataloglekaru.cz). Subjekty takto vzniklé databáze byly rozdìleny podle
jednotlivých krajù, kde byla provedena jejich kritická analýza ve spolupráci s jednotlivými krajskými protidrogovými koordinátory.

VSTUPNÍ INFORMACE
Terénní etøení subjektù poskytujících pomoc
prostøednictvím telefonu nebo internetu v oblasti
závislostí bylo provedeno technikou standardizovaného øízeného rozhovoru tazatele s respondentem. Tazatelské archy byly zaslány pøedem,
aby se respondenti mohli na rozhovor pøipravit.
Koneèná podoba tazatelského archu byla stanovena na základì výsledkù pøedvýzkumu.
Sbìr dat byl proveden tazatelským aktivem
agentury INRES-SONES. Byl zabezpeèován 28
profesionálními tazateli ze vech krajù Èeské republiky. Optickou, logickou kontrolu, kódování
a vkládání dat do poèítaèe provádìli pracovníci,
kteøí byli k tomuto úèelu zvlá prokoleni.
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Statistické zpracování dat bylo provedeno programem typu SASD (statistická analýza sociálních dat). Zpracován byl 1. stupeò tøídìní a kontingenèní tabulky vybraných ukazatelù 2. stupnì
tøídìní. Míra závislosti vybraných znakù byla
stanovena na základì c2 a dalích testovacích
kritérií aplikovaných podle charakteru znakù. Na
základì této analýzy byla provedena interpretace dat a zpracovány pøísluné tabulky a grafy.
Otevøené otázky a dokumenty byly analyzovány
technikou obsahové analýzy dokumentù na základì obsahových kategorií stanovených pro
kadou analyzovanou oblast.

Konstrukce a charakteristika výbìrového souboru

Konstrukce výbìrového souboru, to je subjektù
poskytujících poradenskou èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu
byla provedena následujícím zpùsobem:
 Na základì analýzy internetových stránek, telefonních seznamù a existujících databázových souborù bylo vybráno 82 subjektù, splòujících zadaná kritéria  pøedpoklad realizace poradenské èinnosti v oblasti závislostí
prostøednictvím telefonu nebo internetu.
 Vybrané subjekty byly zaøazeny podle místa pøíslunosti do jednotlivých krajù. Jejich krajské seznamy byly poskytnuty krajským protidrogovým
koordinátorùm s ádostí o jejich revizi a pøípadné doplnìní. Na základì jejich stanovisek byl výbìrový soubor rozíøen na 148 subjektù.
 Vybrané subjekty byly osloveny s ádostí o potvrzení skuteènosti, e poskytují prostøednictvím telefonu nebo internetu poradenskou
èinnost v oblasti závislostí. Zároveò byly poádány o sdìlení, zda v jejich regionu existují
i jiné subjekty, které se touto formou èinnosti
zabývají. Na tomto základì byl vytvoøen soubor 127 subjektù, které byly zaøazeny do terénního etøení a tvoøí výbìrový soubor. Tyto
subjekty byly poádány o rozhovor.

Tabulka 1: Sloení výbìrového souboru podle
krajù
Kraj

Abs.

%

Praha

13

10,7

Støedoèeský

10

8,3

Jihoèeský

10

8,3

Plzeòský

6

5,0

Karlovarský

7

5,8

Ústecký

11

9,1

iberecký

7

5,8

Královéhradecký

3

2,5

Pardubický

5

4,1

Vysoèina

9

7,4

Jihomoravský

10

8,3

Olomoucký

9

7,4

Zlínský

9

7,4

Moravskoslezský

12

9,9

Celkem ÈR

121

100,0

15

1

1

VSTUPNÍ INFORMACE
 Rozhovor poskytlo celkem 121 subjektù, tj.
95,3 % tìch, které o nìj byly poádány. Lze
konstatovat, e míra respondence je v tomto
pøípadì velmi vysoká.
Do výbìrového souboru nebyly zahrnuty psychiatrické kliniky a ordinace lékaøù  psychiatrù
a psychologù, nebo charakter jejich práce nesplòoval uvedené výbìrové kritérium. Výjimku
tvoøila ta pracovitì, která pøímo provozují linku
pomoci (napø. Psychiatrická klinika LF Olomouc),
nebo se pøímo zabývají krizovou intervencí (nìkteré ordinace klinických psychologù a pedagogicko-psychologické poradny).

bem. Lze konstatovat, e výbìrový soubor díky
zpùsobu výbìru zahrnuje vìtinu subjektù, které
v Èeské republice poskytují pomoc v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu.
Závìry uvedené v analýze tedy reprezentují stanoviska tìch, kteøí se výe uvedenou formou poradenské èinnosti zabývají.

Údaje, jejich rozboru je tato zpráva vìnována,
byly získány od výbìrového souboru o velikosti
121 subjektù vybraných výe uvedeným zpùso-

K popisu územního, respektive regionálního sloení výbìrového souboru slouí èlenìní podle
krajù ÈR platné od roku 2001.

1/5

Pøíprava datového souboru a zpracování dat

Kadý vyplnìný tazatelský arch proel dùkladnou logickou a optickou kontrolou. Kontrolovány byly logické vazby a úplnost a vìrohodnost
vyplnìní.
Pouitá výzkumná metodika zahrnovala u vybraných znakù nìkolik úrovní filtrace bìhem
rozhovoru. Pochopitelnì zde vznikl problém
dvou typù chybìjících údajù: za prvé tzv. strukturálních missingù, to jsou pøípady, kdy údaj
chybí, protoe otázka nebyla poloena na základì podmínky filtru, za druhé tzv. pravých missingù, kdy otázka mìla být poloena a nebyla nebo
byla poloena a nebyla zodpovìzena. Takovýchto chybìjících údajù nebylo mnoho, nicménì se
vdy v dotazových etøeních vyskytují. Vzhledem
k tomu, e pro matematicko-statistické analýzy
je potøeba definovat chybìjící nebo nevalidní
údaje jako jednu hodnotu, slouèili jsme oba typy
missingù. Vlastní analýzy pak byly zpravidla provedeny na základì validních hodnot kadého
znaku.
Mezi pouitými polokami byly spojité odpovìdi.
Logicky bylo pak potøeba provést øadu transfor-
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Do analýzy nebyly zahrnuty odpovìdi tìch subjektù, které své pùvodní stanovisko (odmítnutí)
zmìnily a s rozhovorem souhlasily a po uzávìrce výzkumu. Tyto subjekty vak byly zaøazeny do
databáze s tím, aby byla co nejúplnìjí.

mací na datovém souboru, aby bylo moné hlavní výsledky pøehlednì shrnout.
V dùsledku zmínìné transformace se zmìnil
charakter znakù u transformovaných promìnných ze spojitých vìtinou na intervalové èi kategoriální.
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VÝSLEDKY
Závìreèná zpráva, týkající se poradenské èinnosti v oblasti závislostí poskytované prostøednictvím telefonu nebo internetu, byla zpracována
na základì analýzy dat získaných prostøednictvím standardizovaných rozhovorù s kompetentními zástupci subjektù, které se uvedenou
èinností zabývají, a obsahové analýzy dokumentù poskytnutých tìmito subjekty. Její souèástí je
databáze subjektù poskytujících poradenskou
èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu se základními kontaktními
a identifikaèními údaji zpøístupnìná v aplikaci
mapa pomoci na www.drogy-info.cz. Seznam
linek pomoci je spolu s kontakty uveden v pøíloze
této publikace.
V rámci závìreèné zprávy je zpracována charakteristika výe uvedených subjektù, provedena
analýza forem a rozsahu jejich poradenské èinnosti, popsány formy propagace jejich práce.
Dále jsou analyzovány podmínky pro poraden-

skou èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím
telefonu nebo internetu, charakterizováno zabezpeèení jejich èinnosti (personální, odborné,
ekonomické a jiné) a je proveden rozbor potøeb
subjektù v této oblasti.
Poradenská èinnost poskytovaná prostøednictvím telefonu má svá specifika (daná zpravidla
charakterem krizové intervence) a v øadì aspektù se lií od pomoci poskytované prostøednictvím internetu. Z tohoto dùvodu nebylo vdy
moné provádìt analýzu tìchto základních forem soubìnì. Tam, kde to bylo moné, jsou obì
formy poradenské èinnosti analyzovány soubìnì. V tìchto pøípadech je to v názvu kapitol výslovnì uvedeno. Pokud to moné nebylo, je analyzována pouze telefonická forma poradenství
(viz názvy kapitol) a specifikùm internetové formy je vìnována zvlátní, samostatná èást zprávy
(kap. 8).

2/1

Charakteristika subjektù, poskytujících
poradenskou èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím
telefonu nebo internetu
2/1/1 Typy organizací
Jedním z indikátorù charakteristiky subjektù,
poskytujících poradenskou èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu
byl statut zaøízení. Z hlediska cílù analýzy lo
o to, zjistit, jaký typ organizací se touto èinností
v Èeské republice pøevánì zabývá.
Z analýzy vyplývá, e více ne 1/2 (51,3 %) organizací zabývajících se poradenstvím v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu
má statut neziskových spoleèností, to znamená
obecnì prospìných spoleèností, obèanských
sdruení, nadací èi jiných dobrovolných organizací.
Druhou nejpoèetnìjí skupinu tvoøí organizace
ve správì státu, kraje èi obcí, pøípadnì organizace veøejnoprávního typu. Jejich podíl mezi vyme-

zenými subjekty tvoøí více ne 1/5 (22,3 %). Církevních zaøízení pùsobí v uvedené oblasti 14 %,
soukromých zaøízení podnikatelského charakteru 2,5 %. Zbývajících 10 % organizací tvoøí pøíspìvkové organizace, sdruení právnických osob
nebo fyzické osoby (OSVÈ).
Lze tedy konstatovat, e vìtina subjektù, které v Èeské republice poskytují poradenskou
èinnost v oblasti závislostí, má statut nìkterého z typù neziskových organizací (obecnì
prospìné spoleènosti, obèanského sdruení,
nadace apod.). Pùsobí zde vak i organizace ve
správì státu, krajù, mìst, obcí a církevní zaøízení. Podnikatelské subjekty èi jiné typy organizací se v této problematice angaují jen minimálnì.
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Graf 1: Statut organizací poskytujících poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu (N = 121)
9,9 %
22,3 %

2,5 %

14,0 %

51,3 %
státní, veøejnoprávní
nezisková, dobrovolná, OPS,
obèanské sdruení, nadace
církevní zaøízení
soukromé zaøízení podnikatelského
charakteru
jiný typ zaøízení

2/1/2 Cílové skupiny pùsobení
Jiným ukazatelem, charakterizujícím poradenskou èinnost v oblasti závislostí poskytovanou
prostøednictvím telefonu nebo internetu, je cílová skupina, na kterou se subjekt specializuje.
Jedním z kritérií je hledisko vìku. V rámci analýzy byly cílové skupiny rozdìleny do 4 základních
kategorií  dìti, mláde, dospìlí a senioøi. Respondenti mìli monost oznaèit vechny cílové
skupiny, na které se v poradenské èinnosti specializují. Z toho dùvodu je souèet relativních
èetností vyí ne 100 %.
Více ne 9/10 oslovených organizací orientuje
svou poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu na mláde a dospìlé. Na dìti je zamìøena cca polovina poradenských subjektù, seniorùm je schopno poradit 38 % dotázaných. Lze tedy konstatovat, e organizace orientují svou poradenskou èinnost prostøednictvím
telefonu nebo internetu pøedevím na mladé lidi
a dospìlou populaci. Nejménì jsou z tohoto hlediska pokryti senioøi. V této souvislosti je tøeba
uvést, e v této oblasti pùsobí vedle subjektù,
specializujících se pouze na urèitou vìkovou
skupinu i takové, které poskytují rady skupinám

Graf 2: Zamìøení organizací poskytujících poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu na cílové skupiny z hlediska vìku (N = 121)
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VÝSLEDKY
napøíè celým vìkovým spektrem. I tento ukazatel
je z hlediska poradenské èinnosti v oblasti závislostí limitující.
Jiným kritériem je charakteristika cílových skupin z hlediska problémù, kterými trpí. V rámci této studie byly analyzovány vechny instituce zabývající se poskytováním pomoci po telefonu
a pùsobící ve vech oblastech, tedy nejen v problematice závislostí. Z provedeného rozboru vyplývá, e z hlediska charakteru problémù jsou
drogovì závislé osoby nejèastìjí cílovou skupinou jejich pùsobení. Zamìøuje se na nì 55,4 %
oslovených institucí. Více ne 1/3 (37,2 %) res-

pondentù uvádí, e se orientuje na vechny
problémové skupiny bez konkrétnìjí specifikace
nebo na osoby v blíe nespecifikované nároèné
ivotní situaci. Poèetnìji jsou také zastoupeny
obìti domácího násilí (5,8 %). Ostatní cílové
skupiny jsou zastoupeny ménì. Patøí mezi nì ikanované osoby, osoby s HIV/AIDS, osoby s homosexuální orientací, gambleøi, nezamìstnaní,
osoby se specifickými výchovnými nebo zdravotními problémy. Nejen u drogovì závislých, ale
i u ostatních uvedených cílových skupin platí, e
jejich problémy mohou být nìkterou z forem
drogové závislosti vyvolány nebo jsou s ní tìsnì
spjaty.

2/2

Dostupnost poradenské èinnosti poskytované
prostøednictvím telefonu nebo internetu
Klíèem úspìného provozování jakékoliv poradenské èinnosti je její dostupnost pro potenciální klienty. Ta je dána rùznými ukazateli: geografickým rozmístìním, pùsobností, monostmi
a formami spojení, èasem, ve kterém je k dispozici klientùm, i vytváøením podmínek pro to, aby
se o poradenské èinnosti potenciální klient dovìdìl.
2/2/1 Hustota zaøízení poskytujících
poradenskou èinnost prostøednictvím
telefonu nebo internetu a jejich pùsobnost
Na základì analýzy získaných údajù lze konstatovat, e subjekty schopné poskytovat poradenskou èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím
telefonu nebo internetu jsou v Èeské republice
zastoupeny ve vech krajích. Jejich rozmístìní je
patrné z tabulky 1 na stranì 15 této zprávy. Poradenská èinnost v oblasti závislostí je tedy
z hlediska geografického èlenìní pøístupná potenciálním klientùm ve vech regionech na
úrovni krajù.
Jiným ukazatelem charakterizujícím dostupnost
poradenské èinnosti je pùsobnost zaøízení, které
ji realizuje. V pøípadì tohoto ukazatele bylo sledováno území, které organizace v rámci posky-

tování poradenské èinnosti pokryje. V zásadì byly urèeny tøi základní kategorie: místní pùsobnost (tj. obec, mìsto èi jeho blízké okolí), dále
oblastní pùsobnost (tj. území bývalého okresu
nebo souèasného kraje) a nejvyí (tj. celostátní
Graf 3: Pùsobnost organizací poskytujících poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu (N = 121)
17,4 %
24,8 %

57,8 %
místní  obec, mìsto a blízké okolí
oblastní  okres, kraj
celostátní
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pùsobnost, kdy zaøízení v rámci své pùsobnosti
pokrývá celou republiku a má k tomu vybudovány potøebné informaèní cesty).
Z analýzy získaných dat vyplývá, e vìtina organizací, které vykonávají poradenskou prostøednictvím telefonu nebo internetu (57,8 %), má
oblastní pùsobnost, to znamená, poskytují sluby klientùm v rámci okresu nebo kraje, ve kterém
sídlí. Necelá 1/4 (24,8 %) zamìøuje svou poradenskou èinnost na klienty v místì (obci, mìstì
ve kterém sídlí a jeho blízkém okolí).
Zbývajících 17,4 % uvádí, e jejich pùsobnost je
celostátní, to znamená, e jejich poradenská
èinnost je urèena obyvatelstvu celé ÈR.
2/2/2 Monosti telefonického spojení
Velmi dùleitým pøedpokladem dobré dostupnosti poradenské èinnosti je vybudování maximálního mnoství komunikaèních kanálù. Je dùleité, aby ten, který potøebuje pomoc, ji mohl
rychle a bezproblémovì dosáhnout z kteréhokoliv místa a v jakékoliv ivotní situaci.
Ideální formou je pro potenciální klienty komunikace s poradenským subjektem prostøednic-

tvím bezplatného telefonického spojení (zaèíná
trojèíslím 800) propagovaného ve vech regionech. V Èeské republice pùsobí tøi subjekty, které
je moné kontaktovat prostøednictvím bezplatné
telefonické linky  Sdruení Linky bezpeèí se sídlem v Praze, Èeská spoleènost AIDS pomoc se
sídlem v Praze a Charita Opava. Tyto organizace
se problematikou závislostí zabývají jen parciálnì. Formy moných telefonických kontaktù jsou
uvedeny v grafu 4.
V naprosté vìtinì pøípadù (95 %) lze kontaktu
dosáhnout prostøednictvím bìného telefonického spojení, polovina z oslovených nabízí té
spojení prostøednictvím mobilního telefonu. Jako jiný typ oznaèovaly organizace ve vìtinì pøípadù spojení prostøednictvím e-mailù, telefonického záznamníku nebo osobní kontakt. Komerèní telefonní hovory nejsou v této oblasti
èinnosti vùbec pouívány.
2/2/3 Èas poskytování poradenské èinnosti
po telefonu
Není nutné zdùrazòovat, e význam telefonicky
poskytované pomoci roste úmìrnì tomu, zda je
dostupná v èase, kdy ji klient skuteènì potøebuje,
èi pouze ve vymezených èasových intervalech.

Graf 4: Monosti pøístupu klientù k poradenské èinnosti (N = 121)
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Pozn.: Souèet relativních èetností pøevyuje 100 %, nebo dotázaní mìli monost zvolit více spojení.
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Vznik problémù v oblasti závislostí se nedá naèasovat. Èasto k nim dochází v období tzv. mimo úøední hodiny s tím, e pomoc je nezbytné
poskytnout okamitì. V pøípadì øeení akutních
problémù v oblasti závislostí má proto znaèný
význam, zda je telefonická pomoc poskytována
nepøetritì tak, aby byla kdykoliv k dispozici. Situace je na tomto poli následující.

Graf 5: Èas poskytování pomoci po telefonu
(N = 121)
2,5 %
21,5 %

Nepøetritou telefonickou pomoc, tj. pomoc 24
hodin dennì, poskytuje více ne 1/5 (21,5 %) dotázaných subjektù. Zbývající jsou na telefonu
k dispozici jen v urèitých dnech a hodinách.
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jen urèité dny a hodiny
neuvedeno
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Propagace poradenské èinnosti poskytované
prostøednictvím telefonu nebo internetu
V souvislosti s dostupností poradenské èinnosti
je potøebné konstatovat, e i kdy organizace
uvádí, e má celostátní pùsobnost, neznamená
to jetì, e má rovnì vybudovány komunikaèní
cesty v rámci celé ÈR a e jsou obèané ÈR o jejich slubách informováni. K tomu musí být splnìno nìkolik pøedpokladù, z nich ten základní
se týká propagace èinnosti organizace ve vech
regionech ÈR nejlépe prostøednictvím informaèních pramenù pøístupných v podobné míøe vem
obèanùm a srovnatelná monost kontaktovat
v pøípadì potøeby pøísluný subjekt ze vech regionù ÈR.
Jakákoliv poradenská èinnost má smysl jen v pøípadì, e o ní potenciální klient ví a dostane od ní
v pøípadì potøeby rychlou a pøesnou informaci.
Jde tedy pøedevím o to, aby tato èinnost byla
propagována takovými formami a zpùsoby, aby

Graf 6: Propagování poradenské èinnosti
(N = 121)
10,7 %

89,3 %
propaguje

nepropaguje

23

2

2

VÝSLEDKY
Graf 7: Zpùsoby propagování poradenské èinnosti (N = 121)
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Pozn.: Souèet relativních èetností pøevyuje 100 %, nebo dotázaní mìli monost volit více forem
propagace.

o ní vìdìl co nejirí okruh potenciálních uivatelù. O existenci zaøízení, poskytujícího poradenskou èinnost, by rovnì mìlo být informováno maximální mnoství organizací, které s potenciálními klienty pøicházejí do styku a mohou
na pøísluný subjekt odkázat. Informace by mìly
být poskytnuty pøedevím kolám, dále lékaøùm
a lékárníkùm, nejrùznìjím institucím pùsobícím
v sociální oblasti, krizovým centrùm, linkám dùvìry a dalím spolupracujícím institucím. Subjekt poskytující poradenskou èinnost v oblasti
závislostí by proto mìl o své èinnosti informovat
maximum institucí v regionu, ve kterém pùsobí.
Ty pak tvoøí dùleitý informaèní zdroj pro potenciální klienty.
V souvislosti s touto otázkou lze konstatovat, e
poskytovanou poradenskou èinnost propaguje
9/10 subjektù, které na tomto poli pùsobí. Zbývající uvedly, e se propagací poradenské èinnosti nezabývají. Z obsahové analýzy odpovìdí
na tuto otázku a z analýzy poskytnutých informaèních materiálù rovnì vyplývá, e samotné
dotazované organizace jsou si vìdomy znaèných
rezerv, které v propagování své èinnosti mají.
Zde platí, e pokud o jejich poradenské èinnosti
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veøejnost neví, je tato èinnost do znaèné míry
samoúèelná.
V rámci analýzy byla formám propagace vìnována zvýená pozornost. Bylo rovnì zjiováno,
jaké zpùsoby pøedevím pro propagaci své èinnosti vyuívají. Z odpovìdí na tuto otázku vyplývá, e nejrozíøenìjí formou propagace je v pøípadì poradenské èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu nebo internetu rozesílání propagaèních letákù a materiálù. Tuto formu propagace vyuívá témìø 3/4 subjektù pùsobících
v této oblasti. Témìø 2/3 organizací propagují
svou èinnost prostøednictvím internetu, 3/5 o ní
informují v nejrùznìjích sdìlovacích prostøedcích.
Jednou z nejúèinnìjích forem propagace jsou
tzv. Bílé stránky, to je úvodní èást telefonních
seznamù vydávaných v jednotlivých regionech.
Obèané hledající pomoc nejèastìji vyuívají jejich úvodní èást, ve které jsou uvedena telefonní
èísla nejdùleitìjích institucí. V pøípadì závislostí jde pøedevím o rubriku 14120  Zdravotnické sluby a v nich pøedevím èást vìnovaná
linkám dùvìry a krizovým centrùm. Na tomto
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èísle rovnì operátor informuje o organizacích
pùsobících v této oblasti. Umístìní do této rubriky je pro pøísluný region zdarma a organizace
poskytující poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu v oblasti závislostí by v této rubrice mìly být zaøazeny. Z výzkumu vak vyplývá, e
prostøednictvím této rubriky propaguje svou èinnost pouze necelá 1/2 subjektù.
Pomìrnì rozmanité jsou i jiné formy propagace
poradenské èinnosti, které uvedly více ne 2/5
dotázaných. Patøí mezi nì napø. propagace v dopravních prostøedcích MHD, samolepky, poøádání akcí (besed, semináøù) ve kolách, akce typu
Den otevøených dveøí, Toulavý autobus a dalí.
V rámci analýzy bylo rovnì zjiováno, který informaèní zdroj povaují subjekty provozující poradenskou èinnost za nejlépe dostupný, jinými
slovy, jakým zpùsobem mùe potenciální klient
nejsnáze získat na jejich organizaci kontakt.
Z odpovìdí zcela vyplývá, e pro potenciální kli-
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enty je nejsnáze dostupným informaèním zdrojem telefonní seznam, pøípadnì hlasové informace poskytované prostøednictvím Èeského Telecomu (1180, 14120). V pøípadì sluby 1180 je
vak potøebné znát pøesný název organizace,
v pøípadì sluby 14120 musí být subjekt umístìn
v pøísluné rubrice. Do této kategorie informaèních zdrojù rovnì patøí velmi dùleité místní telefonní seznamy, místní adresáøe, katalogy, kulturní pøehledy vèetnì informaèních rubrik
v místním tisku. Tyto zdroje informací by mìly
pøísluné organizace vyuívat.
Podle názoru respondentù je dobøe pøístupným
zdrojem, jeho prostøednictvím lze získat informace o organizacích poskytujících poradenskou
èinnost v oblasti závislostí, internet. Proto kladou dùraz na propagaci v rámci tohoto informaèního zdroje. Jeho omezení vak spoèívají
v tom, e ne kadý má k internetu pøístup a v pøípadì náhlých krizových situací nemusí být schopen rychlou pomoc na internetu vyhledat.

Metodika telefonické poradenské èinnosti

Poradenská èinnost poskytovaná prostøednictvím telefonu by mìla být vykonávána pracovníky, kvalifikovanými pro tuto formu èinnosti
a mìla by se øídit pravidly umoòujícími její fungování v optimální podobì. Specifickým souborem pravidel pro pomoc poskytovanou po telefonu je etický kodex pracovníka linky dùvìry a pracovitì linky dùvìry a etický kodex internetové
poradny. Oba kodexy byly vytvoøeny Èeskou asociací pracovníkù linek dùvìry (www.capld.cz).
Pøes skuteènost, e je urèen pøedevím pro krizovou intervenci, lze ho s úspìchem vyuívat i v poradenské èinnosti v oblasti závislostí poskytované
po telefonu nebo prostøednictvím internetu.
Èleny Èeské asociace pracovníkù linek dùvìry
(CAPLD) je 9,9 % subjektù, které byly do analýzy
zaøazeny. To znamená, e tyto subjekty se øídí ve
své èinnosti uvedenými kodexy, dodrují metodiku a vyuívají standardy prosazované touto
asociací.

Jedním ze základních metodických opatøení urèených pro poradenskou èinnost prostøednictvím telefonù je vyuívání standardizovaného
Graf 8: Pouívání standardizovaných formuláøù
pro záznam telefonického hovoru (N = 121)
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formuláøe pro záznam telefonického hovoru. Ten
umoòuje data nejen standardním zpùsobem
zaznamenat, ale té je vyhodnotit tak, aby bylo
moné získat ucelený i strukturovaný pøehled
o problematice a analyzovat vývoj v této oblasti.
Z uskuteènìné analýzy vyplývá, e pouze o nìco
více ne 1/4 (27,3 %) subjektù, poskytujících poradenskou èinnost po telefonu, vyuívá standardizovaných formuláøù pro záznam telefonického
hovoru. Ostatní ádné formuláøe nepouívají
(68,6 %) nebo odmítli na tuto otázku odpovìdìt.
Zjitìná data signalizují, e telefonicky poskytovaná poradenská èinnost není ve vìtinì pøípadù
zaznamenávána podle standardù a jednotlivé
subjekty èasto volí vlastní formy záznamu nebo
neprovádìjí záznam ádný. Tato skuteènost je limitujícím faktorem pro provedení hlubí analýzy
z hlediska struktury ádostí o pomoc, jejich nositelù, obsahu tìchto ádostí i navrhovaných
øeení.
Jiným metodickým ukazatelem, ze kterého lze
usuzovat na kvalitu poskytované poradenské
èinnosti po telefonu, je zpracovávání statistických údajù o klientech, kteøí prostøednictvím telefonu poádali o pomoc. Tyto údaje se zjiují
jen obtínì za pøedpokladu, e si klient ádající
o pomoc pøeje zachovat anonymitu. Proto znaèná èást dotázaných subjektù uvádí, e pokud
statistické údaje zjiují, mají k dispozici pouze
celkový poèet uskuteènìných hovorù, maximálGraf 9: Vedení statistických údajù o klientech,
kterým byla poskytnuta pomoc po telefonu
(N = 121)
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nì pak rozdìlení klientù podle pohlaví, je lze
bez dalích doplòujících dotazù zjistit. Dùleitým pøedpokladem pro zjiování statistických
údajù je pouívání standardizovaného software
pro telefonicky poskytovanou poradenskou èinnost. Ten mají k dispozici pøedevím subjekty
sdruené v Èeské asociaci pracovníkù linek dùvìry.
Graf 10: Vedení statistických údajù o obsahu
dotazù, podaných prostøednictvím telefonu (N =
121)
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Z analýzy vyplývá, e za rok 2004 má k dispozici
statistické údaje o klientech, kterým byla poskytnuta pomoc po telefonu, cca 1/2 (51,2 %)
subjektù zabývajících se touto èinností. Provést
srovnávací analýzu tìchto dat vak není moné.
Jak ji bylo uvedeno, nìkteré subjekty data vùbec nevedou, jiné mají k dispozici jen celkový
poèet uskuteènìných hovorù, avak nevìdí nic
o struktuøe (demografické èi sociální) adatelù
o pomoc. Podrobnìjí statistiky jsou vedeny jen
ojedinìle zpravidla u subjektù, které se zamìøují
jen na telefonickou krizovou intervenci (napø.
Linka bezpeèí).
Podobná je situace i ve sledování údajù o struktuøe ádostí o pomoc podaných prostøednictvím
telefonu z hlediska obsahu. Tyto údaje mají
k dispozici pouze necelé 2/5 (38,8 %) subjektù
zabývajících se touto èinností. Dalích 55 % tyto
údaje buï nevede, nebo je vede souhrnnì a není
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schopno rozliit telefonické ádosti od osobních
kontaktù. Zbývajících 6,6 % informace tohoto
typu neposkytlo.
Podobnì jako v pøípadì vedení statistických
údajù o klientech je i v pøípadì analýzy telefonických ádostí o pomoc z hlediska obsahu zásadní problém v tom, e v této oblasti nejsou zavedeny standardy a není vyuíván jednotný software, pokud vùbec vyuíván je. Vybraný soubor
subjektù je znaènì nesourodý, nebo je zamìøen
na rùzné cílové skupiny a oblast závislostí je
v nìm zastoupená v rùzné míøe (viz kapitolu 1.2).
Bohuel ani údaje od subjektù, které jsou na oblast závislostí zamìøeny výluènì, nelze porovnávat, nebo zde rovnì chybí standardy a uvádìné
údaje mají rùznou rovinu obecnosti.
Øeením v pøípadì metodiky je pouívání jednotného software a standardù pro oblast závislostí.
Zde by bylo moné vyuít programového vybavení pouívaného v nìkterých státech Evropské
unie drogovými linkami pomoci sdruenými
v organizaci FESAT (www.fesat.org). Pøedpokladem je získání potøebného programového vyba-
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vení, zpracování jeho èeské verze, pøeklad pøísluných manuálù, instalace programù ve vybraných zaøízeních a zakolení personálu. V pøípadì
realizace tìchto krokù je nezbytné uplatnit diferencovaný pøístup vùèi subjektùm zabývajícím
se výluènì telefonickou krizovou intervencí na
stranì jedné, které zpravidla pouívají vlastní
programové vybavení, a organizacím, které se
orientují výhradnì na problematiku závislostí
a telefonicky poskytovaná pomoc je pouze jednou z forem èinnosti, na stranì druhé.
Posledním ze sledovaných ukazatelù v rámci
metodiky bylo vydávání výroèních zpráv o èinnosti. Informování odborné a laické veøejnosti
prostøednictvím tìchto zpráv by mìlo být samozøejmostí, nebo øada organizací zejména veøejnì prospìného charakteru je závislá na sponzorských pøíspìvcích a darech a transparentnost
jejich èinnosti je pro jejich získání základním
pøedpokladem. Výroèní zprávy o èinnosti vydává
67,8 % subjektù poskytujících poradenskou èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu. 28,1 % tyto zprávy nevydává, zbývající odmítli tento údaj uvést.

Podmínky pro poradenskou èinnost

Kvalita poradenské èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu nepochybnì závisí rovnì
na podmínkách, za kterých je realizována. Výzkum se týkal také tìchto otázek. Zjiováno bylo, jaké je personální zabezpeèení této èinnosti
pøedevím z hlediska poètù, kategorií a odbornosti pracovníkù, kteøí tuto èinnost vykonávají,
v jakých prostorách je èinnost vykonávána a jaké
je její finanèní zabezpeèení, tj. z jakých zdrojù je
èinnost financována a jaké jsou celkové náklady
na její realizaci. Analyzována byla v tomto pøípadì pouze telefonická forma pomoci, nebo pomoc prostøednictvím internetu nebyly dotazované subjekty zpravidla schopny samostatnì vymezit.

2/5/1 Personální zabezpeèení èinnosti
V rámci personálního zabezpeèení èinnosti byla
analýza zamìøena na kategorie pracovníkù, kteøí
v organizaci realizují poradenskou èinnost po telefonu, a jejich poèty. Z hlediska kategorií byli
zjiováni pracovníci zamìstnaní na plný úvazek,
èásteèný úvazek, dále smluvní externí pracovníci
a koneènì dobrovolní pracovníci.
Nejvìtí èást organizací (68,6 %) uvádí, e tuto
èinnost zabezpeèuje 15 pracovníkù, zamìstnaných na plný úvazek. Více ne 1/4 subjektù pùsobících v této oblasti vak pracovníky zamìstnané na plný úvazek, kteøí by zabezpeèovali poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu, nemá. Jen necelých 6 % subjektù uvádí poèet pracovníkù na plný úvazek vyí ne 6.
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Graf 11: Poèty pracovníkù na plný úvazek (N = 121)
25,6 %

0,8 %

5,0 %
68,6 %
15

610

1115

V 61,2 % organizací nejsou pro tuto formu èinnosti zamìstnáni pracovníci na èásteèný úvazek.
35,5 % subjektù pro zabezpeèení této formy èinnosti zamìstnává 15 pracovníkù na èásteèný
úvazek. Jen 3,3 % organizací vyuívá pro tuto
èinnost více ne 6 pracovníkù na èásteèný úvazek.
Dalí kategorie, vyuitelná pro tuto formu èinnosti, jsou smluvní externí pracovníci. Subjekty
poskytující poradenskou èinnost po telefonu

nemá

spolupracují zpravidla s dalími odbornými institucemi (psychiatrickými léèebnami, nemocnicemi, pedagogickými a psychologickými poradnami, K centry apod.) a vyuívají jejich pracovníky
pro tuto formu pomoci. Analýza ukázala, e této
kategorie pracovníkù vyuívá cca 37 % dotázaných organizací. Poèty externích pracovníkù
jsou vyí, ne tomu bylo v pøedcházejících pøípadech.

Graf 12: Poèty smluvních externích pracovníkù (N = 121)
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Graf 13: Odborné zamìøení pracovníkù (N = 121)
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Pozn.: Souèet relativních èetností pøevyuje 100 %, nebo dotázaní mìli monost oznaèit vechny odbornosti, v nich pùsobí.
medicína

Poslední sledovanou kategorií z hlediska personálního zabezpeèení telefonicky poskytované
pomoci jsou dobrovolní pracovníci. Tuto formu
spolupráce vyuívají pøedevím veøejnì prospìné organizace.
Z analýzy vyplývá, e dobrovolných pracovníkù
vyuívá pro zabezpeèení telefonického poradenství jen necelých 11 % dotázaných subjektù a jejich poèet je zpravidla nízký (do 5 osob). Dùvodem je zøejmì malý zájem o tuto formu èinnosti,
její nároènost i skuteènost, e jen málokdo si
mùe dovolit pracovat v souèasné dobì bez odpovídající odmìny.
Poradenská èinnost poskytovaná po telefonu je
v souèasném období zabezpeèována pøedevím
pracovníky, zamìstnanými na plný úvazek. Jejich poèet vyèlenìný pro tuto formu pomoci je
zpravidla do 5 osob. Asi 2/5 subjektù pùsobících
v této oblasti vyuívají pro realizaci této formy
èinnosti pracovníkù na èásteèný úvazek nebo
smluvních externích pracovníkù. Zejména v pøípadì smluvních externích pracovníkù pak jde
o poèty vyí. Dobrovolní pracovníci jsou pro poradenskou èinnost po telefonu vyuíváni jen
v malé míøe. Lze konstatovat, e tato kategorie je
zastoupena nejménì.

2/5/2 Odborné zamìøení pracovníkù
Telefonicky poskytovaná poradenská èinnost je
ve sledovaných subjektech zabezpeèována zejména pracovníky, jejich odborná kvalifikace je
zamìøena na sociální práci. Jejich zastoupení èiní 85 %.
Ve více ne polovinì organizací pùsobí pracovníci s odborným vzdìláním z psychologie, ve více
ne 2/5 pùsobí pracovníci s odborným pedagogickým vzdìláním. Pøiblinì 30 % subjektù vyuívá pracovníkù s medicínským vzdìláním.
Z jiných odborností jsou v telefonickém poradenství angaováni zejména absolventi teologických fakult vykonávající duchovní èinnost,
dále absolventi støedních kol, kteøí proli speciálními kurzy (kurz telefonické krizové intervence, psychoterapeutický výcvik, distanèní
vzdìlávání protidrogových koordinátorù). Pro
tuto èinnost jsou vyuíváni rovnì pracovníci
s odborným zamìøením na adiktologii, etopedii,
speciální pedagogiku a andragogiku.
Lze tedy konstatovat, e z hlediska odborného
zamìøení zabezpeèují telefonické poradenství
pøedevím pracovníci zamìøení na sociální práci.
Tìch je ve sledovaných zaøízeních vìtina. Po-
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mìrnì výraznì jsou zastoupeni psychologové, ti
pøedevím v telefonickém krizovém poradenství,
a pedagogové. Zejména v zaøízeních církevního
charakteru se ve zvýené míøe angaují absolventi teologických fakult vykonávající duchovní
èinnost.
2/5/3 Prostory pro èinnost
Jiným ukazatelem podmínek, za kterých je poradenská èinnost po telefonu poskytována, je charakter prostor, ve kterých organizace pùsobí.
Náklady na jejich pronájem mohou do znaèné
míry ovlivòovat kvalitu poskytované poradenské
èinnosti, nebo jejich pøíliná výe nutí subjekty
etøit v jiných oblastech, èasto i tìch, které jsou
pøedmìtem jejich èinnosti.
Nejvìtí èást organizací (38,0 %) uvádí, e sídlí
v prostorách poskytnutých k uívání jiným subjektem zdarma, nebo za reijní cenu. Zde jde zejména o ty subjekty, jejich zøizovatelem jsou
obce nebo kraje. Stejnì velká èást (37,2 %) uívá
prostory, za nì platí komerèní nájem. Tato varianta je vzhledem k charakteru èinnosti nejménì pøíznivá, nebo zatìuje rozpoèet organizace
nejvíce èasto na úkor hlavních èinností. Dalích
13 % dotázaných subjektù uvádí, e uívá prostory, které jsou jejich vlastním majetkem. Lze
konstatovat, e tyto subjekty jsou na tom z hle-

diska charakteru prostor nejlépe. Zbývající subjekty oznaèily jiný charakter prostor. Zpravidla
jde o prostory v pronájmu za nií ne komerèní
nájem, avak, vyí ne jsou jejich reijní náklady. Lze tedy uzavøít, e vìtina subjektù poskytujících poradenskou èinnost po telefonu, uívá
prostory poskytnuté k uívání zdarma, nebo za
symbolickou èi reijní cenu, nebo prostory, za
které platí komerèní nájemné obvyklé v místì,
kde pùsobí. Prostory ve vlastním majetku má jen
13 % subjektù.
2/5/4 Finanèní zabezpeèení èinnosti
Klíèovým faktorem podmínek pro poskytování
poradenské èinnosti po telefonu jsou finance na
èinnost. Ve výzkumu bylo zjiováno, z jakých
zdrojù a v jaké míøe je pøedevím tato forma èinnosti financována. Respondenti tedy uvádìli nejen zdroje financí, ale té výi podílu pøísluného
zdroje na celkových nákladech na èinnost. Výsledky analýzy pomìrnì plasticky ilustrují problematiku financování telefonicky poskytované
poradenské èinnosti v Èeské republice.
Z uvedeného grafu je patrné, e nejvìtí èást
subjektù (3/5) financuje poradenskou èinnost
poskytovanou po telefonu z dotací poskytovaných obcemi, kraji nebo státem. Témìø 2/5 vyuívají jako zdroje financí granty, více ne 1/3 fi-

Graf 14: Zdroje financování poradenské èinnosti (N = 121)
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Pozn.: Souèet relativních èetností pøevyuje 100 %, nebo dotázaní mìli monost oznaèit vechny
zdroje, ze kterých èerpají finanèní prostøedky na èinnost.
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nancuje pomoc poskytovanou po telefonu ze
sponzorských pøíspìvkù nebo z pøíjmù z vlastní
èinnosti. Pro cca 1/5 organizací je hlavním zdrojem financování rozpoèet nebo pøíspìvky státu
na èinnost, jen minimálnì se na financování podílejí èlenské pøíspìvky (zejména u obèanských
sdruení).
Graf 15: Náklady vynaloené na poradenskou
èinnost po telefonu v roce 2004 (N = 40)
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S výjimkou rozpoètových a pøíspìvkových organizací, ve kterých je èinnost z vìtí èásti nebo
celá krytá z rozpoètu èi pøíspìvku státu, musí organizace vyuívat více rùzných finanèních zdrojù, nebo jediný zdroj u velké vìtiny z nich celkovou èinnost organizace nepokryje. Výjimku
tvoøí organizace, které uvedly, e jejich èinnost
je zcela financována z dotací obcí, kraje nebo
z centrálních fondù a soukromá zaøízení podnikatelského charakteru, která poradenskou èinnost po telefonu celou financují z vlastních
zdrojù. Celkovì vak platí, e hlavním zdrojem financování poradenské èinnosti poskytované
prostøednictvím telefonu jsou dotace obcí, krajù
a ze státního rozpoètu. Nejménì se naopak na
financování podílejí sponzorské pøíspìvky
a èlenské pøíspìvky, které tvoøí jen malý podíl na
celkovém finanèním krytí poradenské èinnosti
poskytované prostøednictvím telefonu.

Jako problematické se ukázaly snahy o vyèíslení
celkových nákladù na poradenskou èinnost poskytovanou po telefonu. Pokud se organizace na
tuto èinnost nezamìøuje výluènì, není zpravidla
schopna ani kvalifikovanì odhadnout, jakou výi
finanèních prostøedkù na tuto formu pomoci
roènì vynakládá. Vyèíslit tyto náklady byla
schopna jen 1/3 dotázaných organizací. Roèní
výe (rok 2004) finanèních prostøedkù, vynaloených na poradenskou èinnost po telefonu je
patrná z grafu 15.
Více ne 2/5 organizací z tìch, které byly schopny tuto formu èinnosti vyèíslit, uvádìjí, e na poradenskou èinnost po telefonu vynaloily v roce
2004 jen minimum nákladù (do 50 000 Kè).
U dalích 2/5 èinily celkové náklady ménì ne
1 milion, zbývajících 17,5 % uvádí, e je tato forma èinnosti stála více ne 1 milion korun. Výe
vynaloených nákladù je tedy znaènì diferencovaná a má znaèné rozpìtí. Svìdèí to o rùzném
rozsahu a úrovni slueb poskytovaných v této
oblasti i znaèných diferencích v poètu klientù
i formì uspokojování jejich poadavkù.
Posledním ze sledovaných faktorù byla v souvislosti s financováním skuteènost, zda organizace
informuje veøejnost o svém rozpoètu a èerpání
finanèních prostøedkù.
Celkem 70,2 % subjektù zprávy tohoto charakteru vydává, 14,9 % tyto informace veøejnosti
neposkytuje. Zbývajících 14,9 % odmítlo na tuto
otázku odpovìdìt. O èerpání finanèních prostøedkù by veøejnost mìly informovat zejména
neziskové organizace veøejnì prospìného charakteru (obecnì prospìné spoleènosti, nadace,
obèanská sdruení apod.). Tento krok zvyuje zásadním zpùsobem jejich dùvìryhodnost a vytváøí
základní pøedpoklad pro získávání pøíspìvkù na
èinnost a darù, které by se mohly ve vìtí míøe
ne dosud podílet na financování èinnosti subjektù pùsobících v této oblasti.
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2/6

Zastoupení problematiky závislostí v poradenské
èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu
Bylo ji uvedeno, e do analýzy byly zahrnuty
vechny organizace poskytující, by parciálnì,
poradenskou èinnost po telefonu v oblasti závislostí. V dùsledku toho je popisovaný výbìrový
soubor tvoøen subjekty rùzné povahy, které se
buï orientují výhradnì na problematiku závislostí, nebo tyto otázky øeí v souvislosti s øeením jiných problémù, spojených s nároènými ivotními situacemi. Je pochopitelné, e tato skuteènost je velmi dùleitá pro urèení odpovídajícího pøístupu k jednotlivým typùm subjektù. Lze
napø. formulovat hypotézu, e u organizací
orientovaných výhradnì na problematiku závislostí nebude prioritní roziøování jejich poznatkového potenciálu v této oblasti, spíe bude ádoucí instruovat je dùkladnì napø. v oblasti telefonické krizové intervence, zatímco subjekty
orientované na irí pásmo sloitých ivotních
situací a kolené v telefonické krizové intervenci
spíe pøivítají rozíøení poznatkù v oblasti jednotlivých typù závislostí.
Graf 16: Orientace na problematiku závislostí
(N = 121)

2/6/1 Podíl problematiky závislostí na
celkovém spektru èinnosti
Z výe uvedených dùvodù se jeví jako dùleité
popsat, jaký je podíl problematiky závislostí
v celkovém spektru èinností analyzovaných organizací. Tato skuteènost byla zjiována z nìkolika úhlù pohledu. Jedním z cílù analýzy bylo
zjistit, do jaké míry je poradenská èinnost poskytovaná prostøednictvím telefonu orientovaná na
problematiku závislostí.
Graf 17: Procentuální vyjádøení podílu problematiky závislostí na telefonické poradenské èinnosti (N = 120)
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Více ne 1/5 dotázaných subjektù uvedla, e
problematika závislostí je jedinou, na kterou se
orientují, a jiné otázky neøeí. U dalí 1/3 tvoøí
tato problematika pøevánou èást. Lze tedy konstatovat, e více ne polovina subjektù (55,0 %)
se zcela nebo pøevánì orientuje na problematiku závislostí. Více ne 1/4 (27,5 %) tuto problematiku øeí z mení èásti a 5 % dotázaných se jí
zabývá jen minimálnì. To znamená, e u 1/3 organizací pøevauje nad problémy závislostí øeení
problémù jiné povahy. Jen jediný subjekt uvedl,
e tuto problematiku zatím neøeil vùbec, i kdy
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by se jí chtìl v budoucnosti vìnovat. Zbývající
èást (11,7 %) uvedla, e problematika závislostí
tvoøí pøiblinì jednu polovinu problémù, øeených po telefonu.
Do jisté míry pøesnìjí údaje dává zjitìní, jaký je procentuální podíl problematiky závislostí
v rámci poradenské èinnosti po telefonu. Snaha
o pøesnìjí vyjádøení je vak i v tomto pøípadì limitována faktem, e øada organizací tuto problematiku nevykazuje, a proto jde pouze o odhadovaná èísla, která mohou být zatíena urèitou
nepøesností.
I procentuální vyjádøení podílu problematiky závislostí v celkovém spektru èinností signalizuje
vyí podíl organizací, u nich tato problematika
výraznì pøevauje.
2/6/2 Modely chování v souvislosti
s poradenskou èinností
Jiným úhlem pohledu na vztah organizace poskytující poradenské sluby po telefonu k problematice závislostí je zjitìní, jak se tato organizace zachová, jestlie je o pomoc v této oblasti poádána. Modely jejího jednání jsou patrné
z grafu 18.
Z analýzy vyplývá, e více ne 2/3 (68,5 %) organizací se v pøípadì telefonické ádosti o pomoc
v oblasti závislostí chová tak, e nejprve se snaí
problém vyøeit po telefonu a poté v pøípadì
potøeby adatele o pomoc pozve k osobní návtìvì. Takto si poèínají zejména ty organizace,
pro které je oblast závislostí jedinou èi hlavní èinností. Mení èást dotázaných subjektù (17,4 %)
postupuje v pøípadì problému z oblasti závislostí
tak, e nejprve se ho snaí vyøeit po telefonu
a poté v pøípadì potøeby doporuèí adateli obrátit se na jinou instituci, která se na daný problém
specializuje. Takový postup volí zejména pracovitì, specializovaná na telefonickou krizovou
intervenci, pro které je problematika závislostí
jednou z mnoha oblastí, ve kterých poskytují
pomoc.
Tøetí, nejménì poèetnou skupinu (11,6 %) tvoøí
ty organizace, které v pøípadì telefonické ádos-

ti o pomoc v oblasti závislostí poskytnou jen základní informaci nebo pomoc po telefonu a poté
doporuèí adateli obrátit se na specializovanou
instituci nebo pøímo na tuto institucí odkáí.
Tento postup volí obvykle èást pracovi zamìøených na telefonickou krizovou intervenci, dále
pracovitì specializovaná na jinou oblast èinnosti a koneènì pracovitì informaèního charakteru, specializovaná na poskytování informací o rùzných oblastech èinnosti.
Z uvedených dat vyplývá, e vìtina organizací,
kontaktovaných prostøednictvím telefonu a ádaných o pomoc v oblasti závislostí se chová tak,
Graf 18: Zpùsob øeení problémù v oblasti závislostí (N = 121)
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Legenda: 1  pracovník se snaí vyøeit problém
po telefonu a v pøípadì potøeby pozve adatele
o pomoc k návtìvì naí instituce; 2  pracovník
se snaí vyøeit problém po telefonu a v pøípadì
potøeby adateli doporuèí obrátit se na jinou instituci, která se na daný problém specializuje; 3 
pracovník poskytne jen základní informaci nebo
pomoc po telefonu a doporuèí adateli obrátit se
na specializovanou instituci; 4  pracovník odkáe
adatele na instituci, která je na øeení daného
problému specializovaná; 5  jiný postup; 6  neuvedeno
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e nejprve se snaí problém po telefonu vyøeit
a teprve poté, ukáe-li se to jako potøebné, pozve klienta k osobní návtìvì zaøízení s cílem
dále jinou formou pomáhat pøi øeení daného
problému.
2/6/3 Obsah poradenské èinnosti v oblasti
závislostí
Podrobnìjí analýze byly podrobeny jednotlivé
typy závislostí, u kterých organizace poskytují
poradenskou èinnost po telefonu. Nejvíce se vìnují uívání drog. Tuto skuteènost uvádí 96 %
dotázaných respondentù.
Pomìrnì rozíøená je poradenská èinnost týkající se pití alkoholu a závislosti na hracích automatech, kouøení je zastoupeno ménì. Z jiných
typù závislostí, které byly pøedmìtem poradenské èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu, je uvádìna závislost na osobách èi vìcech,
hráèství (karty, sázky, poèítaèové hry), závislost
na sektách, závislost na internetu, poruchy pøíjmu potravy, workoholizmus a závislost na lécích.
Z analýzy vyplývá, e pokud je poskytována poradenská èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu, nejvíce se týká uívání drog.

Pøedmìtem analýzy byla rovnì charakteristika
hlavních problémù v oblasti závislostí, které jsou
nejèastìjím pøedmìtem telefonických ádostí
o pomoc èi radu. Zástupci jednotlivých organizací byli dotázáni, zda jsou schopni podrobnìji
charakterizovat obsah dotazù, které se týkaly
oblasti závislostí. Tuto charakteristiku bylo
schopno poskytnout 86,0 % respondentù.
Nejèastìjími jsou dotazy rodièù èi rodinných
pøísluníkù na to, co mají dìlat, aby dítì nezaèalo brát drogy, jak mají jednat v pøípadì, e jejich
dítì (manel, bratr apod.) bere drogy, jak se mohou nezvratnì pøesvìdèit, e je to pravda, co
mají dìlat, aby dítì (pøíbuzného) závislosti zbavili. Tyto typy dotazù zaznamenaly více ne 2/3
(67,8 %) subjektù poskytujících poradenskou
èinnost po telefonu.
Druhou velmi poèetnou skupinu tvoøí ádosti
o pomoc se zbavením se drogové závislosti, dotazy na monosti léèby, její prùbìh, prosby
o zprostøedkování takové léèby. Tento typ dotazù uvádí 38,8 % respondentù.
Témìø 1/4 (24,0 %) subjektù uvádí, e se na nì
obracejí klienti s ádostí o informace o úèinku

Graf 19: Zastoupení jednotlivých typù závislostí v telefonické poradenské èinnosti (N = 120)
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Pozn.: Souèet relativních èetností pøevyuje 100 %, nebo dotázaní mìli monost oznaèit vechny typy závislostí, na které se orientují.
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jednotlivých drog, pøíznacích jejich uívání. Èasté jsou v této souvislosti zejména dotazy na nebezpeèí a rizika kouøení marihuany.
Celkem 1/5 (19,8 %) dotazù se týká moností
zprostøedkování kontaktù na zaøízení drogové
prevence a léèby.
Èastými (14,9 %) jsou rovnì ádosti o pomoc
pøi øeení sociálnì patologických jevù, které jsou
uíváním drog vyvolány nebo s ním tìsnì souvisí. Jde o øeení situací, spjatých s násilím, ikanou, pohlavním zneuíváním, agresivitou, krádeemi, dluhy, ale té o rizika uívání drog ve
vztahu k infekèním nemocem (hepatitida,
HIV/AIDS) apod.
Analyzované subjekty rovnì uvádìjí, e mezi
pomìrnì èasté dotazy èi ádosti o pomoc patøí
dotazy na sociální a trestnì právní dùsledky výroby, drení a uívání drog a otázky týkající se
monosti testování pøítomnosti drogy v lidském
organizmu, ale té testù na hepatitidu, HIV
apod.
2/6/4 Hlavní problémy, se kterými se potýká
poradenská èinnost
Poskytování poradenské èinnosti prostøednictvím telefonu je v praxi spjato s øadou problémù.
Jejich identifikace byla rovnì jedním z cílù realizované analýzy. Ze stanovisek subjektù vyplývá, e nejèastìji se organizace pøi realizaci uvedené èinnosti potýkají s problémy finanèní povahy. Chybí jim prostøedky na zavedení bezplatné
telefonické linky, rozíøení èasu pro poradenskou
èinnost a v souvislosti s tím pøijetí kvalifikovaných pracovníkù, vìtí propagaci telefonického
poradenství, zakoupení technických prostøedkù
pro efektivnìjí práci apod. V øadì pøípadù nemohou svou èinnost dlouhodobì plánovat, nebo nevìdí, zda se jim na ni podaøí v dalím období získat finanèní krytí, nebo prostøedky získávají opodìnì, v redukované výi oproti pùvodním poadavkùm apod.
Èasto zmiòovaným problémem na tomto poli je
nízká úroveò informovanosti a spolupráce mezi
organizacemi poskytujícími poradenské sluby

prostøednictvím telefonu v pøísluném regionu.
Jde pøedevím o vztah mezi subjekty poskytujícími telefonickou krizovou intervenci na stranì
jedné a subjekty orientovanými z vìtí èásti nebo výhradnì na prevenci a léèbu závislostí na
stranì druhé. Tyto organizace v pøísluném regionu o sobì èasto nevìdí a nespolupracují, by
by to bylo v zájmu jejich klientù. Není pøedevím
jasný léèebný potenciál rùzných psychiatrických
ambulancí a nezdravotnických preventivních
a léèebných zaøízení.
Tøetím nosným problémem, na který respondenti
èasto poukazují, je nízká a zkreslená informovanost veøejnosti o zaøízeních drogové prevence
a léèby, pøedpojatost vùèi nim, vyhýbání se návtìvám tìchto zaøízení z dùvodu obav o ztrátu
anonymity (zejména v malých mìstech). Tyto
skuteènosti èasto souvisí s nedostateènou propagací èinnosti zaøízení tohoto typu.
Za závaný problém povaují dotázané organizace skuteènost, e není dostatek specializovaných zaøízení pro dìti a mláde. Respondenti
uvádìjí, e není kam klienty dále odeslat, nebo
chybí zaøízení specializovaná na léèbu závislostí
dìtí a mládee.
Vzhledem k tomu, e spolupráce v oblasti telefonického poradenství s organizacemi pùsobícími v oblasti drogové prevence a léèby byla zejména u subjektù realizujících telefonické krizové poradenství èasto zmiòovaným problémem,
byla rovnì tato oblast podrobena hlubí analýze. Aby byly odpovìdi verifikovány, mìly dotázané subjekty konkrétnì uvést, se kterými zaøízeními drogové prevence a léèby v regionu pøi poskytování poradenské èinnosti prostøednictvím telefonu spolupracují. Struktura odpovìdí na tuto
otázku je patrná z grafu 20.
S analýzy vyplývá, e pøi poskytování poradenské
sluby po telefonu spolupracuje s konkrétním
zaøízením drogové prevence a léèby v daném regionu 38,0 % dotázaných subjektù, dalích
11,6 % uvádí, e s nikým nespolupracuje. Ukázalo se, e ve spolupráci jednotlivých subjektù
existují v nìkterých regionech rezervy.
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Graf 20: Spolupráce se zaøízeními drogové prevence a léèby (N = 121)
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Legenda: 1  drogová prevence a léèba je pøímo
v náplní naí èinnosti; 2  pøi realizaci poradenské
èinnosti po telefonu spolupracujeme s konkrétními zaøízeními drogové prevence a léèby; 3  ne,
nespolupracujeme; 4  neuvedeno

Pøes uvedené problémy spojené s provozem zaøízení, ve kterém pracuje, je naprostá vìtina dotázaných (98,3 %) odhodlána poskytovat poradenskou èinnost v oblasti závislostí i v budoucnosti.

Je logické, e základním pøedpokladem spolupráce jednotlivých subjektù je jejich vzájemná
informovanost o své èinnosti. Z analýzy vyplynulo, e více ne 71,1 % respondentù bylo schopno
uvést telefonní èíslo jiné organizace, na kterém
je moné získat radu v oblasti závislostí. 23,1 %
jinou takovou organizaci nezná, zbývajících
5,8 % na takto poloenou otázku neodpovìdìlo.
Respondenti nejèastìji uvádìli kontakty na jiná
specializovaná pracovitì pro prevenci a léèbu
závislostí v místech, kde sami pùsobí. Telefonický kontakt na nì byla schopna uvést více ne 1/2
(54,7 %) z tìch, kteøí uvedli, e mají informace
o jiných organizacích poskytujících pomoc po
telefonu. Spojení na linku dùvìry pùsobící v místì si byla schopna vybavit necelá 1/5 (18,6 %)
informovaných.
Z konkrétních pracovi, pùsobících zpravidla na
celostátní úrovni, je nejlépe známo telefonické
spojení na SANANIM (16,3 %), dále na DROP IN
(11,6 %) a na sdruení Podané ruce (9,3 %). Tyto
organizace nejèastìji dotázaní uvádìli mezi tìmi, na jejich telefonních èíslech je moné získat
pomoc v oblasti závislostí.

2/7

Aktuální potøeby subjektù poskytujících
poradenskou èinnost prostøednictvím telefonu nebo internetu
Oblast tak komplikovaná a sloitá, jakou bezesporu poskytování poradenské èinnosti prostøednictvím telefonu a internetu je, nepochybnì vyaduje iroké spektrum znalostí a zkueností, solidní odborné zázemí a dobré materiálnì
technické zabezpeèení. Analyzovali jsme ji,
v èem spatøují organizace ve své èinnosti hlavní
problémy a nedostatky. V návaznosti na tuto
analýzu byl rovnì proveden rozbor toho, jaké
jsou aktuální potøeby subjektù pùsobících v této
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oblasti, v èem pøedevím by tyto subjekty potøebovaly pomoc.
Na otázku, zda vùbec nìjakou pomoc v poskytování poradenské èinnosti potøebují, odpovìdìlo
kladnì 78,5 % subjektù. Tìm byla následnì poloena otázka, v èem by tato pomoc mìla pøedevím spoèívat. Struktura odpovìdí na ni je patrná z grafu 21.

VÝSLEDKY
Graf 21: V èem by mìla spoèívat pomoc organizacím poskytujícím poradenskou èinnost v oblasti
závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu (N = 121)
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Legenda: 1  zpracování a vydávání metodických materiálù z oblasti závislostí, vyuitelných v poradenské èinnosti; 2  organizování pøednáek, semináøù, kolení v problematice závislosti pro pracovníky;
3  personální výpomoc v poradenské èinnosti poskytované po telefonu; 4  pomoc v propagaci poradenské èinnosti; 5  pomoc pøi finanèním zabezpeèení poradenské èinnosti; 6  jiná forma pomoci

Témìø 2/3 zástupcù dotázaných organizací by
pøivítalo zpracovávání a vydávání metodických
materiálù jako nejdùleitìjí formu pomoci vyuitelnou v oblasti závislostí. Témìø 1/2 by pomohlo organizování pøednáek, semináøù a kolení. Tyto dvì formy pomoci jsou nejèastìji ádané. Okolo 1/3 dotázaných by pøivítalo personální
a finanèní výpomoc v poskytování poradenské
èinnosti. Podpora v propagaci je ádaná nejménì.

eným v oblasti prevence a léèby závislostí. Takto diferencované formy pomoci by byly, jak vyplývá z provedené analýzy, velmi ádané.

Je pochopitelné, e po obsahové stránce je potøeba pomoci diferencovaná podle charakteru
èinnosti organizace. Pracovníci linek dùvìry,
sdruení v Èeské asociaci pracovníkù linek dùvìry, jsou vìtinou dobøe kvalifikovaní v problematice telefonické krizové intervence. Poøádání
takto zamìøených kvalifikaèních kurzù a vydávání metodických materiálù je ostatnì jednou
z hlavních forem èinnosti ÈAPLD. Ukazuje se
vak, e tato forma kvalifikace by byla ádoucí
pro pracovníky organizací pùsobící v prevenci
a léèbì závislostí, pro nì je telefonické poradenství jen jednou z mnoha forem èinnosti. Naopak pro pracovníky kvalifikované v telefonické
krizové intervenci by bylo potøebné vydávání
metodických materiálù a organizování vzdìlávacích akcí vìnovaných aktuálním otázkám øe-
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2/8

Poradenství v oblasti závislostí realizované
prostøednictvím internetu
Zvlátní pozornost byla v rámci analýzy vìnována poradenské èinnosti, poskytované prostøednictvím internetu. Do této formy bylo zahrnuto
i vyuívání e-mailu pro poradenskou èinnost.
Bylo zjiováno, zda organizace má své www
stránky, zda její internetová prezentace má jen
informativní charakter, èi zda má oboustranný interaktivní charakter, kdy uivatel mùe jejich prostøednictvím komunikovat s organizací
a vznáet k ní dotazy. Speciální pozornost byla
vìnována www stránkám, majícím vícestranný
interaktivní charakter, kdy uivatel mùe jejich
prostøednictvím diskutovat s jinými uivateli
a vyjadøovat se k problémùm. Subjekty byly rovnì dotázány, zda vedou statistické údaje o klientech a o obsahu jejich dotazù. V neposlední
øadì byla analyzována informovanost o internetových stránkách jiných subjektù, aby bylo moné urèit, které z nich jsou u odborné veøejnosti
nejznámìjí.
Prostøednictvím elektronické poty se mohou
klienti na organizace obracet v 84,3 % pøípadù.

no pøihlíet k tomu, e je nelze s výjimkou jejich
celkového poètu v podstatì zjistit. Jinak je tomu
u analýz obsahù dotazù a ádostí o pomoc  tyto
informace jsou dostupné. V tomto pøípadì je
nutné konstatovat, e se organizace obsahovou
analýzou dotazù vìtinou nezabývají a nevedou
o nich údaje. Tento pøístup bohuel pøevauje
a znemoòuje si udìlat podrobnìjí pøehled v této oblasti.
Posledním ze sledovaných faktorù byla informovanost o internetových stránkách jiných organizací, pùsobících v poradenské èinnosti v oblasti
závislostí. Necelých 70 % dotázaných respondentù uvedlo, e o takových stránkách vìdí,
a bylo schopno uvést i jejich internetovou adresu. Získané údaje signalizují, které internetové
stránky jsou nejvíce známy a na které v pøípadì
potøeby dotázané subjekty zpravidla odkazují.
Lze konstatovat, e u odborné veøejnosti zabývající se poradenskou èinností v oblasti závislostí
jsou nejvíce známy internetové stránky www.sananim.cz. Jejich adresu uvedlo 42,9 % dotázaných. Dalí poøadí je následující: www.drogovaporadna.cz (27,4 %), www.dropin.cz (15,5 %),
www.drogy-info.cz (13,1 %), www.extc.cz (9,5 %),
www.podaneruce.cz (8,3 %), www.prevcentrum.cz
(7,1 %) a www.internetporadna.cz (3,5 %).

Prostøednictvím internetu je schopno poskytovat poradenskou èinnost 43,0 % dotázaných
subjektù. Stránky tìchto organizací mají ve vìtinì pøípadù (cca 2/3) nejen informativní, ale té
interaktivní charakter, to znamená, e jejich
prostøednictvím lze komunikovat s jejich zøizovatelem. Kvalitativnì na nejvyí úrovni jsou
stránky mající vícestranný interaktivní charakter, to znamená, e jejich prostøednictvím mohou klienti diskutovat mezi sebou a úèastnit se
øeení problémù. Tento charakter stránek udává
8 subjektù, to je 15,4 % z tìch, které uvedly, e
mají internetové stránky.

Jiné internetové adresy byly uvádìny jen ojedinìle a patøily zpravidla organizacím pùsobícím
v pøísluném regionu. Analýza tedy jasnì ukázala, e mezi odbornou veøejností jsou nejvíce známy internetové stránky www.sananim.cz. Lze
formulovat hypotézu, e právì tyto internetové
stránky jsou nejèastìji doporuèovány klientùm.

Alespoò minimum statistických údajù o klientech, kteøí poádali o pomoc prostøednictvím
e-mailu nebo internetu, má k dispozici cca 1/5
organizací, údaje o obsahu dotazù vede jen 15 %
respondentù. V pøípadì údajù o klientech je nut-

Z analýzy internetových stránek subjektù vyplývá, e poradenství po internetu se v oblasti prevence a léèby závislostí v Èeské republice teprve
rozvíjí a trpí øadou dìtských nemocí. Jeho specifickou formou je pomoc poskytovaná prostøed-
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nictvím elektronické poty, která je relativnì vyuívaná. V poèátcích jsou vak interaktivní formy, vyadující lepí technické a softwarové zázemí i vyí odbornost pracovníkù. K internetovému poradenství doporuèujeme pøistupovat jako k relativnì samostatné oblasti poradenské
èinnosti, která má sice øadu propojení na pomoc
poskytovanou po telefonu, ale zároveò má vlastní specifika a zákonitosti. Jako prioritní se jeví
zpracování metodických doporuèení a standardù pro poradenskou èinnost poskytovanou prostøednictvím internetu vèetnì etického kodexu
této formy pomoci. Zvlátní pozornost je potøebné rovnì vìnovat zpracování standardù pro
záznam a vyhodnocování pomoci poskytované
prostøednictvím internetu z hlediska jejích jednotlivých forem. Pro oblast poradenství po internetu se jeví jako ádoucí vyèlenit podle moností
v jednotlivých zaøízeních pracovníky a uspoøádat
pro nì cyklus vzdìlávacích akcí. Propagaci internetového poradenství je pak moné provádìt spolu s propagací telefonického poradenství
prostøednictvím telefonních seznamù (zveøejnìní adres elektronické poty a www stránek) a vyuívat k tomu i moností samotného internetu.
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ZÁVÌRY
Poradenskou èinnost v oblasti závislostí poskytují prostøednictvím telefonu nebo internetu organizace, které lze v zásadì rozdìlit do dvou základních skupin:
 První skupinu tvoøí subjekty, pro které je telefonické nebo internetové poradenství hlavní,
èasto jedinou formou èinnosti. Tyto subjekty
se zpravidla orientují na krizovou intervenci,
s klientem pracují pouze prostøednictvím telefonického èi internetového kontaktu a v pøípadì potøeby ho orientují na jiná specializovaná pracovitì za úèelem dalí pomoci. Do
této skupiny patøí pøedevím linky dùvìry,
rùzné specializované linky pomoci (krizové
linky, poradenské linky) a internetové poradny. Subjekty této skupiny se zpravidla vìnují
oblasti závislostí pouze parciálnì, v souvislosti s øeením jiné problematiky, která vak mùe s problematikou závislostí úzce souviset,
pøípadnì mùe být uíváním návykových látek
pøímo vyvolána (napø. nejrùznìjí ivotní èi
manelské krize, HIV/AIDS, psychické a fyzické týrání, ikana a dalí).
 Druhou skupinu tvoøí subjekty pøímo specializované na problematiku drogové prevence
a léèby, pro které je telefonické nebo internetové poradenství jednou z forem jejich èinnosti v této oblasti. Patøí mezi nì napø. kontaktní centra, centra prevence, centra sociálních slueb, poradny pro nejrùznìjí typy
závislostí apod.
Vìtina subjektù, které v Èeské republice poskytují poradenskou èinnost v oblasti závislostí, má
statut nìkterého z typù neziskových organizací
(obecnì prospìné spoleènosti, obèanského
sdruení, nadace apod.). Pùsobí zde vak i organizace ve správì státu (krajù, mìst, obcí) a církevní zaøízení. Podnikatelské subjekty èi jiné typy organizací se v této problematice angaují
jen minimálnì.
Organizace orientují svou poradenskou èinnost
prostøednictvím telefonu nebo internetu pøedevím na mladé lidi a dospìlou populaci. Nejménì
jsou z vìkového hlediska pokryti senioøi. Z hlediska charakteru problémù jsou nejèastìjí cílovou
skupinou jejich pùsobení drogovì závislé osoby.

Subjekty schopné poskytovat poradenskou èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu nebo internetu jsou v Èeské republice zastoupeny ve vech krajích. Vìtina z nich má oblastní
pùsobnost, to znamená, e poskytují sluby klientùm v rámci regionu, ve kterém sídlí.
V naprosté vìtinì pøípadù lze kontaktu se subjektem poskytujícím poradenskou èinnost dosáhnout prostøednictvím bìného telefonického
spojení, polovina z nich nabízí té spojení prostøednictvím mobilního telefonu. Z jiných typù
lze vyuívat spojení prostøednictvím e-mailù, telefonického záznamníku nebo osobní kontakt.
Komerèní telefonní hovory nejsou v této oblasti
èinnosti vùbec pouívány. Bezplatné telefonické
linky (800) existují jen tøi a na oblast závislostí
jsou zamìøeny jen parciálnì.
Nepøetritou telefonickou pomoc, tj. pomoc 24
hodin dennì, poskytuje pøes 1/5 dotázaných
subjektù. Zbývající jsou na telefonu k dispozici
jen v urèitých dnech a hodinách.
Poskytovanou poradenskou èinnost propaguje
vìtina subjektù, které na tomto poli pùsobí.
Z obsahové analýzy odpovìdí na tuto otázku
a z analýzy poskytnutých informaèních materiálù rovnì vyplývá, e samotné dotazované subjekty jsou si vìdomy znaèných rezerv, které
v propagování své èinnosti mají. Zdá se, e jsou
si vìdomy i skuteènosti, e pokud o jejich poradenské èinnosti veøejnost neví, je tato èinnost do
znaèné míry samoúèelná. Nejrozíøenìjí formou
propagace je v pøípadì poradenské èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu nebo internetu rozesílání propagaèních letákù a materiálù.
Jednou z nejúèinnìjích forem propagace jsou
tzv. Bílé stránky, to je úvodní èást telefonních
seznamù vydávaných v jednotlivých regionech.
Obèané hledající pomoc nejèastìji vyuívají jejich úvodní èást, ve které jsou uvedena telefonní
èísla nejdùleitìjích institucí. V pøípadì závislostí jde pøedevím o rubriku 14120  Zdravotnické sluby, v nich pøedevím èást vìnovaná
linkám dùvìry a krizovým centrùm. Prostøednictvím této rubriky propaguje svou èinnost necelá

41

3

3

ZÁVÌRY
1/2 subjektù. Jako jedno z doporuèení lze proto
formulovat poadavek, aby v úvodní rubrice Bílých stránek kadého telefonního obvodu v Èeské republice byl minimálnì jeden odkaz na telefonické spojení na organizaci, schopnou poskytnout poradenskou èinnost v oblasti závislostí.
Èleny Èeské asociace pracovníkù linek dùvìry je
1/10 subjektù. To znamená, e tyto subjekty se
øídí ve své èinnosti etickými kodexy ÈAPLD a dodrují metodiku a vyuívají standardy a software, prosazované touto asociací.
Pouze malá èást subjektù poskytujících poradenskou èinnost po telefonu (cca 1/4) vyuívá
standardizovaných formuláøù pro záznam telefonického hovoru. Ostatní ádné formuláøe nepouívají. Zjitìná data signalizují, e telefonicky poskytovaná poradenská èinnost není ve vìtinì pøípadù zaznamenávána podle standardù
a jednotlivé subjekty èasto volí vlastní formy záznamu nebo neprovádìjí záznam ádný. Tato
skuteènost je limitujícím faktorem pro provedení
hlubí analýzy z hlediska struktury ádostí o pomoc, jejich nositelù, obsahu tìchto ádostí i navrhovaných øeení.
Za rok 2004 má k dispozici statistické údaje
o klientech, kterým byla poskytnuta pomoc po
telefonu, cca 1/2 subjektù zabývajících se touto
èinností. Provést srovnávací analýzu tìchto dat
vak není moné. Nìkteré subjekty data vùbec
nevedou, jiné mají k dispozici jen celkový poèet
uskuteènìných hovorù, avak nevìdí nic o struktuøe (demografické èi sociální) adatelù o pomoc. Podrobnìjí statistiky jsou vedeny jen ojedinìle zpravidla u subjektù, které se zamìøují jen
na telefonickou krizovou intervenci (napø. Linka
bezpeèí).
Podobná je situace i ve sledování údajù o struktuøe ádostí o pomoc podaných prostøednictvím
telefonu z hlediska obsahu. Tyto údaje mají
k dispozici pouze necelé 2/5 subjektù zabývajících se touto èinností. Podobnì jako v pøípadì
vedení statistických údajù o klientech je i v pøípadì analýzy telefonických ádostí o pomoc
z hlediska obsahu zásadní problém v tom, e
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v této oblasti nejsou zavedeny standardy a není
vyuíván jednotný software, pokud vùbec vyuíván je. Vybraný soubor subjektù je znaènì nesourodý, nebo je zamìøen na rùzné cílové skupiny a oblast závislostí je v nìm zastoupená v rùzné míøe (viz kapitolu 1.2). Bohuel ani údaje od
subjektù, které jsou na oblast závislostí zamìøeny výluènì, nelze porovnávat, nebo zde rovnì
chybí standardy a uvádìné údaje mají rùznou
rovinu obecnosti. Øeení spoèívá v pouívání
jednotného software a standardù pro oblast závislostí. Zde by bylo moné vyuít programového
vybavení pouívaného drogovými HELP linkami
(FESAT) v nìkterých státech Evropské unie. Pøedpokladem je jeho získání, zpracování jeho èeské
verze, pøeklad pøísluných manuálù, instalace
programù ve vybraných zaøízeních a zakolení
personálu. V pøípadì realizace tìchto krokù je
nezbytné uplatnit diferencovaný pøístup vùèi
subjektùm zabývajícím se výluènì telefonickou
krizovou intervencí na stranì jedné a organizacím, které se orientují výhradnì na problematiku
závislostí a telefonicky poskytovaná pomoc je
pouze jednou z forem èinnosti, na stranì druhé.
Poradenská èinnost poskytovaná po telefonu je
v souèasném období zabezpeèována pøedevím
pracovníky zamìstnanými na plný úvazek. Jejich
poèty vyèlenìné pro tuto formu pomoci jsou nízké, zpravidla do 5 osob. Asi 2/5 subjektù pùsobících v této oblasti vyuívají pro realizaci této
formy èinnosti pracovníkù na èásteèný úvazek
nebo smluvních externích pracovníkù. Zejména
v pøípadì smluvních externích pracovníkù pak
jde o poèty vyí. Dobrovolní pracovníci jsou pro
poradenskou èinnost po telefonu vyuíváni jen
v malé míøe. Lze konstatovat, e tato kategorie je
zastoupena nejménì.
Z hlediska odborného zamìøení zabezpeèují telefonické poradenství pøedevím pracovníci zamìøení na sociální práci. Tìch je ve sledovaných
zaøízeních vìtina. Pomìrnì výraznì jsou zastoupeni psychologové, ti pøedevím v telefonickém krizovém poradenství, a pedagogové. V zaøízeních církevního charakteru se ve zvýené míøe angaují absolventi teologických fakult vykonávající duchovní èinnost.

ZÁVÌRY
Vìtina subjektù poskytujících poradenskou èinnost po telefonu uívá prostory poskytnuté
k uívání zdarma nebo za symbolickou èi reijní
cenu, nebo prostory, za které platí komerèní nájemné obvyklé v místì, kde pùsobí. Prostory ve
vlastním majetku má cca 1/10 subjektù.

ství zcela nebo pøevánì orientuje na problematiku závislostí. Snaha o pøesnìjí vyjádøení je
vak i v tomto pøípadì limitována faktem, e øada organizací tuto problematiku nevykazuje,
a proto jde pouze o odhadovaná èísla, která mohou být zatíena znaènou nepøesností.

Hlavním zdrojem financování poradenské èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu jsou
dotace obcí, krajù a z centrálních fondù. Nejménì se naopak na financování podílejí sponzorské
pøíspìvky a èlenské pøíspìvky, které tvoøí jen malý podíl na celkovém finanèním krytí poradenské
èinnosti poskytované prostøednictvím telefonu.

Vìtina organizací kontaktovaných prostøednictvím telefonu a ádaných o pomoc v oblasti závislostí se chová tak, e nejprve se snaí problém
po telefonu vyøeit a teprve poté, ukáe-li se to
jako potøebné, orientuje klienta k osobní návtìvì
nìkterého ze zaøízení schopných daný problém
øeit s cílem dále mu jinou formou pomáhat.

Jako problematické se ukázaly snahy o vyèíslení
celkových nákladù na poradenskou èinnost poskytovanou po telefonu. Pokud se organizace na
tuto èinnost nezamìøuje výluènì, není zpravidla
schopna ani kvalifikovanì odhadnout, jakou výi
finanèních prostøedkù na tuto formu pomoci
roènì vynakládá. Vyèíslit tyto náklady byla
schopna jen cca 1/3 dotázaných organizací. Z jejich dat vyplývá, e výe vynaloených nákladù je
znaènì diferencovaná a má znaèné rozpìtí (od
cca 20 000 Kè do nìkolika milionù). Svìdèí to
o rùzné úrovni a rozsahu slueb poskytovaných
v této oblasti i znaèných diferencích v poètu klientù i formì uspokojování jejich poadavkù.

Z hlediska jednotlivých typù drogové závislosti
lze konstatovat, e pokud je poskytována poradenská èinnost v oblasti závislostí prostøednictvím telefonu, nejvíce se týká uívání drog. Pití alkoholu, závislost na hracích automatech
a kouøení jsou zastoupeny ménì.

Vìtina organizací (7/10) informuje veøejnost
o svém rozpoètu a èerpání finanèních prostøedkù. Tento krok zvyuje zásadním zpùsobem jejich
dùvìryhodnost a vytváøí základní pøedpoklad pro
získávání pøíspìvkù na èinnost a darù, které by
se mohly ve vìtí míøe ne dosud podílet na financování èinnosti subjektù, pùsobících v této
oblasti.
Z hlediska cílù analýzy se jeví jako dùleité popsat, jaký je podíl problematiky závislostí v celkovém spektru èinností analyzovaných organizací. Více ne 1/5 dotázaných subjektù uvedla,
e problematika závislostí je jedinou, na kterou
se orientují, a jiné otázky neøeí. U dalí 1/3 tvoøí
tato problematika pøevánou èást. Lze tedy konstatovat, e více ne polovina subjektù se z hlediska telefonického èi internetového poraden-

Z hlediska charakteristiky hlavních problémù
v oblasti závislostí, které jsou nejèastìjím pøedmìtem telefonických ádostí o pomoc èi radu,
jsou nejèastìjími dotazy rodièù èi rodinných pøísluníkù na to, co mají dìlat, aby dítì nezaèalo
brát drogy, jak mají jednat v pøípadì, e jejich dítì
(manel, bratr apod.) bere drogy, jak se mohou
nezvratnì pøesvìdèit, e je to pravda, co mají dìlat, aby dítì (manela, pøíbuzného) závislosti zbavili. Druhou velmi poèetnou skupinu tvoøí ádosti
o pomoc se zbavením se vlastní drogové závislosti, dotazy na monosti léèby, její prùbìh, prosby
o zprostøedkování takové léèby. Øada subjektù té
uvádí, e se na nì obracejí klienti s ádostí o informace o úèinku jednotlivých drog, pøíznacích
jejich uívání. Èasté jsou v této souvislosti zejména dotazy na nebezpeèí a rizika kouøení marihuany. Øada dotazù se týká moností zprostøedkování kontaktù na zaøízení drogové prevence a léèby.
Èastými jsou rovnì ádosti o pomoc pøi øeení
sociálnì patologických jevù, které jsou uíváním
drog vyvolány nebo s ním tìsnì souvisí. Jde o øeení situací spjatých s násilím, ikanou, pohlavním zneuíváním, agresivitou, krádeemi, dluhy,
ale té o rizika uívání drog ve vztahu k infekèním nemocem (hepatitida, HIV/AIDS) apod.
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ZÁVÌRY
Poskytování poradenské èinnosti prostøednictvím telefonu je v praxi spjato s øadou problémù.
Z analýzy vyplývá, e nejèastìji se organizace pøi
realizaci uvedené èinnosti potýkají s problémy
finanèní povahy. Chybí jim prostøedky na zavedení bezplatné telefonické linky, rozíøení èasu
pro poradenskou èinnost a v souvislosti s tím na
pøijetí kvalifikovaných pracovníkù, vìtí propagaci telefonického poradenství, zakoupení technických prostøedkù pro efektivnìjí práci apod.
V øadì pøípadù nemohou svou èinnost dlouhodobì plánovat, nebo nevìdí, zda se jim na ni podaøí v dalím období získat finanèní krytí, nebo
prostøedky získávají opodìnì, v redukované výi
oproti pùvodním poadavkùm apod. Èasto zmiòovaným problémem na tomto poli je nízká úroveò informovanosti a spolupráce mezi organizacemi poskytujícími poradenské sluby prostøednictvím telefonu v pøísluném regionu. Jde pøedevím o vztah mezi subjekty poskytujícími telefonickou krizovou intervenci na stranì jedné
a subjekty orientovanými z vìtí èásti nebo výhradnì na prevenci a léèbu závislostí na stranì
druhé. Tyto organizace v pøísluném regionu
o sobì èasto nevìdí a nespolupracují, by by to
bylo v zájmu jejich klientù. Není pøedevím jasný
léèebný potenciál rùzných psychiatrických ambulancí a nezdravotnických preventivních a léèebných zaøízení. Tøetím nosným problémem, na
který respondenti èasto poukazují, je nízká
a zkreslená informovanost veøejnosti o zaøízeních drogové prevence a léèby, pøedpojatost vùèi
nim, vyhýbání se návtìvám tìchto zaøízení
z dùvodu obav o ztrátu anonymity (zejména
v malých mìstech). Tyto skuteènosti èasto souvisí s nedostateènou propagací èinnosti zaøízení
tohoto typu. Za závaný problém povaují dotázané organizace skuteènost, e není dostatek
specializovaných zaøízení pro dìti a mláde.
Respondenti uvádìjí, e není kam klienty dále
odeslat, nebo chybí zaøízení specializovaná na
léèbu závislostí dìtí a mládee.
Èasto zmiòovaným problémem byla zejména
u subjektù realizujících telefonické krizové poradenství spolupráce v oblasti telefonického poradenství s organizacemi pùsobícími v oblasti drogové prevence a léèby. Pøi poskytování poraden-
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ské sluby po telefonu spolupracují s konkrétním
zaøízením drogové prevence a léèby v daném regionu cca 2/5 dotázaných subjektù, dalí cca
1/10 uvádí, e s nikým nespolupracuje. Ukazuje
se, e ve spolupráci jednotlivých subjektù existují v nìkterých regionech rezervy. Základním
pøedpokladem spolupráce je vzájemná informovanost o své èinnosti. Pøiblinì 7/10 subjektù
bylo schopno uvést telefonní èíslo jiné organizace, na kterém je moné získat radu v oblasti závislostí. Nejèastìji byly uvádìny kontakty na jiná
specializovaná pracovitì pro prevenci a léèbu
závislostí v místech pùsobitì. Konkrétní telefonický kontakt byla schopna uvést více ne 1/2
z tìch, kteøí uvedli, e mají informace o jiných
organizacích, poskytujících pomoc po telefonu.
Spojení na Linku dùvìry pùsobící v místì si byla
schopna vybavit necelá 1/5 informovaných.
Z konkrétních pracovi pùsobících zpravidla na
celostátní úrovni je nejvíce známo telefonické
spojení na SANANIM, dále na DROP IN a na
Sdruení Podané ruce. Tyto organizace nejèastìji odborná veøejnost uvádìla mezi tìmi, na jejich telefonních èíslech je moné získat pomoc
v oblasti závislostí.
V rámci studie byl rovnì proveden rozbor toho,
jaké jsou aktuální potøeby subjektù, pùsobících
v této oblasti, v èem pøedevím by tyto subjekty
potøebovaly pomoc. Tuto pomoc by uvítaly 4/5
organizací. Nejvíce poadováno je zpracovávání
a vydávání metodických materiálù v oblasti závislostí. Øada organizací uvádí, e by jim pomohlo organizování pøednáek, semináøù a kolení.
Tyto dvì formy pomoci jsou nejèastìji ádané.
Ménì subjektù by pøivítalo personální a finanèní
výpomoc v poskytování poradenské èinnosti.
Podpora v propagaci je ádaná nejménì.
Je pochopitelné, e po obsahové stránce je potøeba pomoci diferencovaná podle charakteru
èinnosti organizace. Pracovníci linek dùvìry
sdruení v Èeské asociaci pracovníkù linek dùvìry jsou vìtinou dobøe kvalifikovaní v problematice telefonické krizové intervence. Poøádání
takto zamìøených kvalifikaèních kurzù a vydávání metodických materiálù je ostatnì jednou
z hlavních forem èinnosti ÈAPLD. Ukazuje se
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vak, e tato forma kvalifikace by byla ádoucí
pro pracovníky organizací pùsobící v prevenci
a léèbì závislostí, pro nì je telefonické poradenství jen jednou z mnoha forem èinnosti. Naopak pro pracovníky kvalifikované v telefonické
krizové intervenci by bylo potøebné vydávání
metodických materiálù a organizování vzdìlávacích akcí vìnovaných aktuálním otázkám øeeným v oblasti prevence a léèby závislostí. Takto diferencované formy pomoci by byly, jak vyplývá z provedené analýzy, velmi ádané.
Prostøednictvím elektronické poty se mohou
klienti na organizace obracet ve více ne 4/5 pøípadù.
Prostøednictvím internetu jsou schopny poskytovat poradenskou èinnost cca 2/5 dotázaných
subjektù. Stránky tìchto organizací mají ve vìtinì pøípadù nejen informativní, ale té interaktivní charakter, to znamená, e jejich prostøednictvím lze komunikovat s jejich zøizovatelem.
Kvalitativnì na nejvyí úrovni jsou stránky mající vícestranný interaktivní charakter, to znamená, e jejich prostøednictvím mohou klienti
diskutovat mezi sebou. Tento charakter stránek
udává 8 subjektù.

né veøejnosti zabývající se poradenskou èinností
v oblasti závislostí jsou nejvíce známy internetové stránky www.sananim.cz.
Dalí poøadí je následující:
 www.drogovaporadna.cz
 www.dropin.cz
 www.drogy-info.cz
 www.extc.cz
 www.podaneruce.cz
 www.prevcentrum.cz
 www.internetporadna.cz
Jiné internetové adresy byly uvádìny jen ojedinìle a patøily zpravidla organizacím pùsobícím
v pøísluném regionu.

Z hlediska údajù o klientech poadujících pomoc
prostøednictvím elektronické poty èi www stránek je nutno pøihlíet k tomu, e je nelze s výjimkou jejich celkového poètu v podstatì zjistit.
V pøípadì analýz obsahù dotazù a ádostí o pomoc je nutné konstatovat, e se organizace touto analýzou vìtinou nezabývají a nevedou o obsahu dotazù údaje. Tento pøístup bohuel pøevauje a znemoòuje provedení podrobnìjího
pøehledu v této oblasti.
Z hlediska informovanosti o internetových
stránkách jiných organizací pùsobících v poradenské èinnosti v oblasti závislostí necelých
7/10 dotázaných subjektù uvedlo, e o takových
stránkách vìdí, a bylo schopno uvést i jejich
internetovou adresu. Získané údaje signalizují,
které internetové stránky jsou nejvíce známy
a na které v pøípadì potøeby dotázané subjekty
zpravidla odkazují. Lze konstatovat, e u odbor-
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Optimální forma telefonické pomoci v oblasti
závislostí má z hlediska aktuálních potøeb jejích
potenciálních uivatelù následující podobu. Telefonický kontakt je obecnì znám, to znamená
dobøe propagován, aby informace o nìm byla
maximálnì rozíøená. Pomoc je dostupná nepøetritì, v kteroukoliv denní a noèní dobu a ze
vech míst v ÈR. Klient se dovolá i tehdy, nemá-li
k dispozici dostatek finanèních prostøedkù. Pracovník poskytující telefonickou pomoc je schopen øeit pøípady osob v nároèných ivotních situacích, tzn. e je kolen v telefonické krizové
intervenci. Má rovnì hluboké znalosti v oblasti
prevence a léèby závislostí. K dispozici má kontakty na zaøízení drogové prevence a léèby
v místì bydlitì klienta èi v jeho irím okolí. Vyuívá speciální software, umoòující zaznamenat základní údaje o adateli a obsahu jeho poadavku. Tyto údaje je schopen sumarizovat
a vyhodnocovat v urèitých èasových úsecích tak,
aby bylo moné usuzovat na trendy v dané oblasti.
Pøevedeno do konkrétní podoby se jeví jako ideální vytvoøení bezplatné telefonické linky zaèínající 800, zamìøené výhradnì na problematiku
prevence a léèby závislostí, mající nejen krizový,
ale i poradenský charakter. V rámci vìtí efektivity èinnosti nemusí být linka vytváøena jako samostatná instituce. To znamená, e existuje
pouze jako telefonické èíslo, po jeho volbì jsou
volající pøesmìrováni na organizaci, která má
v daném èase slubu. Není tedy nutno vytváøet
zvlátní prostory, personálnì, technicky a finanènì zabezpeèovat èinnost, ale je moné vyuívat kapacity stávajících zaøízení. Pøedpokladem tohoto øeení je koordinace slueb mezi
jednotlivými zaøízeními. To znamená vytvoøení
takového harmonogramu slueb, aby byl v kteroukoliv dobu k dispozici pracovník kvalifikovaný v telefonické krizové intervenci i v oblasti
prevence a léèby závislostí. Zainteresovaná pracovitì by bylo nezbytné vybavit jednotným
software a prokolit v nìm pracovníky. Tím by
bylo zabezpeèeno jednotné vedení záznamù
o klientech a obsahu jejich dotazù a vytvoøeny
pøedpoklady pro jejich pravidelné vyhodnocování. Náklady by tak byly redukovány na platbu do-

lých telefonických hovorù, na zakoupení software a pøípadná poøízení technického vybavení.
V pøípadì realizace tohoto kroku je ádoucí
v maximální míøe propagovat existenci linky tak,
aby se telefonický kontakt dostal do podvìdomí
nejirí veøejnosti. Základním pøedpokladem je
její zveøejnìní v úvodní èásti bílých stránek 
14120  Zdravotnické informace, krizové linky 
telefonních seznamù vech oblastí. Tento krok
by mìl být doplnìn dalími formami propagace,
napø. zveøejnìním èísla ve veøejných telefonických stanicích, propagace v tisku, prostøednictvím letákù apod.
Nutným pøedpokladem je rovnì vytvoøení sítì
zaøízení, která budou pro zabezpeèení provozu
linky vybrána, a urèení a prokolení jejich pracovníkù. Ti musí mimo odpovídajících odborných
znalostí disponovat také schopnostmi pracovat
se software. Zároveò jsou vybaveni databází zaøízení pùsobících v jednotlivých krajích a regionech, aby byli schopni adatele o pomoc orientovat na nejblií zaøízení.
I v pøípadì, e navrhované kroky nebudou realizovány, jeví se jako potøebné uskuteènit opatøení
vùèi stávající síti zaøízení, poskytujících pomoc
v oblasti závislostí po telefonu. Jako minimální
lze doporuèit prokolení vybraných pracovníkù
zaøízení v telefonické krizové intervenci (moné
vyuít slueb ÈAPLD) a instruktáe pracovníkù
stávajících linek pomoci v oblasti závislostí. ádoucí by bylo rovnì zavést nebo sjednotit alespoò minimální standardizovaný záznam telefonického hovoru s adatelem o pomoc a jeho vyhodnocování. Jinak lze jen obtínì vyuít data
z této oblasti pro úèely mapování situace.
V oblasti internetového poradenství lze doporuèit zejména rozvíjení www stránky vícestranného interaktivního charakteru, mající nejen informativní charakter, ale umoòující adatelùm
vznáet dotazy a diskutovat mezi sebou. Podpora by mìla být zamìøena zejména na ty internetové stránky, které jsou veøejnosti nejvíce známy
(viz výe). Dále je potøebné zpracovat metodiku
této formy poradenské èinnosti, provést stan-
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dardizaci záznamù poskytnuté pomoci i jejího
vyhodnocování a vyèlenit a prokolit pro tuto
oblast pracovníky.
Dùleitým produktem této analýzy je rovnì databáze subjektù poskytujících v ÈR poradenství
po telefonu v oblasti závislostí. Obsahuje nejen
základní identifikaèní data, ale té údaj o rozsahu a zamìøení poskytovaných slueb. Tato databáze je zpøístupnìna v aplikaci mapa pomoci
na internetových stránkách spravovaných Národním monitorovacím støediskem pro drogy
a drogové závislosti www.drogy-info.cz. Seznam
linek pomoci je spolu s kontakty uveden v pøíloze
této publikace.
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SUMMARY
The publication Addiction counselling via
phone and internet help lines is a survey of the
Czech phone and internet help-lines providing
drug counselling. The survey was carried out between April and September 2005. Drug counselling provision only or as a part of services provided was defined as the sampling criterion.
The sample was constructed in 3 steps. First, a database was created based on the inventory of existing
public databases in the internet (www.capld.cz,
www.drogy-info.cz, www.kataloglekaru.cz) and
through telephone directories. Second, the created database was sent to regional drug coordinators with the request for revision and completion. Third, subjects identified were contacted

and asked for the last update of the database.
Finally, 127 subjects were included in the database. Out of them, a total number of 121 subjects (95.5%) provided detailed information.
Data collection was performed by standardized
interviews with representatives of subjects and
by the content analysis of documents provided.
Creation of the database of the Czech phone and
internet drug help lines was part of the project;
the list of help lines with contacts is published in
the attachment and the database is also accessible through the application Map of aid at the
website www.drogy-info.cz.

Data analysis
Organizations providing the phone and/or internet drug counselling could be divided into
two groups. The first group included subjects
which reported phone and/or internet counselling as their main activity. Such subjects were
oriented mainly on the phone and/or internet
crisis intervention and if any further help was
needed, they referred the client to a specialised
facility. This group involved hotlines, various
specialised help lines and internet help lines; the
field of drug addiction was only one part of their
counselling activities. The second group consisted of subjects specialised in drug prevention
and treatment; for them the phone and/or internet counselling was one type of their interventions.
Most of the organizations were NGOs. Their
counselling was oriented mainly to young people and adult population. In term of problems
types, the most frequent target population were
drug users. Most of the organizations operate at
the local or regional level.
Clients contact was provided mainly by standard phone line; a mobile phone number was
also offered by half of subjects. Only 3 phone

lines were free of charge (their phone number
starts with 800) and the drug problem was only
partial topic for them. 24 hours service was provided by more than 20% of subjects interviewed.
Less than half of all subjects promoted their activities through phone directories White Pages
(section 14120  Health care).
Only about 25% of organizations used standardized form for calls monitoring. Approximately 50% of subjects recorded statistical data
about their clients; it mainly refers to the total
number of phone calls. Less than 40% of subjects monitored information about the content
of calls.
The counselling activity was insured mainly by
full-time employees (usually up to 5 full-time
employees). Approximately 40% of organizations used part-time employees or contracted
external workers. In term of employees specialization, the counselling was insured mainly by
social workers, psychologists and pedagogues.
Main financial resources were municipal, regional and central funds grants.
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SUMMARY
More than 20% of organizations reported to be
oriented only on drug use problems and other
30% of organizations dealt with drug problems
predominantly as well. In terms of types of addiction, the counselling concerned mainly
non-alcoholic drug use. Problems with alcohol,
gambling and tobacco were less represented.
In term of calls contents, questions of parents
and other family members were the most frequent (e.g., what they should do to protect their
child from drug use; how they should act if their
relative takes drugs and how to make themselves certain of their relatives drug use, or
what they should do to disengage their relative
from drug use). Other group of frequently asked
questions involved requests for help with ones
own drug addiction, enquires concerning possibilities and course of drug treatment, or requests
for the referral to treatment.
In practice, the phone counselling dealt with
a lot of problems. There were mainly problems
associated with financial resources. Low level of
both awareness and cooperation among regional organizations was reported as the second
most frequent problem. First of all, treatment
potentials of various psychiatric outpatient clinics and non-healthcare preventive and treatment facilities were not clear. The third problem

of the counselling seemed to be low and biased
public awareness about drug prevention and
treatment, prejudicial attitude against such facilities, avoidance for visiting these facilities due
to fear of the loss of anonymity (mainly in small
towns).
About 40% of subjects cooperated with some
particular drug prevention and treatment facility in the region. Approximately 70% of organizations were able to give at least one phone
number of another drug treatment organization.

Analysis of actual needs was carried out within
the survey. Interviewed organizations required
most frequently provision and issue of materials
about drug addiction. Several organizations reported the need of education, seminars and
trainings.
Clients could contact organizations via e-mail in
more than 80% of cases. Approximately 40% of
subjects provided the counselling via web pages.
Their web pages had both informative and interactive character.
Almost 70% of interviewed organizations were
able to give addresses of web pages of other organizations dealing with drug use counselling.

Recommendations
The following points summarize the optimal
form of phone help in the field of addiction has,
in term of actual need of its potential users:
 The phone contact is generally known. It means that the phone contact is highly promoted and information about it is widely disseminated.
 The help is provided continuously and is available in any day or night time from all places
in the Czech Republic.
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 The client can be connected despite of lack of
financial means.
 The employee providing phone help is able to
solve cases of severe life situations, i.e. he/she
is trained in phone crisis intervention. He/she
has a deep knowledge of the drug addiction
prevention and treatment as well. He/she keeps at hand the contacts of other drug prevention and treatment facilities in the area of
clients residence or in its wider neighbourhood.

SUMMARY
 Basic data about each client and the content
of his/her request are recorded. These data are
summarised and analysed in time intervals to
enable trend interceptions in a given field.
Recommendations for the improvement of the
situation in the phone and internet counselling
in the Czech Republic are as follows:

standardization of records and evaluation of
internet counselling. Workers dealing with
internet counselling in the institution should
be designated and trained. Promotion of internet counselling could be done together
with the phone counselling in phone books
and in the internet itself.

 The creation of free phone line beginning by
800, oriented only on drug addiction prevention and treatment problems, having both crisis intervention and counselling character. In
term of higher effectiveness, the line does not
need to be created as an independent institution; it is sufficient to create only a phone
number. After calling such phone number clients should be redirected to the organization
which is on duty in that time. A unified evidence of both clients records and contents of
their requests and the periodical analysis of
this evidence should be established within
this phone line. The existence of the phone line should be promoted in a way that the phone contact is widely known. The general precondition of such promotion should be the
publication of the phone number in the introductory part of the phone directory White
pages (section 14120: Health care, help lines
 of all regions). Other forms of the promotion
should be carried out as well.
 The training of selected employees of drug
prevention and treatment facilities in the
phone crisis intervention and on the other
hand, the training of employees of existing
help lines in the field of drug addiction. The
creation or unification of the minimal standardized record of the phone calls and their
standardized analysis is considered desirable
in the existing net of help lines as well.
 Taking into account that internet counselling
is in the initial stage in the Czech Republic, it
is recommended to treat this form of counselling separately; it has a lot of similarities with
the phone counselling, but in the same time
a lot of specifics. The priority should be given
to methodological guidance and standards
for internet counselling including ethical codex. Special attention should be paid to
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SEZNAM TELEFONICKÝCH A INTERNETOVÝCH
DROGOVÝCH LINEK POMOCI V ČR
Tištěná publikace obsahuje přílohu – Seznam telefonických a internetových drogových linek
pomoci v ČR. Protože některé kontakty jsou již neaktuální a několik kontaktů bylo uvedeno
omylem, byla z elektronické verze knihy tato příloha stažena. Redakce se omlouvá všem,
jejichž čísla byla uvedena chybně.
Aktuální kontakty na telefonické a internetové drogové linky pomoci jsou
uvedeny v Mapě pomoci, do které se vstupuje ze stránek drogy-info.cz:
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
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