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CÍLE: Úèelem této práce je analýza vzdìlávacích potøeb v oblasti drogové problematiky v Gruzii a zjištìní mezer v gruzínském vzdìlávacím systému na rùzných úrovních (veøejné školy, univerzity, pøíslušná bakaláøská a magisterská studia, systém celoživotního vzdìlávání uèitelù,
školních psychologù, adiktologù, žurnalistù apod.) i v servisních organizacích. Kromì analýzy
a urèení vzdìlávacích potøeb v oblasti drogové problematiky navrhuje zpráva i øadu doporuèení,
která reagují na zjištìné potøeby. METODOLOGIE: Zpráva se opírá o výsledky výzkumu, který
zahrnoval pøehled struktury vzdìlávacího systému, aktuálnì platných mezinárodních smìrnic
a norem a zhodnocení systému poskytování služeb. Byly vedeny hloubkové rozhovory s pedagogy a dalšími úèastníky vzdìlávacího systému i s pracovníky pøíslušných servisních organizací. Sbìr dat probíhal v bøeznu a dubnu 2010. ZÁVÌRY: Studie zjišťuje celostátní nedostatek vyškolených profesionálù v oboru adiktologie, což platí hlavnì pro manažery, lékaøe, psychology,
právníky a sociální pracovníky zapojené do zdravotní péèe v oblasti drogové problematiky. Studie taktéž zjišťuje, že v zemi neexistují žádná pravidla pro adiktologické vzdìlávání. Pro všechny dílèí segmenty gruzínského vzdìlávacího systému je zapotøebí pøipravit studijní programy
(rùzných formátù, rozsahu a uspoøádání).
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1 ÚVOD

• platné mezinárodní smìrnice a normy pøijaté gruzínský-

l

2 POPIS VZDÌLÁVACÍHO SYSTÉMU
GRUZIE
Metodologie
Cílem poèáteèního zhodnocení byl popis vzdìlávacího systému v Gruzii se zvláštním zamìøením na:
• strukturu vzdìlávacího systému,
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mi vzdìlávacími institucemi.
Zhodnocení bylo provádìno posouzením relevantních
dokumentù, jako jsou zákony, pøedpisy, ministerské pøíkazy
a výnosy a další regulaèní dokumenty. Za hlavní zdroj informací sloužily webové stránky gruzínského Ministerstva
školství a vìdy (www.mes.gov.ge) a Národního zkušebního
centra (www.naec.ge).
l

2 / 1 Struktura vzdìlávacího procesu

(Zdroj: www.naec.ge, 7.–8. kvìtna 2010.)
V roce 2005 byly v Gruzii zavedeny jednotné státní zkoušky
povinné pro všechny typy vzdìlávacích institucí (státní i soukromé). Na konci støedoškolského studia by èerstvý absolvent mìl složit zkoušku, která je nezbytná pro další studium
na vysokých školách. Bez této jednotné státní zkoušky nebude na vysokoškolské vzdìlávací instituce nikdo pøijat. Všechny výsledky zkoušek posuzuje Národní zkušební centrum.
Státní vzdìlávací politika je øízena parlamentem Gruzie, prezidentem Gruzie, vládou Gruzie, Ministerstvem
školství a vìdy Gruzie a Ministerstvem kultury, památkové
péèe a sportu Gruzie. Kvalita vzdìlávacích institucí je zajišťována akreditaèním øízením. Akreditace provádí Státní
akreditaèní støedisko pro vzdìlávání: www.nea.ge.
Stát uznává pouze takové dokumenty o kvalifikaci,
které vydaly akreditované instituce vysokoškolského vzdìlání nebo jejich ekvivalenty. Instituce vysokého vzdìlání
nebo vzdìlávací programy jsou akreditované právoplatným
subjektem podle obèanského práva – Státním akreditaèním
støediskem pro vzdìlávání.
l

2 / 1 / 1 Stupnì vysokoškolského vzdìlávání

(Zdroj: http://www.mes.gov.ge/content.php?id=131&lang=eng
– 7.–8. dubna 2010.)
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Obor adiktologie se v Gruzii rozvíjí od poèátku 90. let
20. století, kdy zemì získala nezávislost. V roce 1992 se
adiktologie (v té dobì známá pod ruským názvem „narkologie“ – termín budeme používat i v tomto materiálu) oddìlila
od psychiatrie jakožto nezávislý multidisciplinární obor. Její samostatnost symbolicky potvrdilo založení speciálního
vìdeckého institutu. Od konce 90. let se na scénì objevují
nevládní organizace, které se v rámci drogové problematiky
soustøeïují na primární prevenci, harm reduction a protidrogovou politiku. Pøíslušná legislativa byla parlamentem
Gruzie pøijata na poèátku nového tisíciletí (v letech
2002–2003). Postupnì vzniklo nìkolik nestátních klinik,
v souèasnosti funguje pìt takových zaøízení poskytujících
detoxikaci a krátkodobou psychoterapeutickou podporu
drogovì závislým, pomalu se rozvíjely i služby zamìøené na
harm reduction, dnes kromì programù výmìny jehel funguje i dobøe rozvinutá celostátní síť služeb dobrovolného testování a poradenství, v neposlední øadì i programy substituèní léèby závislosti na nelegálních opiátech s použitím metadonu a experimentálnì i buprenorfinu, které jsou teprve
v poèátcích, ale pomalu si získávají své místo.
Pøes veškerý zmínìný pokrok je rozvoj oboru adiktologie stále pomalý, poznamenán a omezován neteèností úøadù,
jež je dìdictvím sovìtské éry. Problémù, které proces brzdí, je
celá øada: neexistence stabilního informaèního systému monitorujícího drogovou situaci, chybìjící mechanismy koordinace èinnosti, zamìøené proti šíøení nelegálních drog, neexistence státní protidrogová strategie a odpovídajícího akèního plánu, nedostateènost a zastaralost protidrogové
legislativy a nedostatek vyškoleného odborného personálu.
Tento dokument se zabývá poslednì jmenovaným
problémem – nedostatkem øádnì vyškolených pracovníkù
v oboru adiktologie a chybìjícími institucionálními mechanismy jejich rozvoje. Konkrétnì popisuje, co všechno Gruzie
v tomto smyslu aktuálnì postrádá, i snahu gruzínských obèanských èinitelù a èeských odborníkù dosáhnout institucionálních zmìn, jež by na tyto nedostatky reagovaly. Zpráva
zaèíná popisem vzdìlávacího systému v Gruzii, zabývá se
souèasnými potøebami vzdìlávání v oboru adiktologie s pøihlédnutím k rùzným úrovním: služby, medicínské vzdìlávání, veøejné školství a vysokoškolské sociální a politické
vzdìlávání. Nakonec seznamuje se spoleènou aktivitou gruzínských a èeských partnerù zacílenou na dosažení potøebných zmìn.

Støední škola

Obrázek 1 / Figure 1
Vzdìlávací systém v Gruzii (stupnì vysokoškolského vzdìlání, typy institucí
vysokoškolského vzdìlání)
Educational system of Georgia (cycles of higher education, types of HEIs)

KIRTADZE, I., OTIASHVILI, D., JAVAKHISHVILI, D. J.

2011/ 11 / 1
ANALÝZA POTØEB

Systém vysokoškolského vzdìlání se v Gruzii skládá ze
tøí stupòù (obrázek 1):
První stupeò – bakaláøský titul (240 kreditù);
Druhý stupeò – magisterský titul (120 kreditù);
Tøetí stupeò – doktorský titul (180 kreditù).
První stupeò zahrnuje navíc program, jehož absolvováním lze dosáhnout titulu diplomovaný specialista
(120–180 kreditù). Medicína, zubní a veterinární lékaøství
(300–360 kreditù) jsou integrované vzdìlávací programy
a vedou ke kvalifikaci na stejné úrovni, jako je magisterský
titul.
Instituce vysokoškolského vzdìlávání
Instituce vysokoškolského vzdìlávání v Gruzii jsou:
• Vyšší všeobecná škola: instituce vysokoškolského vzdìlávání zahrnující profesní vzdìlávací programy nebo pouze
programy prvního stupnì (bakaláøské programy).
• Pedagogická univerzita: instituce vysokoškolského vzdìlávání zahrnující vysokoškolské vzdìlávací programy
(kromì doktorských). Jsou autorizované poskytovat první
a druhý stupeò, tedy bakaláøské i magisterské vzdìlávací
programy.
• Univerzita – instituce vysokoškolského vzdìlávání zahrnující vzdìlávací programy všech tøí stupòù vysokoškolského akademického vzdìlávání.
V Gruzii funguje 23 státních a 47 soukromých akreditovaných institucí vysokoškolského vzdìlávaní.
l

2 / 2 Mezinárodní smìrnice platné v Gruzii

Boloòský proces
Devatenáctého èervna 1999 podepsalo 29 evropských ministrù školství deklaraci nejstaršího univerzitního mìsta,
Boloni. Podpisem vyjádøili ministøi ochotu podílet se na
tvorbì otevøeného prostoru vysokého školství v Evropì. Boloòské deklaraci pøedcházely dokumenty jako Magna charta universitatum (1998), Lisabonská úmluva (1997) a Sorbonnská deklarace (1998). V souèasnosti je do Boloòského
procesu zapojeno 46 státù. Gruzie se k Boloòskému procesu
pøipojila v roce 2005 na Bergenském summitu.
l

2 / 3 Platné univerzitní normy

Kapitola obsahuje informace pøevzaté z webových stránek
Ministerstva školství a vìdy Gruzie.
Univerzitní kreditní systém
Kredity jsou nástrojem hodnocení práce studentù v rámci
pøedmìtu èi kurzu, docházky na pøednášky èi semináøe i individuální práce (1 kredit = 25–30 h).
Rozdìlení èasu mezi pøednášky a praktická cvièení závisí na charakteru pøedmìtu a zásadách univerzity. Každý
vzdìlávací program dané instituce má urèené cíle, výsledky
vzdìlávacího procesu a dosažitelnou kvalifikaci. Program je
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postaven tak, aby byl soumìøitelný s evropským systémem
pro akumulaci a pøevod kreditù (ECTS), má konzistentní
strukturu a systém hodnocení studentù v duchu platných
zákonù a pøíslušných uèebních plánù.
Obecná analýza osnov pro bakaláøská a magisterská
studia ve spoleèenskovìdních oborech u devíti pøedních
gruzínských univerzit zjistila, že se nedostateènì vìnují
praktickému i teoretickému studiu prevence a léèby užívání
drog èi snižování škod (harm reduction) a jiným adiktologickým otázkám. Pøi studiu pøíbuzných vìd (psychiatrie, narkologie, sociální práce apod.) se adiktologii buï žádný èas
nevìnuje, a pokud ano, jde pouze o povrchní studium (málo
hodin, nedostateèné pokrytí klíèových aspektù), které nemá
v praxi žádné využití.
l

3 ZHODNOCENÍ POTØEB VÝUKY
ADIKTOLOGIE V GRUZII

l

3 / 1 Potøeby adiktologických vìdomostí
mezi poskytovateli služeb
Metodologie
Cílem hodnocení bylo
• zmapovat drogové služby v Gruzii,
• popsat typy služeb, požadavky na personál a potøebné
programy,
• pochopit vzdìlávací potøeby profesionálního personálu zajišťujícího chod programù.
Zhodnocení potøeb bylo provádìno individuálními rozhovory s poskytovateli služeb. Bylo provedeno sedm polostrukturovaných rozhovorù se zástupci zaøízení pro léèbu
závislých, nízkoprahových programù pro harm reduction
a rehabilitaèních programù.
l

3 / 1 / 1 Popis léèby drogovì závislých
v Gruzii
V souèasnosti bìží devìt kombinovaných programù
NSP/VCT (výmìna jehel a støíkaèek / dobrovolné poradenství a testování) v osmi mìstech (viz mapa na obrázku 2),
z toho dva v Tbilisi. Každý program zajišťuje výmìnu jehel
a støíkaèek pro intravenózní uživatele drog, školení prevence HIV a zásad bezpeèného používání injekcí, distribuci informaèních materiálù, kondomù a testù pro intravenózní
uživatele drog a jejich partnery, kterým jsou zajišťovány
i konzultace s narkology, odborníky na pøenos infekcí, praktickými lékaøi (surgeon) a právníky. Tyto programy poskytují alespoò jednu z výše zmínìných služeb až 5000 intravenózním uživatelùm drog roènì. Obvyklé jsou programy personálnì zajištìny následovnì: programový koordinátor – 1,
sociální pracovník – 3, konzultant VCT – 1, zdravotní sestra
– 1; externí konzultanti (v závislosti na potøebách programu) – narkolog, odborník na pøenos infekcí, praktický lékaø
(surgeon), právník, terapeut internista. Financování pro-
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gramù je zajištìno grantem z Globálního fondu pro boj
s AIDS, tuberkulózou a malárií (GFTAM). Pro služby týkající se harm reduction nejsou k dispozici žádné státní fondy,
ale všichni zúèastnìní si stále více uvìdomují, že v brzké
budoucnosti bude muset mezinárodní financování programù postupnì pøebrat stát.

Sochumi
Zugdidi
Senaki K’ut’aisi

GRUZIE

l 3 / 1 / 2 Popis potøeb spojených se
vzdìláváním v oboru drogové problematiky
mezi personálem léèebných zaøízení v Gruzii

P’ot’i
Sup’sa

Samtredia

Gori

T’elavi

Tbilisi

Bat’umi

NSP / VCT: výmìna jehel a støíkaèek /dobrovolné poradenství a testování
OST: støedisko substituèní léèby závislosti na nelegálních opioidech
detox clinic: detoxikaèní oddìlení

Obrázek 2 / Figure 2
Mapa gruzínských zaøízení pro léèbu drogových závislostí a pro služby harm
reduction
Map of drug treatment and harm reduction services in Georgia

Ve vìznicích funguje deset støedisek VCT a šest dalších mìlo být otevøeno do konce roku 2010. Poskytují VCT
vìzòùm, a to vèetnì tìch, kteøí mìli nebo mají problémy
s drogovou závislostí. Obvyklé personální obsazení zahrnuje jednoho konzultanta VCT, jednu zdravotní sestru a jednoho laboratorního technika. Jejich èinnost je hrazena
z grantu Globálního fondu pro potøení AIDS, tuberkulózy
a malárie (GFATM).
V osmi mìstech Gruzie funguje patnáct programù substituèní léèby závislosti na opiátech (OST) (viz mapa), které
slouží pro 1200 klientù. Osm z nich operuje v Tbilisi, z toho
jeden v místním vìzení. Všechny programy poskytují substituci metadonem, jeden poskytuje suboxone (buprenorfin/naloxon). Ètyøi programy jsou financovány z grantu
GFATM a jedenáct ze státních prostøedkù (se spoluúèastní
pacientù). Obvyklé personální osazení programù OST je
následující: 1 vedoucí programu, 2–3 lékaøi/narkologové,
2 zdravotní sestry, 2 psychologové a dva sociální pracovníci.
V zemi funguje šest klinik pro abstinenènì orientovanou léèbu drogových závislostí (z toho pìt v Tbilisi), poskytujících krátkodobou postupnou detoxifikaci drogovì závislým pacientùm. Všechny fungují na komerèní bázi. Jejich
právní statut se liší: nevládní nezisková organizace (Uranti
a Bemoni v Tbilisi), akciová spoleènost (Institut narkologie)
a spoleènost s ruèením omezeným (Narkologické støedisko
Batumi). Poèty personálu se liší kliniku od kliniky, ale pravidlem je zastoupení tìchto profesí: lékaø/narkolog, psycho-
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log, zdravotní sestra, terapeut (internista), fyzioterapeut
(akupunktura, arteterapie) a ad hoc konzultanti (psychiatr,
neurolog, kardiolog, odborník na pøenos infekcí, hepatitidu
apod.).
Ve vìznicích fungují tøi dvanáctikrokové programy (jeden v ženské vìznici). Dva jsou financovány státem, jeden
polskou vládou. Obvyklé personální obsazení zahrnuje jednoho konzultanta dvanáctikrokového programu a jednoho
psychologa. Programy pro rehabilitaci a resocializaci takøka neexistují, vyjma jednoho církevního v Tbilisi, jenž disponuje extrémnì malou kapacitou.

Zde shrnujeme, jak gruzínské vysoké školství medicínského
smìru reaguje na potøeby vzdìlávání v oboru adiktologie
u poskytovatelù drogových služeb (poznámka: v tabulce 1,
získané vyhodnocením dotazníkové akce s klíèovými informanty, naleznete popis personálního obsazení programù,
požadavky státu a vzdìlávací potøeby èlenù personálu).
Narkologové jsou jediní, kdo na klinikách pro léèbu
drogových závislostí a v programech pro harm reduction
a rehabilitaci rozumí problematice užívání návykových látek a mají oficiální vzdìlání v této oblasti. Jejich vzdìlání
na lékaøských školách je však zamìøené pouze na biologické a fyziologické aspekty užívání návykových látek a závislostí a k øešení problému se používá èistì farmakologický
pøístup. Narkologové by se mìli adiktologií zabývat bìhem
bakaláøských nebo postgraduálních studií. Respondenti
rovnìž potvrzovali, že budoucí specialisté by mìli mít pøístup k informacím o celé šíøi služeb v oblasti drogové problematiky (harm reduction a další); zvláštní dùraz by mìl být
kladen na výzkumné metody sledující užívání drog a zlepšování praktických (výzkumných) dovedností.
Všichni ostatní zamìstnanci mìli pøed tím, než se do
programu pracovnì zapojili, jen velmi malé znalosti o užívání návykových látek. Konzultanti a sociální pracovníci
(kteøí jsou èasto exuživateli drog) mají urèité „znalosti“ získané na základì osobních zkušeností, které však potøebují
dùkladnou korekci. „Sociální pracovník“ byla jedna ze specializací, kterou èasto zmiòovali všichni respondenti. V této
oblasti se vyskytují dva problémy. Programy se na jedné
stranì potýkají s nedostatkem sociálních pracovníkù (oddìlení pro vyškolení takových specialistù bylo otevøeno teprve
nedávno a nedostatek tìchto odborníkù je citelný v celé
Gruzii). Nìkteré programy posílají své sociální pracovníky
na jednoroèní výcvikový kurz (jediný, který existuje) na sociálního pracovníka pøi státní univerzitì Ivane Javakhishviliho v Tbilisi. Certifikovaní sociální pracovníci nemají na
druhé stranì nejmenší ponìtí o adiktologii a metodách práce s uživateli drog. Manažeøi (koordinátoøi) programù pro
harm reduction a rehabilitaci, kteøí jsou èasto právníci, psy-
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Tabulka 1 / Table 1
Personální obsazení programù pro léèbu drogové závislosti, harm reduction a rehabilitaci a vzdìlávací potøeby personálu
Drug treatment, harm reduction and rehabilitation programmes staff and their educational needs
Jaké profesní

Jaké vzdìlání mají

Jaké oficiální

Jaké jsou jejich

Kde mùžete uspokojit

zastoupení má vaše

èlenové vašeho

požadavky/kritéria

vzdìlávací potøeby, aby

vzdìlávací potøeby

organizace?

personálu?

musí splòovat každý

mohli lépe plnit

vašeho personálu? Jsou

èlen personálu?

povinnosti (zlepšili

v okolí adekvátní

kvalitu služeb, které

a dostupné možnosti

poskytujete)?

vzdìlání?

Drogová epidemiologie,

Žádné možnosti

Lékaø/narkolog

Narkologie

Lékaø

postupy pro snižování
drogové poptávky,
výzkum užívání drog
Psycholog/

2

Žádné možnosti

Psychologie

Psychologie

Základy adiktologie

Medicína,

Žádná

Základy adiktologie

Žádné možnosti

Žádná

Základy adiktologie

Žádné možnosti

Žádná

Základy adiktologie,

Žádné možnosti

Psychoterapeut
Konzultant VCT

psychologie
Konzultant (12 krokù)

Medicína, (døívìjší
uživatel drog)

Sociální pracovník

Zdravotní sestra,
zemìdìlství, medicína

specifika práce s uživateli
drog

Lékaø – internista

Medicína

Lékaø

Základy adiktologie

Žádné možnosti

Lékaø – odborník na

Medicína

Lékaø

Základy adiktologie

Žádné možnosti

Medicína

Lékaø

Základy adiktologie

Žádné možnosti

Základy adiktologie

Žádné možnosti

Základy adiktologie

Žádné možnosti

pøenos infekce
Lékaø – specialista na
pohlavnì pøenosné
infekce
Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Koordinátor

Práva, medicína,

programu

zdravotní psychologie

Žádná

chologové nebo lékaøi, musí rovnìž absolvovat adiktologické vzdìlání.
Podle respondentù by se specifiky adiktologie nemìl
seznamovat pouze personál støedisek pro práci se závislými, ale i rodinní lékaøi a další zástupci primární lékaøské
péèe, aby dokázali pøípadné problémy identifikovat už v zárodku. Respondenti rovnìž navrhovali zavedení funkce lékaøského asistenta (to by vyžadovalo vyškolení nebo pøeškolení personálù, napø. sester, sociálních pracovníkù nebo
psychologù), kteøí by byli schopní poskytnout pacientùm prvotní poradenství a doporuèení další léèby.
Programoví manažeøi, kteøí chtìjí tyto mezery ve vzdìlání doplnit, èasto posílají své zamìstnance na více èi ménì
relevantní a zároveò pouze pøíležitostná a nesystematická
školení a kurzy, organizované nevládními organizacemi,
støedisky pro prevenci AIDS a dalšími organizacemi. Školení se vìtšinou zabývají otázkami prevence HIV. Manažeøi
musí navíc pøímo ve své organizaci provádìt teoretická
i praktická školení nových zamìstnancù. Napøíklad zaèínající psychologové, kteøí nastupují do Gruzínského výzkumného institutu pro závislosti (GRIA), musí nejprve navštì-
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vovat pøednášky narkologie spolu se studenty šestého roèníku medicíny, poté pracovat jako asistenti u zkušených
psychologù a teprve poté smìjí zaèít pracovat samostatnì
(stojí za zmínku, že pøednášky narkologie navštìvují studenti 6. roèníku na Výzkumném institutu pro závislosti;1
další kliniky a programy se proto k tomuto øešení prozatím
uchýlit nemohou).
Závìry
• personál zajišťující programy pro léèbu drogových závis-

lostí, harm reduction a rehabilitaci má znaèné mezery ve
vzdìlání v oblasti závislostí,
• je tøeba zavést kurzy adiktologie do formálního vzdìlání
narkologù, sociálních pracovníkù, psychologù, koordinátorù VCT a lékaøù všech specializací,
• je tøeba poskytnout profesionální vzdìlání a základní dovedností personálu, který má v úmyslu pracovat (nebo už
pracuje) v drogových službách.
1/

Toto je øešení, s nímž pøišel GRIA, a pro jiné kliniky není dostupné.

2/

Základy adiktologie – obsah a rozsah je tøeba definovat bilaterálním týmem.
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l 3 / 2 Potøeba zavedení adiktologie do
vzdìlávacího systému Gruzie

Metodologie
Cílem hodnocení bylo:
• pochopit potøebu výuky adiktologie na veøejných školách
v Gruzii,
• pochopit potøebu výuky adiktologie na vysokých školách
v Gruzii.
Zhodnocení potøeb bylo provádìno individuálními polostrukturovanými rozhovory se zástupci rozdílných segmentù vzdìlávacího systému v Gruzii. Rozhovory se vedly
konkrétnì s odborníky z Ministerstva školství a vìdy Gruzie,
s profesory ze Státní univerzity v Tbilisi, Iliovy univerzity
a Gruzínského institutu veøejné politiky, dotazováni byli øeditelé veøejných škol a byla analyzována data získaná
v rámci výsledkù školení primární protidrogové prevence
(konaného v øíjnu 2009), jehož se zúèastnilo 60 uèitelù
z 30 rùzných veøejných škol z Tbilisi.
l

3 / 2 / 1 Veøejné školství

V gruzínských veøejných školách není zavedena žádná koncepce protidrogového vzdìlávání (prevence). Adiktologické
otázky, jmenovitì úèinky psychotropních látek na centrální
nervovou soustavu a všeobecnì na zdraví èlovìka, jsou probírány spíše chaoticky jako souèást rùzných pøedmìtù na
základním, støedním i vysokém stupni veøejných škol. Napøíklad v lekci vìnované centrální nervové soustavì v uèebnici lidské anatomie (pro 8. tøídu) je èlánek o zmìnách, které v centrální nervové soustavì vyvolávají psychotropní látky. Uèebnice chemie obsahuje další informace v podobném
stylu atd. Tento zpùsob prezentace je gruzínským Ministerstvem školství a vìdy pokládán za efektivní metodu nepøímé prevence.
V nìkterých školách (jejich poèty nejsou k dispozici)
mají uèitelé biologie za úkol upozoròovat žáky na adiktologické problémy. Organizují rùzné kampanì (protitabákové,
protidrogové), jichž se žáci úèastní. Kampanì jsou èasto formální a moralisticky vedené, využívají taktiku odstrašování, a tak nedosahují potøebné prevenèní úrovnì. Uèitelé
biologie nemají dostateèné a adekvátní znalosti v oboru,
nejsou obeznámeni s bio-psycho-sociálním modelem závislosti a obvykle se soustøedí pouze na biologické aspekty
problému.
Kromì výše zmínìného se problémy užívání tabáku,
alkoholu a nezákonných drog probírají v hodinách vìnovaných zdravému životnímu stylu v rámci obèanské nauky
(8. tøída). Ten však není jednotnì vyuèován ve všech školách – záleží na uèebnicích, které jednotlivé školy využívají.
V souèasnosti jsou Ministerstvem školství a vìdy Gruzie
schváleny ètyøi uèebnice, z nichž se otázkám drog vìnuje
pouze jediná. Je zcela na vedení školy, jaké uèebnice si vybere, a neexistují žádné údaje o tom, jaké která škola využí-
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vá. Uèitelé obèanské nauky nejsou vyškoleni k vyuèování
adiktologie a podobnì jako uèitelé biologie nemají relevantní znalosti k vedení hodin, jež by se drogovým problémù
vìnovaly.
Relevantní metodologické literatury, která by uèitelùm pomohla získat odborné znalosti v oboru, je nedostatek,
v zemi je k dispozici pouze jediný manuál pro prevenci zneužívání drog, urèený uèitelùm, psychologùm a administrátorùm. Je zapotøebí nabídnout širší výbìr takové literatury
a poskytnout ji školám.
Je nezbytné rozvinout a zavést mechanismy celoživotního vzdìlávání uèitelù v tomto oboru. Zároveò je tøeba
ustavit udržitelné institucionální mechanismy adiktologického vzdìlávání budoucích pracovníkù veøejného školství
(administrátorù, uèitelù, psychologù), k èemuž je zapotøebí
vèlenìní adiktologického vzdìlávání do vysokoškolského
uèení v zemi.
l

3 / 2 / 2 Sociální a politické vìdy
v institucích vysokoškolského vzdìlání
Výuka adiktologie na lékaøských univerzitách byla zmínìna v pøedchozím oddílu, tato èást se vìnuje nedostateèné
výuce adiktologie na fakultách sociálních a politických vìd
rùzných gruzínských univerzit, kde se ke své profesi pøipravují budoucí uèitelé, školní administrátoøi, psychologové,
sociální pracovníci a žurnalisté.
Žádná z fakult sociálních a politických vìd gruzínských vysokých škol nenabízí bakaláøské nebo magisterské
studium adiktologie. Nicménì drogová témata se na obou
stupních alespoò okrajovì probírají:
Urèité aspekty adiktologie jsou souèástí bakaláøského
studia psychologie a patopsychologie na jedné z pøedních
vysokých škol; z iniciativy uèitelù pøipravují studenti magisterského studia pro sociální pracovníky referáty týkající
se otázek adiktologie na konference a do semináøù; osnovy
jiných magisterských studií, jako je neuropsychologie, psychoterapie a výchovné poradenství, obsahují drogové závislosti jako samostatný pøedmìt, vyuèuje se však pøíliš krátce
a nedostateènì, než aby studenti získali profesionální vhled
do problematiky.
V rámci bakaláøského studia sociálních vìd na jiné významné univerzitì se z 15hodinového kurzu aplikované
psychologie 3 hodiny vìnují zdravému životnímu stylu,
v nìmž jsou zmínìna i nìkterá adiktologické témata. Studenti magisterského studia školní psychologie/psychologického poradenství, specializovaného na poradenství pro uèitele, absolvují praxi pøímo ve škole. Na základì analýzy
problémù, s nimiž se tam setkají, poskytnou škole odpovídající poradenství pod supervizí univerzitních pedagogù.
Podle jejich zpráv se každý rok objeví problémy se závislostí
alespoò v jedné škole. Ani studenti, ani jejich univerzitní
pedagogové však nemají dost odbornosti, aby mohli garantovat odpovídající kvalitu svého poradenství.
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Na žádné katedøe žurnalistiky hlavních univerzit neprobíhají samostatné pøednášky adiktologie, neprobírá se
ani, jak zpravodajsky zpracovávat drogová témata. Vysokoškolští pedagogové a dìkani fakult žurnalistiky pøi rozhovorech vyjádøili zájem o vytvoøení samostatného kurzu zpravodajského pokrytí sociálních témat, do nìhož by byl zakomponován pøedmìt adiktologie. Je tøeba ještì zajistit
odborné kapacity v oboru adiktologie, aby bylo možné zaruèit kvalitu plánovaných kurzù.
Závìry
Na základì výsledkù výzkumu je možné v dnešním gruzínském vzdìlávacím systému popsat následujíc potøeby spojené s výukou adiktologie:
• potøeba vyškolit školitele, kteøí budou zajišťovat výuku
adiktologie pro pedagogy ve veøejném školství v rámci celoživotního vzdìlávání uèitelù;
• potøeba vyškolit univerzitní pedagogy magisterských
a bakaláøských studií pro sociální pracovníky, psychology a žurnalisty tak, aby byla zajištìna kvalita výuky
adiktologie;
• potøeba pøipravit odpovídající sylaby, osnovy a moduly;
• potøeba pøeložit/upravit a pøipravit literaturu, která školitelùm, pedagogùm veøejného a vysokého školství poskytne relevantní a podložené informace o drogových
otázkách.
l

4 REAKCE NA POTØEBY VÝUKY
ADIKTOLOGIE V GRUZII
Tato studie prokazuje nedostatek školených odborníkù
v oboru adiktologie v zemi, což se týká pøedevším manažerù, lékaøù, psychologù, právníkù a sociálních pracovníkù
angažovaných ve zdravotní péèi o drogovì závislé. Studie
rovnìž odhaluje, že v zemi chybí mechanismy pro zavedení
výuky adiktologie. Bylo by tøeba pøipravit programy (rùzných formátù, rozsahu a obsahu) pro všechny souèásti vzdìlávacího systému Gruzie.
V reakci na identifikované potøeby byl v Gruzii zahájen zvláštní projekt zamìøený na vytvoøení a rozvoj institucionálních mechanismù pro vzdìlávání v oblasti drogové
problematiky, a to ve spolupráci s koalièními partnery: Centrem adiktologie, odborným pracovištìm Psychiatrické kliniky 1. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Èeská
republika), gruzínskou nevládní organizací Centrum výzkumu závislostí Alternative Georgia a IB Euro-Caucasian
University (gruzínsko-nìmecká vysoká škola). Projekt byl
v roce 2010 financován vládou Èeské republiky.
V rámci projektu Alternative Georgia bylo pod supervizí èeských partnerù provedeno zhodnocení potøeb a zdrojù
vzdìlávání v oblasti drogové problematiky, na jehož základì byla vybrána IB Caucasus University, kde probìhne pilotní institucionalizace výuky adiktologie. Karlova univerzita a IB Caucasus University podepsaly memorandum
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o porozumìní a spolupráci, které vytváøí právní rámec vzájemné spolupráce.
Byl sestaven multidisciplinární tým, který má za úkol
propagovat v Gruzii vzdìlávání v oblasti drogové problematiky, v nìmž spojili síly zástupci IB Caucasus University,
centra výzkumu závislostí Alternative Georgia, vedoucí
gruzínských institucí, poskytujících adiktologické služby,
zástupci Ministerstva školství a vìdy Gruzie a další významní odborníci. Tým pracuje v souèasnosti na osnovách
výuky drogové problematiky. Pøipravuje se bakaláøské studium adiktologie, jež bude mít za úkol zacelit mezery ve
vzdìlání v oblasti drogové problematiky; jako pilotní program bude vyzkoušen na IB Caucasian University.
Pracovní vztahy mezi Karlovou univerzitou, Alternative Georgia a IB Euro-Caucasian University jsou ve stadiu
rozvoje možností jak pokrýt potøebu vzdìlávání v oblasti
drogové problematiky v Gruzii.
l

5 KONEÈNÉ ZÁVÌRY A DOPORUÈENÍ

Na základì zjištìní a závìrù pøedchozích kapitol autoøi studie konstatují:
• je nezbytné rozvinout mechanismy pro prùbìžné vzdìlávání pracovníkù na všech stupních vzdìlávacího procesu;
• je nezbytné rozvinout institucionální mechanismy pro
prùbìžné vzdìlávání odborníkù (manažerù, sociálních
pracovníkù, psychologù, právníkù a specialistù na závislosti), kteøí pracují v drogových službách (léèba, harm reduction, rehabilitace apod.);
• je nezbytné prokázat potøebu výuky problematiky závislostí u budoucích spoleèenskovìdních specialistù (zvlášť
sociálních pracovníkù, psychologù, žurnalistù a uèitelù), nabídnout a zavést odpovídající mechanismy na
univerzitách;
• je nezbytné prokázat potøebu výuky problematiky závislostí u budoucích lékaøských specialistù (zvlášť narkologù a rodinných lékaøù), nabídnout a zavést odpovídající
mechanismy na univerzitách;
• je nezbytné pøipravit, publikovat a distribuovat vzdìlávací literaturu na dané téma;
• vzdìlávání v oboru adiktologie je možné poskytovat cílovým skupinám v následujících formátech: bakaláøská
studia, magisterská studia, krátké pøeškolovací kurzy
pro rùzné specialisty, krátké kurzy pro studenty rùzných
specializací a letní studia (v Èeské republice nebo Gruzii).
Tabulka 2 obsahuje doporuèení na zavedení odpovídajících školení.

ADIKTOLOGIE

59

Tabulka 2 / Table 2
Doporuèení na zavedení odpovídajících školení
Recommendations as to introduction of the appropriate training courses
Cílová skupina

Vzdìlávací potøeby

Posluchaèi bakaláøských studií

Základy adiktologie

3

Formát kurzu

Vzdìlávací rámec

Kurzy v rámci obecných

Zaveden na IB University

osnov bakaláøského studia

a nabídnut dalším

(není možné vydat bakaláøský

univerzitám

diplom z adiktologie)
Posluchaèi bakaláøských

Adiktologie

Kurzy v rámci osnov

a magisterských studií sociální práce

Pøipraven a nabídnut
dalším univerzitám

Studenti bakaláøských oborù na

Adiktologie, prevence, zdravý

Relevantní kurzy v rámci

Pøipraven a nabídnut

pedagogických univerzitách

životní styl

obecných osnov bakaláøského

dalším univerzitám

studia
Zdravotní sestry/lékaøští asistenti

Drogová epidemiologie, užívání

Kurzy v rámci osnov

Pøipraven a nabídnut

návykových látek a veøejné

dalším univerzitám

zdraví, prevence (primární,

(lékaøským školám)

sekundární, terciární), základy
výzkumu zneužívání
návykových látek
Pracovníci v oborech drogové

Adiktologie, prevence, zdravý

Nezávislé kurzy pro zlepšení

Pøipraven a zaveden na IB

problematiky a pøíbuzných

životní styl, interdisciplinární

vìdomostí a kvalifikace

University

oblastech

pøístup v drogových službách

pracovníkù

Pracovníci v blízkých profesích:

Adiktologie, prevence, zdravý

Nezávislé kurzy pro zlepšení

Pøipraven a zaveden na IB

životní styl

vìdomostí a kvalifikace

University

Pracovníci v oborech drogové

Adiktologie, poradenské

Certifikované pøednášky

Pøipraven a zaveden na IB

problematiky:

dovednosti, interdisciplinární

zahrnuté v systému

University

zjištìní a postupy

celoživotního vzdìlávání,

Žurnalisté, uèitelé, sociální
pracovníci, zamìstnanci ve veøejné
sféøe apod.

Sociální pracovníci, drogoví poradci,

vyžadovaní státním

koordinátoøi/manažeøi programù

vzdìlávacím a kvalifikaèním

z oblasti drogové problematiky,

systémem

lékaøi, narkologové atd…
Posluchaèi magisterských studií

Základní adiktologie

adiktologie

Plné magisterské studium

Pøipraven a zaveden na IB

adiktologie (první kurz

University

v regionu)

3/

Základy adiktologie – obsah a rozsah je tøeba definovat bilaterálním

týmem.
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