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� 1 CHARAKTERISTIKA SLUŽBY
Svépomocné skupiny jsou specifickou formou pomoci a podpory lidí

v nároèných životních situacích. Sdružují klienty se stejným prob-

lémem, ať již jde o problém zdravotní, sociální èi subjektivní. (Vy-

mìtal, 2010). V oblasti drogového užívání se jedná o aktivity, které

mùže uživatel drog uèinit mimo formální léèby a tím redukovat ri-

zika spojená s jejich užíváním (Voboøil, Kalina in Kalina 2003).

Na rozdíl od léèby lékaøské nebo psychoterapeutické podpory

je tato forma podpory specifická tím, že ten, kdo pomáhá, není tera-

peut èi jiný øídící èlánek léèebného procesu, nýbrž èlenové této sku-

piny øeší své problémy na bázi skupinové psychoterapie jen za pøí-

tomnosti moderátora, koordinátora èi vedoucího skupiny. Jeho

hlavní úlohou je zajistit místo, èas a pravidelnost setkávání a v ne-

poslední øadì celkovou starost o její organizaci (Kováøová, 2011).

Hnutí svépomocných skupin má stabilní organizaèní struktu-

ru a bohatì rozvìtvenou síť skupin. Poèet èinných skupin se odha-

duje øádovì na stovky tisíc. Skupina mívá kolem deseti èlenù, kteøí

se pravidelnì scházejí asi jednou za ètrnáct dnù za úèelem výmìny

informací, porady, prohovoøení toho, co je zatìžuje. Tvoøí neformál-

ní spoleèenství a jsou otevøeny rodinným pøíslušníkùm a všem os-

tatním, koho se problém bezprostøednì týká (Vymìtal, 2010).

� 2 HLAVNÍ PRINCIPY SVÉPOMOCNÝCH
SKUPIN
• Oslabení pocitù izolace – lidé, kteøí si pøipadají od okolního svìta

izolovaní, se zde setkávají s dalšími, kteøí mají podobné životní

osudy, a již jen tento fakt je spojuje a izolaci oslabuje.

• Vzájemná emocionální podpora – úèastníci se nejen potkávají,

ale pøi sdílení se vzájemnì podporují, mívají èasto pocit, že „jsou

na jedné lodi”.

• Potíže jsou zvládány i tím, že „nemocný“ pomáhá zvládat podob-

né problémy nìkomu jinému – najednou je èlovìk vytržen z øeše-

ní vlastních problémù a bezvýchodné situace a orientuje se na

problémy druhých a zjišťuje, že jeho podpora a pøítomnost mùže

být pro druhé dùležitá a nápomocná v øešení jejich problémù, po-

siluje se tím sebevìdomí i chuť postavit se vlastním problémùm

(Matoušek, 2001).

Modrý køíž (2011a) dále uvádí:

• Uèí strategii zvládání každodenních problémù (sdílení zkušenos-

tí, hledání nových øešení, vzájemná podpora pøi selhávání, oce-

òování sebemenšího úspìchu).

• Pomáhá vytvoøit síť sociálních vztahù (èlenové vytváøejí síť pøá-

tel, kteøí si poskytují pomoc, napø. slaví radostné události).

• Uèí naslouchat druhým (uvìdomit si obsah toho, co druhý øíká,

jeho pocity, ale také co v nás jeho verbální i neverbální projev vy-

volává).

• Podporuje psychologický význam komunity (èlenové zjistí, že za-

žívají tytéž problémy a pocity, což pomáhá zmìnit osobní krizi).

• Dává pøíležitost pro zpovìï, katarzi a vzájemnou kritiku, èímž

dochází k zlepšování sebeobrazu (napø. oèišťující rozhovor, kdy

úèastník hovoøí o svých selháních).

• Poskytuje modelové role (nìkteøí lidé jsou již vyléèení, èímž uka-

zují, že se situace dá zvládnout).

• Uèí konfrontace (cílem není odhalení nìkoho, ale jeho rùst).



� 3 CÍLOVÁ POPULACE
Svépomocné skupiny jsou urèené pro klienty s rùznými typy závis-

lostí (alkohol, nelegální návykové látky èi gambling) a pro jejich

rodinné pøíslušníky. Svépomocné skupiny sdružují klienty se

stejným problémem – zpravidla podle typu látkové èi nelátkové

závislosti.

� 3 / 1 Poskytované služby
Skupinová podpùrná psychoterapie • Následná péèe • Sociální

opora • Poradenství • Edukace

� 3 / 2 Poèet zaøízení a klientù
Svépomocné skupiny poskytují spoleènì s dalšími typy ambulant-

ních a lùžkových zaøízení služby následné péèe, avšak údaje o poètu

jejich zaøízení a klientù jsou obtížnì zjistitelné. Mravèík et al.

(2011) uvádí, že na principu svépomoci fungují skupiny Anonym-

ních Alkoholikù (AA) a Anonymních narkomanù (NA). V souèas-

nosti funguje v Èeské republice 47 skupin AA ve 34 mìstech a jedna

skupina NA v Brnì. Údaje o poètu klientù jsou bohužel v souèasné

dobì nezjistitelné. V tabulce 1 je uveden pøehled a podrobný popis

jednotlivých typù svépomocných skupin v ÈR.

� 4 HNUTÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKÙ
Jednou z nejrozšíøenìjších (dnes již organizací) svépomoci pro zá-

vislé na alkoholu je AA – Anonymní alkoholici. Je to sdružení lidí,

kteøí se navzájem dìlí o svoji zkušenost, sílu a nadìji. Cíle je, aby

mohli øešit své problémy a napomáhat tak sobì i dalším k uzdrave-

ní ze závislosti na alkoholu. Nejsou spøíznìni s žádnou oficiální ví-

rou, sektou, zøízením èi politickou organizací a vyhýbají se veøejným

sporùm (Øehan, 2007). Hnutí pracuje s principem dvanácti krokù

a dvanácti tradic. Princip v sobì nese všechny aspekty života – fyzic-

ký, psychický i sociální (Anonymní alkoholici, 2011).

� 5 ANONYMNÍ NARKOMANI
Nevýdìleèné spoleèenství žen a mužù, pro které se droga stala váž-

ným problémem. Pravidelnì se scházejí proto, aby si navzájem po-

máhali žít bez drog. Je to program o úplné abstinenci od drog. Stej-

nì jako Anonymní alkoholici pracují s principem dvanácti krokù

(Anonymní narkomani, 2011).

� 6 SDRUŽENÍ KLUS
Ryze èeské je sdružení KLUS – Klub Lidí Usilujících o Støízlivost.

První KLUS byl založen v 50. letech u Apolináøe žijící legendou èes-

ké adiktologie doc. MUDr. Jaroslavem Skálou, CSc. Od poèátku

existence zmìnilo sdružení svoji tváø, nikoli svoje poslání – sdružo-

vat lidi závislé na alkoholu, drogách a hracích automatech a vzá-

jemnì si pomáhat se svojí nevyléèitelnou nemocí, protože „jsme“

pouze zaléèeni, nikoliv vyléèeni (KLUS, 2011).

� 7 MODRÝ KØÍŽ
Modrý køíž (MK) v Èeské republice o. s., je nevládní nezisková or-

ganizace. Pomáhá lidem závislým nebo ohroženým závislostí na al-

koholu, jiných návykových látkách a hráèských aktivitách (gam-

blerství), jejich rodinným pøíslušníkùm a blízkým osobám. Pomoc

poskytuje prostøednictvím Poraden Modrého køíže, které najdete

ve mìstech Èeský Tìšín, Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava, Valaš-

ské Meziøíèí a Vsetín. Èinnost Modrého køíže je motivovaná køes-

ťanským posláním nesení pomoci bližnímu, s podporou profesionál-

ních metod práce (Modrý køíž, 2011b).

� 8 A KLUBY
Jedná se o obecnì prospìšnou spoleènost poskytující pomoc a podpo-

ru osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráèství, vèetnì

pomoci jejich rodinám a blízkým. Poskytuje informace, sociální pora-

denství, terapeutický léèebný program, následnou péèi a pomoc

s hledáním zamìstnání. Služby jsou poskytovány zdarma v Brnì

a jsou založeny na principu respektu vùèi klientovi (A kluby, 2011).
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Tabulka 1 Poèet svépomocných skupin v jednotlivých krajích ÈR

Kraj Svépomocná skupina

A kluby AA NA Modrý køíž KLUS

Hl. m. Praha 10 1

Støedoèeský 1

Jihoèeský 7

Plzeòský 2

Karlovarský 1

Ústecký 2

Liberecký 1 1

Královéhradecký 0

Pardubický 1 1

Vysoèina 5 1

Jihomoravský 2 5 1

Olomoucký 3

Zlínský 4 2

Moravskoslezský 7 4
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� 1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
ORGANIZACE
Organizace A Kluby ÈR, o. p. s., pùsobí v oblasti prevence, léèby

a doléèování legálních návykových látek již dvanáct rokù. Od sa-

motného poèátku až do souèasné doby se vìnujeme výhradnì prob-

lematice alkoholových závislostí a gamblerství. Naší cílovou skupi-

nou jsou dospìlí klienti, v rámci primární prevence, výzkumu

(zne)užívání návykových látek na školách se vìnujeme i dìtem

a mládeži ve vìku do 18 rokù. Postupnì rozšiøujeme podle finanè-

ních možností služby tak, aby všechny dohromady tvoøily komplex-

ní celek bez nutnosti pøeposílat klienty do jiných zaøízení, pokud to

dovoluje aktuální zdravotní stav klienta a specializace našich od-

borníkù. Když nás navštíví jakýkoli klient, jsme schopni poskyt-

nout mu první kontakt i poradenství v oblasti závislostí

v kontaktním centru. Jestliže se jedná o klienta s aktuálním prob-

lémem se závislostí, mùže rovnou vstoupit do ambulantní léèby.

Je-li to klient již odléèený za závislosti a má potøebu upevnit si ab-

stinenci, pøípadnì pokraèovat v doléèování, má k dispozici násled-

nou péèi. Klienti, kteøí se vracejí z ústavní léèby a nemají se kam

vrátit, pøípadnì se nechtìjí vrátit na místo, kde prožili svoji pijác-

kou kariéru, mohou využít pobytových služeb následné péèe – so-

ciálního bydlení. Ještì v prùbìhu následné péèe se klienti mohou




