
Font Picant: Sant Miquel Maifré – a Specific

Model of Therapeutic Community in Spain

ZAJÍÈKOVÁ, K.

Department of Psychology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic (Ph.D. student)

Aftercare Center Point 14, Pilsen, Czech Republic

Citation: Zajíèková, K. (2014). Font Picant: Sant Miquel Maifré – specifický model terapeutické komunity ve Španìlsku.

Adiktologie, (14)1, 90–94.

2014/ 14 / 1

PRACTICE

ADIKTOLOGIE9090

SUMMARY: The text reports about a particular Spanish therapeutic community, its rules, and

the way it operates. The author attempts to consider this model of therapeutic community in

a wider social context of the 1980s when the centre was founded and to render some of the spe-

cific philosophical principles which the community follows. A presentation of selected statistical

data and a final reflection on this work experience is also included.

Submitted: 16 / NOVEMBER / 2013 Accepted: 6 / MARCH / 2014

Address for correspondence: Klára Zajíèková / klara.zajickova@gmail.com / Department of Psychology,

Faculty of Social Studies, Masaryk University, Joštova 10, 602 00 Brno, Czech Republic

KEY WORDS: THERAPEUTIC COMMUNITY – SPAIN – DUAL DIAGNOSIS



Font Picant: Sant Miquel Maifré –
specifický model terapeutické
komunity ve Španìlsku

ZAJÍÈKOVÁ, K.

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno (Ph.D. student)

Støedisko následné péèe Point 14, Plzeò

Citace: Zajíèková, K. (2014). Font Picant: Sant Miquel Maifré – specifický model terapeutické komunity ve Španìlsku.

Adiktologie, (14)1, 90–94.

2014/ 14 / 1

Z PRAXE

91ADIKTOLOGIE

KLÍÈOVÁ SLOVA: TERAPEUTICKÁ KOMUNITA – ŠPANÌLSKO – DUÁLNÍ DIAGNÓZA

SOUHRN: Text referuje o konkrétní španìlské terapeutické komunitì, jejích pravidlech a zpù-

sobu fungování. Autorka se v nìm pokouší o zasazení daného modelu terapeutické komunity

do hlubšího kontextu spoleèenské situace v období vzniku centra v 80. letech minulého století,

stejnì jako o postihnutí nìkterých specifických filozofických východisek, kterými se komunita

øídí. Souèástí popisu je rovnìž prezentace vybraných statistických údajù a závìreèná reflexe

pracovní zkušenosti v tomto prostøedí.
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Terapeutická komunita (dále TK) je ve Španìlsku podobnì

jako v ostatních evropských zemích jedním z významných

fenoménù v oblasti léèby závislosti na návykových látkách,

jehož samostatná historie se datuje ke konci 70. let, kdy se

objevily první tamní komunity pro drogovì závislé1. Zpoèát-

ku se jednalo spíše o transformované komunity pro duševnì

nemocné, nicménì v letech 1979–1986 se tato spoleèenství

vyvinula v místa s aktivnìjším pøístupem k léèbì závislosti,

která ovšem i pøes veøejnou podporu a sociální iniciativu

pøežívala v nìkdy až extrémnì nejistých podmínkách (Co-

mas Arnau, 2006). Ve zmiòovaném období vzniklo rovnìž

kontaktní centrum a pozdìji i terapeutická komunita, kde

jsem mìla možnost témìø rok coby praktikantka v rámci

programu pracovní stáže Erasmus pùsobit a se kterou bych

ètenáøe prostøednictvím tohoto textu ráda blíže seznámila.

Zároveò je tøeba podotknout, že níže popsané uspoøádání1/ Španìlsky: CTD (Comunidad Terapéutica para Drogodependientes).



komunity není typickým španìlským modelem, nýbrž spíše

zajímavou entitou, která stojí za pozornost. Druhá španìl-

ská TK, ve které jsem krátkodobì studijnì pobyla, mnohem

více odpovídala modelu samostatné terapeutické komunity

pro drogovì závislé, tak, jak ho známe u nás.

Kalina (2008) hovoøí o dvou hlavních liniích terapeu-

tických komunit, které tvoøí tzv. demokratické TK pro kli-

enty s poruchami duševního zdraví a osobnostního vývoje

a tzv. hierarchické TK pro drogovì závislé. Poukazuje dále

na skuteènost, že každá z tìchto linií má svou kulturu, tra-

dici, slovník a dùrazy na jednotlivé principy (p. 21). Z tohoto

pohledu je terapeutická komunita Sant Miquel Maifré2 zají-

mavou syntézou obou linií, které se zde prolínají v podstatì

na všech výše zmínìných úrovních. Vedle evidentního ovliv-

nìní M. Jonesem se vedoucí centra a zároveò místní psychi-

atr odvolává rovnìž na odkaz A. S. Makarenka a jeho model

výchovné komuny, charakterizovaný respektem k èlovìku,

nároèností, dùvìrou a podporou pozitivních zmìn (Kalina,

2008). Na tomto pozadí se pracuje s uživatelem-pacientem,

tedy s èlovìkem, který je nemocný a v pøevážné vìtšinì není

schopen náhledu a reflexe svého problému. Pravdou je, že

klientelou jsou z velké èásti pacienti s duální diagnózou,

souèasnì s psychoterapeutickou léèbou v TK je tak podporo-

vána psychiatrická léèba medikamenty – komunita to tedy

není striktnì „bezdrogová“, pøijímáni jsou rovnìž pacienti

v metadonovém programu3.

Zajímavé je, že Font Picant pùvodnì vzniklo právì jako

centrum pro jedince se závislostí na heroinu, jehož opìtovný

nástup na scénu v druhé polovinì 70. let vyvolal ve Španìl-

sku epidemii. Intravenózní užívání tehdy zasáhlo širokou

populaci dospìlých (vè. množství žen), ekonomicky i kultur-

nì èím dál více rozprostøenou (Torres Hernández et al.,

2009)4. Vznik centra byl tak v podstatì reakcí na nastalou

situaci ve spoleènosti a stejnì jako se mìnila populace zá-

vislých, mìnily se i charakteristiky cílové skupiny, která je

v souèasnosti starší (prùmìrný vìk kolem 45 let), a co se

problémových látek týèe, do popøedí se dostal kokain a alko-

hol, jejichž uživatelé mají dnes v komunitì jednoznaènou

poèetní pøevahu5. Tím se dostávám k další významné cha-

rakteristice, kterou je fakt, že ve Font Picant jsou všechny

návykové látky stavìny na stejnou úroveò – a stejnì tak

i pacienti, ať už je jejich drogová historie jakákoliv – jejich

spoleèným jmenovatelem je závislost, jejíž mechanismy

jsou pro zdejší terapeutický tým nezávislé na typu zneuží-

vané substance. Závislost je považována za symptom hlubší

osobnostní poruchy, kterou je pøedevším tøeba léèit, má-li

dojít ke zlepšení.

Jedním z hlavních faktorù procesu zmìny je v této ko-

munitì individuální psychoterapeutická léèba pacientù, na

které se, co se vlastní psychoterapie týèe, staví. Skupinové

aktivity pak mají spíše charakter komunitních setkání,

edukace èi expresivní terapie, která je zde vnímána pøeváž-

nì jakožto podpùrná k terapii vlastní. Pøi pøíchodu do léèby

bezprostøednì po povinném období detoxifikace, která trvá

minimálnì 6–7 dní, sepíše pacient spoleènì s povìøenou

osobou (educador6, psycholožka) individuální terapeutický

plán, od kterého se odvíjí to, na èem bude po dobu léèby pod

odborným dohledem nejvíce pracovat. Dokument mapuje

jak anamnestické údaje, tak aktuální situaci i reálné

možnosti a rovnìž pøedstavy pacienta ohlednì vlastní

budoucnosti.

Pøímo v komunitì pracují dvì psycholožky7, které jsou

vycvièeny v psychoanalytické psychoterapii a kognitivnì-

-behaviorálním pøístupu. Jejich konkrétní náplò práce

s místními pacienty pøi frekvenci jedna hodina týdnì pøi-

tom spoèívá pøedevším v interpretování problému, zvyšová-

ní vìdomí nemoci, práci s identitou, podpoøe v aktuální situ-

aci èi podpoøe pøi hledání osobnì hodnotných aktivit. Vedle

toho mají pacienti možnost konzultace se svým tutorem,

kterým se po jejich pøíchodu stává jeden z tøí zde pracují-

cích educadorù. Ti se v týdnu v centru støídají a dohlížejí na

chod komunity, v odpoledních hodinách vedou skupiny již

zmiòované psychoedukace, popøípadì dalšího zamìøení.

Veliký dùraz se v centru klade také na pracovní tera-

pie neboli dílny, které zpravidla trvají 4 hodiny dennì (je-
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2/ Názvy Font Picant (organizace) a Sant Miquel Maifré (samotná komunita)

v textu používám v závislosti na tom, zda se jedná o informaci vztahující se vý-

hradnì ke komunitì nebo k organizaci jako takové, zahrnující vedle komunity

rovnìž kontaktní a doléèovací kanceláø.

3/ Nabízí se zde urèitá paralela se Skálovým apolináøským modelem, které-

mu se model uplatòovaný v Sant Miquel Maifré v mnoha ohledech podobá, zá-

roveò si nicménì uchovává i urèité rysy hierarchických TK, napøíklad v tom, že

do terapeutického týmu zapojuje exusery.

4/ Po pádu Francova režimu v roce 1975 byla ve španìlské spoleènosti patr-

ná obecná tendence lidí zbavit se útlaku a experimentovat, zároveò došlo

k otevøení drogového trhu, který byl i vzhledem k cenì zcela ovládnut právì he-

roinem, jenž se udržel na výsluní až do 90. let. Bìhem této „nekontaktní“ epide-

mie øada lidí zemøela nejèastìji v dùsledku infekce HIV/nemoci AIDS, ale též po-

klesu kvality drogy a pøedávkování – primární reakce státu byla politická (závislí

byli považováni za delikventy, nikoli nemocné), s èímž souvisela i pozice meta-

donových programù, které byly v kritických letech establishmentem spíše po-

tlaèovány (Caldera Alonso, 2012, osobní sdìlení).

5/ Toto rozdìlení je ponìkud zjednodušené, jelikož se v pøevážné vìtšinì

jedná o polymorfní užívání nìkolika substancí zároveò – sdìlením jsem tak spí-

še chtìla vystihnout pøevažující trend, který se v léèbì s èasem objevil.

6/ Role „educador social“ se ponìkud lišila v závislosti na konkrétním za-

mìstnanci: obecnì zahrnovala dohled na dìní v komunitì, pøípravu a distribuci

medikace, sociální poradenství, krizovou intervenci, tvorbu individuálních tera-

peutických plánù apod., dále vedení skupin psychoedukace (náhled na nemoc,

intrapersonální a skupinové dìní – využití kognitivnì-behaviorálního pøístupu),

nácvik kognitivních dovedností, manuální skupinovou terapii, pohybovou tera-

pii apod. (srov. Olivar Arroyo et al., 2008). Educador byl èlovìk, který byl pa-

cientùm v pøípadì potøeby k dispozici 24 hodin dennì a øešil aktuální konfliktní

situace pøíp. komunikaci s ostatními zamìstnanci a vnìjším svìtem.

7/ Kompletní složení týmu je dle aktualizovaných propagaèních materiálù

následující: klinický psycholog a administrativní pracovnice v kontaktním cen-

tru v Barcelonì, pøímo v komunitì: hlavní øeditel a zároveò psychiatr, vedoucí

psycholožka, druhá psycholožka, 3 educadoøi (psychoeducador, educador vý-

chovy a zdraví, educador), zdravotní sestra, lékaø, 2 monitoøi, øidiè, 2 kuchaøky,

2 externí muzikoterapeuti a 4 dobrovolníci.



jich rozsah mùže lehce variovat v závislosti na roèním obdo-

bí) a pøi nichž se pacienti podílejí na údržbì a rozvoji roz-

sáhlého areálu TK, stejnì tak jako na hladkém chodu

domácnosti. Pøi tìchto dílnách se zároveò uèí novým øemes-

lùm (malba, tesaøství, instalatérské práce, kováøství, za-

hradnictví atp.), což je významnou souèástí pozdìjší pracov-

ní reintegrace a zároveò prostøedkem k osvojení si práce

v týmu, která je pro nìkteré pacienty zcela novou zkušenos-

tí. Hlavním posláním této èásti léèby je nicménì obnovení

denního rytmu pacientù a podpora identity v dùsledku

transformace reality vlastníma rukama vedoucí k pocitu, že

„jsem nìkdo schopný“. To vše probíhá pod vedením monito-

ra8, který je stejnì jako ostatní zamìstnanci komunity sou-

èástí terapeutického týmu. Druhá monitorka pak pracuje

o víkendu, kdy klienti nemají pevnì stanovený program

a v centru není pøítomen educador.

Komunita je to na èeské pomìry pomìrnì velká a vìtši-

nu èasu èítá s pøibližnì 30 pacienty. Ti jsou pøijímáni nej-

èastìji na dobu pùl roku s možností a velkou pravdìpodob-

ností prodloužení – øada z nich tak v léèbì vytrvá kolem 8 až

12 mìsícù v závislosti na tom, jak se jim daøí plnit stanove-

né léèebné cíle. Ty jsou formulovány a hodnoceny v rámci již

zmiòovaného terapeutického plánu – v Sant Miquel Maifré

se totiž nepracuje s léèebnými fázemi – to, jak se bude léèba

konkrétního pacienta vyvíjet, je tedy znaènì individuálním

a ne pøíliš pøedvídatelným procesem vycházejícím z kon-

senzu dotyèného jedince a terapeutického týmu. Obecnì lze

konstatovat, že zhruba po mìsíci pobytu bez kontaktu

s vnìjším svìtem mají pacienti možnost návštìvy rodiny

a výjezdu po okolí jednu nedìli a stejnì je tomu i následující

mìsíc. Ve tøetím mìsíci mohou vyjet na víkend a zhruba od

ètvrtého mìsíce vyjíždìjí na jednodenní èi víkendový výjezd

vždy po 14 dnech pobytu v centru. S rodinami pacientù se

pøitom systematicky nepracuje – pøed prvním výjezdem

jsou instruováni ohlednì nìkterých dùležitých zásad (napø.

pohyb v rizikovém prostøedí barù a restaurací, zákaz kofei-

nu, nealkoholických piv apod.), terapeutky pak v pøípadì

potøeby poskytují telefonické intervence èi osobní konzulta-

ce, jejich frekvence a intenzita však vycházejí pøevážnì

z potøeby rodinných pøíslušníkù, kteøí iniciují pøípadný

kontakt.

Co se týèe dalších pravidel a celkovì norem zaøízení,

jejich znìní je zahrnuto v manuálu, který obdrží každý pa-

cient pøi podpisu léèebného kontraktu, a víceménì se sho-

dují s normami vìtšiny TK, shrnutými napø. již citovaným

Kalinou (2008). Zpoèátku mùže být ponìkud matoucí sku-

teènost, že øada menších pravidel se v centru pøenáší orální

formou bez toho, aby byla nìkde napsána. Jedním z mož-

ných dùvodù tohoto uspoøádání je jistì usilování o to, aby

pacienti zvnitønili tyto normy a dodržovali je bez ohledu na

vnìjší kontrolu a sankce ze strany terapeutického týmu,

které nicménì existují a dìlí se podle závažnosti na mírné,

støední a tìžké. Výchovné opatøení za jejich porušení pak

závisí na typu prohøešku – nejèastìji se øeší náhradní služ-

bou v kuchyni, v pøípadì závažnìjších pøestupkù však i zá-
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8/ Role monitora je podobná roli educadora, co se provozních záležitostí tý-

èe (dohled, medikace), zároveò je více praktická a postrádá onu psychoedukaè-

ní a poradenskou složku.

Obrázek 1 / Figure 1

Terapeutická komunita Sant Miquel Maifré

Sant Miquel Maifré therapeutic community



kazem výjezdù èi vylouèením z léèby. Je tøeba zmínit, že

spolupacienti se na procesu rozhodování o osudech druhých

nepodílejí, a vše je tak v kompetenci terapeutického týmu,

který se setkává na pravidelných poradách 1x v mìsíci, kde

se tyto situace øeší. Možnosti pacientù spolurozhodovat

o dìní v komunitì jsou tedy znaènì omezené a týkají se pøe-

devším zpùsobù spoleèného trávení volného èasu, pøípadnì

dalších skupinových aktivit.

Vzhledem k výzkumnému zamìøení na rituály v tera-

peutických komunitách jsem musela po nìkolika prvních

návštìvách ponìkud zklamanì konstatovat, že s rituály se

v dané komunitì na žádné vìdomé úrovni terapeuticky ne-

pracuje9. Osobnì to považuji za škodu, nejenom kvùli sa-

motnému výzkumu, ale pøedevším proto, že se domnívám,

že by mohly být nápomocné pøi øešení rùzných problémù,

s nimiž se místní spoleèenství potýká, jako napø. slabá sku-

pinová koheze, která je zde problémem tak nìjak dlouhodo-

bì. Práce s celou skupinou je i vzhledem k poètu pacientù

ponìkud limitovaná, osobní témata si tak každý øeší pøe-

vážnì na vlastních individuálních sezeních, èímž si mùže

sám znaènì regulovat, co o sobì ostatním sdìlí a co si radìji

nechá pro sebe (resp. na individuální terapii).

Skupinové dynamice obecnì pøíliš neprospívá ani sa-

mostatné ubytování pacientù, kteøí mají každý k dispozici

vlastní pokoj, ve vìtšinì pøípadù vybavený vlastním sociál-

ním zaøízením. Aè by se na první pohled mohlo zdát, že je to

zbyteèný (a možná i tak trochu kontraproduktivní) komfort,

proklamovaný za úèelem pøilákání potenciálních pacientù,

o které se pøedevším teï, v dobì krize a nejrùznìjších ome-

zování financování, vede tak trochu boj, má tato forma uby-

tování ponìkud hlubší význam odvozený od filozofie centra

jako takové. Fakt, že má pacient samostatný pokoj, tedy

místo, kde má svùj klid a nikdo ho neobtìžuje, totiž dle tam-

ních odborníkù pozitivnì formuje jeho subjektivní pocit dù-

stojnosti, který bývá pøi vstupu do léèby ve vìtšinì pøípadù

znaènì inhibován. Uvìdomìní si skuteènosti, že se s dotyè-

ným zachází dùstojnì jako s èlovìkem a nikoli jako s pa-

cientem, který je dle uvážení odborníkù pøesouván tam

a zpátky, tak ovlivòuje jeho vlastní schopnost peèovat o se-

be jako o èlovìka a zaèít si sám sebe opìt vážit.

Když už jsem zmínila otázku financování, léèbu nemají

pacienti zadarmo. Aè je centrum financováno z veøejných

fondù (až 70 %), každý se na svém léèení èásteènì finanènì

podílí, a to prostøednictvím poplatku odvozeného od vlast-

ních pøíjmù. V praxi to funguje tak, že ze sociálních dávek,

které vìtšina z pacientù pobírá, se po odeètení nutných vý-

dajù (hypotéky, cigarety, osobní potøeby, apod.) získá èást-

ka, kterou každý mìsíc platí za léèbu a náklady s ní spojené.

Rovnìž doléèování není zadarmo, jelikož nespadá do vládní-

ho financování terapeutické komunity, pacientùm je nicmé-

nì nabízeno formou individuální terapie v barcelonském

kontaktním centru a bývá také pomìrnì èasto využíváno.

Pro úplnost bych ráda uvedla nìco málo z interních

statistik – aèkoli ta, která by hodnotila úspìšnost léèby, bo-

hužel neexistuje, jsou k dispozici obecné údaje mapující jed-

notlivé roky existence centra, které pomìrnì dobøe odrážejí

nìkteré posuny v uživatelské spoleènosti, o kterých se zmi-

òuji výše. Vybraná data jsou následující:

V prùbìhu roku 2011 bylo v centru léèeno 87 osob, z to-

ho 18 žen a 67 mužù – 39 % z nich se zde léèilo z primární zá-

vislosti na nealkoholových látkách, 61 % mìlo hlavní prob-

lém s alkoholem. Vedle samotné závislosti se 53 % všech je-

dincù potýkalo rovnìž s poruchou neurotického spektra

a 42,5 % pacientù s psychotickou poruchou èi emoèní nesta-

bilitou – tito pacienti dle tamních mìøítek naplòovali krité-

ria duální diagnózy. 3 osoby pak trpìly výraznou kognitivní

deteriorací. Léèbu v daném období opustilo 58 pacientù:

62 % z nich úspìšnì dokonèilo terapeutický program,

17,25 % odešlo dobrovolnì v prùbìhu léèby, stejné procento

pacientù bylo pøeposláno do jiného léèebného zaøízení

a zbylých 3,5 % bylo z komunity vylouèeno.

Ohlédnu-li se na závìr zpìtnì za touto pracovní zkušeností,

vybavím si vedle ponìkud zmateného pracovního prostøedí

(pro Španìly ovšem nejspíš typického) respekt k èlovìku

a jeho individualitì a zájem, se kterým se o pacientech uva-

žovalo. Tyto hodnoty byly v komunitì podle mého názoru

uplatòovány nìkdy až na hranici únosnosti skupiny, nicmé-

nì vzhledem k závažnosti poruch nìkterých pacientù dìlal

tým, co mohl. Co mi dále utkvìlo v pamìti, je spousta pros-

toru (doslovnì i metaforicky) pro nejrùznìjší skupinové ak-

tivity, otevøenost novým vìcem, chutné jídlo a krásná okol-

ní pøíroda – to vše dohromady vytváøelo nezapomenutelné

prostøedí Sant Miquel Maifré – tak trochu „jiné“ komunity.
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9/ Tím nicménì nechci tvrdit, že žádné rituály v komunitì neexistují – lze je

vysledovat napøíklad v obecnì pøijatém zvyku v den vlastních narozenin èi tera-

peutického ukonèení léèby zakoupit CocaColu bez kofeinu èi zmrzlinu pro

spolupacienty.




