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SOUHRN: Historický kontext vývoje svépomocných skupin pùsobících v Èeské republice se liší
od sousedních zemí jako Rakousko, Nìmecko nebo Polsko. Zèásti v dùsledku pomìrù
v komunistickém režimu byl celkový rámec pro fungování svépomocných skupin jiný. Užívání
alkoholu bylo pro totalitní režim nìèím „tìžko pøijatelným“. Problematika závislosti na alkoholu
však byla díky epidemiologické situaci více ménì akceptována, což umožnilo vznik
„kvazi-svépomocných“ skupin vedených odborníky na léèbu závislostí. Spolupráce s tìmito
skupinami byla tolerována a pozdìji i podporována. Situace v oblasti prevence a léèby užívání
nelegálních drog byla mnohem horší, neboť oficiálnì žádný drogový problém neexistoval. Po
pádu komunistického režimu musely tyto intervence zaèít témìø od nuly. Podobnì tomu bylo
v pøípadì svépomocných aktivit. Do té doby více ménì nelegální svépomoc uživatelùm drog,
mající témìø charakter protirežimních aktivit, dostala prostor pro další rozvoj v 90. letech
20. století. Nicménì dodnes je v Èeské republice patrný menší vliv svépomocných principù
a souèasné léèebné programy do znaèné míry stále ovlivòuje expertní model.
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