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Od léta 1978, kdy se stal metadon široce dostupný v tzv. nízkoprahových
centrech, bylo obtížnější získávat klienty do vstupního programu (ambulantního zařízení motivujícího klienty k zastavení užívání drog alespoň na jeden den
s cílem přijít druhý den čistý). Pro mnoho klientů přestal být tento požadavek
možným východiskem, i když někteří byli úspěšně detoxifikováni v ambulantním metadonovém detoxifikačním programu vedeným stejným psychiatrem
jako abstinenční programy. Detoxifikovat klienty užívající metadon bylo daleko
obtížnější než klienty na heroinu nebo amfetaminech. S cílem zvýšit šance klientů na úspěšnou detoxifikaci vznikl plán na založení lůžkového zařízení po vzoru
centra Heemraadssingel z Rotterdamu propojeného s komunitou Essenlaan.
14. května 1980 bylo otevřeno oddělení „De Weg“ o 12 lůžkách jako součást
abstinenčního programu. Toto zařízení se nyní stalo Vstupním programem klientů Emiliehoeve, s výjimkou těch, kteří přišli z jiného detoxifikačního centra,
nebo z vězení. S otevřením De Weg započala nová fáze (Wagenaar, 1981).

VII. Fáze otevﬁeného programu
(kvûten 1980 – únor 1982)
V tomto období se komunita Emiliehoeve velmi angažovala v preventivních
programech propagujících hodnoty bezdrogového životního stylu. Personál
a klienti se podíleli na výcvikových programech pro věznice a policii, pro so- 121
ciální pracovníky, studenty medicíny a další pracovníky v programech pro drogově závislé.
V terapeutické komunitě nefungovalo uspokojivě spojení ředitele zodpovědného za léčebný program a spoluředitele zodpovědného za personál
a management. Na jaře r. 1980 se spoluředitel stal ředitelem programu následné péče Maretak a ředitel Emiliehoeve ji opustil. Programový ředitel tak převzal dočasně obě pozice v TK.
V této fázi bylo přijímáno více klientů z národnostních menšin, zejména
surinamského původu. Když dosáhli pětičlenné skupiny, na kterou dohlížel
surinamský klient následného programu, vymizela jejich tendence k časnému
vypadnutí z léčby. Od té doby byla v Emiliehoeve vždy skupina klientů z národnostní menšiny.
Léčebný program se v tomto období stabilizoval. Před přestupem do další
fáze byl pokrok klientů hodnocen týmem i spoluklienty. Bylo vytvořeno schéma popisující podmínky potřebné k požádání o přestup do vyšší fáze. Po první
dvoutýdenní fázi, v které byli klienti nazýváni „mladíčci“, následovaly 4 další
fáze o délce 3–4 měsíce. Tři až čtyřikrát ročně se dělaly před spoluklienty osmihodinové zkoušky – skupina první fáze („žabáci“) zaměřená na minulost, skupina druhé fáze („klokani“) na tady a teď, skupina třetí fáze („fanatici“) zamě■ MARTIEN KOOYMAN / TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO ZÁVISLÉ
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řená na sebepoznání a skupina čtvrté fáze („diamanty“) na budoucnost. Klienti
čtvrté fáze měli povinnou docházku do nějakého klubu mimo terapeutickou
komunitu za účelem kontaktu s vrstevníky, kteří neužívali drogy.
Před vstupem do programu následné péče se stávali klienti na 14 dní jeho
kandidáty. Byli nazýváni „pionýry“. V terapeutické komunitě bydleli odděleně
a psali zhodnocení svých dosavadních zkušeností z komunity. Měli společné
skupiny s klienty první fáze následné péče.
V programu následné péče strávili klienti asi 2 týdny v domě, poté okolo
3 měsíců v první fázi pracovali pod vedením personálu, pak následovala fáze,
v které pracovali jako dobrovolníci mimo zařízení. A v poslední fázi pracovali
na plný úvazek mimo zařízení a přestěhovali se do vlastního bydlení. Klientům
následného programu, kteří neměli před přijetím problémy s alkoholem, bylo
umožněno užívat alkohol po dobu 4 týdnů v druhé fázi. V tomto období mohli
experimentovat s pitím alkoholu mimo dům a na závěr před spoluklienty zhodnotili své schopnosti nakládat s alkoholem.
Ačkoli byly umožněny sexuální vztahy mezi klienty v intencích zmíněných
výše, tyto vztahy nebyly podporovány a nebyl s nimi vydán souhlas pokud
klient nebyl v programu alespoň 6 měsíců. V průběhu této VII. fáze byl otevřen druhý program následné péče, aby bylo možno zvýšit stav klientů na 20 ve
dvou domech. V přízemí druhého z nich bylo otevřeno informační centrum
poskytující informace o léčebných a preventivních programech.
V září 1981 se stal ředitel detoxifikační jednotky De Weg novým ředitelem
122
Emiliehoeve (přičemž byl jejím bývalým absolventem). Zakladatel programu
a její programový ředitel na 10. výročí zahájení programu oznámil svůj odchod
a přešel do vedení společností pro léčbu závislých na alkoholu a drogách –
Jellinek Centrum v Amsterodamu.

VIII. Fáze dospûlého programu
(únor 1982 – souãasnost)
S odchodem programového ředitele byl opuštěn i jeho způsob vedení organizace. Jeden psychiatr měl na starosti lékařskou problematiku léčebných programů v detoxifikačním centru De Weg, v terapeutické komunitě Emiliehoeve
a v programu následné péče Maretak. Další psychiatr se stal odpovědný za
léčebný program denního stacionáře Het Witte Huis. Vzhledem k tomu, že byl
Het Witte Huis součástí jiného léčebného zařízení, ztratil jeho program své
úzké napojení na Emiliehoeve.
Emiliehoeve a De Weg se více včlenily do Bloemendaalské nemocnice
a zlepšil se jejich management. V programu Emiliehoeve byla zdůrazněna
vlastní odpovědnost klientů za změnu. Období, po které museli klienti nosit

vnitrek fin3

12.12.2007 19:22

Stránka 123

stejnokroje, bylo nejprve zkráceno na 2 týdny a posléze od něj bylo úplně
upuštěno. Od r. 1983 bylo užíváno pouze někdy jako speciální lekce. Od r. 1988
bylo upuštěno od nošení velkých značek a přešlo se na malé knoflíky nebo
placky. Bonding terapie a skupinové zátěžové programy se staly integrální součástí programu. Od r. 1989 se konaly skupiny vedené v duchu bonding terapie
každý týden.
Na vývoji programu během této fáze bylo více než dříve vidět, že se musí
klienti sami rozhodnout, zda chtějí setrvat v programu. Například byl zrušen
pozůstatek z období uzavřené komunity – pravidlo, že noví klienti nesmí být
ponecháni o samotě. Přechod z detoxifikačního centra De Weg do terapeutické
komunity se skládal z více stupňů. Klienti De Weg navštěvovali komunitu
o víkendech. Ve všední dny se mohli setkat při vzájemných sportovních utkáních. Klienti Emiliehoeve pořádali na detoxifikační jednotce semináře. Klienti
jsou do komunity obvykle přijímáni po dvojicích a nemusí se emočně nasazovat formou hlasitého křiku o pomoc před celou skupinou. Namísto toho se
užívá pohovoru s několika členy týmu a klienty. Emoční nasazení bylo odloženo do přestupu do další fáze. Za nové klienty je zodpovědný jeden z členů
týmu a může s nimi hovořit individuálně pokud to uzná on nebo klient za
potřebné. Noví klienti nemusí měnit svůj zjev při přijetí. Namísto toho je jejich
zjev konfrontován spoluklienty během postupné změny.
Čtyři fáze pobytu klienta v Emiliehoeve předchází dvoutýdenní období
kandidáta členství. Po těchto úvodních dvou týdnech jsou klienti v první fázi 123
asi dva měsíce. V této fázi se věnují své minulosti, vypráví svůj životní příběh,
udělají si přehled svých dluhů a podobně. Učí se pohybovat v programu a jeho
řádu, pracují na různých pracovištích. Po dvou týdnech klient získá malé
kapesné. Osobní věci, jako např. make up nebo klenoty uschované u personálu, mu jsou po měsíci vráceny. Po dvou měsících smí klient požádat o další
výhody jako např. vyřizování pošty, telefonování či přijímání návštěv. Na konci
této a každé další fáze klient píše její zhodnocení spolu se žádostí o přestup do
další fáze. Poté následuje pohovor s členem týmu.
Druhá fáze trvá zhruba 3 měsíce. Věnuje se více pozornosti dění ve skupině.
Na počátku této fáze lze požádat o další výhody jako opuštění komunity na
jeden den o víkendu v doprovodu klienta vyšší fáze. Koná se setkání člena
týmu s rodiči nebo jinými příbuznými.
V třetí fázi o délce zhruba tří měsíců se zaměřuje pozornost zejména na člověka samého na jeho schopnost sdílení intimity a navazování vztahů. Od r. 1988
byly znovu zavedeny skupiny bonding terapie, které před tím na pár let téměř
vymizely. A o rok později byly pevně včleněny do týdenního programu.
V komunitě klient plní úkoly s větší mírou odpovědnosti, jako je vedoucí oddělení, dozorčí, nebo šéf domu. V této fázi také klient může strávit jeden víkend
mimo komunitu v doprovodu klienta vyšší fáze.
■ MARTIEN KOOYMAN / TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO ZÁVISLÉ
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Ve čtvrté fázi o délce tří měsíců si klient připravuje kroky pro budoucnost.
Může pracovat jako dobrovolník mimo komunitu, nebo provádět určité úkoly
ve vstupním či preventivním programu. Víkendy tráví mimo komunitu sám.
Provede zhodnocení celé doby strávené v komunitě a absolvuje pohovory
s ředitelem Emiliehoeve, ředitelem programu následné péče a s dalšími kandidáty tohoto programu (Kooyman, 1992).
Rodiče se účastní skupinového programu pro rodiče již od prvého měsíce
pobytu jejich dětí v komunitě, stejně tak rodiče klientů detoxifikační jednotky.
V Emiliehoeve i v Het Witte Huis jsou vybírány případy pro rodinnou terapii.
Existují zvláštní skupiny pro sourozence klientů, pro klienty a jejich (bezdrogové) partnery, pro klienty s dětmi. Týdně dochází do komunity učitel, aby
klienty připravoval na školní docházku, nebo je vzdělával v základních
věcech. Čas od času běží divadelní kroužek vedený dobrovolníky.
Přechod do programu následné péče je více než dříve postupný proces.
Klienti čtvrté fáze navštěvují jednou týdně zvláštní tématickou skupinu, vedenou týmem následné péče, zaměřenou např. na plánování volného času, vzdělávání, vztahy, rodičovství, sexualitu. V posledním měsíci v komunitě stráví
v programu následné péče za účelem seznámení jedno odpoledne. Musí si zařídit vše nezbytné pro svou novou situaci. Musí začít navštěvovat klub mimo
program a pozvat rodiče na setkání s týmem programu následné péče. V první
fázi programu se účastní jednou týdně encounterové skupiny a také skupiny
124 pro rodiče. Po pěti měsících může pít ve zkušebním období alkohol. Po osmi
měsících program následné péče opouští. Alespoň jednou za 14 dní dochází do
encounterové skupiny. Najde si zaměstnání nebo začne chodit do školy. Tato
druhá fáze programu následné péče trvá 3 měsíce a po ní je měsíční příprava na
ukončení.
Vážným zásahem do programu bylo v r. 1984 rozhodnutí města Haagu přestat financovat nadaci Maretak. Dohoda byla taková, že program následné péče
převezme nemocnice Bloemendaal. Informační a preventivní centrum se přestěhovalo do jednoho z pater domu Maretak a klienti programu následné péče byli
dočasně ubytováni v bývalé ubytovně pro zdravotní sestry na druhém patře
oddělení geriatrické psychiatrie. Nadace Maretak byla zrušena. Až v r. 1989 byla
založena zvláštní nadace „Steigers“ s cílem získat peníze na nový dům následné
péče ve městě, v kterém by si klienti mohli pronajímat byty a personál by mohl
poskytovat léčebný program. O jeden a půl roku později se klienti mohli přestěhovat do lepšího domu na pozemku nemocnice Bloemendaal, který byl na její
hlavní třídě. A o rok později v září 1990 byl z prostředků nadace Steigers otevřen nový dům programu následné péče v Haagu.
Délka programu byla ohraničena na dva roky, jeden rok v terapeutické komunitě a jeden v následné péči. Počet klientů z národnostních menšin vzrostl
v posledních 10 letech na jednu třetinu celkového počtu. Počet klientů v terapeu-
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tické komunitě se ustálil na zhruba 40 klientech a počet klientů následné péče na
15 klientech.
Novým problémem je, jak nakládat se séropozitivními klienty. Klienti s diagnózou AIDS přijímáni nejsou, protože program není schopen naložit s faktem, že se klienti nemohou účastnit všech činností. A kromě toho je otázkou,
jak by se klienti s AIDS začlenili do léčebného prostředí zaměřeného na
budoucí život, který nemohou očekávat.
Abstinenční programy Emiliehoeve, De Weg, program následné péče a preventivní centrum byly zřízeny jako samostatná oddělení nemocnice Bloemendaal. Ředitel Emiliehove, který po absolutoriu pokračoval v profesním výcviku,
se stal vedoucím odpovědným za management a personál; psychiatr byl odpovědný za léčebný program. Řediteli terapeutické komunity a následné péče jsou
absolventi s profesním výcvikem a vedoucí detoxifikační jednotky je psychiatrická sestra. Informační a preventivní oddělení je součástí centra následné péče.
Emiliehoeve se úzce propojila s Erasmus University v Rotterdamu. Její databáze více než tisíce klientů je velmi cenná pro další výzkum.

Souhrn
Vývoj programu Emiliehoeve poskytl v jeho jednotlivých fázích odlišné
výstupy. Stabilizace programu v jeho „dospělé“ fázi trvala deset let. Personál 125
dělal v různých fázích chyby jako např. delegování pravomocí klientům, kteří
je nebyli schopni zastat, nebo užívání technik a nástrojů převzatých z amerických komunit bez ohledu na to, z jak odlišné kultury vycházejí. Naštěstí se personál z těchto chyb poučil a mohl si zvolit alternativní řešení. Během deseti let
přišel nový personál a zase odešel. Psychiatr, který komunitu založil, byl za její
léčebný program odpovědný po celou tuto dobu.
V první fázi personál nedával najevo přímou emoční odpověď a nestanovoval jasné hranice. V druhé fázi zde byly přímé emoční reakce bez pevné struktury. V třetí a čtvrté fázi vzrůstal důraz na řád a disciplínu. V páté fázi byla
pozornost personálu zaměřena na změnu chování klientů, přičemž personál se
více oddálil. Struktura komunity byla extrémně rigidní. Klienti měli tendenci
jednat bez ohledu na možné následky negativního chování. V šesté fázi byla
struktura méně rigidní a bylo možné se k personálu více přiblížit. V této fázi
vzrůstal mezi klienty a personálem emoční kontakt stejně jako oboustranný
zájem. Vytvořila se rovnováha mezi důvěrností a stanovováním hranic negativnímu chování. V následujících fázích byla tato důležitá rovnováha udržena.

■ MARTIEN KOOYMAN / TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO ZÁVISLÉ
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Emiliehoeve
a spoleãnost
Emiliehoeve začala jako alternativa k hospitalizaci na psychiatrii a k metadonovým programům, které selhaly v zastavení užívání drog u závislých. Při
svém vzniku byla ovlivněna demokratickým hnutím ze šedesátých let. Principy
demokratické terapeutické komunity formulované Maxwellem Jonesem zapadly do konceptu sdílení a společného rozhodování. Zavedení hierarchické struktury klientů a personálu šlo proti zavedeným postupům sociálních pracovníků
a dalších profesionálů v pomáhajících profesích. Jejich prvotní souhlas se vznikem nového léčebného centra odlišného od stávajícího lékařského modelu
vystřídala ostrá kritika za kruté metody užívané v terapeutické komunitě.
Částečně byla tato kritika oprávněná. Emiliehoeve se stala v polovině sedmdesátých let 20. století společností sama pro sebe díky přijímání metod z amerických programů, jako je stříhání dohola, aniž by se zvážilo, jaký vliv to bude mít
na pověst programu.
Objevil se ještě jeden zvláštní fenomén. Když bylo v prvních letech úsilí
o léčbu klientů dosahováno slabých výsledků, pracovníci odlišných léčebných
programů vyjadřovali svou podporu. V okamžiku, kdy se začalo dosahovat
dobrých výsledků, sympatie vystřídal skepticismus.
V psychiatrické léčebně byla TK Emiliehoeve cizím prvkem. Personál
126 nemocnice Bloemendaal se díval na klienty s obavami. Když v prvních měsících procházeli klienti cestou mezi domy personálu, volali rodiče děti domů ze
strachu před závislými. Tento postoj se změnil až po dětském dni, který TK
zorganizovala. Byly pozvány všechny děti ze sousedství i se svými rodiči.
Úspěch slavilo loutkové divadlo i pohoštění zmrzlinou. Rodiče se přesvědčili,
že klienti neužívají drogy a nejsou nebezpeční. V pozdějších letech management nemocnice nejprve nechtěl, aby exuseři pracující v Emiliehoeve chodili na
oběd do personální jídelny, nakonec však byli schopni přijímat bývalé pacienty
do zaměstnání. Nemocniční oddělení pro mladistvé přijalo část struktury
i metod z komunity, klientům byla dána větší odpovědnost za jejich program.
Od r. 1975 platilo, že se absolventi komunity mohli stát členy týmu. Tehdy
bylo nové, aby jejich vlastní zkušenost byla uznána za dostatečnou kvalifikaci
k této práci. Výhodou přijetí Emiliehoeve za součást nemocnice bylo, že program mohl být financován podobně jako ostatní psychiatrická oddělení.
Nevýhodnou byla státní politika snižující počet psychiatrických lůžek včetně těch pro drogově závislé, čímž byl limitován počet míst v Emiliehoeve na
max. 45 (Kooyman, 1986d). Tím byl dán limit rozvoje programu, a to byl také
jeden z důvodu pro vznik denního centra Het Witte Huis, který byl zpočátku
téměř kopií Emiliehoeve se strukturou terapeutické komunity ve všední dny od
9 do 17 hodin.
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TK Emiliehoeve zásadně ovlivnila ostatní holandské léčebné programy pro
závislé. Podle ní byly modelovány téměř všechny terapeutické komunity pro
závislé na drogách či alkoholu, a některé z nich mají naprosto identický program. V r. 1975 utvořily komunity „Federation of Drug-free Programs“, která
pracovala asi 5 let s cílem spolupracovat při výcviku personálu a jeho výměnách, při pořádání workshopů nebo zlepšování kontaktů se státní správou.
Počáteční záměr federace mít podobnou programovou strukturu, aby se usnadnila výměna klientů či personálu, byl použitelný pouze dočasně. V pozdějších
letech se komunity přirozeně diferencovaly, což je výhoda s ohledem na různé
potřeby klientů.
Program Emiliehoeve se stal modelem i pro komunity z jiných zemí. Byl
zde cvičen personál komunit z Belgie, Anglie, Německa, Rakouska, Švýcarska,
Norska, Švédska, Indonésie, Itálie a Řecka. Personál Emiliehoeve se aktivně
podílel na pořádání mezinárodních setkání, v r. 1980 se v Noordwijkerhout
uskutečnila V. světová konference terapeutických komunit. Během této konference byla založena Světová federace terapeutických komunit.
Program Emiliehoeve ovlivnil nejen léčebné programy. Změnil pohled na
drogově závislé v Holandsku – jako na člověka odpovědného za svou volbu, na
místo dřívějšího pohledu – jako na bezmocnou oběť. Emiliehoeve se účastnila
zakládání programů připravujících drogově závislé na abstinenční léčbu, jako
je detoxifikace, nebo vězeňské programy.
Velký vliv mělo zahrnutí rodičů, partnerů nebo dalších blízkých do léčby. 127
Emiliehoeve otevřela první skupinu pro blízké klientů v Holandsku a podobné
programy se brzo staly součástí filosofie mnoha dalších léčebných programů.
Personál, klienti a jejich příbuzní byli mnohokrát aktivní při změnách
místní nebo vládní protidrogové politiky. Několik set absolventů z celé země
pochodovalo v r. 1977 do parlamentu, aby protestovalo proti plánům na podávání heroinu závislým. Podobný protest byl proti distribuci metadonu závislým v autobusech. Plán předepisovat heroin se nikdy neuskutečnil, distribuce
metadonu v autobusech závislým, bez úmyslu je odvrátit od užívání drog, se
realizoval v holandských velkoměstech (Kooyman, 1984a). Hlavní cíl těchto
programů – snížit kriminalitu – se ovšem nezdařil (Grapendaal, c.s., 1991).
Vedlejším efektem těchto programů bylo odložení úmyslu závislých hledat
léčbu na pozdější dobu, což se odrazilo ve vyšším věku klientů žádajících
o léčbu – a to od okamžiku, kdy byly tyto nízkoprahové programy otevřeny
(Kooyman, 1985c).
Výše uvedené může vyvolat dojem, že metadonové programy a abstinenčně
orientovaná léčba nemohou spolupracovat. Podle našich zkušeností je vzájemná spolupráce velice plodná. Ředitel Emiliehoeve byl současně odpovědný za
programy metadonové substituce v Haagu, Rotterdamu i Leidenu. Tyto programy měly za cíl přimět klienty k zastavení užívání ilegálních drog. Pro
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mnoho závislých, např. s vážným duševním nebo tělesným onemocněním, je
metadonová substituce dobrou alternativou, jelikož nemohou být léčeni ve
stresujícím prostředí terapeutické komunity. Pro mnoho klientů byl metadonový program prvním kontaktem s nějakou léčbou vůbec. Spolupráce abstinenčního programu s programem, který se vzdal cíle zastavit užívání drog, je ovšem
téměř nemožná.
Emiliehoeve také pořádala řadu setkání se zástupci města Haagu a jejich
návštěvy v komunitě byly významným propojením se společností, zabraňujícím
izolaci.
Dal‰í v˘voj
Na drogové scéně devadesátých let 20. století se stále oblíbenější stává
kokain a užívá jej pravidelně i více než polovina uživatelů heroinu. Výsledky
Emiliehoeve ukazují minimálně stejnou efektivitu léčby u uživatelů amfetaminů jako u závislých na heroinu nebo metadonu.
Rostoucím problémem se stává u mladistvých gambling. V případě, že selže
ambulantní péče jako rodinná terapie a skupinové programy, lze uvažovat
o přijetí těchto klientů do komunity. Zda by měli tito klienti mít samostatný
program, nebo začleněný do stávajícího, je otázkou pro blízkou budoucnost.
Vývoj krátkodobých programů na principech TK o délce 4 až 5 měsíců pro
uživatele více typů drog, kteří ještě nerozvinuli „feťácký“ životní styl, se zdá být
128 nezbytným doplňkem stávajících léčebných programů v Haagu.
Jak se ukázalo na psychiatrickém oddělení pro dospívající v Bloemendaalu
mohou být struktura a techniky terapeutické komunity s výhodou užity i pro
další skupiny pacientů, jako jsou neurotici nebo mladiství delikventi.
Použitelnost pro terapeutické komunity pro alkoholiky se plně prokázala v TK
Hoog Hullen, zabývající se léčbou klientů s těžkou závislosti na alkoholu.
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Ediãní poznámka
Původní text disertační práce Martiena Kooymana obsahuje kromě teoretického rámce i praktickou výzkumnou část.
Výzkum je zaměřen na vlastní léčebné výsledky komunity Emiliehoeve. Zahrnuje studii prvních 250 klientů komunity a porovnává je se vzorkem klientů komunity Essenlaan a klientů ambulantního programu. Klienti byli sledováni 1 rok po opuštění programu, nebo 1 rok po prvním interview u klientů ambulantních. Kritéria „úspěchu“ jsou přitom velmi přísná – např. žádný relaps
na tvrdých drogách, neužívání alkoholu, užívání kanabinoidů, sedativ či hypnotik méně než jednou týdně, žádná kriminalita související s drogami, nebo žádná léčba pro drogový problém.
S těmito kritérii dosahují klienti komunity Emiliehoeve 32% úspěšnosti v porovnání s 21,3%
u klientů komunity Essenlaan a 4,5% u ambulantních klientů. Kromě čistě katamnestického
porovnání výzkum ověřuje následující hypotézy. 1) Čím delší pobyt v komunitě, tím lepší léčebné
výsledky. 2) Zahrnutí rodičů do léčby pomáhá udržet klienty v léčbě a zlepšuje tak jejich léčebné
výsledky. 3) Nižší primární vzdělání vede k vyšší tendenci k opuštění programu. Tyto hypotézy byly
výzkumem jasně potvrzeny. 4) Fáze programu, které mají jasnou strukturu, dosahují lepších
výsledků. 5) Fáze programu, které nabízejí možnost naučit se zacházet se strachem z intimity,
dosahují lepších výsledků. 6) Fáze programu, které nabízejí oboje – jak jasnou strukturu, tak
učení se zacházení se strachem z intimity, mají nejlepší výsledky. Tyto hypotézy našly ve výsledcích
oporu, ovšem mohly zde hrát roli i jiné faktory. Přihlédneme-li např. k času stráveném v programu, jako nejlepšímu prediktoru úspěšnosti, pak z klientů s pobytem kratším než 30 dní nebyl úspěšný ani jeden, a naopak z klientů absolvujících celý program bylo úspěšných 85%. Celkový response 129
rate byl přitom 70% – 76% (ambulantní – komunitní klienti).
Překlad a vydání kompletní práce včetně praktického výzkumu přesahuje možnosti této publikace. Stejně tak text teoretické části byl krácen s ohledem na rozsah, dostupnost jiné literatury
o problematice a na obsahovou náplň ostatních částí této publikace. Naopak některým tématům se
věnujeme v další části knihy podrobněji. Úplně tak byla např. vypuštěna kapitola o vývoji terapeutických komunit, nebo významně zkrácena kapitola popisující obecně známé teorie závislosti.
Mírně jsou zkráceny kapitoly týkající se rodiny a výzkumných studií. Přes tyto úpravy textu je pro
zájemce o hlubší vhled do problematiky k dispozici v citacích úplný přehled literatury, z které
M. Kooyman ve své práci čerpal.

■ MARTIEN KOOYMAN / TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO ZÁVISLÉ

vnitrek fin3

130

12.12.2007 19:22

Stránka 130

vnitrek fin3

12.12.2007 19:22

Stránka 131

George De Leon

Terapeutické
komunity
pro drogové
závislosti:
v˘voj v Severní
Americe
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Úvod

V současnosti existují dvě hlavní varianty terapeutické komunity. První,
užívaná v sociální psychiatrii, je založena na pokrokových odděleních
určených k psychologické léčbě a zacházení se sociálně deviantními psychiatrickými pacienty v (a mimo) prostředí léčebny duševně nemocných (Jones,
1953; Rapaport, 1960). Termínu „terapeutická komunita“ bylo poprvé použito
při popisu těchto psychiatrických terapeutických komunit. Druhý typ, terapeutická komunita pro závislosti, nazývaná také konceptuální (concept) či bezdrogovou terapeutickou komunitou, se objevil v Americe v šedesátých letech 20. století a používá se po celém světě. Není jasné, zda a jak britské psychiatrické 133
komunity ovlivnily severoamerické terapeutické komunity pro závislé. Rozdíly
a podobnosti mezi těmito dvěma druhy byly popsány jinde v literatuře
(Broekaert, 1998; De Leon, 2000; Jones, 1968; Sugarman, 1968). Přes jisté
zkreslení mají oba typy hlavní komunitní prvky jako základní léčebnou složku
(Kennard, 1983).
Terapeutická komunita pro závislosti je v podstatě svépomocný přístup,
který se rozvinul mimo hlavní proud psychiatrie, psychologie a medicíny.
Stručnou historií terapeutické komunity pro závislosti se zabývá Broekaert
(2000) a De Leon (2000). Dnes ovšem je terapeutická komunita pro závislosti
sofistikovaným typem služeb, rozšířeným po celém světě. Tento text je zaměřen na současný stav terapeutické komunity pro závislosti v Severní Americe
s důrazem na rozmanitost jejího využití a na pokroky v teorii a výzkumu.

Pojem „terapeutická komunita“
a jeho chybné uÏívání
K tomu, abychom měli správný obraz o terapeutické komunitě pro
závislosti, je třeba nejprve vyjasnit terminologii, pojmy a jejich vnímání. Ne
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všechny rezidenční drogové programy jsou terapeutickými komunitami, ne
všechny terapeutické komunity jsou rezidenční a ne všechny programy,
které samy sebe nazývají terapeutickými komunitami, využívají stejných
sociálních a psychologických modelů léčby. Ve skutečnosti je pojem terapeutická komunita široce používán k neurčitému vyjádření odlišnosti svého
přístupu téměř v jakémkoli prostředí, včetně komunitních bydlení, nemocničních oddělení, vězení a přístřeší bezdomovců. Toto nálepkování zamlžilo vnímání terapeutické komunity jako protidrogového léčebného programu i to, jak dobře funguje, kde funguje nejlépe a pro které klienty je nejvhodnější.
Rezidenční léčba je obecný termín pro označení programů, které jsou
naprosto odlišné, co se týká přístupu, modelu léčby a poskytovaných služeb.
Zvlášť důležité je všimnout si rozdílu mezi termínem „terapeutická komunita“
a často volně používaným označením „rezidenční protidrogová léčba“. Mají
málo společného, kromě toho, že klienti žijí 24 hodin denně v zařízení, kde se
léčí (De Leon, 1995a).
Rezidenční léčebné programy se liší v personálním obsazení, filosofii, plánovaném trvání léčby a klientech, kterým jsou služby poskytovány. Chybí
v nich zejména léčebné modely nebo jsou nezřetelné či pouze vyjadřující celkové uspořádání lékařských, duševně zdravotních, svépomocných a sociálně
psychologických prvků. Některé programy, které jsou v institucionalizova134 ných podmínkách, se také nazývají terapeutickými komunitami, ačkoli tradičnímu modelu programu terapeutické komunity se podobají jen vzdáleně.
Pojem „komunita“ je vlastně zřídka definován, o to méně pak její podstatné
terapeutické součásti. Tyto programy „terapeutických komunit“ jsou nicméně neoprávněně srovnávány s ostatními léčebnými modalitami či s tradičními
dlouhodobými terapeutickými komunitami, což často plodí zavádějící závěry
o efektivitě (či neefektivitě), ceně a obecné využitelnosti modelu terapeutické
komunity.
Terapeutická komunita pro závislé je bezdrogová modalita využívající
jedinečný sociálně psychologický přístup k léčbě drogové závislosti; jejím
charakteristickým prostředím je společné komunitní bydlení. Programy terapeutické komunity byly ovšem začleněny i do různých dalších prostředí, jak
rezidenčních tak nerezidenčních, např. do nemocnic, věznic, škol, domů na
půl cesty, do denních stacionářů a do ambulantních programů. Terapeutické
komunity nabízejí širokou škálu služeb zahrnujících služby sociální, psychologické, vzdělávací, lékařské, právní a sociálně právní. Tyto služby jsou ale
koordinovány v souladu s tradičním přístupem rezidenční terapeutické
komunity. Ten prokázal efektivitu a je prototypem pro současnou různorodost využití terapeutické komunity.
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Model rezidenãní
terapeutické komunity
Většina programů rezidenčních terapeutických komunit je primárně podporována z veřejných zdrojů, které musí být doplňovány z dodatečných soukromých a veřejných darů. Existuje tedy velký rozdíl v tom, jaké množství finančních a materiálních zdrojů mají organizace k dispozici. Pobytová kapacita programů terapeutických komunit se velmi liší, v rozpětí od 30 klientů v malých
organizacích do 2000 ve velkých organizacích, které mají oddělené programy
umístěné do mnoha pobytových zařízení. Obvykle takový „dům“ v komunitním uspořádání pojme 40–80 klientů (residents). *
„Statická kapacita“ terapeutické komunity je maximální množství klientů,
které může komunita v daném čase ubytovat. Terapeutická komunita může
například být „čtyřicetilůžkovým zařízením“ nebo „obsahuje čtyřicet míst“.
Klinické a manažerské zkušenosti ukázaly, že optimální je statická kapacita
mezi 40–80 lůžky. Určité množství klientů (okolo 40) je potřebné k utvoření
stupňovité (stratified) vrstevnické struktury (např. „služebně“ mladší, střední
a starší klienti) a k zaplnění všech pozic potřebných k hierarchickému rozdělení práce. To pak umožňuje vertikální pohyblivost, změny v pozicích a formování vzorových rolí (role models) – tedy prvky, které považujeme za nepostradatelné v modelu terapeutické komunity.
„Dynamická kapacita“ je skutečný počet příjmů za rok. Ta bývá obvykle 135
čtyřikrát vyšší než kapacita statická. Vzhledem k obměně klientů při ukončení
a absolvování programu, při předčasných odchodech, disciplinárních propuštěních apod., může za jedno roční období program posloužit mnohem většímu
množství než je těch „čtyřicet lůžek“.
Velikost, kapacita a financování terapeutických komunit není bez vztahu
ke klinickým záležitostem programu. Plný popis těchto aspektů a toho,
v jakém jsou vztahu k pojetí a k přístupu terapeutické komunity, je poskytnut
jinde (De Leon, 2000).

* V posledních letech některé větší organizace provozovaly rezidenční zařízení se statickou kapacitou 200–300 osob na komunitním podkladě a dokonce ještě s větší ve vězeňském prostředí.
Vyhodnocení naznačují, že tato kapacita je uskutečnitelná, pokud je rozdělena do menších jednotek
o 50–100 klientech (Corcoran prison in Kalifornia). Naopak modifikované programy TK v azylových
domech a v prostředí péče o duševního zdraví jsou menší domy o 30–50 klientech (De Leon, 1997;
Liberty et al. 1998). Postupně se záležitosti jako lůžková kapacita, poměr personál/klienti a počet
hodin programu dostávají pod regulační tlaky (Kalifornia Department of Corrections, 1998).
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Základní prvky v modelu
terapeutické komunity
Rozmanitost programů v rámci modality terapeutické komunity podtrhuje
potřebu definovat nebo alespoň popsat základní prvky jejího pojetí a přístupu. Detailní výčet teorie, modelu a metody terapeutické komunity je poskytnut jinde (De Leon, 2000), stejně jako v jiných textech ve zhuštěné verzi (De
Leon a Rosenthal, 1989).
Z pohledu terapeutické komunity je zneužívání látek onemocněním celého
člověka. Uzdravení je svépomocný proces postupného učení směřujícího
k trvalé změně v chování, postojích a k hodnotám správného života (right
living), které jsou spojeny s udržením abstinence. Základní prvek v přístupu
terapeutické komunity můžeme nazvat „komunita jako metoda“ (De Leon,
1995a, 1995b, 1997, 2000). To, co odlišuje terapeutickou komunitu od jiných
léčebných přístupů (a jiných komunit), je záměrné využití společenství vrstevníků pro usnadnění sociální a psychologické změny u jednotlivců. Takže v TK
jsou všechny aktivity navrhovány tak, aby působily terapeutickou a výchovnou změnu v jednotlivých účastnících, a jednotliví účastníci jsou prostředníky těchto terapeutických a výchovných změn.
Pojetí a přístup terapeutické komunity umožňuje definování obecného
modelu programu TK z hlediska jejích základních součástí. Tabulky I. a II.
136 jsou přejaty z posledních materiálů o teorii a modelu (De Leon 1995a, 1995b,
2000). Jsou v nich vyjmenovány některé ideové základy komunity jako metody a programové složky obecného modelu terapeutické komunity, který
může být rozličně přizpůsoben v různém prostředí, jak rezidenčním, tak
nerezidenčním.
Tabulka I.: Komunita jako metoda – základní prvky
Role členů

KaÏdodenní Ïivot v terapeutické komunitû poskytuje
pﬁíleÏitosti k uãení tím, Ïe jednotlivci pﬁijímají rÛzné
sociální role jako úãastníci v komunitû. Úlohy ãlenÛ jsou rÛzné
a zahrnují rozdílné pracovní funkce, jako je
pracovník, manaÏer, ãlen personálu, vedoucí vrstevníkÛ, student,
lektor, poradce. Pﬁi vztahování se k ostatním vyÏadují tyto role od
ãlenÛ zmûnu chování, postojÛ,
hodnot a ovládání emocí a hodnot.

Odezva členů
(feedback)

NejdÛleÏitûj‰ím zdrojem pokynÛ a podpory v individuální
zmûnû je pozorování a nefal‰ované reakce ãlenÛ. Poskytování
takové nepﬁetrÏité odezvy je sdílenou zodpovûdností v‰ech úãast-
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níkÛ. Pozitivní i negativní odezvu vyjadﬁují ãlenové se zodpovûdn˘m zájmem (responsible concern).
Členové jako vzory

KaÏd˘ úãastník usiluje o to, aby byl vzorem v procesu zmûny.
Kromû toho, Ïe ãlenové poskytují odpovûdnû druh˘m odezvu
o tom, co musí zmûnit, musí také poskytovat pﬁíklady toho, jak se
mohou zmûnit.

Vztahy

Vztahy jsou v terapeutické komunitû vyuÏívány k podpoﬁe úzdravy
a osobního rÛstu rÛzn˘m zpÛsobem. Mohou usnadnit zapojení,
zlep‰it dÛvûru, povzbudit v emocionálním riskování a sebepoznání a uãit interpersonálním dovednostem. Vztahy rozvinuté v léãbû
se ãasto stávají základem pro sociální síÈ potﬁebnou k podpoﬁe
uzdravení po léãbû.

Kolektivní
forma učení

Zku‰enosti nezbytné k uzdravení a k osobnímu rÛstu
se objevují prostﬁednictvím sociálních interakcí. Proto se vzdûlávací, v˘cvikové a terapeutické aktivity odehrávají na skupinách,
setkáních, semináﬁích, v pracovních funkcích a pﬁi rekreaci.
Jednotlivec se zapojuje do procesu zmûny pﬁedev‰ím s ostatními
vrstevníky. Tyto kolektivní rámce soustﬁeìují sílu zku‰eností skupin a t˘mÛ a potencují uãení a zmûny.

Kultura a jazyk

Terapeutická komunita je kulturou zmûny. Oslavy, tradice a rituály
se proto vyuÏívají ke zv˘‰ení komunitní koheze a k posílení individuálního postupu. Zejména ideály (concepts), pﬁesvûdãení
(beliefs), hodnoty, normy a filosofie, které smûﬁují k uzdravení
a ke správnému Ïivotu, jsou vyjadﬁovány specifick˘m jazykem
ãi Ïargonem terapeutické komunity. Proto uãení se místnímu
jazyku terapeutické komunity odráÏí splynutí s kulturou terapeutické komunity a postupující v˘voj zmûny identity.

Struktura a systém

Pracovní funkce, povinnosti a pﬁedepsané postupy udrÏují kaÏdodenní fungování zaﬁízení. Tyto aktivity upevÀují svépomoc a jsou
prostﬁedkem k uãení vlastnímu rozvoji. Uãení a rÛst se objevuje
prostﬁednictvím dodrÏování postupÛ a zpÛsobÛ a v zodpovûdném
chování ãlena komunity, na kterém jsou ostatní ãlenové závislí.
Systém v˘hod a sankcí udrÏuje poﬁádek a bezpeãí komunity
a usnadÀuje individuální zmûnu prostﬁednictvím uãení se
z dÛsledkÛ.
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Otevřená
komunikace

Veﬁejn˘ charakter sdílení zku‰eností v komunitû
je vyuÏíván k terapeutick˘m úãelÛm pro jednotlivce a pro ostatní.
Soukrom˘ vnitﬁní Ïivot jednotlivce je dÛleÏit˘ k uzdravení a k procesu zmûny nejenom pro daného jednotlivce, ale i pro jiné ãleny.
Kdy a jak jsou soukromé záleÏitosti sdíleny veﬁejnû vÏdy záleÏí na
pﬁání jednotlivého úãastníka. Zvlá‰È citlivé soukromé problémy
(zneuÏívání v dûtství, sexuální orientace, kriminální minulost, zdravotní stav) mohou b˘t nejdﬁív sdíleny s blízk˘m vrstevníkem nebo
ãlenem personálu, kter˘ dodrÏuje dÛvûrnost, ale povzbuzuje k pﬁípadnému otevﬁení ve skupinû. Soukromé záleÏitosti vztahující se
k základním a jin˘m pravidlÛm komunity (aktuální uÏívání drog,
kradení, pÛjãování penûz, kriminalita, sexuální odehrávání, Ïháﬁství, násilí apod.) ov‰em musí b˘t sdíleny veﬁejnû, aby se podporovalo bezpeãí, dÛvûryhodnost a zdraví komunity.

Rovnováha mezi
komunitou
a jednotlivcem

Smyslem komunity je slouÏit jednotlivci, ale vztah mezi
jednotlivcem a komunitou je oboustrann˘. Potﬁeby
komunity a jednotlivce musí b˘t vyváÏeny, aby podporovaly ãlenovo pozitivní vnímání komunity jako opravdové a dÛvûryhodné.
Toto vyÏaduje, aby komunita mûla prostor pro sebekritiku prostﬁednictvím trvalého sebezkoumání chování a postojÛ personálu
stejnû jako klientÛ. Samotní ãlenové, personál i klienti mají odpovûdnost za konfrontování, potvrzování a napravování komunity.
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Zdroj: De Leon, G. (2000). The Therapeutic Community: Theory, Model and Method.
New York: Springer Publishing Copany Inc.

Tabulka II: Souãásti obecného modelu programu terapeutické komunity
Oddělenost
komunity

Jednotlivé terapeutické komunity mají svá vlastní jména,
ãasto inovovaná klienty a nacházejí se oddûlenû od jin˘ch organizací nebo institucionálních programÛ ãi celkÛ, nebo obecnû od
prostﬁedí s nûjak˘m vztahem k drogám. Klienti rezidenãních programÛ zÛstávají odtrÏeni od vlivu vnûj‰ího svûta 24 hodin dennû
po nûkolik mûsícÛ neÏ si zaslouÏí v˘hodu krátkodobé jednodenní
vycházky. V nerezidenãních „stacionárních“ programech je klient
v prostﬁedí terapeutické komunity 4–8 hodin a pak je sledován
vrstevníky a rodinou. Dokonce i v tûch nejménû omezujících
ambulantních podmínkách se vyskytují programy vycházející
z terapeutické komunity a vyuÏívající jejích souãástí.
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Prostředí komunity

Vnitﬁní prostﬁedí vlastní terapeutické komunity zahrnuje spoleãn˘
prostor, kter˘ podporuje smysl pro spoleãenství a spoleãné aktivity. Nápisy vyjadﬁují filosofii programu, poselství správného Ïivota
a uzdravení. Nástûnky a tabule popisují v‰echny úãastníky podle
jejich jména, dosaÏeného stupnû v léãbû a podle pracovního
zaﬁazení v programu. Stejnû tak je vyvû‰en i denní program. Je
tak viditelnû znázornûna organizace programu, ke kterému se
jednotlivec mÛÏe vztahovat.

Komunitní aktivity

Aby byly léãebné ãi vzdûlávací sluÏby úãinnû vyuÏívány, musí b˘t
poskytovány v kontextu komunity vrstevníkÛ. Proto jsou v‰echny aktivity, s v˘jimkou individuálního poradenství, organizovány kolektivní
formou. To zahrnuje aspoÀ jedno spoleãné jídlo pﬁipravené, podávané a sdílené v‰emi ãleny; denní rozpis skupiny, setkání a semináﬁÛ;
t˘mové pracovní funkce; organizovan˘ odpoãinek/voln˘ ãas; oslavy
a rituály (napﬁ. narozeniny, pﬁestupy do dal‰ích fází apod.).

Úloha a funkce
personálu

Personál je smûsí svépomocnû uzdraven˘ch profesionálÛ
a dal‰ích profesionálÛ (napﬁ. sester, lékaﬁÛ, právníkÛ, pﬁípadov˘ch
pracovníkÛ, poradcÛ), kteﬁí musí b˘t integrováni komunitnû zaloÏen˘m v˘cvikem. Profesionální dovednosti vymezují funkci personálu; pﬁesto je ov‰em jejich obecnû pouÏitelnou rolí role ãlenÛ komunity, kteﬁí spí‰e neÏ poskytovateli a léãiteli jsou moudr˘mi autoritami, facilitátory a prÛvodci metodou svépomocné komunity.

Vrstevníci jako
vzory (role models)

Na ãleny, kteﬁí se chovají oãekávan˘m zpÛsobem, kter˘
odráÏí hodnoty a uãení komunity, se pohlíÏí jako na vzory. Síla
komunity jako kontextu pro sociální uãení pochopitelnû souvisí
s poãtem a kvalitou jejích vzorÛ. Od v‰ech ãlenÛ komunity, na v‰ech
úrovních a v kaÏdé situaci, se oãekává, Ïe budou vzorem, aby udrÏeli integritu komunity a zajistili ‰íﬁení úãinkÛ sociálního uãení.

Strukturovaný den

Struktura programu souvisí s pojetím komunity, pﬁedev‰ím
s pohledem na klienta a na proces úzdravy. Uspoﬁádání bûÏn˘ch
aktivit je v rozporu s typicky neuspoﬁádan˘m Ïivotem klientÛ
a naru‰uje negativní my‰lení a nudu, faktory predisponující k uÏívání drog. TakÏe den má oficiální rozvrh hodin rÛzn˘ch terapeutick˘ch a vzdûlávacích aktivit s pﬁedepsanou formou a bûÏn˘mi
postupy.
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Práce jako
terapie a vzdělání

V souladu s metodou svépomocné komunity jsou v‰ichni
klienti zodpovûdní za kaÏdodenní správu zaﬁízení (tzn. úklidové
aktivity, pﬁíprava a podávání jídla, údrÏba, nákupy, bezpeãnost,
koordinaãní rozvrhy, pﬁíprava pﬁed skupinami, setkáními, semináﬁi, aktivitami apod.). Pracovní funkce zprostﬁedkovávají podstatn˘
vzdûlávací efekt, podporují spojení s programem, poskytují pﬁíleÏitost pro rozvoj dovedností a posilují sebepoznávání a osobní
rÛst. MoÏnosti (scope and depth) pro pracovní funkce klientÛ
záleÏí na prostﬁedí programu (setting) (napﬁ. institucionální vs.
samostatn˘) a na moÏnostech klienta (úroveÀ psychologického
fungování, sociální Ïivotní dovednosti).

Fáze

Léãebn˘ protokol nebo plán terapeutick˘ch a vzdûlávacích aktivit
je rozdûlen do fází, coÏ odráÏí v˘vojov˘ pohled na proces zmûny.
DÛraz je na postupné uãení v kaÏdé fázi, coÏ posouvá jednotlivce
do dal‰ího stupnû uzdravování.

Ideály TK
(concepts)

Osnova, jak formální, tak neformální, se zamûﬁuje na uãení
pojetí terapeutické komunity, zvlá‰tû na ideu uzdravení svépomocí a na zpÛsob správného Ïivota. Tyto my‰lenky se opakují
bûhem spoleãn˘ch aktivit a v písemn˘ch materiálech, veﬁejn˘ch
i soukrom˘ch.

Encounterové
skupiny

Hlavní komunitní nebo terapeutickou skupinou je
encounter, aãkoliv jsou potﬁebné a vyuÏívají se i jiné formy
terapeutick˘ch, vzdûlávacích a podpÛrn˘ch skupin. Minimální cíl
encounteru vrstevníkÛ je v programech zaloÏen˘ch na terapeutické komunitû podobn˘ – zv˘‰it povûdomí jednotlivce o urãit˘ch
postojích a vzorcích chování, které by mûly b˘t upraveny. PrÛbûh
encounteru se mÛÏe ov‰em li‰it, a to podle intenzity a míry ﬁízení
personálem, coÏ záleÏí na podskupinách klientÛ (napﬁ. adolescenti, chovanci vûznice, klienti s duálními poruchami).

Učení se
sebeuvědomění

V‰echny terapeutické a vzdûlávací intervence se t˘kají
zvy‰ování vûdomí jednotlivce o vlivu jeho chování a postojÛ na nûj
a na sociální okolí, a opaãnû o vlivu chování a postojÛ ostatních
na nûj a na sociální okolí.

Učení se
emočnímu růstu

Dosahování cílÛ osobního rÛstu a socializace zahrnuje
uãení toho, jak se v pocitech vyznat, jak pﬁimûﬁenû pocity vyjadﬁo-
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vat a jak s pocity konstruktivnû nakládat bûhem interpersonálních
a sociálních poÏadavkÛ veﬁejného Ïivota.
Plánované
trvání léčby

Optimální délka plného zapojení do programu musí b˘t
v souladu s cíli terapeutické komunity a s jejím v˘vojov˘m pohledem na proces zmûny. To, jak dlouho musí b˘t jednotlivec zapojen do programu, závisí na jeho stadiu úzdravy, aãkoliv nûjaké
minimální období plného zapojení je nezbytné, aby se zajistilo
zvnitﬁnûní uãení terapeutické komunity.

Návaznost péče

Dokonãení základní léãby je jedním ze stupÀÛ v procesu uzdravení. SluÏby následné péãe jsou nezbytnou souãástí v modelu terapeutické komunity. Program následné péãe mÛÏe probíhat v prostoru terapeutické komunity nebo samostatnû, jako je tomu v rezidenãních ãi stacionárních domech na pÛl cesty nebo ambulantních zaﬁízeních. Pojetí a pﬁístup následné péãe musí kaÏdopádnû
navazovat na základní léãbu v TK. Tak názory na zpÛsob správného Ïivota, na uzdravení svépomocí a na vyuÏití sítû vrstevníkÛ jsou
nezbytné k roz‰iﬁování a vhodnému vyuÏívání pracovních, vzdûlávacích, sociálních a du‰evnû zdravotních sluÏeb následné péãe.

141
Zdroj: De Leon, G. (1995). Therapeutic Communities for Addictions; A Theoretical Framework.
International Journal of the Addictions 30 (20), 1603–1645.

V˘voj uvnitﬁ modality
terapeutické komunity
Modalita terapeutické komunity dnes zahrnuje širokou škálu programů,
které poskytují služby různým klientům, kteří užívají různé drogy a kromě
užívání drog mají složité sociálně psychologické problémy. Různorodost klientů společně s klinickými požadavky a s realitou financování podpořily rozvoj modifikovaných rezidenčních TK s kratší plánovanou dobou pobytu (tří,
šesti a dvanáctiměsíční) stejně jako komunitně zaměřených denních stacionářů a ambulantních programů. Nápravná zařízení, zdravotnická zařízení,
léčebny pro duševně nemocné, komunitní bydlení a azylová zařízení, které
jsou zaplavené problémy s alkoholem a ilegálními drogami, začlenily programy terapeutických komunit do rámce svých institucí. Následující text shrnuje
hlavní modifikace přístupu terapeutické komunity a její užití u určitých
populací.
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Souãasné modifikace modelu terapeutické komunity
Většina tradičních terapeutických komunit rozšířila své sociální služby nebo
začlenila nové intervence, aby vyšla vstříc potřebám rozličných klientů.
V některých případech tyto doplňky vylepšily základní režim terapeutické
komunity, aniž by jej změnily; v jiných významně pozměnily vlastní model
terapeutické komunity.
Pﬁístupy sluÏeb rodinám
Účast rodin nebo významných blízkých znamenala důležitý vývoj v terapeutických komunitách pro adolescenty i pro dospělé. Některé terapeutické
komunity nabízejí programy individuální nebo hromadné rodinné terapie jako
součást svých programů pro adolescenty, nerezidenčních a (spíše v poslední
době) krátkodobých rezidenčních programů. Rodinná terapie v tradičních
terapeutických komunitách je v souladu s jejich přístupem v tom, že primárním
cílem léčby zůstává klient v zařízení spíš než rodinný celek.
Zkušenosti ukázaly, že s výhodou lze užít i jiných způsobů účasti významných blízkých než je rodinná terapie. Semináře, podpůrné skupiny, dny otevřených dveří a jiné další aktivity se zaměřují na to, jak mohou významní blízcí
ovlivnit klientovo setrvání v léčbě; učí pohledu terapeutické komunity na
uzdravení a poskytují prostor ke sdílení společných záležitostí a strategií ke
zvládání budoucího návratu klienta do širší společnosti. Účast na rodinných
142 aktivitách potencuje rehabilitační proces terapeutické komunity pro rezidenční
klienty tím, že vytváří spojenectví mezi důležitými blízkými a programem.
Primární zdravotní péãe a zdravotnické sluÏby
Ačkoliv financování služeb zdravotní péče zůstává pro terapeutické komunity nedostatečné, rozšířily tyto organizace služby pro rostoucí počet rezidenčních klientů se sexuálně přenosnými a imunodeficientními stavy, včetně seropozitivity HIV, AIDS, syfilis, hepatitidy B a C (Barton, 1994; McCusker
a Sorenson, 1994). Screening, léčba a rostoucí zdravotnické vzdělávání se zdokonalilo díky spojení s organizacemi primární zdravotnické péče.
SluÏby následné péãe
V současnosti má pro své absolventy většina dlouhodobých terapeutických
komunit propojení s ostatními poskytovateli služeb a se skupinovými programy Dvanácti kroků. Terapeutické komunity s krátkodobějšími programy zřídily přesně definované programy následné péče jak v rámci svých systémů, tak
prostřednictvím vazeb na jiné organizace. Toto úsilí o poskytování následné
péče má svoje limity a svá úskalí zejména v rozdílech v pojetí mezi terapeutickou komunitou a ostatními organizacemi. Toto téma je zpracováno jinde (De
Leon, 1990–91).
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Nácvik prevence relapsu (NPR)
Tradiční terapeutické komunity se, vzhledem ke svému přístupu k úzdravě, vždy zaměřují na hlavní témata prevence relapsu. Čtyřiadvacetihodinový
společný život terapeutické komunity posiluje proces učení, jak odolávat
negativnímu chování a chování vedoucímu k braní drog. V prostředí sociálního učení je jednotlivec vystaven mnoha sociálním, emocionálním a dalším
podnětům k užívání drog, které existují v širší společnosti. Tento širší kontext sociálního učení v podstatě poskytuje kontinuální nácvik prevence
relapsu.
V současnosti ovšem velký počet terapeutických komunit do programu
zařazuje speciální workshopy nácviku prevence relapsu a využívá učební osnovy, odborné lektory a formy, které se rozvinuly mimo oblast terapeutických
komunit (Marlatt, 1985). Tyto workshopy jsou nabízeny jako formální doplňky existující náplně terapeutických komunit, a to obvykle v poslední fázi programu. Některé programy však zařazují NPR do dřívějších léčebných stadií
a v několika málo dalších je NPR ústředním prvkem základní léčby (Lewis
a kol., 1993). Klinické dojmy, podporované předběžnými daty o účinnosti
NPR v prostředí terapeutické komunity, jsou příznivé (McCusker a kol, 1995).
Souãásti Dvanácti krokÛ
V minulosti se absolventi terapeutických komunit z různých důvodů nezačleňovali snadno do setkání Anonymních alkoholiků (AA) (De Leon, 1990–91). 143
V posledních letech ovšem začalo postupné začleňování setkání AA,
Anonymních narkomanů (NA) a Anonymních kokainistů (CA) do léčby v terapeutické komunitě i po ní, což je dáno velkou sociální a demografickou růzností
uživatelů a vedoucím postavením užívání alkoholu bez ohledu na primární
drogu. Společný rodokmen terapeutických komunit Severní Ameriky a skupin
Dvanácti kroků je zjevný většině zúčastněných a podobnosti ve svépomocném
názoru na úzdravu daleko převažují nad odlišnostmi v specifickém zaměření.
Skupiny Dvanácti kroků dnes mohou být užity v rezidenční terapeutické komunitě v jakékoli fázi, ale považují se za povinné v poslední fázi léčby, v následné
péči, nebo v dalších fázích procesu léčby po odchodu z rezidenčního prostředí.
Péãe o du‰evnû nemocné
Mezi těmi, kteří žádají o přijetí do terapeutických komunit, vzrůstá počet
klientů s psychiatrickou anamnézou (Carroll a McGinley, 1998; De Leon, 1993;
Jainchill, 1994; Jainchill a De Leon, 1992). Část těchto klientů je léčena v rámci
tradičního modelu terapeutické komunity a vyžaduje určité úpravy ve službách
a v personálním obsazení. Ve vhodné fázi léčby se užívá u vybraných klientů
například psychofarmakologické léčby a individuální psychoterapie (Carroll
a McGinley, 1998). Bez ohledu na to nemůže tradiční model terapeutické
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komunity pojmout uživatele drog s vážnou psychiatrickou poruchou. Jak je
popsáno níže, v části o duševně nemocných zneužívajících drogy, tento typ uživatelů vyžaduje speciálně upravené typy modelu terapeutické komunity.
Terapeutická komunita s více programy a matching klienta
Mnoho terapeutických komunit nabízí více variant svých léčebných programů
(rezidenčních i nerezidenčních) s ohledem na potřeby dané klinickým stavem
a situací klienta. Tyto varianty zahrnují krátkodobé (pod 90 dnů), střednědobé
(6–12 měsíců) a dlouhodobé (1–2 roky) rezidenční programy a abstinenční
ambulantní programy (6–12 měsíců). Některé provozují abstinenční stacionáře
a udržovací metadonové programy. Terapeutické komunity tak např. rozvinuly
na základě tlaků systému poskytování péče krátkodobé rezidenční a ambulantní programy pro zaměstnané, více socializované klienty. Přijímací kritéria
a vyšetřovací protokoly se pokouší přiřadit klientům odpovídající způsob léčby
v rámci organizace. Proveditelnost a účinnost těchto přiřazovacích strategií
zůstávají ovšem stále předmětem vyhodnocování.*

Souãasné vyuÏití rezidenãních terapeutick˘ch komunit
pro specifickou populaci
144

Vývoj terapeutických komunit je nejlépe patrný na jejich využití pro specifickou klientelu a ve specifickém prostředí. V typických příkladech tohoto trendu
zůstává zachováno zaměření na vzájemnou svépomoc, společně se základními
prvky komunitního přístupu, tj. společná setkání, skupiny, pracovní struktura
a pohled na proces úzdravy a správný život. Tato část textu upozorňuje na
některá klíčová využití léčebného přístupu terapeutické komunity pro skupiny
klientů v rozličném prostředí (De Leon, 1997).
Terapeutické komunity pro adolescenty
Závažnost užívání drog u mladistvých a specifické potřeby adolescentů vedly
k úpravám tradičního přístupu terapeutické komunity, které se jeví jako vhodnější
pro tyto klienty. Tyto úpravy zahrnují členění zařízení podle věku s velkým důrazem na řízení a kontrolu, na potřeby vzdělávání, zapojení rodiny a individuální
poradenství. Rozsáhlejší popis léčby adolescentů v terapeutických komunitách
a její efektivity je obsažen v jiných textech (De Leon a Deitch, 1985; Jainchill,
Battacharya a Yagelka, 1995; Jainchill, 1997; Jainchill a kol., v tisku; Pompi, 1994).

* Srovnávací studie ústavní a ambulantní léčby závislosti na alkoholu a kokainu nevykazují žádné
rozdíly ve výsledcích (Alterman et al. 1993), nezahrnuje ovšem rezidenční léčebné programy typu terapeutických komunit.
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Závislé matky s dûtmi
Několik terapeutických komunit přizpůsobilo model závislým matkám
s jejich dětmi. Profil závislých matek v zařízeních se obecně neodlišuje od
ostatních uživatelů, ačkoliv odráží více nevýhod, chabou socializaci a převládání užívání cracku a kokainu. Nejzřetelnější je, že tyto ženy potřebují změnu
životního stylu a příležitost k osobnímu dozrávání. V kontextu režimu terapeutické komunity se tak nabízejí dodatečné služby a úpravy, které se zaměřují na
jejich specifické potřeby. Tyto úpravy zahrnují rodinné ubytování pro matky
a děti, zdravotnickou a psychologickou péči, trénink rodičovství a péče o děti.
Další popis klinické problematiky programů terapeutických komunit pro ženy
obecně i konkrétně pro závislé matky je obsažen v literatuře (Coletti, 1989; De
Leon a Jainchill, 1991; Egelko, 1996; Galanter et al., 1993; Stevens, Arbiter
a Glider, 1989; Stevens a Glider, 1994).
Terapeutické komunity pro závislé ve vûzeÀském prostﬁedí
Modely terapeutické komunity byly v posledních letech přizpůsobeny pro
uživatele drog ve vězeňském prostředí. Do modifikovaných programů terapeutické komunity ve vězeňském prostředí je začleněno na několik tisíc uživatelů
drog (Lipton, 1999). K tomuto rozvoji pomohla přeplněná vězení, příliv drogových delikventů a potvrzený úspěch prvních vězeňských terapeutických komunit ve snižování recidiv kriminality a relapsů v užívání drog (Wexler a Williams,
1986).
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Úpravy v modelu terapeutické komunity jsou podmíněny specifickými rysy
nápravných institucí, např. jejich zaměřením na bezpečnost, jejich cílem brzkého propuštění, jejich omezením fyzického a sociálního prostoru a samotnou
vězeňskou kulturou. Nicméně komunita vedená vrstevníky s cílem sociálního
učení je zřízena pro chovance, kteří se do programu dobrovolně přihlásí.
Podstatným znakem modifikovaného vězeňského modelu je oboustranné zapojení správních úředníků a správců vězení společně s paraprofesionály v oblasti
duševního zdraví a terapeutické komunity. Pro chovance, kteří opouštějí tyto
vězeňské terapeutické komunity byly v poslední době zřízeny programy návazné léčby v zařízeních typu terapeutických komunit (Knight, Simpson a Hiller,
1999; Lockwood a kol., 1997; Martin a kol., 1999; Wexler a kol., 1999).
Terapeutické komunity pro du‰evnû nemocné uÏivatele drog
Speciálně přizpůsobené modely terapeutických komunit se rozvinuly
k výhradní léčbě vážněji duševně nemocných uživatelů drog. Některé z nich
vznikly v rámci terapeutických komunit jako zvláštní programy v detašovaných
pracovištích nebo jako vedlejší kolej hlavního proudu terapeutické komunity
(Carroll a Mc Ginley, 1998). Jiné byly uskutečněny jako novátorské výzkumné
projekty v léčebnách pro duševně nemocné (Silberstein, Metzger a Galanter, 1997)
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a v zařízeních pro duševně nemocné bezdomovce užívající drogy (Sacks a kol.,
1997; De Leon a kol., 1999, 2000; Rahav a kol., 1995; Egelko a kol., v tisku).
V těchto modelech pro nemocné s duálními poruchami zůstává zachováno
základní zaměření na vrstevnickou organizaci a na denní režim, ačkoliv je zde
větší důraz na odlišnosti jednotlivců, což je viditelné na větší pružnosti v plánování délky pobytu, struktuře a rozdělení do fází. Specifické úpravy zahrnují
užívání standardních psychofarmak, mírnější intenzitu skupin, nižší požadavky
na práci, významné využívání individuální psychoterapie, případovou práci
(case management) a trénink dovedností.
Souhrnně lze říci, že úspěšné adaptace terapeutické komunity se drží pohledu na úzdravu a na správný život a základního přístupu – komunity jako metody. Zachovávají základní součásti obecného modelu včetně jeho sociální organizace, pracovní struktury, denního rozvrhu setkání, skupin, seminářů a volnočasových aktivit a rozdělení programu do fází. Různorodý personál potřebný
v těchto adaptacích je koncepčně začleňován při zachování pojetí a přístupu
terapeutické komunity prostřednictvím intenzivního výcviku. Úpravy v postupech a v jednotlivých složkách programu se pro specifickou klientelu týkají cílů
léčby a plánované doby pobytu, pružnosti ve struktuře programu a zaostření na
individuální odlišnosti a na intenzitu vzájemných interakcí klientů. Zvláštní
služby a intervence jsou začleněny do programu jako doplňkové k primární
léčbě terapeutické komunity. Úspěšné uskutečnění programů terapeutické
146 komunity ve specifických prostředích vyžaduje přizpůsobení se cílům, postupům, složení personálu, obecné praxi a omezení těchto prostředí. Výzkum vztahující se k těmto adaptacím terapeutické komunity je shrnut v následující části.

V˘zkum a hodnocení
Výzkum terapeutické komunity pro závislé sahá asi 30 let do minulosti.
Studie zahrnovaly jak samostatné programy, tak více programů a byly řízeny
výzkumnými týmy jak z daného programu, tak i nezávislými. Prakticky veškerý
výzkum terapeutických komunit v Severní Americe byl federálně financován,
především Národním institutem pro abuzus drog (NIDA).
Samozřejmě není v možnostech této kapitoly odpovídajícím způsobem prozkoumat tuto literaturu. Mohou být nicméně shrnuty hlavní závěry jednotlivých zkoumaných klíčových oblastí: účinnost léčby, udržení v léčbě a předpoklady klientů pro úspěšnou léčbu. V poslední době byly průzkumy nasměrovány na účinnost programů modifikované terapeutické komunity pro specifickou
klientelu a prostředí, na ekonomické analýzy léčby v terapeutické komunitě, na
objasnění léčebného procesu a na zdokonalování léčby.
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Úãinnost léãby (Treatment effectiveness)
Značná část literatury zabývající se vyhodnocováním dokumentuje účinnost
přístupu terapeutické komunity v rehabilitaci jedinců zneužívajících drogy (De
Leon, 1984, 1985; Hubbard a Condelli, 1994; Hubbard s kol., 1984; Institute on
Medicine, 1990; Simpson a Sells, 1982; Tims, De Leon a Jainchill, 1994; Tims
a Ludford, 1984). Následuje stručné shrnutí zjištění z krátkodobých a dlouhodobých sledování následně po léčbě, a to z výzkumů jednoho i více programů.
K významnému zlepšení dochází v jednotlivých výsledných proměnných
(jako jsou např. užívání drog, kriminalita a zaměstnanost) i ve smíšených ukazatelích pro měření úspěšnosti jednotlivců. Maximálně až průměrně příznivých
výsledků (které jsou postaveny na užívání opioidů, ne-opioidů a alkoholu, na
četnosti uvěznění, na opakování léčby a na zaměstnanosti) se dosahuje ve více
než v polovině ze vzorku ukončených i neukončených léčeb (De Leon, 1984;
Simpson, 1979; Simpson a Sells, 1982).
Mezi dobou strávenou v rezidenční léčbě a výsledným stavem následně po
léčbě existuje pevný pozitivní vztah. V dlouhodobých terapeutických komunitách se například míra úspěšnosti (ve smíšených ukazatelích žádného užívání
drog a žádné kriminality) blíží 90%, 50% a 25% postupně pro absolventy / dokončené pobyty, pro předčasné odchody alespoň po roce a pro předčasné
odchody po méně než jednom roce v rezidenční léčbě. Obdobně klesá míra
zlepšení oproti stavu před léčbou, která se pro výše uvedené blíží 100%, 70%
a 40% (De Leon, Jainchill a Wexler, 1982).
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V několika málo studiích, které zkoumaly psychologické výsledky, zjištění
jednotně ukázala významné zlepšení v dlouhodobém sledování (Biase, Sullivan
a Wheeler a kol., 1986; De Leon, 1984; Holland, 1983). Přímý vztah se ukázal
mezi úspěšností chování po léčbě a mezi psychologickou změnou (psychological
adjustment) (De Leon, 1984; De Leon a Jainchill, 1981–1982).
Předkládané výzkumy se uskutečnily na dřívější generací jedinců zneužívajících drogy, především se závislých na opioidech. Od raných 80. let ovšem
většina přijímaných do rezidenčních terapeutických komunit zneužívá více
drog současně, včetně kokainu, cracku a alkoholu, s relativně malou skupinou
primárně závislých na heroinu. Zjištění, která vzešla z několika rozsáhlých
federálně financovaných vyhodnocení, všechna dokládají účinnost terapeutických komunit pro měnící se populaci uživatelů drog. Tyto zahrnují National
Treatment Improvement Evaluation Study (NTIES, 1996), Drug Abuse
Treatment Outcome Study (Hubbard a kol., 1997) a výzkumný program, který
probíhá v Centru pro výzkum terapeutické komunity – Center for Therapeutic
Community Research (viz bulletin 1996 a 1997).
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Retence
Předčasný odchod – vypadnutí (drop out) – je pravidlem pro všechny modality
protidrogové léčby. Pro terapeutické komunity je retence mimořádně důležitá,
protože výzkum prokázal pevný vztah mezi časem stráveným v léčbě a úspěšným
výsledkem. Většina přijatých do programů terapeutických komunit ovšem ze zařízení odchází, mnozí po kratší době, než jaká se považuje za potřebnou k tomu,
aby se léčebný vliv mohl efektivně uplatnit.
Výzkum, který se zabývá retencí v terapeutických komunitách, v posledních letech vzrostl. Přehledy výzkumu věnovanému retenci v terapeutických komunitách
jsou obsaženy v literatuře (De Leon, 1985, 1991; Lewis a Ross, 1994). Studie se
zaměřují na několik otázek: míra retence, předpoklady k vypadnutí na straně klientů
a pokusy o zvýšení retence v léčbě. Klíčová zjištění z nich stručně shrnujeme níže.
Míra retence
Vypadnutí je nejvyšší (30–40%) v prvních 30 dnech od nástupu, ale následně ostře klesá (De Leon a Schwartz, 1984). Tento časový vzorec vypadnutí je
společný programům terapeutických komunit (i jiných modalit). V dlouhodobých terapeutických komunitách se míra dokončenosti pohybuje mezi 10–25%
ze všech přijatých. Míra jednoroční retence se pohybuje mezi 20–35%, ačkoliv
nedávné trendy naznačují její zvyšování.
148

Pﬁedpoklady k vypadnutí
Neexistují žádné spolehlivé typické znaky, které by předpovídaly udržení
klienta v léčbě, s výjimkou závažné kriminality a/nebo závažné psychopatologie, které jsou obě spojeny s dřívějším vypadnutím. Nedávné studie ukazují na
důležitost dynamických faktorů předpovídajících udržení v léčbě, jako je
zákonný tlak, motivace a ochota k léčení (Condelli a De Leon, 1993; Condelli
a Dunteman, 1993; De Leon, 1988; De Leon, Melnick, Kressel a Jainchill, 1994;
Hiller a kol., 1998; Hubbard a kol., 1988; Joe, Simpson a Broome, 1998).
Zvy‰ování retence v terapeutick˘ch komunitách
Některé experimentální pokusy ke zvýšení retence v terapeutických komunitách využívaly ke snížení časného vypadnutí zlepšenou orientaci na léčbu
pomocí zkušených členů týmu (De Leon, Hawke a Jainchill, 2000). Další se
pokoušejí, aby retenci v rezidenčních programech zvýšili, poskytovat speciální
programy pro matky s dětmi (Coletti et al., 1992; Stevens, Arbiter a McGrath,
1997) a na osnovách založené metody prevence relapsu (Lewis a kol. 1993).
Výsledky tohoto snažení jsou slibné a ukazují rostoucí míru retence vedoucí
k větší části příznivých výsledků.
Ačkoliv je retenci věnována patřičná pozornost, nelze si ji plést s efektivitou
léčby. Terapeutické komunity jsou účinné pro ty, kdo zůstanou dostatečně
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dlouho na to, aby se vliv léčby projevil. Má-li mít z programu terapeutické
komunity prospěch více klientů je klíčovým tématem zvyšování schopnosti si
klienty udržet.
Léãebn˘ proces
Rozvoj v poslední době usnadnil empirické studie v donedávna méně prozkoumané oblasti – léčebného procesu. Zevrubný teoretický rámec terapeutické komunity pro závislosti byl v literatuře rozpracován (De Leon, 2000). Jsou
popsány základní prvky přístupu terapeutické komunity, koncepce léčebného
procesu a stadia úzdravy v terapeutické komunitě (De Leon, 1996, 2000).
Rozvoj výzkumu založeného na těchto formulacích objasnil některé aktivní
součásti v léčebném procesu (Melnic a De Leon, 1997). Zvláštní důraz je kladen
na roli motivace a připravenosti k vyhledání léčby a setrvání v ní, stejně jako
v léčebném procesu samotném (De Leon a kol., 1994; De Leon, Melnick
a Hawke, 2000; Joe, Simpson a Broome, 1998; Simpson a kol., 1997).
Úãinnost modifikovan˘ch terapeutick˘ch komunit
Účinnost různých aplikací terapeutické komunity byla dokumentována.
Ačkoli se vyhodnocovací výzkum stále rozvíjí, hlavní zjištění pro různé populace jsou stručně shrnuty. Rozsáhlé studie léčených adolescentů v různých modifikacích terapeutických komunit dokumentovaly pozitivní výsledky po jednom
roce (Jainchill, 1997; Jainchill, Battacharya a Tabelka, 1995; Jainchill a kol., 149
2000), zatímco pětileté studie jsou před dokončením.
Řada studií dokumentovala účinnost modifikovaných TK pro chovance ve
věznicích (Knight, Simpson a Hiller, 1999; Martin a kol., 1999; Wexler a kol.,
1999; Wexler, Melnick, Peters a Lowe, 1999). Tyto studie zdůrazňují důležitost
následné péče po propuštění pro stabilitu výsledků.
Podobně zhodnocení demonstrují účinnost a nákladovou efektivitu (costeffectiveness) modifikovaných TK pro uživatele-bezdomovce v azylových domech
(Liberty et al., 1998); pro duševně nemocné uživatele drog v komunitně založených zařízeních (De Leon et al., v tisku; French et al., 1999); pro závislé matky
s dětmi (Coletti et al., 1992; Stevens, Arbiter a McGrath, 1997); a pro metadonové klienty v programech denních stacionářů komunitně spravovaných (De
Leon et al., 1995).

Rozvojové iniciativy
Bohatá rozmanitost všech aplikací, vytrvalý tlak na snižování nákladů, příval personálu z tradičních zdravotnických a sociálních služeb – to jsou některé
z faktorů, které ohrožují celistvost jedinečného svépomocného přístupu tera■ GEORGE DE LEON / V¯VOJ V SEVERNÍ AMERICE
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peutické komunity. Jako odpověď na tyto výzvy jsou naléhavě potřebné nebo
už běží některé iniciativy. Ačkoliv jsou podrobněji probrány v jiných textech
(De Leon, 1997, kapitoly 1 a 17; De Leon, 2000, kapitola 25), mohou být tyto
iniciativy stručně shrnuty pod širším tématem aplikování teorie a výzkumu
v praxi.
Teorie a praxe
Jak bylo zmíněno dříve, byl zformulován zevrubný teoretický rámec terapeutické komunity pro závislosti, který může vést klinickou praxi, výzkum
a politiku (De Leon, 2000). V tomto rámci jsou nabízena obecná vodítka pro
přizpůsobení terapeutické komunity pro specifické prostředí, specifickou
populaci a pro omezené financování. Teorie, praxe a výzkum také poskytují
základ pro sjednocování principů a postupů terapeutické komunity do jednoznačných standardů, aby se zachovala celistvost modelu a metody programu.
Tyto standardy byly vyvinuty konkrétně pro programy terapeutických komunit ve věznicích (Therapeutic Communities in Correctional Settings, 1999)
a obecně pro instituce terapeutických komunit (community-based TC agencies)
(TCA Newsletter, 1998).
V˘zkum pro praxi
Na teorii a výzkumu byly založeny rozličné strategie uplatněné ve zlepšení
150 výcviku a odborné podpory v TK. Tyto strategie financované hlavně National
Institute on Drug Abuse (NIDA) a Center for Substance Abuse Treatment
(CSAT) slouží k zachování kvality postupů terapeutické komunity a ke zdokonalení léčby obecně. Federální granty jsou udělovány k vyhodnocování technologie přenosu metod a konají se konference s výslovným cílem upevnit spojenectví mezi výzkumníky a praktiky v protidrogové léčbě, včetně terapeutických
komunit. Centra pro výcvik a odborné postupy v závislostech (The Addiction
Technology and Training Centers – ATTCs) zastupují CSAT financované
systémy regionálních center pro zdokonalení léčby založené na výzkumu a nejlepší praxi (Talboy, 1998).
Jsou k dispozici manuály pro rozvoj a výcvik v programech modifikovaných TK pro duševně nemocné uživatele (Sacks et al., 1998), pro TK ve věznicích (Talboy, 1998). Nezávisle byly vyvinuty jiné výcvikové materiály využívající výzkumná zjištění (Carroll a Sobel, 1986; Deitch a Solit, 1993). Aktivitou ve
stadiu plánování je vytvoření široce koncipovaného výcviku založeného na zkušenostech z klinické praxe a z výzkumu (např. národní akademie terapeutických komunit). Tato snaha zahrnuje a koordinuje základní součásti výcviku
personálu podle jednotného studijního programu, fakultu zkušených lektorů
a odpovídající didaktický a na zkušenosti založený výcvikový rámec (CTCR
Newsletter July 1999).
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Závěrem: více než třicetiletý vývoj současné terapeutické komunity pro
závislé v Severní Americe může být charakterizován jako hnutí z okraje do
hlavního proudu léčby závislostí na návykových látkách a sociálních služeb.
Současné stadium je pravděpodobně zatím nejvíc vzrušující, byť riskantní.
Vyzývá terapeutickou komunitu k tomu, aby si uchovala jedinečnou identitu
současně s účinným přizpůsobováním a úpravou svého přístupu.

151
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Petr Nev‰ímal

PÛvod a v˘voj
terapeutick˘ch
komunit pro
drogovû závislé
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1.

Definice

Pojem komunita obsáhleji uvádí Velký sociologický slovník (1). Uvádí
komunitu jako společenství charakterizované jednak zvláštním typem
vnitřních sociálních vazeb mezi členy, jednak specifickým vymezením v rámci
širšího sociálního prostředí. Rozlišuje se zde komunita sídelní či místní (městské, venkovské), komunita tradiční, komunity profesní, umělecké, vědecké,
zájmové. Dále jsou zmiňována komunitní hnutí jako ášramy, kláštery, kibucy,
nebo komunity hippies. Samotný pojem komunita je vnímán velmi nejednoznačně. Hlavním důvodem je významový posun pojmu v posledních dvou stoletích. Tradiční (historická) komunita je charakterizována jednoznačným pro- 155
storovým vymezením, propojením příslušníků rodinnými vztahy, schopností
uspokojit z vlastních zdrojů všechny potřeby členů, příbuznou hodnotovou
orientací členů a mocenskou suverenitou (jak vůči členům, tak vůči okolí).
V moderní společnosti se výše uvedené znaky redukují, komunita přestává být
chápána jako autonomní či dokonce soběstačný celek, ztrácí vazbu ke konkrétnímu místu. Výrazněji se tedy vyzdvihuje určitá mentální a hodnotová
spřízněnost.
Terapeutickou komunitu definuje Stanislav Kratochvíl (v první české publikaci o terapeutické komunitě z r. 1979) ve dvou dimenzích (2, 3).
1. Jako formu organizace, kdy jde o systém řízení léčebného oddělení, ve kterém se podporuje všestranně otevřená komunikace a spoluúčast všech složek, včetně pacientů, na rozhodování i léčbě. Usiluje se, oproti hierarchickému modelu, o setření ostrých hranic mezi rolemi personálu a pacientů.
Významnou částí organizace je existence pokud možno každodenních schůzek personálu s pacienty, kde dochází k vzájemnému informování a k projednávání problémů ve vzájemných vztazích, a schůzek personálu, na nichž
se usiluje o pochopení dění v komunitě a objasnění reakcí členů týmu vůči
pacientům a vůči sobě navzájem.
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2. Jako psychoterapeutickou metodu, při níž se využívají modelové situace
malé společenské skupiny k projekci a korekci maladaptivních interpersonálních stereotypů prožívání a chování. Při společném soužití, kdy jsou
zajištěny různorodé činnosti a možnost diferencování rolí, poskytují vzájemné interakce a konflikty materiál, na němž se pacienti učí poznávat svůj
podíl na vytváření, udržování a opakování svých životních problémů a konfliktů. Současně má při tom i možnost po tomto poznání vyzkoušet i jiné
formy chování a jejich společenský dopad.
Pro srovnání uvádím ještě definici Terapeutické komunity přijaté Světovou
federací terapeutických komunit v r. 1981, kterou uvádí Kooyman (4).
„Hlavním cílem terapeutické komunity je podporovat osobní růst. Toho lze
dosáhnout změnou životního stylu a díky společenství lidí, kteří spolu pracují
na vzájemné pomoci. Terapeutická komunita představuje vysoce strukturované
prostředí s definovanými hranicemi – morálními i etickými. To představuje
sankce a tresty stejně jako možnost dosáhnout vyššího statusu a výhod. Zvláště
významným faktorem v podpoře pozitivního růstu je pocit, že člověk se stává
součástí něčeho, co jej přesahuje. Lidé v terapeutické komunitě jsou jejími
členy – tak jako v rodině –, nejsou pacienty instituce. Tito členové hrají
významnou roli při řízení komunity a stávají se pozitivními vzory pro ostatní.
156 Členové a tým fungují jako facilitátoři, zdůrazňují osobní odpovědnost za
vlastní život a jeho zlepšení. Členové jsou podporováni týmem a dochází ke
spolupráci na smysluplných úkolech ve prospěch komunity. Tlak skupiny vrstevníků je často katalyzátorem, který skrze kritiku a osobní vhled vyvolává
pozitivní změnu. Náhled na osobní problémy se děje prostřednictvím skupiny
a individuální interakce, ale učení na základě prožitku, selhání i úspěchů
a následků se považuje za nejsilnější faktory vedoucí k trvalým změnám.
Terapeutická komunita zdůrazňuje integraci individua v komunitě a pokroky
jsou hodnoceny v rámci komunity vzhledem k jejím očekáváním. Napětí mezi
jednotlivcem a komunitou se využívá ve prospěch jedince a změny takto dosažené se využívá pro další úkoly při integraci dotyčného do společnosti.
V komunitě existují dvě linie autority – horizontální a vertikální –, to podporuje myšlenku sdílení odpovědnosti podpory procesu společného rozhodování –
pokud je to prospěšné a v souladu s filosofií a cíli terapeutické komunity“
(Kerr, 1986).
Podle Kooymana předcházelo přijetí definice několik let diskusí a zjevně
bylo nakonec snahou přijmout co nejširší konsensus v rámci odborné veřejnosti. Problémy kolem definování pojmu terapeutické komunity pro drogově
závislé trvají dodnes. Blíže se k tomu vyjadřuje De Leon: „Ne všechny rezidenční léčebné programy pro drogově závislé jsou terapeutickými komunitami, a ne
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všechny terapeutické komunity jsou provozovány ve formě rezidenčního pobytu; ne všechny programy, které se nazývají terapeutická komunita, užívají stejné sociální a psychologické modely léčby“(5). Dále z jeho popisu problematiky
vyplývá, že díky těmto terminologickým nejasnostem nelze často validně
porovnávat léčebné výsledky jednotlivých zařízení. Tedy ani nelze srovnávat
jejich efektivitu ve vztahu k léčebným nákladům. Odlišuje zejména rezidenční
programy, které prvky terapeutické komunity využívají v malé míře, od vlastních dlouhodobých terapeutických komunit pro drogově závislé. O srovnání
rezidenčního modelu léčby s modelem terapeutické komunity se pokoušelo
pouze několik studií a dle De Leona v nich vykazují „pravé“ TK signifikantně
vyšší úspěšnost v péči o uživatele tvrdých drog oproti ostatním rezidenčním
programům.
V dalším textu užívám obou pojmů, jak rezidenční program, tak terapeutická komunita, přičemž první z nich (v souhlasu s De Leonem) nevypovídá o užívání léčebné metody terapeutické komunity.
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2.

NáboÏenské
koﬁeny

Princip sdružování lidí do skupin, společenství či komunit je daný charakterem lidstva jako živočišného druhu. Člověk je tvor společenský.
A nejrůznější uskupení vytvářel pravděpodobně od té doby, co chodí po zemi.
Od prvotních uskupení sběračů, lovců, větších či menších rodin, národů či
států se myšlenka terapeutické komunity liší ve svých cílech. Nejde o primární
nutnost zachování života či rodu, ale o vyšší cíle spojené se snahou o změnu
jednotlivce směrem k duchovním ideálům, víře, osobnímu růstu, či nastolení
správného, zdravého způsobu života.
158
Terapeutická komunita pro drogově závislé má svůj původ ve věčném boji
člověka hledajícího jednotu mezi citem a rozumem, náboženstvím a vědou,
věděním a vírou (6). Od počátku křesťanské éry některé židovsko-helenistické
komunity usilovaly o tuto jednotu. Členové těchto komunit se nazývali therapeutae, jelikož byli odborníky na léčení nemocí těla i duše. Otázky viny a překračování pravidel byly veřejně diskutovány. Tato praxe veřejné výpovědi o myšlenkách a pocitech (nazývaná exomologesis) je popsána jako úplná otevřenost
o vlastním životě, minulosti i současnosti. Byla provázena podporou a dodáváním odvahy ostatními členy společenství a následována důležitými osobnostními změnami jednotlivce (Mowrer, 1976). Tento koncept exomologese byl
později přejat ranými křesťanskými společenstvími.
První zmínku o takové snaze lze najít (v dějinách západní civilizace) dle
Glasera (7) ve spise, jehož autorem byl Philo Judaeus již 25 let před Kristem.
Jsou zde popsány příběhy skupiny žijící v Egyptě v Kumran. Píše se zde, že
„…ovládají umění léčit lépe, než je to obvyklé v městech; protože tamti léčí jen
tělo, zatímco tito léčí duše, které posedly strašné, téměř nevyléčitelné choroby.
Choroby, u kterých radosti a choutky, úzkosti a smutky, vášně a bláznovství,
nepravosti a nespočet dalších žádostivostí a rozmarů osudu zaútočí na člověka…“. Jsou zde podrobně popsány hříchy či nepravosti, kterých se člověk
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dopouští, jako např. lakomství, pýcha, lež, krutost, zloba, nedostatek ctnosti či
pokory apod. V této společně žijící komunitě se lidé vzájemně podporovali
v pravdě, lásce a pokoře, měli pevná pravidla vzájemného chování a vztahování
a stejně tak pevný řád sankcí za porušování daných pravidel (většinou dočasné
či trvalé vyloučení z komunity). Bylo možné svolat společné shromáždění,
jehož závěry byl člen povinen respektovat, atp. Základním duchovním principem byla víra v Boha a v jím dané Zákony. Glaser uvádí, že způsob jejich života a přístup k řešení problémů se velmi podobá současným principům užívaným v terapeutických komunitách, a spojuje dále snahu náboženství o vysvětlení nejzákladnějších otázek povahy člověka a jeho místa ve světě s obdobnou
snahou terapeutických komunit.
Podobné úsilí o správný život směřující k čistotě a schopnosti předstoupit
před Boha lze pozorovat v celé křesťansko-židovské tradici a komunitní prvek
zde zastupují např. mnišské řády. Prvním z nich byl řád sv. Benedikta, založený v 5. století n. l. V jeho spise Regula Benedicti (8) jsou prvně obsáhle zakotveny
praktické pokyny pro uspořádání života v komunitě a tento řád se zachoval
dodnes. Celý text Řehole se svými praktickými pokyny, předpisy o denním
řádu i trestními sankcemi má smysl duchovní a lze je chápat jako prostředky
k dosažení duchovního cíle. Společný život křesťanských mnichů v komunitě se
odvozuje od žalmu ze svatého Písma: „Hle jak je dobré a jak milé, když bratři
bydlí pospolu.“ Ve společném životě se vidí dokonalé naplnění Písma svatého,
na rozdíl od osamoceného poustevničení či askeze. Dalším příkladem byla jeru- 159
zalémská obec, kde podle sv. Augustína: „Obec věřících měla jedno srdce
a jednu duši, její členové měli všechno společné a dělili svůj majetek mezi
všechny, jak kdo potřeboval.“ (Takové majetnické vztahy mělo později
i mnoho terapeutických komunit pro závislé, např. Synanon.) Podle Benedikta
představovala řehole především ideál společného života podle vzoru prvotní
církevní obce v Jeruzalémě. Podobnými principy se inspirovaly i pozdější protestantská svépomocná hnutí viz. níže. Význam slova „řehole“ lze chápat
různě, stejně jako dnes např. význam slova komunita. Řehole může znamenat
Bibli (lat. označována také regula, pravidlo), nebo všeobecně křesťanský životní
postoj, nebo nepsaný řád spolu žijících mnichů, nebo klášterní zákonodárství,
nebo i slovo opatovo. Mnišská komunita je chápána jako symbol „domu
Božího“ – a to ve smyslu samotné stavby, v které žijí, ve smyslu společenství, ve
kterém žijí, a i v rozměru jednotlivce, člena této komunity.
I v současnosti lze pod pojmem komunita chápat budovu, společenství,
nebo třeba organizaci vzájemných vztahů.
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3.

PﬁedchÛdci
terapeutick˘ch
komunit

V celku zabývajícím se terapeutickou komunitou mohou být rozlišeny dvě
hlavní oblasti (6). Tyto oblasti mají dost společného, aby mohly být vnímány jako verze jednoho způsobu, i když jsou docela rozdílné ve svém původu
a historickém vývoji, odlišné metodologií a slouží jinému druhu klientů.
Jedno z těchto odvětví (ačkoli zde pojem terapeutická komunita nebyl původně používán) sestává z komunitně orientovaných programů, vyvinutých za účelem
pomoci dětem a dospělým s různými psychologickými, sociálními, výchovnými
a psychiatrickými potížemi. Jedná se o pedagogický proud, tedy členové tohoto
160 proudu byli profesionály v oblasti výchovy. Toto pojetí, vzniklé v Evropě, je dále
uváděno ve shodě s autory (6) jako „terapeutická komunita pro děti“.
Druhá větev vycházela především z náboženských kořenů a svépomocného
hnutí a měla daleko větší tradici v Americe. Z tohoto proudu také vznikla první
hnutí zaměřená primárně na pomoc drogově závislým, jako AA nebo později
Synanon. Následně se od něj odvíjí celé spektrum současných terapeutických
komunit pro drogově závislé, které jsou obvykle v literatuře (5, 6) nazývány
„Drugfree TC“ nebo „Concept TC“ (u nás překládáno jako abstinenční terapeutická komunita, nebo jen terapeutická komunita pro drogově závislé).

Svépomocné
náboÏenské organizace
Níže uvádím přehled svépomocných hnutí či organizací zmiňovaných v literatuře (6,7,9), které předcházely zrodu principů terapeutické komunity.
Většinou tato hnutí vycházela z protestantismu, který jako mohutný proud
křesťanství zdůrazňoval klíčovou úlohu člověka samotného na cestě k Bohu,
tedy přeneseně uchopení života do vlastních rukou.
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Metodisté
V roce 1729 založili John a Charles Wesleyovi na Oxfordské univerzitě malý
náboženský klub, od nějž se odvíjela po roce 1738 celá řada skupin a spolků.
Tyto skupiny se nazývaly „metodisté“ pro svůj metodický přístup k chápání
náboženství, sestávaly z 5 až 10 členů a setkávaly se jednou týdně. Konečná pravidla jejich setkávání stanovil právě John Wesley. Všichni vůdci těchto skupin
byli laici, skupiny byly děleny podle pohlaví a stavu ženatý/svobodný. Každý
člen v nich mohl mluvit o skutečném stavu své duše tak svobodně, jasně
a stručně, jak chtěl. Každý člen počínaje vůdcem se musel vyznat ze svých chyb
a pokušení a ze stavu své duše, a přijmout kritiku. Aby byl přijat do skupiny,
musel každý vyslovit své přání, aby se mu o všech jeho chybách říkalo, i kdyby
ho to mělo ranit.
V takovýchto náboženských skupinách lze nalézt počátky svépomocné skupinové psychoterapie.
Washington‰tí
Washingtonští se nazývala skupina šesti pijáků, kteří se ve čtyřicátých letech
19. století spojili, složili slib zřeknutí se alkoholu a stali se konvertity. Při hledání způsobu, jak učinit svá setkání zajímavějšími, je napadla myšlenka požádat
každého člena, aby popsal sám sebe v době, kdy byl alkoholikem, a potom provedl srovnání se svým novým abstinenčním způsobem života. Později hnutí
odumřelo pro svůj odmítavý postoj k podpoře snah o úplnou prohibici v sedm- 161
desátých letech 19. století. Svým způsobem je tato skupina přímým předchůdcem Anonymních alkoholiků.
Oxfordská skupina
Stejně jako u předchozích se jedná o religiózní organizaci, kterou založil
v r. 1909 luteránský pastor dr. Frank Buchman. Tato náboženská skupina byla
zaměřená na duchovní přerod lidstva, a i když je známá jako „Oxfordská skupina“, zpočátku se jmenovala „Bratrstvo křesťanů z prvního století“. Až později
v r. 1938 se přejmenovala na „Morální přezbrojení“. Tato organizace stále existuje a v dobách svého největšího rozmachu měla tisíce členů v Evropě i Severní
Americe. Jednalo se v podstatě o reformační hnutí, v historických souvislostech
sahající až k Lutherovi a jeho současníkům (významný švýcarský protestantský
kněz byl přímým Buchmanovým předkem), které mělo docílit u svých členů
„konverze“, „osvícení“ prostřednictvím vyznání se ze svých hříchů a jejich odčinění. Vyznání ze svých hříchů – veřejná zpověď – byla hlavní součástí večerních
setkání a byla první podmínkou pro přijetí do skupiny (stejně jako tomu bylo
později u AA a také např. u současného Daytopu). Členové měli usilovat
o dosahování absolutních hodnot, které byly čtyři – absolutní čestnost, absolutní čistota, absolutní nesobeckost, absolutní láska. Tímto hnutím byl přímo
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ovlivněn zakladatel AA Bill W., který se ovšem domníval, že takovéto myšlenky
lze podávat jen po lžičkách, ne po kýblech, a že by tak byly příliš velkým soustem pro většinu alkoholiků. Určitou část těchto ideálů i principů přijal a přenesl
do principů AA.
Hnutí Anonymních AlkoholikÛ
Toto hnutí (7, 9) založili dva alkoholici – Bill W. a dr. Bob S. – v r. 1935,
v Akronu, v Ohiu. Stalo se tak během jejich setkání na cestách v hotelovém
pokoji při vzájemném vyprávění vlastních osudů. Toto setkání a „zpověď“ pro
ně byly tak přínosné, že se dohodli na pravidelném setkávání a založení svépomocné skupiny pro lidi na alkoholu závislé. Počáteční zásady setkání vycházely
z principů Oxfordské skupiny, kterou Bill W. dobře znal. K Oxfordské skupině se Bill W. dostal přes svého přítele, alkoholika, který se pro svou závislost
léčil u C. G. Junga a po ukončení své léčby zrecidivoval (10). Nato mu Jung
doporučil účast v duchovně orientovaných diskusních Oxfordských kroužcích.
Sám pak popisuje tento vliv na AA takto: „Podstatné je, že rané AA převzalo
svoje myšlenky sebezpytování, přiznání charakterových chyb, odškodnění za
předchozí ublížení a práci pro druhé – skutečně přímo od Oxfordské skupiny.“
To znamená, že ústředními prvky byly také příklon k Bohu, veřejné rozebírání
příběhů a problémů jednotlivých členů (zpověď), silná vzájemná sounáležitost
a princip svépomoci (nepřítomnost odborného personálu). Toto hnutí se zvol162 na rozrůstalo a jeho celonárodní rozšíření a prudký nárůst členů odstartoval
v r. 1941 článek v Saturday Evening Post. Pro uvědomění si rozsahu působení AA
je třeba vědět, že v současnosti má AA jenom v Americe 2 mil. členů, což je
zhruba 0,5 % celkové populace; to by v našich měřítkách znamenalo 50 tisíc
členů AA v České republice, přičemž ve skutečnosti jich je několik stovek.
Vzhledem k významu AA pro rozvoj péče o závislé i pro rozvoj dalších svépomocných hnutí uvádím základní zásady tohoto hnutí shrnuté do tzv. Dvanácti
kroků (10, 11):
1. Přiznali jsme svoji bezmocnost vůči alkoholu – naše životy začaly být neovladatelné.
2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.
3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho chápeme.
4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou inventuru a revizi sebe sama.
5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých
chyb.
6. Byli jsme zcela svolni s tím, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.
7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.
8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit.
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9. Rozhodli jsme se provádět tyto nápravy ve všech případech, kdy to situace
dovolí, s výjimkou těch situací, kdy by takové počínání druhým ublížilo.
10. Pokračovali jsme v provádění morální inventury, a když jsme pochybili,
pohotově jsme si to přiznali.
11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk
s Bohem, jak jsme ho chápali, a modlili se pouze za to, aby se nám dostávalo poznání jeho vůle a síly jí uskutečnit.
12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili jsme
se předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy
ve všech svých záležitostech.
Kromě skupinových setkání má velký význam v AA i individuální forma vedení, kdy každý nováček dostane zkušenějšího člena skupiny jako patrona (11).
Tento patron tradičně zajišťuje každodenní telefonické spojení, je rádcem
a jako člověk, který má svou cestu již za sebou, slouží i jako průvodce. Nováček
se s ním kdykoli může spojit a může s ním konzultovat svou cestu k abstinentnímu životu, své starosti a nesnáze. Tento aspekt intenzivní obětavé podpory
poskytované novému členu k úspěšnosti hnutí bezpochyby významně přispívá.

Pedagogick˘ proud
(Terapeutické komunity pro dûti)
163
Dále volně cituji z prací (6, 9, 12). Na konci 19. a počátkem 20. století vznikal tlak vůči principům tehdejšího tradičního školství. Podle „nových pedagogů“, jako Decroly, Claparéde, Kohnstamm, Ferriére, Piaget, Montessori,
Dewey, Freinet a Steiner, mělo být vzdělávání založeno na zájmu a potřebách
dětí spíše než na přísné disciplíně a učení z knih. Zpochybňovali akademické
přetížení a psychický tlak, vzdělávací strukturu, výuku morálky, malost a individualismus tehdejších tradičních škol a hledali funkční pedagogiku založenou
na zájmu a aktivitě (Broekaeert, 1993).
Ve Velké Británii byly tyto pokrokové iniciativy zacíleny zejména na „nepřizpůsobivé“ děti a byly shodně nazývány „terapeutickou výchovou“. Chronologicky můžeme ve vývoji pokrokových zařízení pro „nepřizpůsobivé“ děti rozlišit tři období. První je před první světovou válkou, druhé v letech 1930–40
a třetí v letech 1960–70.
Kromě těchto britských iniciativ na poli výchovy delikventní mládeže sem
jistě patří i aktivity ruského učitele Makarenka nebo Morenovy rané práce
(viz níže).
PrÛkopníci ve Velké Británii
Před první světovou válkou byly podle (6) školy pro tzv. nevzdělavatelné
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(delikventní a chudou mládež) zakládány průkopníky jako Mary Carpenterová
(založila Kingswood v r. 1852 a Red Lodge v r. 1854), William Hunt (založil
Wallingford Farm Training colony v r. 1911), Leila Rendel (Caldecott Community v r. 1911), Homer Lane (Little Commonwealth v r. 1913) a Russell Hoare
(Sysonby House v r. 1914). Bridgeland (1971) uvádí, že principy samosprávy
pro léčbu delikventní mládeže byly opravdově užity poprvé v Little Commonwealth (1913–1918).
Navzdory odlišnému zázemí a vzdělání tito průkopníci vykazovali společné
charakteristiky: velkou ochotu experimentovat, inspirující charismatickou
osobnost bez dogmatické ideologie či náboženství, nepodmiňovanou úctu
k jednotlivci, víru v osobní svobodu a pohled na lásku a důvěru jako na hybatele léčby. Všichni považovali emoční deprivaci – která může být vyjádřena disociálním chováním – za příčinu nepřizpůsobivosti. Domnívali se, že nepřizpůsobivé děti postrádaly klíčové zkušenosti. Cílem léčby pro ně bylo osobní, sociální a vzdělanostní zotavení a zdůrazňovali terapeutickou cenu hry a práce, aktivity a tvořivosti.
Otto Shaw a David Wills
V meziválečném období vzrůstal podle (6) počet nových léčebných iniciativ, zejména pod vlivem „nové“ dynamické psychologie, jež dosáhla vrcholu ve
dvacátých letech minulého století. Tyto iniciativy, ovlivněny Freudem,
164 Jungem, Adlerem a Reichem, zdůrazňovaly emoční deficit. Hlavními reprezentanty tohoto období byli dr. Dodd (zakladatel dr. Dodd’s Residential School
v Blackheath v r. 1920), Alexandr Neil (Summerhill v r. 1924), dr. Fitch
(Dunnow Hall v r. 1935), Otto Shaw (Red Hill School v r. 1934) a David Wills
(Hawkspur Camp v r. 1936 a Barns Hostel v r. 1940).
Shaw zdůraznil význam psychoanalýzy, protože „... akademická práce
nemůže být úspěšná bez nakládání se skrytými deficity” (Bridgeland, 1971).
Wills vyzdvihl, že sdílená odpovědnost se musí vytvářet spontánně a že „... mít
řád v sobě, namísto být v řádu prostřednictvím druhých, je břímě“ (Wills,
1964).
Wills je považován za „výjimečný příklad průkopníka, protože často impulzivně, ale vždy přesvědčivě ukazoval nové cesty, které jeho pokračovatelé obezřetně následovali“ (Bridgeland, 1971). Jeho práce byla prvním praktickým
experimentem v tom, co nazýváme „řízená terapie prostředím“ (Planned
Environmental Therapy).
V knize What Do We Mean By Planned Enviromental Therapy Wills popisuje nepřizpůsobivost jako důsledek sociálních faktorů a hlubších emocionálních problémů. Předpokládá, že základem stabilního vývoje je láska, kterou každý dostává
jako dítě. Ve své práci chtěl poskytovat zážitky, které posilují ego a odstraňují
obranné mechanismy vůči bolesti, strachu a pocitům viny. Děti žily a pracovaly
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společně a byly jim nabídnuty jisté terapeutické vztahy se stabilními dospělými. Odpovědnost byla sdílena v ovzduší otevřeném terapii. Ze vzájemného jednání mohly vyrůstat morální zásady.
V r. 1951 založili Otto Shaw a David Wills „Association of Workers for
Maladjusted Children“ (Sdružení pracovníků pečujících o nepřizpůsobivé
děti), která se stala ideální půdou pro tříbení jejich principů a praxe v rámci
národní organizace.
D. W. W. Winnicott
Bodem obratu v terapeutické výchově se stala druhá světová válka (6).
Nepřizpůsobivost dětí se stala národním tématem v důsledku války a masové
evakuace dětí z velkých měst do malých vesnic. Postřehy průkopníků se náhle
dostaly do popředí národního zájmu. Práce v evakuačních ubytovnách pro děti
odloučené od rodičů, kterou vykonávali John Bowlby, Anna Freudová a zejména psychoanalyticky orientovaný pediatr D.W.W.Winnicott, se stala významným doplňkem terapeutického vzdělání.
Jeden z hlavních postojů ve Winnicottově práci je, že důvěryhodná
a důsledná mateřská (nebo někoho, kdo zprostředkovává tuto roli) péče
(dobrá a dostatečně pevná) o dítě vede k integraci osobnosti (Winnicott, 1976
a 1978). V tomto období před integrací dítě pozvolna opouští matku a ponechává „potenciální prostor“, který náleží oběma stranám. Stopy tohoto prostoru přetrvávají a lze je nalézt v prvním předstíraném vlastnictví dítěte – „přeno- 165
sovém objektu“ (např. panence). Tento objekt je jedním z mostů mezi individuální psychikou a vnější realitou. V jeho přenosovém a potenciálním prostoru
leží původ schopnosti pro hru, tvořivost a kulturu. Emočně deprivované dítě
nedosáhne integrace, protože mu schází „dostatečně pevná prvotní zkušenost“,
a nerozvine základní důvěru. Terapeutická komunita může podle Winnicotta
působit jako „dobré a dostatečně pevné prostředí”, a nabízí tak přirozeně léčivé
kvality zdravého rodinného života.
Sociální skupina může být za jistých podmínek užita terapeuticky. Skupina
sama o sobě není součástí vnitřního prožitku jednotlivce, ani není součástí reality běžného života. Je něčím mezi „uvnitř“ a „vně“, jakýmsi „třetím prostorem“. Winnicott jej nazývá „iluzorní oblastí“ a „přenosovým prostorem“
(Winnicott, 1984 a 1990, Van der Linden, 1988).
Melvyn Rose a Richard Balbernie
V Anglii se v rámci státního systému (6) začaly rozlišovat stále více odlišné
skupiny dětí (v r. 1945 je nepřizpůsobivost popsána jako nová kategorie handicapu v Regulations for Handicapped Children). Jako výsledek přeměny některých
„schválených škol“ (rigorózní vzdělávací instituce pro delikventní mládež) do
nezávislých škol s méně autoritativním režimem postupně vznikla celá řada
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terapeutických komunit v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století.
Hlavními představiteli tohoto trendu jsou The Costwold Community (Richard
Balbernie, 1966) a Peper Harow Community (Melvyn Rose, 1973). U Balbernie
byl rozvoj těchto škol založen zejména na teoriích Winnicotta a jeho žákyně
Barbary Dockar-Drysdaleové, zatímco Roseová věnovala zvláštní pozornost
Eriksonovým teoriím.
J. L. Moreno
Jacoba L. Morena zde uvádím proto, že pracoval během první světové války
s problémovými skupinami obyvatel jako byli zanedbávané děti, prostitutky,
vystěhovalci. A svou prací měl bezesporu vliv na pozdější utváření terapeutických komunit pro drogově závislé (6, 9). Intenzivně se věnoval studiu skupinových vztahů a vzájemných náklonností a vyvinul ve třicátých letech jejich grafický popis, jenž nazval „sociometrií“. Dále se velmi zajímal o role, jež člen skupiny
zastává, a rozvinul techniku hraní rolí nazvanou „psychodrama“. Na její používání kladl velký důraz s cílem získání přesného obrazu klienta o sobě samém.
Do práce se skupinami vnesl také pojem „skupinová psychoterapie“.
A. S. Makarenko
Pokud jsou zmiňovány pokusy o převýchovu delikventní mládeže v anglicky mluvících zemích, je třeba připomenout také Makarenkův vklad do výchovy
166 takových dětí (12). Anton Semjonovič Makarenko byl ruský učitel, který byl
v r. 1920 pověřen, aby zorganizoval u Charkova pracovní kolonii pro mladistvé
provinilce. Během několika let se mu podařilo vybudovat funkční instituci
nazvanou „Pracovní kolonie Gorkého“. Pokračováním této kolonie bylo vybudování „Pracovní komuny Džeržinského“ (1927–1935) u Charkova pro výchovu
bezprizorních dětí. V obou institucích zavedl Makarenko vojenskou organizaci
– žáci byli řazeni do oddílů, v jejichž čele stáli velitelé, nejvyšším orgánem
komuny byla volená rada velitelů, které předsedal Makarenko. Den byl rozdělen na několik hodin vyučování a několik hodin práce, součástí výchovy byla
rozsáhlá mimo vyučovací kulturní a zájmová činnost. Jeho výchozími principy
byly: 1) optimismus – hluboké přesvědčení o účinnosti výchovy a důvěra
v žákovy síly a schopnosti dosáhnout předpokládaných výchovných cílů;
2) humanismus – trvalá náročnost spojená s úctou k žákově osobnosti; 3) perspektivnost – cílem účinné výchovy má být „výchova perspektivních cest“, tj.
stanovení blízkých, středních i dlouhodobých perspektiv u žáků. Makarenko
zdůrazňoval řídící úlohu vychovatele; jeho autorita má vyplývat z hodnoty
jeho práce, z jeho zásadovosti, organizačního mistrovství a jeho kladného vztahu k žákům. Odmítal přitom autoritu založenou na útlaku, na odstupu nebo
na namyšlenosti, na pedantismu nebo rozumování, na nezdravé lásce a dobrotě
nebo na falešném přátelství či podplácení. Mnoho pozornosti věnoval
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Makarenko problematice kázně a režimu. Odmítal představu kázně jako pouhého výchovného prostředku, považoval kázeň za výsledek výchovného procesu, především za výsledek veškerého úsilí samotného kolektivu chovanců.
Kázeň je dle něj „nutná pro dosahování cílů, je potřebná z hlediska optimálního rozvoje jednotlivce, musí být postavena nad zájmy jednotlivců. Je zároveň
ozdobou kolektivu, každému jedinci zabezpečuje svobodu a pocit bezpečí,
projevující se především v mezních situacích“. Cestou k dosažení kázně je
režim, jeho pomocí kolektiv organizuje vnější rámec chování, přičemž ponechává na každém chovanci, aby naplnil tento režim vnitřním obsahem.
Kolektivní výchova probíhala jednak přímo prostřednictvím pedagoga, jednak
nepřímo prostřednictvím tzv. „aktivu“ – členy aktivu byli všichni chovanci,
kteří měli dobrý vztah k ústavu a jeho úkolům, účastnící se práce samosprávy,
vedení výroby i práce klubovní a kulturní. Aktiv zajišťoval posloupnost pokolení a jednotu kolektivu, dorůstající členové nastupovali na místa propuštěných
chovanců. Aktiv zajišťoval paralelní výchovné působení na kolektiv, bylo třeba
jej trvale zapojovat do činnosti a vždy respektovat. Většina konfliktů byla řešena konfrontací jedince s kolektivem, Makarenko varoval před řešením „mezi
čtyřma očima“, které odpovědnost vůči kolektivu snižuje (2). Klíčová rozhodnutí činila rada velitelů a společné shromáždění jako nejvyšší mocenský orgán,
jemuž se podrobovali i vychovatelé. Vedení sice mělo právo veta, ale této možnosti využívalo minimálně. Cílem přitom bylo, aby se každý za rozhodnutí cítil
odpovědný. Podle Pohla (1972) je patrná podobnost mezi pozdějšími 167
Jonesovými teoriemi a Makarenkovým přístupem (2).
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4.

První
terapeutické komunity
pro dospûlé

V následném textu volně cituji z prací (6, 13, 14). Joshua Bierer (1964)
uvádí, že první „the therapeutic social club“ vznikl v r. 1938. Na jeho
založení spolupracoval s dr. R. Ström-Olsenovou v Runwell Hospital pro neurotické a psychotické pacienty ve Wickfordu, v Essexu (Anglie). Bierer byl
ovlivněn individuální psychologií Alfreda Adlera – psychologií celostního pojetí. „The social club“ umožnil růst konceptu terapeutické komunity. Bohužel
pokus přeměnit celou nemocnici na terapeutickou komunitu byl v té době shledán příliš revolučním, takže to bylo možno realizovat pouze částečně. Bierer
168 zdůrazňoval význam celého prostředí, sdílenou demokracii a síť vzájemných
vztahů „PAtient-THErapist-RelatioNships“ (PATHERN).
Na počátku druhé světové války vznikly dva nezávislé trendy v evropské
terapeutické komunitě. Představuje je na jedné straně M. Jones a na straně
druhé W. R. Bion a H. Bridger.

W. R. Bion
a Harold Bridger
Mezi lety 1942 a 1948 (během války) probíhaly v Northfieldu (Birmingham)
v Hollymore Hospital experimenty spojené s úsilím poskytnout vojákům úlevu
od psychologických potíží. První experimenty jsou spojeny se jmény J. Rickman
a W. R. Bion, následující s S. Foulkes, T. Main a H. Bridger. Bion byl vedoucím
rehabilitační jednotky v průběhu prvního experimentu. Rozvinul formu skupinových aktivit, v kterých si všímal skupinových úkolů a výsledků, stejně tak jako
skupinového procesu. V tomto případě se snažil zjistit, jak se vůdce, jmenovaný
k určitému úkolu, vztahoval ke členům skupiny, již se v těžkých válečných podmínkách ujímali svých dílčích odpovědností. Tento experiment vyvolaný potřebou znalosti dynamiky rozhodovacích procesů v armádě během války velmi při-
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spěl k pozdější znalosti skupinové dynamiky a skupinových procesů. V Notrhfieldu to prakticky znamenalo (Nešpor, 1996), že na jaře r. 1943 převzal Bion
oddělení s množstvím naprosto demoralizovaných a nedisciplinovaných neurotických vojáků. Bion jim oznámil, že za jejich chaotické jednání odmítá přebírat
odpovědnost. Z otázky disciplíny učinil problém celé komunity, aby z ní udělal
společný zájem. Byl tedy ochoten hovořit pouze s těmi vojáky, kteří za ním přišli
čistě a předpisově oblečeni. Prosazoval zásadu otevřené komunikace, kdy např.
s problémem nočního pomočování pracoval v komunitě, a ne dříve obvyklým
tajnůstkářským způsobem. Během 6 týdnů došlo k pronikavému zlepšení atmosféry na oddělení, ovšem nadřízení nebyli (Kenaard, 1998) ochotni akceptovat
Bionovo odmítání zodpovědnosti a prvotní chaos. Main později napsal, že jeho
počínání bylo terapeutické pro vojáky na oddělení, ale bylo antiterapeutickým
pro službu v armádě. Po krátké době byl Bion převelen v důsledku vzrůstajících
disciplinárních potíží v celé nemocnici. Podcenil totiž vliv své činnosti na oddělení a celou nemocnici (Bridger, 1984). Celkové období, které Bion v Northfieldu strávil, trvalo jen 3 až 4 měsíce.
O dva měsíce později převzal vedení oddělení psychoanalytik Foulkes
a vedl jej 3 roky. Nejprve se věnoval pacientům v terapeutických skupinách,
které rozšířil i o psychodrama (znal práce Morena), a později zlepšoval spolupráci mezi personálem a aktivně zapojoval sestry do léčebného procesu, včetně
rozhodování. Asi po roce a půl nastoupili na oddělení další významní spolupracovníci Harold Bridger, učitel matematiky, a Tom Main. Spolu zde prová- 169
děli tzv. druhý experiment a v souladu s Winnicottovými myšlenkami považovali terapeutickou komunitu za přechodové společenství. Zejména Bridger
podporoval množství nových skupinových projektů (nejenom terapeutických
skupin, ale také zájmových kroužků, vydávání novin, atp.). Poté, co umožnili,
aby vznikl v oddělení volný prostor (social club), stal se tento prostor díky touze
pacientů po sdružování terapeutickým. V tomto období byl poprvé použit termín „terapeutická komunita“ Tomem Mainem v r. 1946 v článku The Hospital as
a Therapeutic Institution.
Podle Kennarda (14) definovali tak následující klíčové myšlenky – 1) problematika rušivého chování je definována jako sdílený, společný problém; 2) programová nabídka a příležitosti se lépe uskuteční uvolněním rukou pacientů než
nařízením; 3) skupiny jsou sestavovány z různých pacientů a za různými cíli,
což vede k zlepšení vzájemné komunikace a kooperace; 4) vedení není konečným stavem, ale krokem personálu k uchopení vedení samotnými pacienty;
5) je zakotvena „kultura dotazování“ (culture of enquiry), což zahrnuje zejména
vztahy mezi personálem; 6) je rozpoznáno, že inovace v jedné části organizace
zasáhne všechny její části, a že je tak živou prací se všemi součástmi. Pro tyto
nové myšlenky použil Main termín terapeutická komunita.
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Maxwell Jones
Ve své knize (13) Jones velmi zajímavě popisuje vznik prvních komunit.
Popisuje vývoj dvou zařízení, v kterých působil – Mill Hill a Dartford, a označuje je za dvě rané experimentální komunity.
Oddělení v Mill Hill Emergency Hospital bylo určeno pro léčbu únavového
syndromu (the effort syndrom zahrnoval směs neurotických příznaků, dnes pravděpodobně diagnostikovaných jako únavový syndrom, posttraumatická stresová
porucha, nebo somatomorfní či generalizovaná úzkostná porucha; v překladu
se držím jím užívaného termínu).
Na počátku války byl rozdělen tým Maudsley Hospital do dvou částí. Jedna
do Mill Hill na severním předměstí Londýna, druhá do Suttonu na jižním
okraji. Obě centra se věnovala léčbě neurotických obtíží a přestože vzešla ze
stejného zdroje, měla odlišný další vývoj. Sutton Emergency Hospital se věnoval krátkodobým metodám léčby u akutních forem válečných neuróz, jako
např. inzulínová léčba, narkóza, éter, narcoanalýza. Mill Hill se vyvíjel zcela
odlišným směrem. Základem bylo užívání sociologických a psychologických
metod léčby.
Oddělení pro léčbu únavového syndromu o 100 lůžkách bylo v Mill Hill
založeno pod vedením kardiologa Paula Wooda a psychiatra M. Jonese. První
ze jmenovaných 1,5 roku vedl oddělení a na základě svých zkušeností publiko170 val v r. 1941 práci Neurocirculatory asthenia (Neurocirkulační asthenie). Po zbývající 3,5 roku byl za vedení oddělení plně zodpovědný M. Jones a v řízení měl
téměř neomezenou svobodu. Na počátku bylo oddělení k nerozeznání od tehdejšího tradičního nemocničního oddělení – slovo staniční sestry bylo zákonem
a mezi sestrami a lékaři byla minimální komunikace, stejně tak jako mezi sestrami a pacienty. V té době získali vynikající střední personál – vyspělé a vzdělané
ženy z různých profesí, které se rozhodly pro práci v nemocnici v rámci válečného nasazení. Takové sestry očekávaly aktivní roli v léčebném programu
a také si ji plně zasloužily. Současně byly vzdělávány ve zdravotní péči a musely být školeny pro práci s neurotiky. Trend té doby – vzdělávání sester – podporoval vzájemnou spolupráci sester a lékařů. Změny tak musely nastat i v sociální struktuře oddělení. Staniční sestra přestala být spojkou mezi ostatními sestrami a lékaři a byla podporována přímá komunikace mezi oběma skupinami.
Stejně tak byla od sester očekávána otevřenější komunikace s pacienty a přijetí
významnější role v péči o ně. Tyto rané změny ve struktuře narazily na odpor
staniční sestry, která cítila, že je její autorita podkopávána, a fakticky se málem
celý vývoj zvrátil v důsledku úzkosti starších sester týmu. Nestalo se tak jen
díky zásahu vedení nemocnice, které reformy podporovalo.
Současně s probíhajícími změnami v týmu oddělení nastaly i změny ve složení pacientů. Byli sem posíláni zejména pacienti trpící únavovým syndromem,
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což znamená, že jejich symptomatologie byla téměř stejná. Pacienti si stěžovali
na dušnosti, bušení srdce, bolesti levé části hrudníku, závratě, únavu a občasné
mdloby. Jejich obtíže byly často vztaženy k tělesnému pohybu. Na počátku
řešení těchto problémů bylo nutno pacienta pečlivě vyšetřit tělesně, kardiologem i psychiatricky. Postupně se začala shromažďovat faktická data podporující psychosomatickou etiologii onemocnění (napětí určitých svalů a ústup bolestí při jejich anestezii, omezené pohyby bránice – mělký dech, množství laktátu
a spotřeba kyslíku v krvi při zátěži atp.). Začalo být nezbytné vysvětlovat každému ze 100 pacientů na oddělení podrobně psychologické faktory způsobující
jejich obtíže. To se jednotvárně opakovalo a zabíralo stovky hodin. Na počátku
tedy bylo rozebírání symptomů s celou skupinou 100 pacientů. Tyto „lekce“
vedly záhy k rozvoji diskusí nad problematikou.
Bylo nezbytné dát pacientům určitý objem základních informací z psychologie a anatomie za účelem lepšího porozumění jejich symptomů. Jones a jeho
spolupracovníci se shodli, že k dosažení tohoto cíle je nutno alespoň 12 hodin
diskuse a instruktáží. Setkání se konala 3x týdně po celý měsíc, poté se celý kurz
opakoval. Vzhledem k tomu, že průměrná délka pobytu pacienta byla mezi 6–8
týdny, byl na oddělení vždy alespoň jeden, který již celý kurz absolvoval. Časem
se stalo možné vést diskusní skupiny tak, aby požadované informace byly získávány většinou přímo z řad pacientů. To mělo zvláštní význam proto, že ve válečném období vojáci obecně, a neurotičtí vojáci obzvláště, se měli na pozoru před
„autoritami“. Stačilo uvést do skupiny problém např. s dušností a bolestmi na 171
hrudi a pak jen usměrňovat vzniklou diskusi. Touto cestou pacienti udrželi
zájem a snadněji přijímali informace nabízené svými informovanějšími druhy –
pacienty. Informace odbornějšího rázu, jako např. model nervového systému
nebo mozku, byly přednášeny kvalifikovanou sestrou.
Důležitým ponaučením, které vzešlo z tohoto stupně práce, bylo, že skupina 100 pacientů může prostřednictvím vzdělávacích technik změnit své postoje
vůči svým symptomům. U většiny pacientů symptomy nevymizely, ale bylo
dosaženo zásadní změny v pacientově přístupu k jeho potížím. Při přijetí pacienti za příčinu potíží považovali nepřiměřenou fyzickou zátěž v armádním
výcviku. Zcela ignorovali emoční důsledky svého válečného poslání a byli přesvědčeni o své srdeční chorobě. Žádné ujišťování, byť od špičkového kardiologa, nebylo schopno tento postoj změnit. Ujišťování byla pro pacienty bezvýznamná, vždyť symptomy stále přetrvávaly. Cítili se pouze ublíženi a nepochopeni, protože se jim zdálo, že jsou obviňování ze simulace. Jednoduše řečeno,
během běžné konzultace nebylo možno dosáhnout dostatečného pochopení
podstaty symptomů, zatímco dle Jonesových zkušeností 12 hodin instruktáže
a diskusí stačilo potřebám běžného pacienta.
Brzy se stalo zřejmé, že diskusní skupiny nejsou pouze vzdělávacími setkáními – ovlivňovaly celou sociální strukturu oddělení. Pacienti začali využívat
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příležitosti nabízené diskusními skupinami k otevírání problémů souvisejících
s chodem oddělení. Bylo cítit, jak se skupinová atmosféra mění den ze dne.
Někdy zjevně v souvislosti s vnějším stresem, někdy záhadně neznámými silami. Jonesův zájem se rozšířil o otázky související s tímto sociologickým fenoménem, souvisejícím s diskusními skupinami. Sestry začínaly rozpoznávat charakteristické způsoby chování jejich pacientů a začaly se zajímat o takové aspekty
jako např. morálka oddělení. Personál začal experimentovat s technikami s větším sociologickým dopadem. Sociální problematika byla začleňována do diskusí a např. po dlouhou dobu sestry přehrávaly scény ze života fiktivní rodiny
zahrnující rodiče (normální otec + hysterická matka) a tři dcery, jejichž osobnosti inklinovaly (v tehdejší terminologii) k schizoidní, psychotické nebo hysterické. Tato dramatická přiblížení byla pro pacienty velmi zajímavá a probouzela vysoký stupeň účasti v následných diskusích. Odtud byl jen malý krok
k samotné účasti pacientů v přehrávání. Jako první sociální problémy, na které
byly napsány krátké hry, byla použita témata alkoholismu nebo nevěry.
Pacienti, kteří psali tyto krátké hry, do nich vkládali témata sobě vlastní a po
krátké době se začala vyskytovat i upřímná osobní témata, v kterých pacienti
hráli své vlastní role. Používání dramatu jako techniky v sociální terapii začalo
v lednu 1944, rychle se stalo každotýdenní událostí a přetrvalo až do pozdějších
let. V počátcích byl Jones, jak sám uvádí, neznalý práce J. L. Morena, ačkoli
později se v jeho díle dále inspirovali.
172
Vývoj oddělení probíhal zhruba v těchto obrysech a lze jej shrnout do tří částí.
1. Byl učiněn pokus dívat se na léčbu jako na proces zahrnující celý život pacienta na oddělení. Pohovor s lékařem nebyl jedinou léčbou, byla do ní více
zahrnuta organizace celého zbytku dne. Pacient reagoval na nemocniční
komunitu zhruba stejným způsobem, jako reaguje v komunitách vnějších.
Začalo být zřejmé, že studium těchto reálných situací může dát o podstatě
pacientových potíží lepší obraz, než osobní anamnéza získaná za umělých
podmínek oficiálního vyšetření.
2. Aby bylo takové pozorování možné, musela se změnit struktura oddělení
směrem k výraznějšímu průniku mezi jednotlivými skupinami – lékaři, sestrami, pacienty. Tím byla rozbita původní nemocniční hierarchie a mezi
lékaři, sestrami a pacienty byla nastolena volná komunikace. Denní diskuse
mezi těmito subpopulacemi a nárůst počtu vzájemných setkání tomuto procesu pomáhaly. Lze pochybovat, zda by k takové rychlé proměně došlo
i v době míru. Nicméně zde pomáhala krátkodobost existence nemocnice,
zaměstnávání sester z jiných profesí a všeobecná přizpůsobivost ke změnám, které se objevovaly během války v mnoha oblastech.
3. Začala být zkoumána pacientova role v sociální struktuře oddělení díky rostoucímu povědomí o významu komunitních rolí lékařů a sester, speciálně
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při jejich terapeutické funkci. Už na počátku války byl zdůrazňován
význam odborného výběru pacientů vracejících se do vojenské služby.
Méně než polovina pacientů byla propuštěna z armády přímo v nemocnici.
Odborné vedení při návratu do civilního života bylo nezbytné, aby se pacienti vyhli zbytečným stresujícím faktorům, přestože trh práce byl během
války velmi příznivý. Na pomoc propuštěným z armády bylo nutno nacházet možnosti zapojení do infrastruktury a zajišťovat např. výuku psaní na
stroji, práce na stavbě apod. pro vybrané skupiny pacientů Mill Hill Emergency Hospital.
Tento stupeň sociálně psychiatrického vývoje představoval výjimečnou příležitost pro rozvoj Jonesových představ o komunitních terapeutických technikách. Na počátku r. 1945 dostala nemocnice za úkol vytvořit léčebné zařízení
určené pro válečné zajatce vracející se z evropského bojiště a Jones měl od ředitele A. B. Stokese naprosto volnou ruku v jejím vybudování. Při realizaci bylo
použito mnoho jeho myšlenek a patří mu podle Jonese velká zásluha na vzniku
této nemocniční jednotky pro válečné zajatce, která byla otevřena v Southern
Hospital v Dartfordu v Kentu v květnu 1945.
V Dartfordu již systémově vzniklo léčebné zařízení s komunitními prvky
pro celkem 300 pacientů, rozdělených do 6 oddělení, přičemž v každém oddělení se vytvořily 4 podskupiny pacientů. Personál se skládal z 6 psychiatrů,
50 sester, psychologa, sociálního pracovníka a odborníka na zaměstnanost. 173
Délka programu byla 6 až 8 týdnů. Každý den probíhala skupinová terapie
a každý den byli pacienti rozváženi do přilehlých továren či pracovišť na „pracovní terapii“. V průběhu pobytu pacienti řešili své zdravotní potíže a souběžně nacházeli své místo v poválečné společnosti, rekvalifikovali se do jiných profesí apod. Jedním z hlavních cílů bylo najít pro pacienty přechodné pracovní
uplatnění v širší komunitě obyvatel Dartfordu a okolí, s nimiž se také
Darfordské léčebně podařilo navázat velmi dobré vztahy. Znamenalo to, že do
léčby bylo v okolí zainteresováno přes 70 dalších lidí „neterapeutů“. Tato kombinace skupinové léčby a propojení s místní komunitou pomáhala najít válečným zajatcům (1–5 let v zajetí) jejich novou sociální roli a povolání. Během pár
týdnů komunitního života začal v Dartfordu vycházet pacientský časopis, vznikl hudební a divadelní soubor. Prohřešky proti režimu byly řešeny vždy celou
skupinou a vzájemná otevřená komunikace mezi jednotlivými sociálními skupinami léčebny byla podle Jonese nejlepší zárukou řešení případných potíží.
Léčebnou prošlo za 11 měsíců jejího provozu přes 1200 pacientů.
Od roku 1947 M. Jones vedl podobným způsobem oddělení pečující o dlouhodobě nezaměstnané s nejrůznějšími neurotickými či psychopatologickými
charakteristikami – 100 lůžkové odd. „industriálních neuróz“ v Belmont
Hospital. Toto oddělení bylo později přejmenováno na „Social Rehabilitation
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Unit“ a v r. 1958 (v souvislosti s Jonesovým odchodem do USA) přejmenováno
na „Henderson Hospital“.
Jones ve spolupráci se svými kolegy vytvořil, a pro své následovníky zakotvil, klíčové prvky fungování komunity. Za tři nejdůležitější lze dle D. Kennarda
(14) považovat tato:
1. Denní setkání všech členů komunity – v kruhu probíhající diskuse o zážitcích minulého dne a společné plánování následujícího, přičemž personál
nemusí mít hlavní slovo. Jones tím sledoval dva hlavní cíle – převzít část
odpovědnosti za komunitní záležitosti pomáhá pacientům překonat nedostatek sebedůvěry a skrze diskusi o dění se mohou naučit více o pocitech
a vnímání skrytých za chováním, případně opravit své zkreslené vnímání.
2. Týmové porady – setkání všech členů týmu vždy bezprostředně po „komunitě“. V důsledku společných diskusí o probíhajícím dění se zmírňovalo
jasné ohraničení na tehdejší dobu konvenčních rolí (lékař – sestra – pacient), což současně předpokládalo permanentní diskusi na téma „za co je
kdo odpovědný“. Též docházelo k otevírání problémů vznikajících mezi
jednotlivými skupinami.
3. Živé učení (living learning situation) – kdykoli při ohrožení člena skupiny
mohla být svolána mimořádná krizová skupina. Zde docházelo k okamžité
konfrontaci „tváří v tvář“ a současné analýze interpersonálních potíží.
174
S Jonesovou prací také souvisí vznik dvou dalších termínů užívaných
v praxi dodnes – jedná se o matení rolí (role blurring) a zpětná vazba (feedback).
Na základě svých zkušeností postuloval Maxwell Jones pět základních
zásad terapeutické komunity (4, 13):
■ oboustranná komunikace na všech úrovních
■ proces rozhodování na všech úrovních
■ společné vedení
■ konsensus v přijímání rozhodnutí
■ sociální učení v interakci „tady a teď“
Je třeba říci, že M. Jones pracoval zejména s neurotickými pacienty, zatímco u většiny pacientů závislých na tvrdých drogách se setkáváme s výraznější
psychopatologií, zejména s poruchami osobnosti, kde příliš demokratický způsob vedení může být antiterapeutický. To je vidět na příkladu komunity
Emiliehoeve v Holandsku, jak její počátky popsal M. Kooyman.
V pozdějších letech následovaly příkladu zejména Jonesových komunit
další a další podobné organizace, a struktura péče ve zdravotnictví i ve školství
tím byla podstatně ovlivněna (14). Následně v sedmdesátých letech minulého
století se rozvinul dialog mezi terapeutickými komunitami pro dospělé a pro
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děti a vedl v r. 1972 k založení „Association of Therapeutic Communities a později k vydávání specializovaného časopisu The International Journal of Therapeutic
Communities. Ve vydání z r. 1994 Kennard (srov. 4, 14) popisuje sedm charakteristických znaků pro terapeutickou komunitu: 1) komunita sestává ze skupiny
jednotlivců, kteří spolu žijí nebo se pravidelně setkávají a podílejí se na cílevědomých úkolech; 2) členové zažívají důvěrné, neformální, nehierarchické vztahy; 3) informace jsou sdíleny mezi všemi členy; 4) situace vedou k živému
učení; 5) existuje zde kultura dotazování; 6) psychodynamické povědomí;
7) jasné členění času, prostoru a rolí.

175
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5.

Rozvoj
terapeutick˘ch komunit
pro drogovû závislé

Severní Amerika
Synanon
Prakticky všechny terapeutické komunity pro drogově závislé ve Spojených
státech jsou nějakým způsobem následovníky jedné organizace – Synanonu (9,
15). Tato organizace byla založena v únoru r. 1958 v Kalifornii a její název údajně pochází od zkomoleniny slova „seminář“ používané jedním ze zakládajících
členů. Ústřední postavou Synanonu byl Charles Dederich, silný, dynamický
176 a charismatický vůdce, bývalý podnikatel, alkoholik a absolvent programu
Anonymních Alkoholiků. Ch. Dederich nejprve změnil setkání AA, která se
konala v jeho domě na skupiny, jejichž členové se vzájemně konfrontovali přímějším a emocionálnějším způsobem. Tyto skupiny nazval „hrou“ a tyto
„Synanon Games“ se později staly základem terapeutického programu
Synanonu. Tím bylo také dáno, že vazba mezi AA a Synanonem byla na počátku velmi těsná a účast na setkáních AA byla pro raný Synanon charakteristická.
Až v důsledku vývoje a změn v klientele směrem k drogově závislým se charakter programu díky Dederichovi vzdaloval ideologii AA, až došlo k jejich úplnému odtržení a většina alkoholiků v r. 1958 ze Synanonu odešla. V září r. 1958 se
spolu se členy své skupiny odstěhoval do malého útulku v Ocean Park (Santa
Monica) v Kalifornii, aby založili komunitu, v které budou žít všichni společně. Ve spolupráci těchto několika zruinovaných alkoholiků a narkomanů, bez
prostředků či státní podpory, se podařilo vybudovat za dvacet let organizaci,
která měla přechodně přes 1000 obyvatel, 2000 členů jejich „hráčského“ klubu
a hodnotu 33 milionů dolarů.
Mezi hlavní ideologické změny oproti AA patřil odklon od ambulantního
programu k ústavnímu a ústup od náboženské ideologie k světské orientaci
(Dederich byl velmi ovlivněn Emersonovým pojetím ‚spolehnutí se sama na
sebe‘). Tyto dvě základní změny vtiskly víceméně pevně filosofický rámec
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i jejich následovníkům v terapeutických komunitách. Zřejmě za těmito změnami stojí i větší přijatelnost Synanonu pro drogově závislou mládež Spojených
států. Ústup od náboženské ideologie přitom ovšem neznamenal absenci doktríny, ale nahrazení jedné doktríny druhou.
Hlavní terapeutické prvky Synanonu byly náhradní rodina, propracovaný
systém odměňování i trestů, modifikace chování prostřednictvím konfrontace
a frustrace, specifické techniky, charismatický vůdce a náboženská oddanost.
Fenomén náhradní rodiny spočíval v tom, že Synanon byl schopen poskytnout lidem široké zázemí – za respektování pravidel Synanonu měl každý člen
právo na jídlo, nový domov, jasně definovanou úlohu a pozornost a podporu
ostatních členů. Tato rodinná atmosféra s intenzivními projevy loajality a podpory umožňovala členům snést tvrdé konfrontace i útoky, a tak změnit maladaptivní obranné mechanismy a nahradit je pozitivnějšími formami chování.
Systém odměny byl jedinečně dán faktem, že člen Synanonu mohl, pokud
jednal správně, stoupat v hierarchii organizace na čím dál zodpovědnější
a významnější posty, spojené s celospolečenským („celo-synanonským“) uznáním, získávat volnost pohybu, privilegia i materiální komfort. Synanon nebyl
nijak horizontálně omezen, v podstatě byl schopen jakéhokoli rozvoje. Rozvoj
poskytoval členům nepřetržité vědomí platnosti pro společenství a vědomí
potenciálu vlastního růstu. Nováček byl neustále obklopen lidmi, kteří „to
dokázali“, ač vyšli ze stejné pozice jako on. Tento aspekt nelze nikdy plně
zopakovat v komunitách zaměřených na návrat svých klientů do původního 177
prostředí, a komunity se tak dodnes potýkají s vytvořením účelného systému
odměn (9).
Modifikace chování prostřednictvím frustrace a konfrontace považoval
Dederich za neoddělitelnou součást rehabilitace. Při vstupu nových členů vyžadoval daleko větší míru pokory (až pokoření) uchazečů, než tomu bylo u AA
při úvodní „zpovědi“. Vstup byl podmíněn značným finančním příspěvkem
(minimálně 500 dolarů) jako důkazem skutečné motivace k léčbě. Každý člen
byl vystaven nepřetržité konfrontaci se svým chováním a kritice, případně
i ztrátě svého postavení či určitých výhod, např. propustek (2).
Nejznámější specifickou technikou Synanonu byla „hra“ – tedy skupinové
sezení, při kterém se na člena sedícího na „horké židli“ snesla smršť kritiky
a zrcadlení jeho chování; tyto skupiny v průběhu vývoje získávaly stále více na
agresivitě (2). Skupiny neměly formálního vedoucího, v jejich vedení se střídali
sami členové. Normou bylo člena nechránit, zrušit všechny případné „tiché
dohody“ mezi členy, nezatajovat žádný potenciálně terapeutický materiál (15).
Za stejným účelem se i obsazení skupin stále měnilo, také proto, aby se maximalizovala rozmanitost pohledů a informací. Pláč byl podporován jako forma
katarze, každý byl povinen se útokům na sebe podrobit, stejně jako byl povinen se aktivně účastnit probírání druhých. Skupiny byly zásadně orientovány
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na „teď a tady“, minulé zážitky měly podřadný význam. Další vytvořenou technikou byl hair cut neboli „mytí hlavy“, které znamenalo pro dotyčného ostrou
konfrontaci jeho přestupku s nejbližšími členy. Výsledkem byly pro dotyčného
závazné předpisy do budoucna. Dále sem patří ranní „komunity“ s převážně
organizačním nábojem, případně zaměřené na problémy, v kterých se v celku
může vytvářet napětí nebo mohou vznikat problémy. Méně konfrontačními
byly „semináře“, v kterých členové diskutovali o filosofických otázkách, často
souvisejících s tématy svobody či zodpovědnosti. Tato setkání umožňovala rozvoj intelektuálních i verbálních schopností. Extrémní formou skupinové konfrontace byl „výlet“, kdy skupina se stejnými členy trvala strukturovaně 48 hodin,
nebo skupina permanentně probíhající nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, o 18 členech, v které se vždy po 4 hodinách vyměnila dvojice účastníků
za nové, čerstvé, aby neupadala intenzita dění ve skupině. Takto intenzivní
skupiny vyvíjely velmi silný tlak a vedly k extrémním zážitkům; obvykle se také
tato zkušenost neopakovala. Výsledkem všech těchto technik bylo zvýšení sebeuvědomění člena a podpora upevnění jeho identity. Prostředí umožňovalo rozbít „staré“ obranné mechanismy a blokovat impulzivitu toxikomanů, náhradou
jim byly poskytovány nové vzorce chování s enormní podporou ostatních členů
v jejich udržení. Faktem ovšem je, že déle členem Synanonu zůstávalo pouze
asi 20% příchozích.
Charisma vůdce bylo dáno jeho velikým nadšením, intelektem, přehledem,
178 schopnostmi a rétorickým nadáním. Jeho přesvědčivost byla tak veliká, že získával téměř „na smrt“ oddané souputníky, kteří se byli ochotni pro společnou
ideologii dopustit i vraždy, jako v případě pokusu o vraždu advokáta po prohraném soudním sporu v druhé pol. sedmdesátých let 20. století, nebo ochota
bývalých členů jít do vězení místo Dedericha. S tím souvisí i téměř náboženský
rozměr Synanonu, uctívání jeho vůdce a všudypřítomná ochota k oběti pro
společné cíle. Pro ilustraci postačí, že např. když Dederich hovořil v místním
rozhlase všechny aktivity musely ustat (včetně výuky dětí ve škole). V důsledku
to vedlo k pozvolné ztrátě schopnosti ostatních se s Dederichem konfrontovat
nebo jej jakkoli kritizovat. Odpůrci byli postupně ze Synanonu vyloučeni,
nebo odešli sami – stejně jako např. D. Deitch.
Dederichovou vizí bylo vytvoření lepší společnosti, členové Synanonu se
neměli vracet do původního prostředí. Jeho obyvatelé neměli soukromé vlastnictví, ani peníze, pracovali 7 dní v týdnu a dalších 7 dní měli volno. Celý
Synanon byl obrovským sociálním experimentem a jako takový nakonec selhal
v důsledku toho, že jeho zakladatel nebyl dostatečně kontrolován.
V průběhu let se Synanon stále více rozrůstal a stával plně soběstačný, synanonské firmy se rozprostíraly po celých Spojených státech, organizace vlastnila
svoje auta, čerpací stanice, letadla, pozemky, školy. Čím dál víc se izoloval od
okolí a okolní svět vnímal jako nepřátelský a synanonský jako jediný správný.
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Rostl totalitarismus, snižovala se dostupnost jiných názorů a myšlenek, normálních podnětů okolní společnosti. Nakonec Dederich prosadil např. sterilizaci mužů či výměnu partnerů, podařilo se mu docílit, že všichni najednou přestali kouřit, v poslední fázi bylo povoleno užívání tělesných trestů (s příslušníky hnutí punk si jinak nedovedli poradit), hromadění zbraní k vlastní obraně
a na závěr se též pokusil vyhlásit nezávislost na Spojených státech. Dederichův
rozpad vrcholil po smrti jeho ženy v r. 1977, po níž následovala jeho recidiva na
alkoholu a v r. 1978 uvěznění za účast na pokusu o vraždu (šlo o pobízení v synanonském rozhlase k zabití právníka, který vyhrál soudní pře vůči Synanonu
a uštkl ho poté chřestýš vhozený do dopisní schránky).
Ottenberg (16) vyzdvihuje nebezpečí proměny komunity v sektu a uvádí, že
pro mladé drogově závislé je sekta stále přitažlivou alternativou k léčbě, které
dávají často přednost před konvenční terapií, nebo když konvenční léčba selhala. Tuto tendenci dává do souvislosti s lákavě jednoduchou nabídkou spásy člověku, který ztratil kontrolu nad svým životem. Varuje před tímto fenoménem
a zdůrazňuje nutnost vnější i vnitřní kontroly každého léčebného zařízení, což
i v našich podmínkách není všeobecnou praxí.
Daytop a dal‰í americké komunity pro drogovû závislé
Synanon vzbuzoval (4) v letech svého rozmachu veliký zájem médií i odborné veřejnosti a byl považován za nejefektivnější léčebný model drogových
závislostí. Jeho modelem se inspiroval i zakladatel Daytopského modelu – psy- 179
chiatr Daniel Casriel. V r. 1963 navštívil se svým spolupracovníkem kriminologem Alexandrem Bassinem Synanon s cílem založit terapeutické centrum
v New Yorku pro rostoucí populaci závislých. Casriel v něm strávil několik dní
v době, kdy tam žilo asi sto členů, většinou heroinistů, kterým se dařilo úspěšně
abstinovat. Přitom život v této komunitě měl daleko od chápajícího a přátelského přístupu většiny terapeutických center šedesátých let. Na základě této zkušenosti a ovlivněn pracemi J. L. Morena (zakladatele psychodramatu) a C. Rogerse (jeden z hlavních představitelů humanistické psychologie) založil v témž
roce komunitu Daytop Village na Staten Island v New Yorku. Na zakládání
Daytopu se podílel i katolický kněz W. B. O’Brien, který také dříve
s Dederichem a Synanonem úzce spolupracoval. Na rozdíl od Synanonu bylo
cílem Daytopu vrátit jeho klienty do společnosti, aby zde mohli žít bez drog.
Dalším rozdílem vůči Synanonu je začlenění profesionálů do personálu
a vytvoření nezávislé kontrolní instituce v podobě správní rady. Po klientech
Daytopu se nevyžadoval také žádný vstupní poplatek, čímž se značně rozšířila
potenciální populace. Daytop, stejně jako další komunitní programy, vedli
často později bývalí klienti Synanonu – D. Deitch a Brancato v Daytopu,
Natale ve Phoenix House. Pouze výjimečně se podobným centrům ovšem daří
fungovat zcela bez státní finanční podpory, jako v případě Delancey Street
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v San Franciscu. Phoenix House vznikal přibližně ve stejné době jako Daytop
(v r. 1966) za úzké spolupráce psychiatrů Ramireze a Rosenthala. Oba tyto
programy se staly postupně základními vzory pro terapeutické komunity pro
závislé v Americe i mimo ni. Do dalších protidrogových komunitních programů (ovlivněných ať Synanonem, nebo Daytopem) se zapojovali i další významní profesionálové jako De Leon ve Phoenix House, Densen Gerber v Odyssey
House, Biase v Daytopu, Sholl a Holland v Gateway House, Ottenberg
v Eagleville Hospital a Vamos v Portage. Daytop stál u zrodu mnoha terapeutických komunit v Evropě i jihovýchodní Asii a Msgr. O’Brien z Daytopu byl
více než 10 let prezidentem Světové federace terapeutických komunit.
Název Daytop (9) je ve skutečnosti akronymem pro „Léčení drogové závislosti u podmínečně propuštěných“ (Drug Addiction Treatment for Probationers).
Proto také Daytopský model tvrdě pracuje u nováčka s kriminální minulostí na
takovém rozpoložení mysli, aby byl schopen uznat nezodpovědnost svého
minulého jednání, a tím odpovědnost za své dřívější činy. Podobně jako
Synanon chtěl, aby byl budoucí člen takto připraven ještě před svým přijetím
za člena, na rozdíl od Anonymních alkoholiků. Každý uchazeč o členství musí
splnit určitá pravidla (docházet na schůzky, telefonicky se kontaktovat), přičemž zanedbávání těchto pravidel má za následek ostré slovní výtky a obvinění, že jeho zájem o členství není dostatečný. Zároveň jsou stanoveny nové poža180 davky. Teprve poté je přijat za člena a připravován individuálně i skupinově na
úvodní „zpověď“ před celou komunitou. Tato „zpověď“ je často velmi katarzní
zkušeností.
V Daytopu často nepracují žádní profesionálové, klienti procházejí hierarchickou strukturou komunity a mohou dosáhnout až k nejvyšší funkci ředitele
komunity. Tento evoluční proces růstu umožňuje klientovi stoupat k vyšším
úrovním prestiže a umožňuje mu měřit v jasně rozlišitelných pojmech rozsah
vývoje a vynořování jeho vlastního sebeobrazu.
V rehabilitačním procesu musí dojít stručně řečeno ke 3 fázím: 1) zkoumání
vlastní osoby a zpověď; 2) změna (injektáž náhledů, důvěry a přístupů k zodpovědnému společenskému chování, vlastní obraz); 3) posílení a upevnění, nebo
podmiňování těchto změn. Ve všech třech fázích hraje významnou roli akční
skupinové sezení (encounter), jež se koná zhruba 3x týdně. Na jedné straně zde
dochází k ostrým útokům vůči nezodpovědnému chování, na druhé straně jsou
štědře rozdávány pochvaly a ocenění skupiny. Očištění na skupinách posiluje
důvěru klienta v to, že dělá obrovské pokroky a že mu lze pomoci.
Deitch dále uvádí (9), že každá abstinenční terapeutická komunita založená
na hierarchickém a svépomocném modelu zajišťuje pro klienta „žebřík“, po kterém stoupá důstojnost a zodpovědnost toxikomana. V určitém okamžiku
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(u komunity zaměřené na navracení svých členů do společnosti) dosáhne model limitů svého růstu a jakoby zde přestává být prostor pro vývoj klientů.
Dochází zde k formalizaci struktury, struktura se stává zavedenou a proces
vývoje je potlačován. Ironií je, že i když se v tomto okamžiku na model celkově
nahlíží jako na profesionálnější a důvěryhodnější, ztrácí zmenšeným prostorem
pro vertikální růst svou schopnost udržovat si klienty. Problémem je přitom
zajištění dostatečného zviditelnění, důstojnosti a prestiže ve společnosti tak,
aby bylo alespoň vzdálenou obdobou osobních zisků v TK. Má-li se klient
zlepšit, musí z léčby získat pocit pozitivní definice sebe samého, stejně jako
definice sociální (která ovšem musí vyrůstat ze znalosti okolní reality). Jednou
z nabízejících se alternativ podle Deitche by pak mohlo být rozrůstání modelu
v jiných směrech – horizontálně např. do širší péče zahrnující snahu o vymýcení sociálních kořenů narkomanie.

Evropské komunity
pro drogovû závislé
První terapeutické komunity pro drogově závislé podle amerického modelu
vznikaly v Evropě v Anglii v r. 1970 – jednak Alpha House v Portsmouthu, kterou založil Ian Christie, a Phoenix House v Londýně, založený Griffithem
Edwardsem, bývalým toxikomanem a absolventem Phoenix House v New 181
Yorku. Oproti tomu terapeutické komunity v kontinentální Evropě měly zpočátku zejména profesionální týmy. Jednak to bylo podmíněno nedostatkem
vyléčených toxikomanů, jednak nedůvěrou úřadů, že je možná spolupráce
s někým jiným než s profesionály. Stejně tak zpočátku inklinovaly terapeutické
týmy k demokratickému vedení komunit a prvky hierarchie zaváděly do léčby
až průběžně, po zkušenostech získaných na stážích v Anglii, Americe či
v Emiliehoeve v Holandsku (4).
Emiliehoeve
Komunita byla založena v r. 1972 s vírou, že opuštěním tradičního medicínského modelu a podnícením vlastní odpovědnosti klientů spolurozhodováním
podle zásad M. Jonese dojde ke schopnosti klientů dělat rozumná, realistická
a smysluplná rozhodnutí. Terapeutický tým v počátcích pracoval v psychoanalytickém duchu. Rozhodování bylo věcí demokratické volby, kde každý člen
komunity měl rovný hlas, nebyla dána žádná režimová opatření, ani právo
veta. Například bylo možné si odhlasovat, že se místo do práce jde na pláž, či
do kavárny. Výsledkem bylo, že se jednotliví pacienti vyhýbali vlastní odpovědnosti, volili momentálně nejpříjemnější řešení a vyhýbali se konfrontaci, emoce
byly na skupinách skrývány. To mělo za následek odehrávání konfliktů, agová■ PETR NEV·ÍMAL / PÒVOD A V¯VOJ TERAPEUTICK¯CH KOMUNIT PRO DROGOVù ZÁVISLÉ
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ní a výbuchy násilí. Po čtyřech měsících nezbyl v komunitě jediný klient
a všichni se vrátili k drogám. Až po tomto jasném krachu přijal terapeutický
tým z Emiliehoeve za pomoci bývalých členů Daytopu a Phoenix Housu jasně
strukturovaný režimový program. Členové v různých fázích pobytu si již nebyli
rovni a klienti mohli „zrát“ ze své nezralé dětské role do dospělejší v rámci bezpečného strukturovaného prostředí.
Dal‰í evropské komunity
V první polovině sedmdesátých let 20. století byly založeny komunity podle
holandského modelu v Belgii (např. komunity De Sleutel a De Kiem) a ve
Švédsku (Vallmotorp), v druhé polovině sedmdesátých let vznikaly v Itálii,
Španělsku, Německu, Rakousku a Řecku (4). Většina těchto komunit byla
vytvářena podle modelu Daytop a Phoenix House. V Norsku se komunity vyvíjely z psychiatrických oddělení, v Německu a Švýcarsku samostatně. Oproti
tomu Francie nebyla vzniku komunit podle amerického modelu nakloněna
díky svým liberálním principům, ani úřady jejich vznik nepodporovaly, takže
zde můžeme najít spíše sektářské komuny, jako je „Patriarch“, který se rozšířil
i do Španělska a jižní Belgie. Z italských programů se v Emiliehoeve i v Daytopu inspiroval ambulantní program Centro Italiano di Solidarieta (C.E.I.S.)
z Říma. C.E.I.S. pomohl založit mnoho komunit v Itálii i ve Španělsku a nabízí vzdělávací základní i specializované kurzy.
Profesionálové v Evropě zaváděli do terapie v komunitách podobnou sku182
pinovou terapii jako v Americe – transakční analýzu, bonding terapii, psychodrama, primární křik, bioenergetiku apod. Hojně je využívána rodinná terapie
i individuální terapie v doléčování, častěji se užívaly doplňkové kreativní programy. Zatímco většina terapeutických komunit mimo Evropu je velmi strukturovaná a hierarchická, mnoho evropských komunit užívá více rovnostářského
modelu. Tím jsou podobnější modelu demokratické komunity podle Jonese
(Jones, 1979 a 1986; Zimmer-Hoofler, 1981).
Ve východní Evropě dosáhly širšího významu zejména komunity „Monar“
v Polsku, zakládané od r. 1978 jako zemědělské svépomocné terapeutické
komunity. Jejich struktura měla velmi podobné rysy jako Synanon, dokonce
první polská terapeutická komunita založená v r. 1977 v rámci zdravotnického
zařízení název Synanon přijala za vlastní, aniž by někdo z členů jejich týmu
kdy o Dederichovi slyšel – impulzem byla v tomto případě návštěva jednoho
kanadského terapeuta.
Kromě komunit vedených profesionály (pedagogy, psychology, psychiatry)
existovala celá řada komunit vzniklých na bázi křesťanské víry, které z určitého
úhlu pohledu také využívají modelu terapeutické komunity.
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6.

Religiózní
komunitní
programy

Kromě léčebných programů založených primárně na sebepoznání
a sebepřijetí (kde víra v Boha není určující, i když apel na duchovní rozměr může být v různé míře přítomen) existuje mnoho programů, kde cestou ke
změně je prvotně nalezení víry v Boha, přičemž druhotně jistě dochází i k naplnění cílů „ateistických“ programů. Tyto programy jsou celosvětově rozšířeny,
mají různé charakteristiky a různou míru důrazu na víru včetně různých cílů.
Některé mají jistě blíže ke sektě a izolaci jedince od společnosti, jiné naopak
mají tendenci závislé navracet do společnosti. Na jedné straně tedy stojí komunity typu „Medžugorje“, založené sestrou Elvírou na území bývalé Jugoslávie, 183
a na druhé straně např. komunity Teen Challenge, jimž se zde věnuji podrobněji, neboť jsou výrazně zastoupeny i v České republice.
Teen Challenge (18) je program pro prevenci a léčbu závislosti na návykových látkách, založený v r. 1958 Davidem Wilkersonem ve Spojených státech. Jen
v USA provozuje 178 léčebných center, z čehož 135 tvoří rezidenční (komunitní)
programy, a mnohem více jich je ještě v dalších 62 zemích světa. Jedná se tak
o světově nejrozšířenější model léčby z nábožensky orientovaných programů.
Posláním tohoto programu je nabídnout závislým duchovní, na víru v Boha
orientované řešení jejich potíží. Doslova se zde uvádí, že „základní příčina
úspěšnosti léčby lidí s drogovou závislostí je dána tím, že jejich studenti (tak
jsou nazývání klienti Teen Challenge) získají transformující duchovní zážitek
z Boží milosti“. O tomto zlomovém okamžiku se hovoří jako o „znovuzrození“
nebo o „spasení“. Transformující síla Kristova poskytuje klíč k převzetí odpovědnosti za svůj život, k nalezení vlastní ceny a sebedůvěry, získání naděje, ke
schopnosti žít s druhými v lásce, při přijetí mravních a etických norem. To vše
pomáhá lépe zvládat a ovládat svůj život.
Program v takové komunitě trvá zhruba 1 rok a nabízí prostředí terapeutické podpory a duchovního vedení. Vstup i pobyt v programu je dobrovolný
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a vyžaduje disciplínu, odpovědnost a schopnost vlastního rozhodování. O studenty pečuje personál, školený organizací, běžné je, že někteří členové týmu
v komunitě trvale žijí. Denní program se skládá z několika hodin práce, např.
péče o dům, práce v kuchyni, drobné výrobně výdělečné činnosti atp., dále
z času určeného pro meditace a modlitby, společného čtení bible, účasti na mši,
zpěvu, hudby, relaxace a aktivního trávení volného času, sportu a samostudia.
Studenti jsou vedeni k přijetí křesťanského způsobu života, jak příkladem
ostatních studentů a personálu, tak pedagogickým vedením. Důraz je kladen
na součinnost s místní církví, v jejímž společenství také student v okamžiku
opouštění komunity nachází pevné vazby s lidmi, kteří nikdy závislí nebyli. Se
vzrůstající schopností plnit činnosti v komunitě, s rostoucí vírou v Boha a s rostoucí schopností pozitivně ovlivňovat druhé může student vertikálně stoupat
po žebříčku komunitních funkcí na pozici vedoucího studenta, event. i na
člena týmu, či dokonce vedoucího programu. Tím i propojením s církevními
organizacemi je zajišťován dostatečný prostor pro proces osobního růstu v pevném vztahovém rámci.
V České republice provozuje Teen Challenge několik terapeutických komunit pro muže i pro ženy a má i vlastní následné léčebné programy.

184
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7.

V˘voj
v ãesk˘ch
zemích

Pro úvodní exkurz do historie léčby drogových závislostí v českých zemích je možno začít několika údaji (19). První svépomocné organizace
pro alkoholiky vznikaly podle Skály již v obrozenecké době v 19. století, kdy
vznikaly tzv. spolky střízlivosti jako forma pomoci sedlákům, kteří nevěděli co
počít s nabytou svobodou po zrušení nevolnictví a propíjeli vlastní grunty.
První protialkoholní léčebna vznikla u nás v r. 1909 ve Velkých Kunčicích (zanikla o pět let později), přičemž první lůžkové zařízení pro alkoholiky vzniklo
ve Spojených státech v r. 1846. První protialkoholní poradna vznikla u nás
v r. 1910 (rok po vzniku první na světě v Holandsku) v Brně, ovšem během války 185
také zanikla a byla obnovena až o 20 let později. Averzivní léčba apomorfinem
byla u nás prvně použita v r. 1925, oproti roku 1890 v Anglii. První socioterapeutický klub pro osoby závislé na alkoholu vznikl v Čechách v r. 1932 v Brně, přičemž podobná instituce existovala již v. 1877 ve Švýcarsku. Další významné
kroky v léčbě alkoholismu byly již zejména v režii Doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc.
a jeho spolupracovníků.

Jaroslav Skála
a Apolináﬁ
Doc. MUDr. Jaroslav Skála je význačná, světově uznávaná osobnost v léčbě
alkoholismu a zakladatel systému péče o závislé osoby v Čechách i první léčebny pro alkoholiky na komunitních principech. Vystudoval zároveň lékařskou
fakultu i institut tělesné výchovy, celý život pracoval na rozvoji léčebných
metod alkoholismu, jejich výuce a šíření, spolu s dalšími kolegy E. Urbanem
a J. Rubešem založili jedinečný výcvikový systém budoucích psychoterapeutů
„SUR“ a později stál u zrodu systému teoretického vzdělávání psychoterapeutů
v rámci Psychoterapetické fakulty. Je mimořádně nadanou a charismatickou
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osobností a svému poslání zasvětil celý život. I v současnosti se věnuje své
práci, zejména v rovině výuky následovníků. Za svou celoživotní činnost a její
přínos pro společnost byl v r. 2002 oceněn prezidentem České republiky
Medailí Za zásluhy.
Svou lékařskou praxi začal J. Skála na Psychiatrické klinice Všeobecné
lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v éře profesora Vondráčka, kde
měl na starosti právě léčbu alkoholiků. V r. 1946 se zúčastnil protialkoholní
konference v Bruselu a začal poznatky z ciziny a samostudia zavádět do své
praxe. Jak sám uvádí, vliv na jeho vývoj měli myslitelé Russell, Emerson,
Carnegie, Makarenko, ale i Tomáš Baťa svými sešity o osobním růstu nebo
sokolské myšlenky.
Od r. 1947 začal u svých pacientů s averzivní léčbou podáváním emetinu
a v dalším roce se rozhodl, za účelem podpory abstinence u svých pacientů, zřídit v prostorách Psychiatrické kliniky socioterapeutický klub po vzoru
Anonymních Alkoholiků. Stalo se tak 5. února 1948 a také s ohledem na tehdejší režim byl klub nazván „KLUS“ (Klub lidí usilujících o střízlivost).
KLUS, ač zaveden jako „doléčovací program“, se stal faktickým počátkem
Apolinářské komunity díky vytvoření prostoru pro pacienty, v kterém se mohli
částečně realizovat pod Skálovým vedením. Již od počátku vykazoval některé
prvky komunitních principů – pravidelné setkávání, společný cíl, stejná ideologie, určité rozhodovací pravomoci svých členů. KLUS se setkává pravidelně do
186 současnosti a je nejstarším fungujícím socioterapeutickým klubem v Čechách.
Stal se významnou oporou léčebného systému, kde působil jako živý důkaz
toho, „že to lze zvládnout“, nabízel pozitivní vzory pro léčené pacienty a vkládal prvek reality do „umělého světa“ komunity. A také díky setkávání s vyléčenými pacienty KLUSu, jak sám říká, J. Skála „nevyhořel“.
Počet pacientů, alkoholiků, v tehdy třítýdenním Skálově programu založeném zejména na averzivní léčbě se rozrůstal. Podmínky k práci v budově
Psychiatrické kliniky nebyly dostačující, a tak se podařilo vyjednat prostory
v budově pro chronické pacienty v Apolinářské ulici. 7. září 1948 se Skála
s 9 pacienty přestěhoval do dnešní budovy Apolináře, k dispozici měl 2 světnice o 10 lůžkách a vyšetřovnu. K ruce mu byli tamní ošetřovatelé chronických
psychiatrických pacientů. Kromě chronických pacientů zde byla umístěna
venerologie, kožní klinika, oddělení pro homosexuály a ubytovna personálu
nemocnice. Během dalších let se rozrůstal počet pacientů a díky spolupráci se
správcem budovy se Skálovi podařilo jednu po druhé získávat další místnosti
po odstěhovaných zaměstnancích nemocnice (dle svých slov správce uplácel
balíčky kávy), až v r. 1952 získal Apolinář konečný rozměr 50 lůžek a 22 lůžek
pro záchytnou stanici. Lůžkové oddělení bylo rozděleno na 5 světnic o 9 lůžkách, čímž byl dán i počet a rozsah jednotlivých psychoterapeutických skupin.
V té době se také program definitivně ustálil na délce 13 týdnů. Základní trojicí
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spolupracovníků utvářející v padesátých letech 20. století léčebný program byli
J. Skála, Arnoštka Maťová a dr. Marta Otterová. Od počátku byla do programu zahrnuta skupinová terapie, ranní komunita (direktivní, zejména jako prostředek sdílení informací), averzivní léčba apomorfinem, různá tělesná vyšetření, pracovní terapie a pohybová terapie (zpočátku pouze ve formě rozcvičky);
práce s deníkem byla začleněna po půl roce činnosti.
Jako hlavní terapeutické prvky léčby byly vývojem postupně definovány (20):
1. Pevný režim a bodovací systém, který nepřetržitě a tvrdě pacienty kontroloval a konfrontoval. Vyžadovala se striktní konformita vůči pravidlům, pacienti překračující řád byli bodovacím systémem sankcionováni (např. ve
formě zkrácení propustky nebo vyloučení z léčby) a naopak pozitivním
chováním, ať prací fyzickou nebo duševní, mohli získat body pozitivní.
2. Averzivní terapie, která měla fakticky 4 složky – biologickou apomorfinem
(tzv. blinkačky) a 3 psychologické, jako byla služba na záchytné stanici,
pobyt na uzavřeném oddělení pro chronické alkoholiky nebo návštěva na
oddělení pro nedobrovolné léčby.
3. Psychoterapie, která měla také několik typů – skupinovou terapii (jež byla
převážně behaviorálně laděna), rodinnou terapii pro ženaté pacienty, individuální terapii (zřídka vedenou lékařem, povětšinou sloužící ke konzultacím se sociální pracovnicí), komunitní psychoterapii, účast v KLUSu
a tzv. „Volnou tribunu“, která sloužila k otevřené a oboustranné výměně 187
názorů a konfrontacím, posuzování významnějších přestupků či záležitostí týkajících se jednotlivce i celého oddělení, přijímání významnějších rozhodnutí. Lze sem přiřadit i práci s deníkem jako formu sebereflexe se
zpětnou vazbou.
4. Pracovní terapie – od počátku bylo důležité dát pacientům smysluplnou
a hodnotnou práci, jež měla podobu práce v Apolinářské nebo botanické
zahradě, v dílně a skladu kulis Národního divadla nebo při opravách hraček
pro blízkou školku, v kuchyni porodnice a při úklidu oddělení.
5. Pohybová terapie a zlepšování fyzické kondice – počáteční rozcvičky se
díky Skálově nadšení pro sport, při vědomí, „že něco jim místo alkoholu
nabídnout musí“, rozrostly na intenzivní sportovní trénink v podobě joggingu, kolektivních her‚ rozvoje pohybových schopností „circuit trainingem“, otužování studenou vodou či omezování kouření.
6. Poskytování informací a péče o duševní a duchovní rozvoj – Skála vedl
během svého působení většinu přednášek pro pacienty konaných 1x týdně,
z nichž poté pacienti psali souhrny, tzv. elaboráty. Dále se pacienti 1x týdně
účastnili kvízu složeného ze všeobecných otázek, či denně vymýšleli hesla
vyjadřující apolinářské myšlenky, každou neděli večer věnovali společnému
zpěvu.
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7. Odborná lékařská péče o tělesný stav byla přirozenou součástí pobytu, včetně např. vitaminových kúr.
Některé z výše uvedených prvků mohou pochopitelně sloužit i dalším
cílům, než je uvedeno, mnoho prvků např. jistě vede k posilování skupinové
koheze a identifikace s programem, naopak jiné jsou původcem četných
frustrací a obtíží či překážek ke zdolání, bodovací systém a samospráva přispívá k vědomí odpovědnosti za sebe i okolní společenství v užším i širším
slova smyslu.
Teoretické základy apolinářského systému léčby lze vysledovat ve Skálově
publikaci citované Kubičkou (20), kde je alkoholismus označen za „naučené
chování“ na podkladě schopnosti alkoholu „změnit nepříjemné stavy tenze,
úzkosti a frustrace a vyvolávat euforii. Režim Apolinářského oddělení má pacienty naučit jak snášet stavy stresu a úzkosti, jak překonávat zážitky frustrace,
má je naučit volnímu úsilí, novým zájmům a činnostem, jež tvoři nezbytné podmínky pro vznik euforie“. Tamtéž je implicitně řečeno, že „měkký a tolerantní
režim je pro léčbu alkoholiků nejen nevhodný, ale přímo kontraindikován“.
Jeho pacienti jsou naopak „vystaveni dlouhému období kontrolovaného stresu“
a „konflikty mezi pacienty a přísným režimem jsou vždycky žádoucí a konstruktivně využívány“. Jedním slovem charakterizoval svůj terapeutický přístup
za „taraktický“ – tedy zneklidňující a stimulující (termín vznikl jako protipól
188 názvu lékové skupiny ataraktika).
Výrazná úspěšnost Skálova systému léčby vedla k rozvíjení poboček
Apolináře i otevírání podobně koncipovaných léčeben v celé ČR. V r. 1958 byl
otevřen v Lojovicích program pro recidivující pacienty a nedobrovolné léčby,
od r. 1962 se pořádaly v Dobronicích intenzivní léčebné a doléčovací pobyty
pro pacienty Apolináře, v r. 1964 byl v Lojovicích svépomocí postaven letní
chatičkový tábor pro děti z rodin závislých, v r. 1967 bylo v areálu Apolináře
(„Jungmanův domek“) založeno Středisko pro děti, mládež a rodinu, v r. 1971
byla pobočka v Lojovicích přeměněna na oddělení pro léčbu žen a v témž roce
s kolegou Rubešem otevřel první zařízení pro léčbu nealkoholových závislostí
v zemi – Středisko drogových závislostí.
V Psychiatrické léčebně v Bohnicích zaváděl komunitní principy do léčby
alkoholiků Rubeš, jehož štafetu převzala MUDr. Eliška Fanfulová a po revoluci prim. MUDr. Karel Nešpor. Rubeš podobně jako Skála vyčlenil alkoholiky
ze stávajícího systému léčby duševně nemocných a vytvořil samostatné AT
oddělení, ovšem charakter jeho pacientů byl zcela odlišný od Skálových. Do
PL Bohnice byly umísťovány nařízené a nedobrovolné léčby, zatímco Skála přijímal pacienty pouze k léčbě dobrovolné. Tím byl jistě dán charakter oddělení
a možnost užití komunitních prvků byla omezenější. Změna v tomto ohledu
nastala až v posledním desetiletí, kdy prim. Nešpor prosadil nepříjímání naříze-
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ných léčeb na AT oddělení. V Brně se o rozvoj AT oddělení s komunitními
prvky zasloužili dr. Šťastný, dr. Kostroňová, dr. Bartošíková, v léčebně Červený Dvůr, založené v r. 1966, pevně zachovával Skálův systém jeho bývalý pacient MUDr. Kubíček, léčebny pro alkoholiky vznikaly i v Plzni, Liberci, Šternberku, Opavě, Jihlavě, Horních Holčovicích atd.
Pokus o včlenění do komunity pro alkoholiky více prvků převzatých z komunit pro neurotiky učinil na počátku sedmdesátých let 20. století Vladimír Pohl
v Kroměřížské léčebně (jinak řečeno více demokracie a odpovědnosti a méně
direktivity) s cílem vést pacienta k větší odpovědnosti za utváření vlastního
osudu, záhy byl ovšem tento pokus vedením primariátu zastaven (2).
Souhrnně mají u nás dle K. Nešpora terapeutické komunity pro závislé se
středně dlouhým pobytem, zásluhou J. Skály, dlouhou tradici. Podle jeho zkušeností se střednědobý pobyt v terapeutické komunitě osvědčuje u řady pacientů závislých na alkoholu i u části žen a dívek závislých na nealkoholových drogách (10). Nemusí ale postačovat u pokročilých, léta trvajících stavů, u lidí bez
dostatečného zázemí a s málo rozvinutými sociálními dovednostmi. Termínem
„terapeutická komunita“ je zde ve své podstatě míněn rezidenční léčebný program s komunitními prvky.

Dal‰í vlivy na ãeskou terapeutickou komunitu
pro drogovû závislé
Komunity pro neurotiky
Skála na počátku budování svého léčebného systému neznal ojedinělé
pokusy o „léčbu komunitním prostředím“, o Maxwellu Jonesovi se doslechl až
v r. 1953 od Jaroslava Knoblocha. S Maxwellem Jonesem se pak osobně setkal
až v šedesátých letech 20. století. Jaroslav Knobloch studoval v Londýně
u H. Eysencka a v Londýnském psychoanalytickém institutu s A. Freudovou
a M. Kleinovou. Během té doby měl možnost navštívit terapeutickou komunitu M. Jonese, a seznámit se tak s komunitními principy (21). Po svém návratu
na pražskou Psychiatrickou kliniku se pokusil v letech 1949–1950 zavést tyto
prvky na tamní oddělení pro neurotiky, ovšem pro odpor tradiční psychiatrie
se mu to podařilo až umístěním pracoviště dále od Prahy. Nejprve v r. 1951 na
státní statek v Doksanech, pak na lesní zámeček v Lništi a konečně na Státní
statek v Lobči. Zde se datuje vznik první „ryzí“ psychoterapeutické komunity
pro neurotiky ve východní Evropě otevřené v Lobči r. 1954. Byla umístěna asi
70 km od Prahy v budově bývalého zámečku; Knoblochem byla vedena až do
jeho emigrace na konci šedesátých let, poté byla dlouhá léta řízena Z. Mrázkem. Byla komunitou autonomního typu s úspěšným uskutečněním izolace
pacientů (na 6 až 9 týdnů) od vlastních rodin během léčby (2). Program byl
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členěn na pracovní terapii a skupinovou psychoterapii. Hlavní část denních
činností měly na starosti 2 sestry, které v komunitě žily prakticky trvale, a lékař
s psychologem dojížděli na toto pracoviště pouze na 0,5 dne za účelem vizity,
skupinové psychoterapie a supervize. Před a po léčbě byli pacienti připravováni a doléčováni na Horní Palatě. Postupně se pochopitelně program dále personálně rozšiřoval a díky svým výsledkům (pacienti uváděli v 85–90% výrazné
zlepšení stavu) se stal vzorem pro budování dalších terapeutických komunit
v Čechách i pro jinou cílovou populaci. Knobloch zdůrazňuje rozdíl mezi terapeutickou komunitou M. Jonese a svým pojetím (21). M. Jones neaspiroval při
kvantitě pacientů na dalekosáhlé psychoterapeutické cíle komunity a pojímal ji
jako „všeobecný model sociálních organizací“, zatímco Knobloch zamýšlel
uvést v praxi velmi intenzivní psychoterapeutický program, v kterém je pacientům umožněno experimentovat, aniž by vznikly ireverzibilní situace, ke kterým
by došlo ve skutečném životě. Knobloch po emigraci působil spolu se svou
ženou v dalších psychoterapeutických komunitách v Americe, postuloval psychoterapeutický systém „integrované psychoterapie“ a v letech 1993–1996 se stal
předsedou psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace. Je
významným světovým teoretikem i praktikem léčebného vlivu systému malé
společenské skupiny.
Následně po vzoru Lobče vznikly další komunity pro neurotiky: v Sadské
(založil M. Hausner v r. 1965), v Brně (M. Bouchal 1966), v Kroměříži (S. Kra190 tochvíl v r. 1971), v Horních Beřkovicích (K. Kalina), pro delikventy během
jejich pobytu ve vězení (Čepelák v r. 1972 v rámci práce ve Výzkumném ústavu
penologickém), přičemž s pokusy o komunitní formy léčby alkoholiků během
jejich výkonu trestu začal Skála na Pankráci již v r. 1967. Založil zde systém
SPOL (ochranné léčby) s odpoledním programem (antabus, komunita, skupina, klub, deníky), který se konal 2x týdně po dobu 8 měsíců. Obdobný program vedl v Plzni na Borech prim. Pokora. V rámci Diagnostického ústavu
zaváděl komunitní prvky do péče Z. Tax v šedesátých letech, kde byl v té době
také psychologem P. Hartl. Na sexuologii se o rozvoj této formy péče zasloužil
S. Hubálek.
V˘cvikové komunity
Pátráme-li dále po původu metody terapeutické komunity užívané v českých poměrech, je třeba se zmínit o systému sebezkušenostního vzdělávání psychoterapeutů „SUR“ (22, 23). Tímto výcvikovým programem prošly do současnosti stovky profesionálů, z nichž mnozí působí na poli psychoterapeutické
péče, a to i v oblasti terapeutických komunit pro drogově závislé. Jedná se
o první a rozhodně nejvýznamnější výcvikový program v historii Českých zemí
nabízející souborný psychoterapeutický výcvik v širším rozsahu. Má tak velký
podíl na současné podobě metod a technik užívaných v TK. SUR založili
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v r. 1967 tři lidé – Jaroslav Skála (o kterém bylo pojednáno již výše), Eduard
Urban (profesor klinické psychologie na univerzitě a na krátký čas spolupracovník J. Skály v Apolináři) a Jaromír Rubeš (lékař a psychiatr, který vedl protialkoholní oddělení v Psychiatrické léčebně Bohnice). Všichni tři působili alespoň částečně v oblasti léčby závislostí. Intenzivnější výcvik v psychoterapii prodělal pouze Eduard Urban během svých pravidelných návštěv v Lindau ve skupině vedené Larsenem Martensenem. Jednalo se o sebezkušenostní skupinový
výcvik. V Lindau byl krátce i Jaroslav Skála a po svém návratu inicioval vznik
SURu. Formace tohoto modelu mohla být ovlivněna i Knoblochovým působením v terapeutické komunitní péči (viz výše) a volně tak i zkušenostmi
z Anglie. Zejména Jaromír Rubeš byl znalý Jonesových principů. Model SUR
také svým víceskupinovým složením kopíroval tehdejší efektivní model komunitních programů pro závislé.
Struktura SUR odrážela strukturu rodiny. Hlavou rodiny byli „prarodiče“,
zakladatelé Skála, Urban a Rubeš. Pod nimi byli frekventanti organizováni do
simulovaných nukleárních rodin. Dva „rodiče“, které tak studenti často i oslovovali, vedli skupinu deseti až dvanácti „dětí“. Několik těchto skupin (rodin),
obvykle 2–3, tvořilo komunitu, která měla svá pravidelná setkání nejméně
na 1 týden v roce, přičemž skupiny se v průběhu roku setkávaly i samostatně. Při
skupinových sezeních se kladl největší důraz na vlastní zkušenost (frekventanti
tedy přebírali role pacientů), při celkově dynamicko-analytické orientaci výcviku
se snahou o různorodost užívaných speciálních technik. Už v prvních letech 191
zahrnoval výcvik skupinovou terapii, komunitu, kluby, deníky, autogenní trénink i hypnózu, psychodrama, sociometrii, psychogymnastiku a jiné neverbální
techniky (23). Šíře užívaných psychoterapeutických technik je tak charakteristická pro pozdější české TK. V úvahách nad tímto (ve světovém měřítku ojedinělým) způsobem uspořádání psychoterapeutického výcviku profesionálů musíme
zejména zohlednit tehdejší atmosféru komunistické doby – kritickou a nedůvěřivou k psychoterapii jako takové. Tento fakt vedl k obtížnosti pozdějšího uplatnění nabytých zkušeností, absolutorium SUR jako kvalifikace nemělo oficiálně
žádnou hodnotu a možnosti psychoterapeutické praxe byly omezené.
O výcvikových komunitách se také zmiňuje Pavel Hartl (24) a uvádí, že
obdobný komunitní systém výcviku středního zdravotnického personálu založily T. Bečvářová a A. Tichá. V nezdravotnických zařízeních výcvikové komunity pracovníků školských a výchovných zařízení založili a vedli P. Hartl,
J. Kunftová-Štůrová, s psychology a vychovateli korekčních zařízení pracovali
M. Urbanová a J. Kožnar. Systém specializovaného komunitního psychoterapeutického výcviku pro práci se závislými „Skálův institut“ založili a vedou
Magdaléna Frouzová a Jiří Heller.
Po revoluci jsou SUR a podobné komunitní výcvikové programy stále hlavním proudem praktického vzdělávání profesionálů v ČR a jeho zkušenosti jsou
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předávány i do okolních zemí, o čemž svědčí i např. opětovná spolupráce se
školou v Lindau.

Terapeutické komunity
pro drogovû závislé
Drogově závislí na nealkoholových drogách zaujímali v době komunismu
u nás pouze velmi malou část léčených pacientů. Převažoval abuzus léků nad
ilegálně vyráběnými látkami typu pervitinu nebo braunu a pacienti byli léčeni
v rámci standardních programů pro alkoholiky. Až po pádu komunistického
režimu došlo v Česku k masivnímu rozvoji konzumace tvrdých ilegálních drog,
a tím i k potřebě vytvoření nových léčebných modalit pro tuto specifickou skupinu pacientů.
První terapeutickou komunitu v našich zemích určenou pouze pro závislé
na nealkoholových drogách založilo v r. 1991 občanské sdružení SANANIM
v Němčicích (25). Komunita je umístěna v malebném prostředí jižních Čech,
v areálu bývalého zámečku, a k užívání má kromě obytné budovy i přilehlé
zemědělské budovy a prostorný pozemek. V komunitě od počátku pracují profesionálové vycvičení v metodách psychoterapie zejména psychoterapeutickými
výcviky typu SUR, často vysokoškolsky vzdělaní. Do několikadenních služeb
192 dojíždějí, v areálu trvale nikdo z personálu nežije. Absolventi komunity jsou od
počátku směřováni k reintegraci do společnosti, jejich vertikální růst v rámci
komunity je jasně omezen na spolusprávu. Tím je výrazně definován charakter
zařízení – svým založením blízký evropskému profesionálnímu pojetí komunit.
Kapacita komunity byla během let zvýšena z původních 13 lůžek na současných
20, je určena pro dospělé muže i ženy a délka pobytu v ní je zhruba 1 rok, přičemž v posledních letech se toto zařízení profiluje na léčbu starších klientů.
Klienti jsou přijímáni přes kontaktní centra, kde jsou k tomuto typu léčby
motivováni, a dále většinou přes detoxifikační oddělení psychiatrických léčeben, které tak klienta na režimově-psychoterapeutický způsob léčby připravují.
K popisu Terapeutické komunity SANANIM Němčice je užito textu z r. 1997
od její vedoucí PaedDr. Martiny Richterové-Těmínové s vědomím, že v průběhu posledních let se komunita dále vyvíjela. Nicméně od níže popsaných základů se odvinulo mnoho dalších komunitních programů pro drogově závislé,
a přebralo tak tyto původní charakteristiky. Proto je tento zdroj ilustrativním
vhledem do současných českých terapeutických komunit.
„Základním cílem práce s klienty je jejich trvalá abstinence a jejich zpětné
zapojení do běžného života. Během péče o klienty je třeba dosáhnout, aby
1) byli odolní vůči dalším selháním a aby byli připraveni na každodenní ‘boj
s chutí’; 2) přijímali odpovědnost sami za sebe, za svá rozhodnutí a za druhé;
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3) získali další sociální a komunikační dovednosti; 4) si osvojili pracovní a hygienické návyky; 5) přijali sami sebe a získali životní pohled, já jsem OK, svět je
OK‘; 6) uměli řešit konflikty; 7) si vážili svého zdraví, zlepšili a stabilizovali
svoji fyzickou kondici.“
Základním prostředkem k dosažení vytčených cílů je samotný život v komunitě, který se maximálně snaží přiblížit reálnému životu, který má svá pravidla
a řád či režim, a ve kterém se uskutečňují reálné i přenosové vztahy. Dále jsou
to: individuální a skupinová psychoterapie, režim, pracovní terapie, samoregulace (samospráva), práce s rodinou, relaxace, sociální servis, sport, turistika
a zátěžové programy. Blíže je zmíněn pojem samoregulace, který je pro pojem
„terapeutická komunita“ klíčový. „Pod pojmem samoregulace rozumíme podílení se klientů na řízení chodu domu, na komunitním rozhodování a přenášení
odpovědnosti na jednotlivé klienty. Tím, že jsem schopen unést nárok, jsem
schopen pochopit veškeré konsekvence problému, který řeším, tím, že se chovám odpovědně, se otevírají ohromné možnosti svobody volby, v komunitě
konkrétně převedené do možnosti spolurozhodovat a spoluřídit celou komunitu. Základním prostředkem je hlasovací právo na komunitách, při kterých se
rozhoduje o klíčových otázkách domu a komunity.“
Program je členěn do 4 fází. Po úvodních ceremoniích, kdy klient odevzdá
doklady, peníze a dostane základní informace o léčbě, ostatní klienti nově příchozího prohlédnou, zda u sebe nemá léky či drogy. Následně odchází klient
na 24 hodinovou klauzuru, kde sepíše podrobný životopis a popíše motivy své 193
léčby. Pak teprve předstupuje před komunitu a představí se. Po týdnu pobytu
v komunitě, během kterého se podrobně seznámí se systémem, podepisuje
základní léčebný kontrakt a přestupuje do I. fáze pobytu. V této fázi se společně s klientem pracuje na jeho motivaci dále se léčit a na motivaci k vlastní
změně. Klient se sžívá s domem, postupně navazuje kontakty s ostatními klienty, skupinou i terapeuty. Tím, jak roste důvěra, více se otevírá na skupinách.
Má více povinností než práv. Hlasovací právo má však již od prvního dne, tedy
možnost spolupodílet se na rozhodování komunity. Po několika měsících
(zhruba 2 až 3) může přestoupit do II. fáze. Přestup se odehraje před velkou
komunitou (shromáždění všech členů komunity), která je jednou za měsíc.
Odchází opět na 24 hodinovou klauzuru, kde se připravuje na přestup a zpracovává elaborát. V rámci velké komunity obhajuje svůj přestup, přičemž o jeho
přestupu hlasuje celá komunita. Celý přestup je výrazně ritualizován. Druhá
fáze je zaměřena na život v domě, trvá 4 až 7 měsíců. Klient pracuje společně se
skupinou na vlastní změně. Zodpovídá za svěřené úkoly a zároveň za ostatní
klienty, kteří mu jsou svěřeni. V rámci domu mu jsou přidělovány funkce: „Šéf
domu“, „Šéf kuchyně“ a „Šéf hospodářství“. Tito tři klienti řídí prakticky celý
chod domu. Při přestupu do III. fáze se provádí podobný rituál, jako při přestupu do II. fáze. III. fáze je zaměřena na postupné odpoutávání klienta od
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komunity a jeho návrat do normálního života. Klient si nejdříve nachází práci
mimo dům a bydlí v komunitě. V rámci skupin konfrontuje své zážitky z venku
s tím, co v komunitě získal. Postupně si nachází bydlení poblíž komunity
a potom se stěhuje tam, kde chce žít a kde má svoji práci. Do komunity dojíždí
na skupiny a velkou komunitu. Po ukončení III. fáze je rituálně propuštěn
a péči o něj přebírá doléčovací centrum.
Klienta zásadním způsobem ohraničuje 5 základních pravidel: „…při jejichž
porušení je klient z léčby vyloučen: 1) pravidlo čistoty (jakékoli požití drog
během terapie, manipulace s ní a neinformování skupiny o jejím výskytu je
nepřípustné); 2) přijetí terapie SANANIMU; 3) podřízení se rozhodnutí skupiny a komunity; 4) zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku; 5) sexuální kontakty jsou možné pouze ve druhé a třetí fázi a se souhlasem komunity.“
Na základě podobných principů a s podobným programem vznikaly v Česku i další dlouhodobé rezidenční terapeutické komunity pro drogově závislé.
S ohledem na původ užívaných metod je třeba uvést, že na odborné supervizi
těchto programů (včetně první TK v Němčicích) se často podíleli a dosud
podílejí renomovaní odborníci a přímí Skálovi žáci jako M. Frouzová, nebo
K. Kalina. V devadesátých letech zároveň prošli přední odborníci v oblasti
léčby drogových závislostí školením „International European Drug Abuse
Treatment Training Project“ (Evropské mezinárodní školení v léčbě drogových
194 závislostí), které koordinoval D. Deitch a zaštiťovaly univerzity ze San Diega
a Palerma. I zde tedy leží základy metodiky našich TK.
Většinou se jedná o smíšené komunity, léčí se zde tedy muži i ženy. V první
polovině devadesátých let 20. století se jednalo o komunitu „White Light“
v severních Čechách, kde nejprve poskytovali placené služby klientům ze
Švýcarska a po poměrně krátké době změnili svou klientelu na mladistvé (již
české) toxikomany. Tato komunita rozpracovala velmi komplexní program
začlenění významných blízkých klientů do terapie. Další z raných komunit byl
dodnes stranou profesionálního proudu stojící „Pastor Bonus“, jediné zařízení
v ČR, které nabízí léčbu i partnerským párům, nebo „Elim“ u Písku (křesťanská, spíše „pracovní komunita“), který již zanikl.
V druhé polovině devadesátých let vznikaly rychle již standardní programy
pro léčbu toxikomanů jako TK Fides Bílá Voda umístěná na Javornicku ve
Slezsku jako jediné zařízení zřízené a částečně provázané s psychiatrickou
léčebnou. TK Nová Ves u Chrastavy na Liberecku byla zřízená Centrem sociálních služeb, tedy státem, s odbornou pomocí M. Richterové-Těmínové
a K. Kaliny. TK Podcestný mlýn u Dačic zachovává svůj křesťanský akcent
a založilo ji o.s. Podané ruce pod vedením J. Vobořila. V dosahu pražské příměstské dopravy je TK Magdaléna v Mníšku pod Brdy, která jako jediná nabízí absolventům chráněné bydlení i zaměstnání v areálu v rámci svého progra-
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mu následné péče; supervizorem je zde M. Frouzová. U založení TK Helianna
na Mladoboleslavsku stál P. Bém. TK Karlov zřídilo o.s. SANANIM u Čimelic
pro střednědobou léčbu mladistvých a později také pro závislé matky s dětmi,
v rámci jedné komunity tak existují dva odlišné rezidenční programy. TK
Renarcon se nachází v horském prostředí pod svahy Beskyd na
Frýdeckomístecku, vycházela původně z modelu polského Monaru, ovšem
záhy začala také pracovat podle českých standardů. Občanské sdružení
Kolpingovo dílo ČR založilo za pomoci SANANIMu TK Sejřek na Vysočině,
jedná se přitom o jediné zařízení vedené exusery. TK Krok v Kyjově na jižní
Moravě je jedinou komunitou umístěnou v městské aglomeraci a nabízí také
přímé propojení s vlastním programem následné péče v místě. TK Medvědí
Kámen leží stranou od civilizace a uprostřed přírody Českého lesa na bavorské
hranici, odbornou pomoc poskytuje o.s. SANANIM. V řadě komunit je možné
vykonávat soudem nařízené ústavní ochranné léčby nebo alternativní tresty
typu prospěšných prací, případně si dokončit vzdělání. Ve většině komunit je
potřebná finanční spoluúčast klienta na jeho léčbě.
Všechny jmenované komunity (vyjma Pastor Bonus) vzájemně spolupracují
v rámci sekce TK A.N.O. (Asociace nestátních organizací), jejich zástupci se
pravidelně několikrát ročně scházejí, diskutují společné problémy a vzdělávají
se. Vzhledem k tomu, že tyto komunity jsou závislé na financování státem prostřednictvím grantového systému, přijaly všechny jednotné standardy poskytované péče (26), vydané Mezirezortní protidrogovou komisí (nyní RVKPP). 195
Tím je dán zásadním způsobem jejich profesionální charakter, struktura péče,
definovány jsou pravidla výběru personálu i mechanismus vnější kontroly zařízení. Jejich programy jsou v zásadě podobné a odlišují se zejména možnostmi,
které jednotlivé komunity mají, ať dané zřizovatelem, nebo místními podmínkami, nebo personálním obsazením. Jejich pestrost je ve státem daných mantinelech dostatečná, některé více akcentují práci exuserů, další specifické terapeutické techniky, jiné charakter pracovních či zátěžových programů, nebo míru
religiozity.
Krátkodobé rezidenční programy komunitního typu pro mladistvé toxikomany zajišťují již řadu let školská zařízení Střediska pro mládež Klíčov –
Alternativa (dříve v Praze na Proseku, nyní v Kostelci nad Labem) a Cesta
(v Řevnicích I. Platz a M. Votavová) a dříve též Locus na Liberecku. Zařízení
Alternativa, založené v r. 1988, bylo přitom prvním českým rezidenčním programem, kde většina léčené populace byli drogově závislí. Mezi pracovníky
Střediska pro mládež (V. Vrba, M. Richterová-Těmínová, P. Bém a další) se
také rodil projekt první dlouhodobé terapeutické komunity v Němčicích.
Pro děti závislé na drogách ve věku 12 až 15 let zahájila provoz první TK
v r. 2002. Jedná se o Terapeutickou komunitu Domov Agapé na Opavsku, zří■ PETR NEV·ÍMAL / PÒVOD A V¯VOJ TERAPEUTICK¯CH KOMUNIT PRO DROGOVù ZÁVISLÉ
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zenou místní charitou. Vzorem pro toto zařízení byl Dom Nadziei (Domov
Naděje) v Bytomi (Polsko), kde pracuje jako ředitel zakladatel těchto komunit
v Polsku P. Mgr. Bogdan Peć.
Kromě těchto zařízení se u nás věnuje léčbě toxikomanů i několik religiózních komunit pro ženy a pro muže Teen Challenge – pro muže ve Šluknovském
výběžku, pro ženy v Praze Bohnicích, další zařízení Teen Challenge jsou na
Plzeňsku. Charakterem se tato zařízení nevymykají popisu z předešlé kapitoly.
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8.

Základní linie
odli‰ující terapeutické
komunity

V anglicky psané literatuře se setkáváme s rozlišováním pojetí komunity
zejména podle původu vzniku, tedy na evropské komunity pro děti
a dospělé a na americké abstinenční terapeutické komunity (též nazývané
„Concept TC“). Hlavní rozdíly v pojetí mezi nimi jsou popsány Broekaertem
a dalšími následovně (6).

Demokracie
versus hierarchie
Demokracie v praxi je formou vládnutí, v kterém celá populace má účast na
vládě. Tato plnoprávná výsada je vykonávána většinou prostřednictvím zvolených reprezentantů a vůdců. Proti demokracii nestojí hierarchie, ale autokracie
– forma vlády založená na absolutní moci: ne demos (lidé) kratein (vést), ale autos
(sám) kratein (vést).
Hierarchií je většinou míněno pořadí pozic nebo postavení; koncepce vycházející z ieros (celek) a archein (vést). To znamená vládnout skrze služební pořadí.
Opakem pořadí je libovolnost, nahodilost; chování bez pořádku nebo systému.
Mohou existovat různá propojení mezi demokracií – autokracií na jedné straně,
a hierarchií – nahodilostí na straně druhé. Tak například v demokracii můžeme
velmi dobře najít instituce s hierarchickou strukturou (např. armáda) a zároveň
autokratická hlava státu může dělat libovolná závažná rozhodnutí.
Demokracie byla pro Maxwella Jonese pokusem zrušit pořadí pozic a dosáhnout rozhodnutí konsensem, ale rozhodně ne nahodile. V hierarchicky
strukturovaných TK jsou rozhodnutí tvořena v závislosti na služebním pořadí,
a nakonec vedoucím (doufejme demokraticky kontrolovaným).
Rozdíl mezi hierarchickou a demokratickou TK souvisí v první řadě se způsobem, jakým je přejímáno vedení a přijímána rozhodnutí; tedy, zda je založe■ PETR NEV·ÍMAL / PÒVOD A V¯VOJ TERAPEUTICK¯CH KOMUNIT PRO DROGOVù ZÁVISLÉ
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no na služebním postavení nebo přijetí konsensu. V obou případech mohou
být považovány osoby, které rozhodují, za sobě rovné.
Bridger (1984) k tomu poznamenává, že pořadí postupu v hierarchii je podřízeno záměru každé TK růst a rozvíjet se. V tomto smyslu navrhuje užívat pojmy
„otevřený“ a „uzavřený“ k popisu daného systému, kdy stupeň otevřenosti nebo
uzavřenosti systému pomáhá rozeznat jeho další možnosti a hlubší potenciál.
Bratter a kol. (1985) varují, abychom nezaměňovali hierarchickou strukturu
a vedení během léčby s autoritativní formou managmentu: „Mnoho kritiků svépomocných terapeutických komunit mate základní rozdíl mezi autoritativním
a autoritářským managmentem. V politickém slova smyslu může být autoritářský managment popsán jako autoritářský systém vlády, v kterém jsou lidé donuceni k poslušnosti utlačováním a zakazováním. Autoritativní léčba označuje hierarchickou strukturu vedení.“ Ottenberg (16) upozorňuje na nebezpečí plynoucí
z kombinace hierarchické struktury a autoritativní formy vedení. Charismatický
autoritářský vůdce může pak dělat ta nejlibovolnější rozhodnutí.
Rezidentům v evropských terapeutických komunitách pro mladistvé byly
dány určité odpovědnosti týkající se organizování instituce (6). Na počátku
20. století Lane poprvé opravdu vážně použil princip samosprávy u dopívajících delikventů (Bridgeland, 1971). Někteří autoři poznamenávají, že samospráva má prvořadě pedagogický význam. „Dostat odpovědnost za určitou část
školní organizace nebo činnosti mění u dětí vnímání sebe sama. Dodává jim
198 pocit vlastní ceny, což je v rozporu s předchozím vnímáním sebeprožívání“
(Laslett, 1995). Dederich se na první pohled přikláněl k formě samosprávy. „Ta
dává našim lidem šanci se naučit politickému manévrování, volbám apod., ale
má málo co dělat se závažnými politickými rozhodnutími“ (Yablonsky, 1967).
Závislí byli Dederichem považováni za děti, které mají projít celým výchovným
procesem. Dederich byl ale zároveň i zákonem.
Terapeutické komunity pro závislé (pozn. autoři míní prvotně americký
svépomocný model komunity) se musely postavit faktu, že „některé prvky
jejich organizační struktury, metody organizace, a dokonce záměrů“ se mohou
zdát na první pohled podobné určitým sektám (16). Evropské TK pro děti
a dospělé tento aspekt řešit nemusely, protože psychoanalýze je vlastní se
s autoritou neustále konfrontovat (6).
V případech, kde je od každého očekáváno act as if (tzn. jednat „jako by“,
bez ohledu na to, že dotyčného přesvědčení je stále váhavé) nebo být podroben
„lekcím“ (learning experience), jako je nošení znaků (pozn. – např. týdenní nepřetržité nošení označení „jsem zloděj“ nebo např. nošení placky s nápisem „kyselá prdel“ užívané v TK Němčice), se nabízí vyšetřování motivů, cílů a praxe
a sledování hranic, umístění a užívání moci. Rozlišit mezi výchovou a indoktrinací, mezi sektou a terapeutickou komunitou a mezi charismatickým a potlačujícím vůdcovstvím je možné pouze v komunitě otevřené nepřetržitému dotazo-
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vání a pochybám. Podle autorů (6) mohou být opravdová řešení nalezena
pouze tehdy, když jsou rezidenti strůjci svých vlastních osudů, když se starší
rezidenti identifikují s problémy mladších způsobem hledání společných odpovědí, a když členové personálu působí jako facilitátoři namísto dirigentů.
Vytvoření etického kodexu (27) amerických terapeutických komunit (Therapeutic Communities of America) a Světové federace terapeutických komunit
(World Federation of Therapeutic Communities) je pro tyto cíle slibným vývojem (pozn. české terapeutické komunity sdružené v rámci sekce TK A.N.O. se
přihlásily k tomuto kodexu v r. 2000). Tento kodex limituje autoritu a činnost
vedoucích a předpokládá praktiky respektující bezpečnost a základní práva
jednotlivce v léčbě (16).

Svépomoc
versus profesionalismus
Americké terapeutické komunity pocházejí z hnutí AA, a tak by primárně
mohly být považovány za svépomocné skupiny (6).
Historie TK pro děti ukazuje, že průkopníci měli rozličná povolání, ale
zejména byli učiteli. V mnoha ohledech se TK pro děti odvolává na systém
sebevýchovy. Učitel může být pouze facilitátorem a poradcem, pomáhajícím
během procesu. Z určitého úhlu pohledu může být northfieldský experiment 199
považován za svépomocnou skupinu. Armáda se starala o své vojáky doufajíc,
že budou znovu k užitku. Bionovým záměrem bylo „... získat své pacienty pro
bitvu s neurózou s důvěrou, že jakmile je jim předán boj s tímto nepřítelem,
převezmou svou vlastní odpovědnost s velkou vervou“ (Harrison & Clarke,
1992). I když poradci byli profesionály (lékaři, analytici jako Bion, někdy také
učitelé jako Bridger), zůstali v první řadě vojáky.
Byla americká terapeutická komunita ovlivněna profesionály? V dobách
Synanonu pravděpodobně ne, ale během vývoje a činnosti těchto TK určitě
byla. W. B. O‘Brien (Daytop) byl kněz, D. Casriel (Daytop) psychiatr s analytickým výcvikem, M. Rosenthal (Phoenix House) psychiatr a J. DensenGerberová (Odyssey House) psychiatričkou a právničkou.
Terapeutické komunity pro závislé vznikající v Evropě byly zřetelně rozvíjeny profesionály. Psychiatrovi M. Kooymanovi (Emiliehove) výtečně sedělo vést
aktivně skupinovou terapii. V Belgii zakládali TK dva pedagogové, kteří se také
aktivně zajímali o terapii: E. Broekaert (De Kiem) a J. Maertens (De Sleutel).
V evropských TK je personál pravděpodobně většinou profesionální (sociální pracovníci, psychologové, pedagogové, atp.). Ve Spojených státech amerických mají TK méně profesionální charakter, ale do programu je začleněno
mnoho dalších terapií (psychodrama, rodinná terapie, bonding terapie, atp.).
■ PETR NEV·ÍMAL / PÒVOD A V¯VOJ TERAPEUTICK¯CH KOMUNIT PRO DROGOVù ZÁVISLÉ
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Psychoanal˘za
versus behaviorismus
Evropské terapeutické komunity pro děti a dospělé jsou charakteristické
otevřeným vlivem psychoanalýzy. W. R. Bion, H. Bridger a M. Jones byli analyticky vycvičení. Různí průkopníci jako Lane, Shaw a Neill se pokoušeli skloubit funkci psychoterapeuta a manažera, ale praxe mnohokrát ověřila, že to
nefunguje.
Někteří otevřeně připouštějí, že náleží k určité škole. J. Bierer se tak např.
hlásil k Adlerovi. Druzí si naopak nepřáli být přiřazeni k nějakému směru.
Např. Neill připouštěl své ovlivnění Reichem, ovšem odmítal představu, že by
byl jeho stoupencem (Neill, 1983). Nebo např. Maxwell Jones zpochybňoval
svou vlastní analýzu: „Můj analytický výcvik s Melanií Kleinovou byl velmi
neuspokojivý, sama mě považovala za špatného analyzanda“ (Jones, 1984).
Společný úhel pohledu deseti terapeutických komunit pro děti byl zmíněn
v r. 1988 v A Healing Experience. Popisují zde dlouhodobou rezidenční léčbu psychodynamicky: „Dětem a mladistvým je zapotřebí poskytnout vhled, jednotlivci i jako skupině, do toho, jak jejich rané zážitky přebírají kontrolu nad jejich
životy“ (Peper Harow Foundation, 1988).
Americké terapeutické komunity naopak vystupují proti vhledu, „... protože vhled vytváří introspekci, ale ne nezbytně změnu chování… Spíše než
200 přijetí psychoanalytické orientace, která přičítá heroinovou závislost rané
deprivaci a nevědomým faktorům, považuje terapeutická komunita chování
související s užíváním drog za věc volby“ (Bratter, 1985). Tato volba souvisí
s přebíráním odpovědnosti jako konceptem abstinenční TK, spíše než vyhýbání se odpovědnosti při odkazování na zážitky během dětství (to může vést
k omlouvání).
Tedy americká abstinenční terapeutická komunita může být charakterizována „operantním podmiňováním“. Toto podmiňování má málo společného
s pohledem Skinnera nebo mechanistickým pohledem; podle Brattera i Deitche
(1985, 1984) má spíše základ v humanistické tradici (reprezentované např.
Maslowem, Perlsem a Morenem).
Propojení mezi terapeutickou komunitou a humanistickou psychologií
může být vidět v podobnostech jejich ideálů s Maslowovými. Humanistický
psycholog Maslow, který rozvinul koncepci stupňů lidských potřeb a seberealizace, popsal TK jako výchovnou instituci: „Lekce Daytopu jsou výchovné v širším slova smyslu – učí se stát dobrou dospělou lidskou bytostí“ (O’Brien,
1993). Maslow považuje také přímou emocionální konfrontaci za přebírání úcty
k bytí (Maslow, 1967).
Tento americký humanismus a jeho vztah k chování lze také najít podle
autorů (6) v myšlenkách Casriela, významné postavy ve vývoji Daytopu a ame-
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rických TK. „Svým původem Synanon sestával z charakterových poruch osobnosti... tyto poruchy osobnosti jsou odpojeny od svých hlubších emocí.
Psychoanalýza je u nich povětšinou neúspěšná, protože zde nemůže dojít
k přenosu. ... Můj skupinový proces zahrnuje převýchovu toho, čemu říkám
Triangular Man, přičemž třemi úhly „ABC“ jsou citová hnutí (Affects), chování
(Behavior) a poznání (Cognition)“ (Casriel, 1976). Zde se Casriel přiklání k tradici humanistické psychologie třetí cesty, která spolu s psychoanalýzou a behaviorismem sahá po člověku v jeho aktuální situaci, v které žije a prožívá.
Behaviorální přístup, který charakterizuje abstinenční TK, je v silném rozporu s myšlenkou trestání a mechanistického ovlivňování. Tak jako reagovaly
TK pro děti proti trestání, tak byly „lekce“ a „tvrdší encountery“ v abstinenčních TK považovány za známku společné odpovědnosti. „Americká svépomocná terapeutická komunita je nedílnou součástí revoluce proti trestajícímu trendu“ (Bratter, 1985).

Ideologie
versus sociální uãení
Od vzniku abstinenčních TK v nich hrála významnou roli ideologie (concept)
TK, která je úzce spojena s hodnotami komunity. V knize Synanon: The Tunnel
Back Yablonski popisuje „the concept box“: „V jednom souboru zde bylo asi 201
300 idejí (konceptů), Emerson, Freud, Thoreau, Nietzsche, Lao-c’ a Russell
jsou některé z pojmů, kterých jsem si všiml.“
Velkou důležitost pro vývoj TK mělo, skrze hnutí AA a Oxfordskou skupinu, „Hnutí morální obnovy“ (Moral Rearmament Movement) se svým návratem
k základním křesťanským hodnotám (6, 9). Tato filosofie byla přijata do určité míry Daytopem a dále se šířila. V TK jdou očekávání vůči druhým dále než
„neškodit“, jdou zpět k největším hodnotě – lásce, která je charakterizovaná
přáním toho nejlepšího druhému. To předpokládá investovat do druhého,
být aktivní v jeho růstovém procesu, být benevolentní a solidární (van der
Straten, 1997).
Společné žití a učení v terapeutických komunitách pro děti určuje utváření
jejich morálky (Bloch, 1973). Maxwell Jones zdůrazňuje ideu sociálního učení,
kterou popisuje následovně: „Procesem sociálního učení míním dvoucestnou
komunikaci ve skupině, motivovanou některými vnitřními potřebami a tlaky,
vedoucí k otevřenému nebo skrytému vyjadřování pocitů a zahrnující kognitivní procesy a změnu“ (Jones, 1984). Jones dal ideu do vztahu s Gestalt teorií
učení Ellise a zdůraznil význam psychoanalýzy a egopsychologie (Jones, 1968).
Nepokoušel se vyučovat hodnotám nebo ideologiím, které by byly předem
dané, spíše vyrůstaly ze společného učení a vzájemné konfrontace.
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Je pozoruhodné, jak mnoho podobností existuje mezi touto koncepcí
a popisem současného procesu souvisejícího s encountery v abstinenčních TK
zachyceného R. Brackem (1996). Tvrdí, že se encounter stává stále více procesem učení mezi jednotlivci: v dvoucestné konfrontaci pro konfrontujícího stejně tak jako pro konfrontovaného. Zejména nelze podcenit význam skupiny,
která tuto dvoucestnou konfrontaci zažívá, a jejíž členové modifikují své chování stejně jako porozumění.
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9.

Souãasn˘ v˘voj
terapeutick˘ch
komunit

Prolínání amerického
a evropského modelu
Podle autorů (6, 28) bezesporu odlišují dvě hlavní větve TK zřetelné rozdíly. Evropské TK pro děti a dospělé jsou charakterizovány jako demokratické,
ovlivněné psychoanalýzou, zdůrazňující sociální učení a větší roli profesionálů
a umístěné v „plánovaném prostředí“, které je také terapeutickým prostředím.
Americké TK jsou hierarchické, konceptuální a behavioristické, zdůrazňují
myšlenku svépomoci a většinu terapeutické intervence vkládají do konfrontač- 203
ních skupin (encounter).
Mnozí autoři neváhají zdůraznit rozdíly na tomto poli: De Leon (1995) píše
že „... ačkoli se název ‘terapeutická komunita’ rozvinul v těchto nemocničních
podmínkách, není žádný jasný doklad o nějakém přímém vlivu Jonesových TK
na původ a vývoj TK pro závislé“ (srov. 29). Bratter a spol. (1985) dodávají, že
„... americká svépomocná rezidenční terapeutická komunita je součástí svépomocného hnutí na rozdíl od Jonesova profesionálního modelu. ‘Terapeutická
komunita’ odkazuje na rezidenční program, který nejenom užívá uzdravené
jedince jako prvotní činitele změn, ale také se hlásí ke specifické filosofii využívající princip učení k léčebnému procesu“.
Na druhé straně jsou zde slova Maxwella Jonese, který varuje před přeháněním množství rozdílů: „Je zde rostoucí tendence vidět daleko objektivněji rozdíly mezi ‘demokratickým’ modelem TK a ‘behaviorálním’ nebo ‘konceptuálním’ modelem TK tak, jak se využívají v léčbě drogové a alkoholové závislosti.
Může se stát, že se vynoří daleko obecnější koncepce TK, která bude spojovat
charakteristiky obou modelů, a zejména pojetí sociálního učení“ (Jones, 1984).
Tato vzrůstající tendence jde bez pochyb na vrub americkým a evropským
průkopníkům, kteří přinesli americkou abstinenční terapeutickou komunitu do
Evropy na počátku sedmdesátých let 20. století. Ačkoli byli Evropané dychtiví
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včlenit americký přístup, zřejmé rozdíly v kultuře, zázemí a tradici léčby vyžadovaly koncept upravit.
Evropané nikdy úplně neodmítli psychoanalýzu. Obávali se hierarchického
systému s jeho možným nekontrolovatelným charismatickým vedením. A dobře
vycvičeným tradičním profesionálům přišlo obtížné přijmout tvrdé konfrontační techniky jako ostříhání dohola, drsné „lekce”, nošení znaků, atd. Bez ohledu
na to otevřel všudypřítomný vliv americké kultury a technologie cestu ke spolupráci přístupů a systémovému myšlení. Tento systematizující přístup vytvořil
přemostění mezi tradiční evropskou TK pro děti a dospělé a evropskou abstinenční TK, která byla úzce spojena s americkým modelem. Oba dva důležití
přispěvovatelé k vývoji TK pro děti a dospělé – Jones i Bridger – byli přitahováni systemickou teorií: „Kdybychom měli opravdu dobrý základní výcvik
v behaviorálních vědách, a zejména v systemické teorii, ubylo by nám zřejmě
mnoho tápání“ (Jones, 1984).
Bridger jako člen Tavistockého institutu vždy popisoval TK v systemických
termínech. Považuje TK za „otevřený systém“ a ještě přímočařeji za „živý organismus“ (Bridger, 1984).
Autoři dále uvádějí, že v posledních letech se stává TK čím dál otevřenější
a současně součástí širší léčebné sítě. TK rozšiřuje svoje pojetí o další cílové
skupiny např. na děti, psychiatrické pacienty, vězně, imigranty či bezdomovce.
A stejně tak se TK stávají širšími programy, které nabízejí péči rozličným klien204 tům, závislým na různých drogách se širokou sociálně psychologickou problematikou. Tyto trendy vedou k určitému obecnému povědomí, které je krokem
k integraci s ohledem na odlišnost.
Podle autorů je zřejmé, že se obě větve americká i evropská sbližují. Porozumění hlavním rysům odlišujícím oba modely TK nabízí možnosti jejich
budoucí kombinace, která může přinést mnoho užitku.

Diskuse nad základními
principy terapeutické komunity
Autoři (30) uvádějí, že v průběhu devadesátých let začíná být TK pro drogově závislé konfrontována s novou výzvou. V mnoha zemích je považován
klasický model TK za zastaralý a volba směřuje k systemickému, holistickému
a postmodernímu pojetí. Tyto změny přinášejí mnoho otázek. Je pro TK
nezbytná hierarchická struktura? Jak podstatná je praxe „odpovědného zájmu“
(responsible concern)? Je princip svépomoci a vzájemné pomoci dnes stejně platný
jako v minulosti? Může nadále zůstat platná víra, že je klient protagonistou
vlastního života? Může být měněna hodnotová programová základna – filosofie TK?
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Dále je princip abstinenční TK stále více porovnáván s postupy nezaměřujícími se přímo na abstinenci jako je harm reduction. Množí se diskuse o efektivitě TK a zároveň o ceně této terapie nebo o absenci nějakého soudobého
podporujícího filosofického rámce. Souběžně s tím vzrůstá zdůrazňování
profesionalismu se speciálními psychologickými, výchovnými a sociálními
intervencemi a nástroji, které upravují a někdy podkopávají ústřední princip
TK – svépomoc. Kromě toho se zaměřuje pozornost na nebezpečí sektářství,
chybění pozornosti k ženským specifikům a kulturálním rozdílům, užívání
drsných metod, jako je „encounter“ a „lekce“, nebo nebezpečí ideologické
indoktrinace.
Existuje mnoho vážných důvodů, proč se mění TK. Například: změny
populace přicházející do TK, mladší klientela, méně těžkých uživatelů; rozdílnosti mezi užívanými drogami, kokain, předepisované léky, složené substance;
měnící se potřeby klientů, intenzivnější práce s rodinou; proškolenější personál, přinášející do práce vliv různých psychologických škol; trend od „co dělat“
a „jak to dělat“ k „proč to dělat“ a k „čemu to bude“. Vzrůstající počet klientů
nemocných AIDS či seropozitivních také vyžaduje změnu v užší spolupráci
s vnějšími zařízeními a profesionály.
V centru pozornosti odborné veřejnosti se tedy vyskytla otázka, co ještě lze
považovat za TK a co už ne. Evropská federace Terapeutických komunit tak
uspořádala konferenci v Belgii v Den Haanu v červnu 1991, za účelem najít
odpověď na otázku: „Co nemůže být v TK změněno?“ Konference došla 205
k následujícím závěrům:
■

■
■

■

■
■
■
■

Svépomoc a vzájemná pomoc jsou pilíře terapeutického procesu, v kterém
je protagonista zásadně odpovědný za dosažení osobního růstu, směrem
k smysluplnějšímu a odpovědnějšímu životu; přitom je současně prospěšný
své komunitě.
TK se snaží ze všech sil o stmelení svých rezidentů a považuje za nezbytnou
dostatečně dlouhou dobu strávenou v programu.
Dveře komunity musí být otevřeny společnosti a pozice ředitelů, personálu
a rezidentů musí být konfrontována a kontrolována. Charismatický způsob
vedení je přijatelný pouze, jestliže je otevřený přezkoumání a otázkám.
Členové personálu musí dodržovat standardy způsobilosti, přičemž diplomy nejsou jediným hlediskem způsobilosti. Exuseři mohou velmi významně
přispět k dobré funkci TK.
TK musí udržovat svou identitu a pravidelně se vracet k důvodům své existence.
TK se smí vždy měnit, pokud nezapomíná na své cíle a standardy.
Rezidenti mohou být důvodně vyloučeni.
TK by měla být součástí nadnárodních společností, jako je EFTC (Euro-
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pean Federation of Therapeutic Communities) a WFTC (World Federation
of Therapeutic Communities).
Personál musí působit v rámci hranic etického kodexu, vymezených stupněm kvalifikace, vztahy mezi personálem a klienty a jejich příbuznými, personálními vztahy, udržováním schopnosti každého pokračovat v učení.
Sdílení denního života a hodnotového systému, nepřítomnost násilí a drog,
odpovědný zájem, struktura.

Tím byla dána i odpověď na otázku, co se může v TK dále měnit a kam se
bude možná vyvíjet. Přičemž rozhodující vliv na směr vývoje má charakter současné postmoderní společnosti, jak zdůraznil Charles Kaplan (Kaplan, 1993).
„Modernismus“ se snažil ze všech sil o řád ve společnosti. Lidé byli málo
seznámeni s drogovou závislostí, která byla vnímána jako onemocnění léčitelné
psycho-zdravotnicko-výchovnou péčí prostřednictvím detoxifikace, metadonového udržování, nebo abstinenční léčby. „Postmodernismus“ je charakterizován svobodou vyjadřování, znalostí drog, dostupností a experimentováním
s drogami, povolováním užívání drog, a pod tím ležícím strachem z budoucnosti společnosti vyjadřovaným jak riskováním, tak ochranou. Selhávání politických odpovědí a nekončící spor mezi represí a legalizací vede pak k rozšíření
sítě rozličných komunitních řešení. O tomto problému se podrobně zmiňuje
i K. Kalina (31).
Kaplan zdůrazňuje Kooymanovo zjištění, že nejdůležitějším prvkem pro206
gramu významně ovlivňujícím jeho léčebné výstupy je stupeň zahrnutí rodiny
do terapie. Zahrnutí širšího společenství reprezentované prací s rodinou funguje jako léčebný mechanismus (Kooyman, 1993). Tím byl zaveden postmoderní
výstup přepracovávání modelu komunity na otevřenou instituci oproti komunitě uzavřené, vyčleněné (Kaplan 1993). Závislost je čím dál více vnímána jako
komplexní záležitost související s okolím, a tak se zásah nemusí dít jen v hranicích daných TK, ale i v rodině, sousedství a vnějším světě.
Autoři uvádějí, že okruh užívaných a postupně začleňovaných terapeutických technik (bonding terapie /Casriel/, rodinná terapie /Kaufman/, psychodrama atp.) se stává stále širší. V této souvislosti k tomu K. Kalina (32) uvádí, že
„…se v odborně vedených TK klade stále větší důraz i na souběžnou individuální terapii (alespoň podpůrnou a poradenskou)…“ Jinde (33) tento proces vystihuje faktem, že „…zatímco počátkem osmdesátých let 20. století se standardní
program TK v USA sestával převážně z komunitních setkání, pracovních úkolů
a strukturovaných volnočasových aktivit, do r. 1995 se podíl (psycho)terapeutických složek programu zvýšil trojnásobně. Tím se zlepšily podmínky pro
vytrvání v léčbě a řešení problémů u těch klientů, kteří dříve často selhávali.“
S tím souvisí i proměna role terapeuta od tzv. zralého vzoru směrem k tzv. erudovanému průvodci.
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Autoři (30) dále míní, že se terapeutická komunita stává otevřenější vůči
společnosti. Domnívají se, že další vazby se širším společenstvím budou znamenat zahrnutí dobrovolníků a rodin do programu a posílení spolupráce s dalšími
léčebnými zařízeními. TK bude mít zvláštní roli v rozvětvené síti komunitní
péče o duševní zdraví, která zahrnuje „harm reduction“ a metadonové programy. Síť bude také zahrnovat denní programy, rezidenční péči, péči o rodinu,
nezávisle žijící zařízení a sociální práci. Různé programy se mohou rozvíjet
v rámci společné filosofie TK. S úpravou je pojetí TK využitelné a uplatnitelné
také ve školách, vězeních, programech pro bezdomovce a dalších obtížných
společenských oblastech, kde skupiny osob potřebují pomoc. Terapeutická
komunita nabízí nové příležitosti, ale nebude nejlepším řešením pro ty, kteří
potřebují speciální péči a svoboda je pro ně příliš těžká.
Drogově závislí budou potřebovat fázi personalizované léčby, než se budou
schopni tváří v tvář postavit postmoderní individualistické společnosti.
Nebudou-li chráněni, budou tyto osoby zahlceny chaosem otevřeného systému
a nenaleznou dostatečně pevné vazby. Řečeno žargonem TK odpadnou.
V opačném případě, ve svépomocném a růst stimulujícím procesu TK, může
vzrůstat flexibilita a posilovat ego, což povede k vývoji směrem k větší svobodě, relativismu a moudrosti (30).

Souãasná podoba
terapeutick˘ch komunit u nás
Domnívám se, že podobu terapeutické komunity pro drogově závislé u nás
velmi ovlivnily následující faktory. Jednak krátká doba od prudkého rozmachu
užívání ilegálních drog k vzniku prvních specializovaných léčebných zařízení.
Dále v 90. letech otevřená možnost čerpání zkušeností z celého světa a vynikající profesionální systém péče o závislé na alkoholu. TK tak mohly čerpat
z bohatých zkušeností léčby závislých komunitními principy i z komunitních
forem léčby neurotiků. Profesionálové působící v této oblasti jsou odchovanci
dynamicky orientovaných výcviků typu SUR s jeho bohatostí užívaných terapeutických technik. Významnou roli měla postupně vznikající centrální kontrola kvality péče prostřednictvím grantovým způsobem poskytovaných dotací,
neboť v našich podmínkách není prakticky možné bez státních dotací komunitu provozovat. A také jasně daná návaznost terapeutické komunity na předchozí systémové složky péče (terén, kontakt, ambulantní péče, detoxifikace, krátkodobý a střednědobý rezidenční pobyt), která definovala klientelu i způsob
jejího přijímání. Několik let je také připravován systém akreditací těchto zařízení, který by měl (nezávisle na poskytovateli finančních prostředků) garantovat
kvalitu péče.
■ PETR NEV·ÍMAL / PÒVOD A V¯VOJ TERAPEUTICK¯CH KOMUNIT PRO DROGOVù ZÁVISLÉ
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Současnou podobu našich terapeutických komunit pro drogově závislé tedy
vystihují pojmy jako profesionalismus, daný intenzivním vzděláváním personálu; pevná hierarchická struktura, jež umožňuje v jasně definovaných hranicích
účast demokratického způsobu vedení; vertikální uzavřenost systému (exuseři
se zásadně nestávají členy personálu v mateřském zařízení) a velká míra horizontální otevřenosti (spolupráce s rodinou, okolím, širší společností, provázanost následné péče); behaviorální metoda terapeutické komunity, která je otevřená široké škále užívaných terapeutických technik s jejich akcentem na psychodynamické pojetí atp.
Domnívám se, že z amerického modelu TK je přejato do českých terapeutických komunit jen málo, většina je ryze českého původu, event. vychází z evropského kontextu.
Světové trendy, jak byly vykresleny výše, jsou reflektovány i v našich podmínkách. Svědčí o tom např. téma Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci z r. 2001 „Klient v síti“ týkající se i horizontální otevřenosti léčebné péče.
Bohužel je nutno dodat, že české terapeutické komunity se přes svůj
nesporný přínos k léčbě drogově závislých stále potýkají se získáváním finančních prostředků. Každý rok jsou ohroženy na existenci v důsledku stávajícího
systému jednoletého financování. Pravidelně v prvním polovině roku během
čekání na slíbenou dotaci nemají často ani na financování základního provozu.
208 Tato situace je dlouhodobě neudržitelná a pokud nebude systémově řešena,
může vést k úpadku kvality péče a zvolnému přerodu našich profesionálních
komunit na více svépomocné (možná z prvního pohledu levnější) a méně efektivní zařízení.
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■ Ten, kdo měl někdy možnost setkat se blíže s terapeutickou komunitou, v níž se uživatelé drog se závislým chováním snaží změnit svůj dosavadní život, mi snad dá za pravdu, že terapeutická komunita je fascinující organismus, který se zcela vymyká běžně zavedeným představám
o léčbě. Ať už se odborníci z oboru nazývanému v českých zemích adiktologie dělí na zastánce konceptu závislosti na drogách jako nemoci, nebo vycházejí z konceptu závislosti jako naučeného chování, patrně se
v jednom bodě shodnou. A sice v tom, že při „léčbě“ uživatelů drog je
nezbytná jejich aktivní účast. A to je zřejmě jeden z hlavních znaků, jímž
se léčba závislého chování liší od léčby celé řady nemocí, v nichž je nemocný nebo klient odkázán do pasivní role pacienta.
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