
MACONDO, DOBRUŠKA, BROUMOV, KOPIDLNO…. 



Vztahová síť jako kontext života uživatelů drog na malém městě

„Peklo jsou ti druzí, ale právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou 
ti druzí, zkrátka, všechno přichází k člověku jenom od druhých, 
od lidí.“

J.P. Sartre 



Antropologická optika

• Zaměření na jedince v kontextu sociálních vztahů
• Emická perspektiva x etická perspektiva
• Malé město jako specifická kultura – poznat a zacílit 

intervence



CO JE MALÉ MĚSTO?

https://www.youtube.com/watch?v=yFMaEIHIrGw



CO JE MALÉ MĚSTO

• 2- ? tis. obyvatel
• Vysoká míra sociální kontroly
• Nízká míra anonymity
• Jiná míra dostupnosti služeb a zboží než ve

„velkém městě“
• Specifický systém sociálních vazeb, osobitá

kultura
• Vzájemná propojenost více rolí
• Role jsou intenzivněji prožívány
• Silnější vztah k lokalitě
• Vyšší míra participace na fungování života

komunity



MĚSTSKÁ SCÉNA 
Osoby bez přístřeší
Pouliční pijáci
Místní podivíni
Trafikant
Hospody a herny
Neorganizovaná mládež
Uživatelé návykových látek
Streetworker
Prodavač rychlého občerstvení
…



Kdo je obyvatel malého města:
• Soused

• Bratr

• Otec 

• Automechanik

• Vařič

• DJ 

• Milenec tety

• Učitelka ze ZŠ

• Spolužák

• Kolega z fabriky

• Kdysi největší pankáč…

• Hospodský

• Bratranec



https://www.youtube.com/watch?v=U0qBi1ptPhQ



INSTITUCE A SOCIÁLNÍ SÍŤ – analýza 
zaint.subjektů

• Městský Úřad
• Městská Policie
• Policie ČR
• Nemocnice
• OSPOD
• Sociální pracovník na obci 
• Sociální služby 
• Lékárny
• Psychiatrické ambulance
• NZDM
• Služby komunitní psychiatrie



Co zvážit při terénní práci
• Větší nárok na anonymitu
• Větší potenciál komunitní práce
• Vyšší míra diskrétnosti scén – význam

depistáže, model svip, nutnost asertivity a
kreativity při depistáži,

• Streetworker spíš jako family frost než součást
UD scény

• Atomizace skupin vs vrstevnické skupiny,



METODY TERÉNNÍ PRÁCE NA MALÉM MĚSTĚ

Nezúčastněný monitoring
Oslovování
SVIP
Kontaktní práce
Práce v hospodách a hernách
Práce na bytech
Spolupráce s lékárnami



Městský UD vs UD z „venkova“

• Nezaměstnanost: 60% HK vs 31% venkov
• Život na ulici 30% vs 2% venkov
• Primární droga opiáty 26% vs 7% venkov
• Průměrný věk 36 HK vs 30 venkov
• Poradenství podíl 9% klientů HK vs 27% venkov
• Soc. práce podíl 47% HK vs 27% venkov



NOVÉ VÝZVY
Úbytek lidí ve veřejných prostorech
Sociální sítě



Děkujeme za pozornost


