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SOUHRN – VYBRANÉ TÉMA  
DROGY A OHROŽENÉ SKUPINY MLADÝCH LIDÍ 
  
 
Úvod 

„Vzhledem k tomu, že v EU je tém�� dva miliony problémových uživatel� drog, je nejvyšší �as zvýšit 
pov�domí ohrožených skupin, a to zejména mládeže, pokud jde o rizika, která s drogami souvisejí.“ 
místop�edseda Evropské komise Jacques Barrot, zá�í 2008 
 
V rámci sociální politiky v Evrop� jsou již dlouhou dobu stanovovány znevýhodn�né skupiny 
obyvatelstva, které vykazují potenciál pro sociální vylou�ení. Tyto „ohrožené skupiny“ jsou specifické 
skupiny v rámci širší populace, které mohou být náchyln�jší k �ad� problém�, po�ínaje špatným 
zdravotním stavem, užíváním návykových látek a špatnou skladbou stravy a kon�e nižším dosaženým 
vzd�láním. Skupiny mladých lidí, které byly ozna�eny jako ohrožené (jako p�íklad lze uvést d�ti 
v ústavní pé�i nebo mladé lidi bez domova), mohou být náchyln�jší k �asn�jšímu, �ast�jšímu nebo 
problémov�jšímu užívání drog. M�že u nich rovn�ž rychleji dojít k problémovému užívání drog. 
 
Stanovení ohrožených skupin se stává d�ležitým nástrojem pro vyty�ení sm�ru a zp�sob� realizace 
opat�ení protidrogové politiky zam��ených na ty skupiny nebo zem�pisné oblasti, kde se m�že 
problémové užívání drog rozvinout s v�tší pravd�podobností. Z hlediska struktury a hodnocení nabývají 
v Evrop� intervence zam��ené na ohrožené skupiny – ozna�ované jako „selektivní prevence“ – v rámci 
politiky v�tší viditelnosti i propracovanosti. 
 
Vybrané téma EMCDDA nazvané Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí zkoumá politiky a intervence 
ve t�iceti zemích (1) zam��ené na ohrožené skupiny lidí ve v�ku 15–24 let. Ohroženost je definována 
pomocí toho, zda má konkrétní skupina na základ� sociodemografického profilu a souvisejících 
rizikových faktor� vyšší sklon k užívání drog a k souvisejícím problém�m. V Evrop� se t�mto skupinám 
v�nuje zvláštní pozornost, pokud jde o opat�ení ve form� snížení poptávky po drogách. Vybrané téma 
vyjmenovává ohrožené skupiny, na které se zam��uje protidrogová politika ve sledovaných zemích, 
a jako p�íklad uvádí celou �adu program�, které nabízejí slibné výsledky a vzory správné praxe. 
 
Stanovení rizikových skupin: dochází k všeobecné shod� 
• Mezi �lenskými státy EU za�íná panovat všeobecná shoda ohledn� skupin mladých lidí, které jsou 

obzvlášt� ohrožené, pokud jde o užívání drog. Pat�í sem: mladí pachatelé, mladí lidé v ústavní 
pé�i, osoby, které p�ed�asn� ukon�ily školní docházku, studenti se sociálními nebo studijními 
problémy a mladí lidé, kte�í žijí ve znevýhodn�ných rodinách a/nebo �tvrtích, kde se koncentruje 
mnoho rizikových faktor� a problém� spojených s užíváním drog. Tyto skupiny se p�ekrývají 
a u osob, které spadají do n�kolika ohrožených skupin, m�že docházet ke kumulování ú�ink�. 

 
• Navzdory této všeobecné shod� stále neexistuje standardizovaná evropská definice ohroženosti. 

Faktory, v jejichž d�sledku je skupina „ohrožená“, se v jednotlivých �lenských státech liší. Nej�ast�ji 
se po�ty ohrožených mladých lidí, které uvád�jí �lenské státy, rozumí po�ty mladých lidí v ústavní 
pé�i a mladých pachatel�. Pouze n�kolik zemí provedlo odhad po�tu svých ohrožených mladých 
obyvatel z širší perspektivy. 

 
• Toto vybrané téma uvádí, jak sledované zem� zhodnotily poskytování intervencí ohroženým 

skupinám ve své zemi (poskytování v plném rozsahu, poskytování ve zna�ném rozsahu, omezené 
poskytování, žádné/z�ídkavé poskytování) stejn� jako jejich zohledn�ní v dokumentech vnitrostátní 
politiky (priorita, uvedení, neuvedení) a zp�sob poskytování intervencí (prost�ednictvím 
„docházkových“ služeb poskytovaných ú�ady nebo institucemi nebo prost�ednictvím aktivních 

                                                 
(1) 27 �lenských stát� Evropské unie plus Chorvatsko, Turecko a Norsko. 
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terénních program�, jejichž cílem je poskytování služeb doma nebo na ulici). Ohrožené skupiny, 
jichž se to týká, byly rozt�íd�ny takto: 
- Ohrožené skupiny s vazbami na instituce 

 Osoby, které p�ed�asn� ukon�ily školní docházku, a záškoláci, d�ti v ústavní pé�i a mladí 
pachatelé 

- Ohrožené skupiny obyvatel ve spole�nosti 
Ohrožené rodiny, mladí lidé bez domova, mladí lidé v chudinských �tvrtích a menšiny 

 
Teoretický základ: rozvoj „odolnosti“ mezi ohroženými skupinami 

• Programy selektivní prevence se snaží o rozvoj „odolnosti“ v��i užívání drog. Toho se dosahuje na 
t�ech úrovních: na úrovni jednotlivce (osobní zvládnutí situace), rodiny (p�ístupy rodi��) nebo 
spole�nosti (soudržnost a organizace).  

 
Právní p�edpisy a politika: propast mezi sliby a skute�ností? 

• T�ináct evropských zemí uvedlo, že má primární právní p�edpisy týkající se ohrožených skupin 
mladých lidí. Tyto zákony lze rozd�lit do dvou skupin: zákony definující ur�ité ohrožené skupiny 
a zákony o obecných nebo konkrétních opat�eních, která jsou na tyto skupiny zam��ena. 

 
• Od roku 2004 jsou ohrožené skupiny uvád�ny v rostoucím po�tu protidrogových politik jako priorita 

a v�tšina sledovaných zemí (16 až 22 zemí v závislosti na dot�ené skupin�) je též za�lenila do 
sociálních politik. Rostoucí míra poskytování intervencí ohroženým skupinám však není 
konzistentní a roste pouze v p�ípad� mladých lidí v ústavní pé�i a p�ist�hovalc�. Existuje tak 
o�ividný rozpor mezi politickou v�lí a praxí. 

 
Opat�ení: všeobecná shoda, ale jen málo spole�ných definic ve všech zemích 

• Školní pr�zkumy ukazují silnou vzájemnou vazbu mezi záškoláctvím a užíváním drog. Je však 
k dispozici jen málo informací o obsahu intervencí zam��ených na osoby, které p�ed�asn� ukon�ily 
školní docházku. N�které zem� uplat�ují alternativní osnovy pro p�sobení proti „únav� školou“, ale 
pouze t�i �lenské státy uvád�jí ve svých protidrogových preventivních strategiích specifické 
intervence v souvislosti se záškoláky užívajícími drogy.  

• Studie ukazují silnou vazbu mezi užíváním drog a ústavní pé�í. Deset zemí v�nuje ve svých 
politikách maximální pozornost d�tem v pé�i místních ú�ad�. Avšak odhady po�tu mladých lidí 
v ústavní pé�i nelze vzhledem k rozdílným definicím a opat�ením v jednotlivých sledovaných 
zemích srovnávat. 

 
• V p�ípad� mladých pachatel� uvád�jí tém�� všechny �lenské státy alternativy k uv�zn�ní nebo 

k trestním postih�m. Existují však d�ležité rozdíly v provád�ní t�chto alternativních opat�ení v praxi. 
 
• T�ináct zemí uvádí, že jejich prevence v rodinách je p�evážn� selektivní (tj. zam��uje se v�tšinou na 

ohrožené rodiny). Z t�iceti sledovaných zemí však pouze sedm uvádí poskytování intervencí 
v oblasti zneužívání látek v rodin� „v plném nebo zna�ném rozsahu“, p�t udává poskytování 
intervencí v oblasti „rodinných spor� a zanedbávání“, �ty�i v oblasti „sociálního znevýhodn�ní (nap�. 
nezam�stnanosti)“, problém� s trestní justicí nebo marginalizovaných rodin z �ad etnických menšin 
a t�i zem� v oblasti rodin, které se potýkají s problémy v oblasti duševního zdraví. 

 
• Bezdomovectví je spojeno s užíváním drog a v n�kterých studiích se na užívání návykových látek 

odkazuje jako na druhou nej�ast�jší p�í�inu ztráty st�echy nad hlavou. V�tšina evropských zemí 
uvádí vysokou míru problémového užívání látek mezi bezdomovci. Nej�ast�ji užívanou látkou je 
alkohol, ale b�žné je i užívání nezákonných drog, užívání více druh� drog soub�žn� a injek�ní 
užívání drog. Obzvlášt� ohroženou skupinou d�tí jsou d�ti, které ute�ou z domova, �ast�ji však 
z výchovného za�ízení, a následn� se stanou bezdomovci. 

 
• Neexistuje žádná spole�ná evropská definice „chudinských obytných �tvrtí“ a orientace na 

ohrožené mladé lidi ve znevýhodn�ných �tvrtích je uvád�na jako hlavní úkol selektivní protidrogové 
prevence. Mladým lidem v chudinských �tvrtích však v�nuje maximální pozornost sedm zemí 
(p�ipisují jim prioritu nebo je uvád�jí v politikách a provád�jí intervence v plném nebo ve zna�ném 
rozsahu). V celé Evrop� se takové �tvrti koncentrují p�edevším v m�stských oblastech, �asto 
v konkrétních obytných blocích, které obývají nízkop�íjmové skupiny obyvatelstva. 
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• Stejn� tak neexistuje spole�ná evropská definice etnických skupin nebo p�ist�hovalc� a jednotlivé 

evropské zem� definují tyto skupiny rozdíln�. Pokud jde o užívání drog, zdá se, že etnicita je vcelku 
ochranným faktorem, jelikož v porovnání s b�žnou populací se mezi n�kterými p�ist�hovaleckými 
a etnickými skupinami objevuje nižší míra užívání návykových látek. Situace se však m�ní 
v závislosti na zemi a na dané etnické skupin�. 

 
Záv�ry 

• Mezi n�kterými rizikovými a ochrannými faktory a problémovým užíváním drog mezi mladými lidmi 
nemusí být nezbytn� p�í�inná souvislost. Stanovení ohrožených skupin mladých lidí neznamená, že 
jsou nekompromisn� p�edur�eni k užívání drog, ale spíše poskytuje d�ležitou informaci, z níž 
mohou politiky a intervence vycházet. 

 
• Sledování ohrožených skupin v Evrop� se v sou�asné dob� provádí pravideln�. Odborníci nebo 

skupiny odborník� ze t�iceti sledovaných zemí p�edkládají EMCDDA hodnocení ve strukturovaných 
dotaznících. V sou�asné dob� se ve sledovaných zemích intervence u ohrožených skupin sledují 
na t�ech úrovních, p�i�emž se vychází: i) z politického významu, nap�íklad uvedení ohrožených 
skupin v dokumentech vnitrostátní protidrogové politiky, ii) ze zpráv o rozsahu poskytování 
intervencí a iii) ze zp�sobu poskytování intervencí. Zem� v sou�asné dob� p�edkládají na t�chto 
t�ech úrovních hodnocení kvality. Nejsou však ješt� systematicky sledovány informace o pokrytí, 
vhodnosti a obsahu intervencí. N�které popisy konkrétních projekt� jsou nyní k dispozici v databázi 
EDDRA EMCDDA (2) a mohou nabídnout slibné vzory pro budoucí opat�ení. 

 
• I když v�tšina zemí nabízí soubor služeb, jsou p�ed terénní prací, která se aktivn� zam��uje na 

ohrožené mladé lidi na ulici nebo v jejich domovech, up�ednost�ovány („docházkové“) služby 
poskytované ú�ady. P�etrvává zejména nedostatek intervencí v��i obtížn� dosažitelným skupinám. 
Intervence ve sledovaných zemích mají také hlavn� tendenci soust�edit se na poskytování 
informací, postrádají hodnocení a mohou t�žit z rozsáhlejšího využívání stávajících teorií prevence 
týkajících se rozvoje odolnosti. Z n�kterých údaj� vyplývá, že intervence by se m�ly místo �ešení 
samotného užívání drog zabývat spíše prostými faktory ohroženosti problémy s drogami. Zam��ení 
na tyto faktory ohroženosti, které jsou rozší�en�jší v cílových skupinách, by mohlo zahrnovat 
zlepšení studijních výsledk�, vazby na školy, efektivní p�ístup rodi�� a mechanismy pro zvládnutí 
situace. 

 
• T�i roky po poslední zpráv� EMCDDA o ohrožených skupinách p�etrvává nedostatek rozsáhlých 

vnitrostátních a mezinárodních studií, jejichž cílem by bylo hodnocení ú�innosti preventivních 
opat�ení zam��ených na ohrožené skupiny a které by umožnily vznik srovnatelných soubor� údaj�. 
V �lenských státech celkov� existuje nedostatek srovnávacího výzkumu v oblasti faktor� 
ohroženosti a ohrožených skupin. Výzkum v oblasti ohrožených skupin musí být kvalitativní, aby 
úzce souvisel se situací na místní/vnitrostátní úrovni, i kvantitativní, aby byl srovnatelný v rámci 
Evropy. Jeden z problém� souvisejících s výzkumem však spo�ívá v tom, že užívání návykových 
látek v t�chto skupinách je �asto zna�n� dáno konkrétním prost�edím.  

 
• Stanovení ohrožených skupin a orientace na n� v rámci selektivní prevence m�že hrát rozhodující 

roli v opat�eních zam��ených na užívání drog. To platí zejména pro ty skupiny, které skute�nost, že 
užívají drogy, nemusí vnímat jako problém. Z tohoto vybraného tématu vyplývá, že je zapot�ebí 
najít ú�inn�jší cesty, jak navázat kontakt s ohroženými mladými lidmi a jak je zapojit do intervencí, 
a to zp�sobem, který odráží jejich konkrétní sociodemografickou situaci. 

 
 
Jako vybraná témata vycházejí každoro�n� t�i tematicky zam��ené podrobné p�ehledy. Tato vybraná 
témata jsou založena na informacích, které Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou 
závislost (EMCDDA) poskytují ve svých národních výro�ních zprávách �lenské státy EU, kandidátské 
zem� a Norsko (podílí se na �innosti EMCDDA od roku 2001).  
 
Všechna vybraná témata (v angli�tin�) a jejich souhrny (ve 23 jazycích) jsou k dispozici na 
internetové stránce EMCDDA: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

                                                 
(2) http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice 


