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1. Úvod 

 
Ještě než začneme, chtěli bychom vám říct informaci, kterou už ale možná víte.  
 
Dříve jsme se v našich dětských letech moc neučili společenské toleranci k lidem 
odlišným. Dnes je situace lepší, protože hodně rodičů svým dětem vysvětluje, jak 
funguje naše společnost, jakými pravidly se řídí a školní výchova je taktéž 
otevřenější a toto téma se stává průřezovým tématem napříč všem předmětům. 
Naše děti se tak učí respektu k odlišnostem vyplývajícím z jiných kulturních kořenů a 
také lidé s odlišnostmi se pokoušejí zařadit do společnosti, která je obklopuje a ve 
které se rozhodli žít. 
 
Vaše děti se tyto věci ve škole učí – dostávají k tomu materiály a vedou hovory 
s učiteli na toto téma, přesto ale neváhejte a povídejte si s nimi, neboť výchova 
k respektu začíná především doma… 
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2. Zvládání b ěžné denní sebeobsluhy 

2.1 Hygiena 

2.1.1 Význam hygieny – odpov ědi na otázku, pro č bych to m ěl dělat? 
 
Dodržování hygienických pravidel slouží k: 

• udržení dobrého tělesného i duševního zdraví 
• posílení pocitu pohodlí při sociálním kontaktu s druhými 
• tomu, aby člověk nezlenivěl, posiluje se vůle 
• zlepšení životních podmínek ostatních členů rodiny 
• vytvoření pozitivních návyků u ostatních členů rodiny (hlavně děti) 
• zvýšení sebevědomí podpořené osoby 
 

2.1.2 Péče o zuby 
 
Co je k tomu pot řeba: 
Zubní kartáček s malou hlavou a rovnými měkkými vlákny, zubní pasta, dentální nit 
nebo párátko na mezizubní prostory a ústní voda. 
 
Péče:  
Čištění 2x denně – ráno před jídlem, večer aspoň 30 minut po jídle, aby se 
nepoškodila změklá sklovina od jídla.  
 
Technika čištění: 
První krok k zachování zdravých zubů a dásní je řádné čištění zubů. Aby mělo ten 
správný efekt, mělo by trvat minimálně 2 minuty a měla by se při něm použít 
správná doporučená technika. Každou partii ústní dutiny (nahoře vpravo a vlevo, 
dole napravo a nalevo) byste si měli čistit 30 sekund. Nezáleží přitom, jestli 
používáte běžný zubní kartáček nebo elektrický zubní kartáček. 
 
Jaký je nejlepší zp ůsob pro čištění zubů? 
Nejčastěji doporučovanou metodu s použitím běžného zubního kartáčku: 
Krok 1: 

 Při čištění vnějších plošek zubů přiložte zubní kartáček pod 
úhlem 45 stupňů směrem k linii dásní. 

 Pomocí jemných krátkých tahů pohybujte kartáčkem 
dozadu a dopředu proti zubům a dásním. 

 
Krok 2: 

 Stejný pohyb použijte pro vyčištění kousacích a vnitřních 
plošek zubů. 

 
Krok 3: 

 Nezapomeňte si vyčistit prostor podél linie dásní. Také dejte 
pozor, abyste nezapomněli na nejzadnější stoličky. 
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 Vyčistěte si také jazyk. Udržíte si tak svěží dech. 
 
Používání dentální nit ě nebo mezizubního párátka  
Nejběžnější příčinou vzniku zubního kazu je zubní kámen, který se tvoří na krčku 
zubu kolem dásní. Pravidelným používáním zubní nitě nebo mezizubního párátka se 
sníží riziko jeho vzniku. Po vyčištění mezizubních prostor, stačí vypláchnout malým 
množstvím ústní vody, tu stačí podržet v ústech 10 sekund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preventivní kontrola u lékaře – 1 – 2x za rok.  
 
 
2.1.3 Péče o vlasy 
 
Jak často se mají mýt vlasy?  
To je individuální. Někomu to vyhovuje denně, někomu za týden. Každému člověku 
se vlasy jinak mastí a každý pracuje v jiném prostředí.  
 
Jak správn ě mýt vlasy?  
Nejlépe 2x šamponem a pak použít kondicionér. Vlasy se mastí se proto, že mnoho 
lidí používá kondicionér ve velkém množství, na ruku dát množství o velikosti 
„lískového oříšku“. 
 
Jak ru čníkem vysušit vlasy?  
Z vlasů přebytečnou vodu vymačkáme ručníkem, potom, pokud nebudete vlasy 
ihned upravovat, tak udělat z ručníku tzv. turban (vlasy v něm zbytečně nestahovat). 
 
Jak vlasy dosušit?  
Nechat vlasy proschnout při pokojové teplotě úplně do sucha, jenže to může trvat i 
pár hodin. Pak se nabízí další možnost a to použít fén. Tady platí jedno pravidlo: při 
vysoušení vždy směřujte fénem od shora dolů. Opačným způsobem by se 
neuhladily šupinky kutikuly na vlase a místo krásných lesklých vlasů by se vlasy 
změnily "ohořelou lví hřívu“. 

 
Pár doporu čení na konec  

• Nechodit spát s mokrou hlavou – vlasy se mění v hřívu. 
• Neumývat si vlasy těsně před odchodem do mrazivého počasí. Pokožka hlavy 

se důkladně nevysuší a pak vám vlivem mrazu může doslova popraskat. 
• Kondicionér zabraňuje vzniku lupů. 
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• Používání sponek na stejném místě vede ke každodennímu vytrhávání vlasů 
a po určité době i k plešatosti.  

 

2.1.4 Problém vší 
 

Veš dětská 
Je to bezkřídlý parazitický hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, bez ohledu na 
jejich věk. Živí se sáním krve svého hostitele, jinou potravu ani tekutiny nemůže 
přijímat. Není přenosná na zvířata. Není přenašečem infekčních ani jiných vážných 
onemocnění.  Její přítomnost je vnímána jako nadměrné svědění hlavy. Škrábání 
může vést ke vzniku různě silných zánětů pokožky hlavy. 
 
Jak poznáme zavšivení? 
Poznat zavšivení je celkem snadné, upozorní nás svědění kůže hlavy, které nutí děti 
ke škrábání. Prohlídkou hlavy můžeme pouhým okem nalézt stříbřitě bílá vajíčka 
přilepená na vlasech, kterých je nejvíce za ušima a v zátylí. Na rozdíl od lupů nejdou 
snadno vyčesat hřebenem. Ve vlasech je možné vidět i živé lezoucí vši. 
 
Jak se veš d ětská p řenáší? 
Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu 
dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také 
půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod. 
 
Jak postupovat p ři výskytu vši d ětské v kolektivu? 
Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z 
vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad 
umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k 
podložce. Vyčesáváme 3-5 minut. 
Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné 
z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo nechat 
vlasy s hnidami odrůst. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm. 
O vhodném prostředku k likvidaci vší je možné se poradit v lékárně, kde jsou volně 
prodejné. Při jejich použití je nutné řídit se návodem výrobce a předejít tak 
případným zdravotním rizikům. 
Odvšivovacím přípravkem je třeba ošetřit také hřebeny a kartáče, textilie vyprat a 
vyžehlit. 
Je nezbytné odvšivit všechny členy rodiny, aby se v domácnosti vši již nevyskytly. 
 
Jaká preventivní opat ření je nutno provád ět? 
Rodiče by měli dětem prohlížet hlavu. Důkladná prohlídka by měla následovat vždy 
po návratu dítěte z kolektivního pobytu, ať už letního či zimního. 
Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z 
výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Učitel pak na základě tohoto upozornění 
informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti 
dalšímu šíření vší. 
V lékárně je možné zakoupit jediný p řírodní šampón s preventivním ú činkem  – 
PediakidBalépou , vhodný pro děti i dospělé. 



 7 

2.1.5 Mytí rukou 
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2.1.6 Mytí těla  
 
Jak často a dlouho? 
Je vhodné se mýt každý den alespoň jednou, když se potíme, tak i častěji. Stačí 5 
minut denně – namočit, namydlit a spláchnout. 
 
Sprcha nebo vana? 
Sprchování je vhodnější – spotřebuje se míň vody a je zdravější. 
 
Jaké p řípravky používat? 
Používání mycích prostředků, mýdel, šamponů a sprchových gelů znamená silné 
vysušování kůže. Navíc tyto prostředky porušují ochranný film kůže, což vede k 
dráždění kůže, k ničení důležitých mikroorganismů, které na kůži žijí a chrání naše 
tělo. Proto je vhodné používat spíše mýdla a gely určené na osobní hygienu         
s pH 5,5.  
 
Intimní hygiena 
Pro ženy platí, že jestliže mají problémy s gynekologickými a močovými cestami, 
pak je skutečně vhodné se omývat pouze vodou, a 1x za den použít přípravek na 
intimní partie s obsahem kyseliny mléčné. Běžné mýdlo může vyvolat mykotický 
zánět a narušuje přirozené prostředí v intimních partiích, podobně jako veškeré 
výplachy. Zvýšenou pozornost intimní hygieně věnují ženy v období nemoci, při 
menstruačním cyklu a po porodu.  
Při cestování mohou ženy používat intimní vlhčené ubrousky, nesmí nahradit ale 
běžnou hygienu.  
 
Hygiena oblékání 
Prádlo, které si oblékáme, má být čisté – spodní prádlo měníme každý den                
(v případě potřeby i vícekrát denně), stejně jako zpocené oblečení. Prádlo je nutné 
prát, používají se různé prací prostředky na očištění a také aviváže na změkčení. Je 
nutné dbát na to, abychom používali takový prostředek, který nedráždí a 
nepoškozuje naší kůži. 
Používání špinavého oblečení a prádla je společensky nežádoucí, oblečení může 
zapáchat a to je lidem v okolí nepříjemné. Zpocené a špinavé prádlo může být 
nositelem plísní a mikrobů, protože s potem odchází z pokožky i tuk, který podléhá 
rozkladu bakterií.  
 
Používání toalety 
Mytí rukou je třeba před i po použití toalety. Před použitím toalety by mohlo být 
nutné si ruce umýt, protože během každodenních povinností se na rukách usazují 
různé bakterie a patogeny, které se tak mohou dostat na intimní části těla a mohou 
tím pádem způsobit nemoci. 
K očistě po použití toalety užíváme toaletní papír, který můžeme spláchnout. 
Vlhčené ubrousky se vhazují do odpadkového koše stejně jako vložky či tampony, 
protože nebývají splachovací a ucpaly by toaletu.  
Po použití WC spláchneme, popřípadě je-li to nutné, očistíme. Poté omyjeme ruce 
mýdlem a vysušíme ručníkem nebo papírovým ručníkem, naprosto nevhodné je 
používání elektronických vysoušečů, jsou plné bakterií. 
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2.2 Stravovací návyky 

Obecné zásady dobrých stravovacích návyků 
• snížit požívání tuků, zejména živočišných 
• více požívat rostlinné oleje bez tepelné úpravy (např. jako zálivky na saláty)  
• zvýšit konzumaci zeleniny v syrovém a neupraveném stavu  
• méně požívat tmavá masa, zvýšit konzumaci ryb a rybích výrobků 
• častěji zařazovat do jídelního lístku mléčné výrobky se sníženým podílem 

tuku  
• méně požívat bílé pečivo, ve zvýšené míře podávat celozrnné výrobky 
• omezit požívání vajec a vnitřností 
• pokrmy méně solit, totéž platí o používání cukru 
• moučníky nahrazovat ovocem 
• neopomínat mléčné výrobky jak v jídelníčku pro děti, tak pro dospělé 

 Možný zdravý jídelní ček 
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Složení správného pom ěru potravin a jejich konzumace  
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3. Sociální návyky  

3.1 Etiketa 

Souhrn pravidel žádoucího společenského chování, zpříjemňuje kontakt s druhými 
lidmi a také je součástí běžných společenských zvyklostí. Dodržováním etikety dává 
člověk najevo respekt k druhým lidem, je zjevné, že ví, co se sluší a zároveň brání 
vzniku nežádoucí důvěrnosti. 
 
3.1.1 Oblasti základní etikety 
 
Držení těla a gesta 
 
Přednosti správného držení t ěla 
Zeštíhlení postavy, především v případě vyklenutého břicha, dodávání sebejistoty, 
lepšení dýchání, zažívání a prevence obtíží se zády a šíjí. 
 
Jak na to? 
Trénink před zrcadlem – viz obrázek vestoje a vsedě: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozdravy při setkání a loučení 
V pravidlech společenského chování platí zásady při zdravení – že nížeji 
společensky postavený člověk zdraví první výše společensky postaveného. Na 
vrcholu společenské pyramidy jsou – nadřízení, ženy a starší lidé.  
 První zdraví při setkání: 

• muž → ženu 
• společensky méně významný → společensky významnějšího 
• podřízený → nadřízeného 
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• vstupující do místnosti → všechny ostatní 
• jednotlivec → skupinu 
• dívky a mladé ženy → výrazně staršího muže 
• mladší → staršího 

První se loučí: 

• starší → s mladším 
• žena → s mužem 
• společensky významnější → se společensky méně významným 
• nadřízený →  s podřízeným 
• odcházející z místnosti → všechny ostatní 

 
Největším projevem nevychovanosti je pozdrav neop ětovat. 
 
Chování při jídle 

Přípitek  - sklenici držíme za stopku a při ťuknutí se díváme do očí. Ťukáme s 
vínem a sektem. Sklenku s koktejlem pivem nebo tvrdým alkoholem pouze 
pozvedneme. 
Látkový ubrousek  - nikdy nedáváme za pásek nebo za límeček pod krk. 
Pokládáme jej na klín, kde zůstane po celou dobu jídla. Pouze si jím vždy před 
napitím a po jídle otřeme ústa. Po skončení stolování jej volně položíme na stůl. 
Papírový ubrousek naopak na klín neklademe a po jídle jej zmačkáme a dáme na 
talíř.  
Příbor  - se drží tak, že jej svíráme rukou v horních dvou třetinách rukojeti?. 
Vidličku i nůž uchopíme jako tužku. Zápěstí by se nemělo dotýkat stolu. Hlavu 
neskláníme příliš k talíři. 
Chleba  - neukusujeme, ale vždy ulamujeme sousta. Pokud jíme jídlo, které 
nevyžaduje použití nože, ale pouze vidličku, můžeme si chlebem na vidličku 
pomáhat.  
Párátko  - ve vybrané společnosti u stolu nepoužíváme. Mezi známými opatrně 
ano, ale vždy si ústa zakryjeme dlaní. 
Studený bufet  - měli bychom se nechat obsloužit personálem, který se u daného 
pokrmu nachází, v případě že tam obsluha není, tak na talíř bychom si měli 
naložit s rozumem. Není zakázáno jít si přidat, ale hloupě vypadá, když se na 
vašem talíři nenachází vzhledný a chutný předkrm, ale hromada jídla. Rovněž 
nenakládáme na talíř zároveň předkrm a hlavní chod nebo maso a rybu a 
především ne se sladkostmi. Pokud si půjdete naložit víckrát, vždy si vezměte 
nový talířek a nový příbor.  
 
Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme:  
• Odkládat použitý příbor vedle talíře na ubrus. 
• Začít jíst, pokud ostatní ještě nemají jídlo před sebou. 
• Olizovat nůž a dávat si ho do úst vůbec. 
• Pít tak, že na skleničce zůstanou otisky rtěnky nebo zbytky jídla. 
• Opírat se lokty o stůl, případně si opřít bradu o dlaň. 
• Foukat pokrmy pro ochlazení nebo čichat do nich. 
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• Mluvit nahlas s plnými ústy. 
• Kouřit mezi jídly. 

 
Oblast tykání 
Tykání nabízí vždy – starší mladšímu, nadřízený podřízenému a žena muži. 
 
Pravidla telefonování 

� Dbáme na vhodnost doby pro telefonování. 

� Pokud telefonujeme déle, zeptáme se, zda nevyrušujeme.  

� Zvonění je nejlepší tzv. diskrétní  - při pohybování se na veřejnosti a ve 
veřejných dopravních prostředcích. 

� Mobilní telefon - nepoužívat v divadle, u lékaře, letadle, konferenci a při 
společenských událostech. 

� Telefonovat diskrétně a ohleduplně k lidem v okolí. 

 

3.2 Zlozvyky 

Zlozvyky komplikují společenský i soukromý život a některé významné zatěžují 
finanční rozpočet. Zlozvyk je negativní naučené chování, které snižuje úzkost u 
člověka. Zlozvyk člověk často provádí neuvědomovaně. 
 
Boj se zlozvykem 
1. uvědomění existence zlozvyku – většinou nás na něj upozorní okolí, zlozvyk je 
těžké si uvědomit, protože k člověku tzv.“přiroste“ 
2. snaha udělat změnu – zvážit především výhody toho, že se zlozvyku zbavíme 
– např. ušetření peněz, lepší dojem… 
3. odměňování se – za dosažené úspěchy se odměňte něčím, co vás potěší 
4. nahrazení – nahrazení zlozvyku něčím jiným, co je prospěšné, nebo alespoň, 
co neškodí – např. čtení na zastávce místo cigarety… 
5. myslet na to, že ke zlozvyku se člověk rozhodne sám, a tak si vždy může 
vybrat, zda chce pro sebe udělat něco? dobrého, co mu umožňuje se trvale cítit 
dobře, nebo špatné rozhodnutí? 
 
Nejčastější zlozvyky 
Přejídání, kouření cigaret, pití alkoholu, kousání nehtů aj… 
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4. Péče o své okolí  

 
Možné příčiny problémů s bydlením: 

• Porušení závazků za strany pronajímatele nebo nájemce. 
• Nezákonné praktiky – zadržování informací, nedoručování obsílek, výměna 

bydlení na „dobré slovo“a následné vystěhovaní. 
• Neplatičství ze strany nájemce – může mít různé důvody, nejčastěji se jedná 

o tyto příčiny: 
a) přestože rodina platila, v ročním vyúčtování obdrží vysoké nedoplatky za 
vodu, elektřinu… 
b) mimořádné výdaje – pohřeb, svatba, nemoc… 
c) exekuce a dluhová past 
d) neschopnost hospodařit s výdělkem 
e) závislosti 
f) ztráta nároku na sociální dávky (např. kvůli občanství) 
g) vyřazení z evidence úřadu práce 

 

4.1 Péče o domácnost – úklid a údržba 

Schéma k údržb ě domácnosti  -   slouží jako opora při budování hygienických 
návyků, schéma mohou vypracovat podpořené osoby s mentorem v domácnosti na 
základě jejich možností a schopností. 
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4.2 Soužití se sousedy 

Jaké chování nejvíce p řispívá k nep říznivým sousedským vztah ům? 
Nejvíce obtěžující je neúnosná míra hluku, neplnění si povinností a dělání 
nepořádku. Problematiku sousedského soužití řeší Zákon č. 200/1990 Sb., O 
přestupcích, který určuje, jaké chování je považováno za přestupek. 
 

Odst. 1 P řestupku se dopustí ten, kdo: 

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, 

b) poruší noční klid, 

c) vzbudí veřejné pohoršení, 

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 

zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství, 

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, 

zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, 

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných 

tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k 

rekreaci nebo turistice, 

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt 

nebo veřejně prospěšné zařízení, 

h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo 

vyhrazená místa. 

 

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000  Kč, za 

přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 K č, za přestupek podle 

odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 K č a za přestupek podle odstavce 1 

písm. g) a h) pokutu do 50 000 K č. 
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4.3 Ekonomické a ekologické bydlení 

 
Tabulka na sestavení ekonomického rozpo čtu rodiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologické tipy do domácnosti 
Používání ekologických žárovek, vypínání spotřebičů, úsporné splachovadlo, 
používání recyklovaného papíru, používání dobíjecích baterií, užívání myčky nádobí, 
upřednostnění USB před CD a DVD, třídění odpadů, používání látkové nákupní 
tašky, požívání úsporných spotřebičů, sprchování, oboustranné tisknutí, 
upřednostnění MHD. 
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5.  Rizika užívání návykových a škodlivých látek  

Co jsou návykové látky? 
Návykové látky jsou veškeré látky (zejména omamné a psychotropní), které jsou 
schopné nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, jeho chování, ovládací nebo 
rozpoznávací schopnosti. Patří sem tedy i alkohol nebo tabák. Co je považováno za 
omamné a psychotropní látky, jedy a látky podléhající zvláštnímu způsobu 
zacházení, které není možné běžně připravit, koupit nebo vlastnit, stanoví ve svých 
přílohách zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. 
 
Příznaky zneužívání návykových látek  
První příznaky, které nás mohou upozornit na nějaké změny: 

• náhlé výkyvy a změny nálady bez zřejmého důvodu,  
• zhoršená schopnost soustředění, roztěkanost,  
• náhlé nebo i plíživé zhoršení prospěchu ve škole,  
• agresivní sklony, nervozita, podrážděnost, uzavřenost, 
• únava, vyčerpanost, spavost,  
• snížená, nebo naopak zvýšená chuť k jídlu, změna stravovacích návyků,  
• ztráta zájmů,  
• lhaní, vymýšlení si,  
• změna přátel,  
• ztráty peněz a cenných předmětů, drobné krádeže v domácnosti.  

Důsledky užívání návykových látek 
• Neúspěch ve škole nebo profesním životě. 
• Rozpad osobního života. 
• Změny nálad, nevyrovnanost, deprese, sklony k násilí. 
• Onemocnění a poškození orgánů – poškození dýchacích cest, imunitního 

systému, získání AIDS nebo viru HIV, získání žloutenky, záněty spojivek, 
poškození srdce, jater a ledvin, onemocnění kůže. 

• Smrt předávkováním, smrt poškozením organismu. 

 
Kam se obrátit o pomoc? 
 
K- centra – kontaktní a poradenská centra, nízkoprahové zařízení, kam může přijít 
každý, zde se vyměňují stříkačky a jehly a poskytují informace o možnostech méně 
rizikového užívání. Nabízejí různé služby spojené s vydáváním oblečení, jídla apod. 
Poradenské služby již nejsou anonymní, zprostředkovávají léčbu. 
 
Terénní služby  – výměnný program jehel a stříkaček, poskytování informací o 
rizicích spjatých s užíváním a kombinováním drog. 
 
Ambulantní pé če – docházení se do zařízení, kde odborní terapeuti poskytují 
službu uživateli, je vhodná pro uživatele drog s dobrým rodinným zázemím, trvá 
obvykle 2-3 dny v týdnu po dobu 3 měsíců. 
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Denní stacioná ře – poskytují léčbu přes den, od ranních do odpoledních hodin, 
součástí je skupinová terapie.  
 
Akutní l ůžková pé če – poskytovaná při jednotkách intenzivní péče v případě 
předávkování. U psychotických stavů jsou poskytována lůžka v psychiatrických 
léčebnách. 
 
Detoxika ční jednotky  - detoxikace probíhá v detoxikačních jednotkách nebo 
centrech. V případě využití léků jsou předepisovány léky s podobným účinkem, jaký 
má droga, což umožní vyhnout se abstinenčním příznakům. 
 
Ústavní lé čba a terapeutické komunity  – vyjímají uživatele z běžného prostředí, 
kde není schopen abstinovat. Léčba trvá od 2 do 6 měsíců ve speciálních 
zařízeních. 
 
Následná pé če – programy následné péče umožňují realizovat doléčovací 
programy hlavně řešící obtíže, které nebyly odkryty při léčbě. Pomáhají při 
začleňování uživatele do běžného života. 
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6. Osobní, pracovní a sociální zodpov ědnost - vztah 
k povinnostem 

6.1 Zaměstnání 

6.1.1 Možné p říčiny problém ů se zaměstnáním 

• nízká vzdělanost 
• nízké sociální kompetence – problém s orientací na trhu práce 
• absence pracovních návyků 
• špatný zdravotní stav 
• „syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti“ 
• demotivující systém dávek 
• práce „načerno“ 
• malá možnost dojezdu nebo stěhování za prací 
• diskriminace 

 
6.1.2 Pracovní návyky 
 
Nácvik odstran ění nežádoucího návyku a jeho nahrazení návykem žádo ucím 
„Pracovat na více změnách najednou je možné pouze v případě, že se jedná o 
jednoduché změny…“ v případě práce s lidmi, kteří dlouho nepracovali, je dobré 
zvolit drobné krůčky. 
 
Kterými návyky za čít? 
Nejdříve vyberte návyk, ze kterého lze získat největší užitek, nebo je nejsnadnější. 
Dá zažít úspěch, což je důležité pro další motivaci. Při změně návyků myslet na to, 
že jednotlivé změny mají na sebe navazovat. 
 
Co je t řeba udělat pro úsp ěšné zavedení nových návyk ů? 

• najít správnou motivaci 

• udělat si plán 

• udržet koncentraci 

• měnit návyky jeden po druhém 

• netrápit se selháním a dále bojovat 

TIP 
Zavádějte nanejvýš 2-3 návyky najednou. Nové návyky trénu jte po dobu 1 
měsíce. 
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Postup pro zm ěnu návyk ů 

1. IDENTIFIKACE ŠPATNÉHO NÁVYKU 
2. NALEZENÍ VHODNÉ NÁHRADY 
3. VYTVOŘENÍ ZÁVAZKU 
4. PRAVIDELNÝ TRÉNINK 
5. DOSTATEČNÁ MOTIVACE 
6. PROVÁDĚNÍ ZÁZNAMŮ 
7. ZAJIŠTĚNÍ PODPORY 
8. ODMĚŇOVÁNÍ 
9. SOUSTŘEDĚNÍ 
10. POZITIVNÍ MYŠLENÍ 

 

ad 1. Identifikace špatného návyku 

• špatný návyk sami odhalíte a uvědomíte si ho 
• na špatné návyky vás upozorní ostatní 
• důležité je uvědomit si, co zlozvyk spouští a jak se projevuje 

ad 2. Nalezení vhodné náhrady 

Přemýšlejte o vhodné a perspektivní alternativě špatného návyku. Zlozvyk zanechá 
volné místo a to je třeba nahradit.  Zvolte si reálné cíle. Představujte si nový návyk a 
vytvořte si konkrétní postup, jak ho budete naplňovat: jednotlivé reálné kroky, 
způsoby, přiřazení termínů, časů, odměn. 

ad 3. Vytvo ření závazku 

• vytvořte si závazek, slibte si to 
• závazek zveřejněte, řekněte o něm přátelům, 
• zajistíte si tak pozitivní tlak zvenčí 

ad 4. Pravidelný trénink 

• mnohokrát pravidelně opakované chování přináší nový návyk 
• myslete na návyk každý den 
• trénujte návyk každý den 

ad 5. Dostate čná motivace 

Sepište si:  

• co nejvíce důvodů pro zavedení nového návyku 
• co zavedením návyku získáte 
• co vám hrozí, pokud nový návyk nezavedete 
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ad 6. Provád ění záznamů 

Veďte si denní záznamy, stačí jen zelená fajfka nebo červený křížek do kalendáře. 
Poznačte si: 

• každé splnění, každé užití nového návyku 
• kdy šlo všechno, jak nejlépe mohlo 
• kdy se něco nepovedlo 

ad 7. Zajišt ění podpory 

Ve dvou se to táhne lépe, ve dvou se to dělá lépe. 

• zkuste najít někoho, kdo se snaží o stejnou nebo podobnou věc 
• udělejte si připomínátka všude, kde můžete, na ploše počítače, na skříni, na 

ledničce 
• nalepte si lepítka s heslem návyku všude, kde to jde a kde je budete mít na 

očích 

ad 8. Odm ěňování 

Odměňujte se. První týden každý den, potom na konci každého týdne. Speciální 
odměnu si vymyslete na konec měsíce, kdy se podaří zavést nový návyk do 
podvědomí. Zasloužíte si to. Každou dobrou práci je třeba vždy odměnit. 

ad 9. Soust ředění 

Na zavedení nového návyku je nutné se plně soustředit. Proto je lepší zavádět jen 
jeden návyk, soustředit pozornost na něj a netříštit ji snahou zvládnout jich více 
najednou. Právě toto je důvodem častých neúspěchů. 

ad 10. Pozitivní myšlení 

Pokud věříte, že se vám změna návyku podaří, pak se také skutečně podaří. Pokud 
však pochybujete, pokud si myslíte, že změny nedosáhnete, tak máte pravdu, 
nedosáhnete. Představujte si, jaké to bude, až si uložíte návyk do podvědomí. Co 
všechno tím získáte. 

 
SHRNUTÍ 

1. zavádějte návyk jeden po druhém 
2. u jednodušších návyků zavádějte nanejvýše 2-3 návyky současně 
3. na zavádění návyku pracujte pravidelně nejméně po dobu 1 měsíce 
4. odměňujte se 
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6.1.3 Obecný p řehled pracovních možností a nabídky program ů, které 
umožňují získání pracovních návyk ů či zvolit vhodný typ zam ěstnání  
 

TYPY 
PRACOVNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
 

PRO KOHO 

 
 

URČUJÍCÍ „SPECIFIKA“  

BĚŽNÁ PRÁCE 
Pro ty, kteří chtějí pracovat na běžném 
trhu práce. 
Nepotřebují využívat žádných 
„podpůrných služeb“ pro získání a 
udržení si práce 

Pracovní smlouva, plat, 
konkurence schopná 
práce na běžném trhu, 
možnost profesního růstu 

JOB KLUBY Pro ty, kteří chtějí pracovat na běžném 
trhu práce. 
Zvládají : zcela samostatně základní 
sociální a pracovní dovednosti (např. 
komunikace, rozhodnost, sebeobsluha, 
pracovní návyky, odívání, osobní 
hygiena) 
Umí se sami rozhodovat. 
Potřebují : získat, rozvinout dovednosti 
spojené se získáním práce na běžném 
trhu 

Intenzivní poradenství 
probíhající např. v ročním 
cyklu  
Skupinové či individuální 
poradenství 
  

  
PODPOROVANÉ 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Pro ty, kteří chtějí pracovat na běžném 
trhu práce. 

Zvládají: základní sociální dovednosti 
(komunikace, oblékání, hygiena, v jisté 
míře samostatnost) 

Potřebují: získat, rozvinout dovednosti 
spojené se získáním a udržením si 
práce, podporu – asistenci před i po 
nástupu do práce 

Rovné platové podmínky, 
smlouva, práce na 
běžném trhu práce, 
podpora před i po 
nástupu do práce, 
časově omezená služba 
(3 roky) 

  
PŘECHODNÉ 
PROGRAMY 
  
(otevřené 
provozy, např.: 
kavárny) 

Pro ty, kteří chtějí získat pracovní 
zkušenost, než vstoupí na běžný trh 
práce.  

Mají motivaci pracovat/zájem pracovat 

Zvládají: základní sociální dovednosti 
(základní společenská pravidla – 
komunikace, vystupování; oblékání, 
hygiena)  

Potřebují : Získat, rozvinout pracovní 
dovednosti (naučit se základním 
pracovním návykům), a další rozvoj 
sociálních návyků  

Možnost finanční 
odměny 
Asistence a podpora při 
práci, jedná se o časově 
omezenou službu 
Individuální plánování  
Práce v „polochráněném 
prostředí“ 
Mezistupeň mezi 
chráněnými dílnami a 
prací na běžném trhu 
práce 
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CHRÁNĚNÉ 
DÍLNY 

Pro ty, kteří: 

1) nechtějí pracovat na běžném trhu 
práce 

2) zdravotní stav jim neumožňuje ani 
s pomocí podpůrné služby se 
plnohodnotně zapojit do běžného 
pracovního prostředí 

- zvládají základní sociální dovednosti 

K výkonu práce „pot řebují“ speciální 
prost ředí, pom ůcky a stálou 
asistenci 

Finanční odměna (jedná 
se spíše o podprůměrný 
výdělek), práce 
v chráněném prostředí, 
asistence při práci,  
práce na dobu 
přechodnou či trvalou  
  

DENNÍ CENTRA 
A STACIONÁŘE 

Pro ty, kteří nemají žádnou pracovní 
zkušenost – potřebují primárně získat 
základní sociální návyky. 
Potřebují : asistenci / pomoc při 
osvojování základních dovedností 
zejména v oblasti sociální 
(sebeobsluha, hygiena, základní 
společenská pravidla, základy 
komunikace) 

Práce v chráněném 
prostředí, práce za 
asistence, cílem je nácvik 
soběstačnosti, 
sebeobsluha v běžných 
denních činnostech 
Mezistupeň/mezischůdek 
k dalšímu pracovnímu 
uplatnění 

 
TIP 
Průvodce sv ětem povolání  - je určen uživatelům, kteří hledají pomoc při volbě 
povolání a při vstupu na trh práce. Jedná se o PC program, dostupný zdarma na 
adrese www.gwo.cz. 
 

6.2 Vzdělávání 

Možné p říčiny problém ů se vzděláním 

• nízká motivace ke vzdělávání, 
• nízká podpora rodiny ke vzdělávání, 
• absence pozitivního vzoru v rodině, 
• zanedbávání školní docházky, 
• nedostatečná znalost češtiny, 
• přeřazování žáků do speciálních škol – především žáků romského etnika. 

 
Jaké mohou být další dopady zanedbaného vzd ělávání?  

• nízká kvalifikace, těžké uplatnění na trhu práce, 
• vysoká pravděpodobnost závislosti na sociálních dávkách, 
• nemožnost opouštění vyloučené lokality, 
• odebrání dětí z rodiny, 
• negramotnost. 
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6.3 Zadlužení 

Možné p říčiny problém ů se zadlužením 

• lichva – romské výrazy – intereš nebo úžera, 
• dluhy na nájemném a dluhy na službách z předchozího bydlení, 
• dluh na zdravotním a sociálním pojištění, 
• dluhy vzniklé z hotovostních půjček, z ručení příbuzným, za splátek zboží, 
• nevyřízené osobní doklady, které je třeba např. pro získání potřebných dávek. 

 
Jaké mohou být další dopady p ředlužení? 

• ztráta bydlení, protiprávní užívání bytu, bydlení v přeplněných bytech 
příbuzných, 

• exekuce na peněžitý i nepeněžitý majetek, 
• odebrání dětí, 
• vysoká míra trvalého stresu – deprese, zdravotní potíže, pocity beznaděje, 

riziko sebevraždy. 

Nárůst dalších a dalších začarovaných dluhů. 
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7. Instituce a služby v okolí 

Oblast služeb a institucí v okolí je vhodné zmapovat prostřednictvím katalogu 
sociálních služeb. Přístup do katalogu je elektronický přes internet, v plánu je také 
vytištění katalogu sociálních služeb komunitním centrem Kostka Krásná Lípa .  
 
Náhled katalogu sociálních služeb: 
http://www.prosluknovsko.cz/cz/4781-katalog-sluzeb.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Přehled cílových 
skupin uživatelů 
sociálních služeb 
v regionu, při 
klepnutí na ně se 
v dolní části 
katalogu objeví 
seznam služeb 
v regionu. 

Přehled obcí v regionu, 
jednotlivé obce jsou aktivní, 
klepnutím na obci se v dolní 
části katalogu objeví 
seznam služeb v obci. 
Pokud je aktivní některá 
z ikon cílové skupiny 
uživatelů, ukáže to náhled 
v obci na příslušné služby – 
např. v horní liště klepnuto 
na senioři a obec Šluknov – 
vyjede seznam služeb pro 
seniory ve Šluknově. 

Zadávání kritérií 
pro vyhledávání 
sociálních služeb. 
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