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Drogy
na pracovišti
Ptáme se MGR. ONDŘEJE SKLENÁŘE,
ředitele nevládní organizace Magdaléna

V posledních letech znatelně roste počet
uživatelů návykových látek mezi zaměstnanci. Ke tradičnímu tabáku a alkoholu
– tedy legálním drogám – se přidávají další
nelegální látky. Na problematiku drog
na pracovišti se ptáme Mgr. Ondřeje
Sklenáře, ředitele nevládní organizace Magdaléna, která je již od roku
1997 významným subjektem, zabývajícím se závislostmi a službami
s problematikou spojenými (adiktologie). Problematika je velmi široká,
proto rozhovor dělíme na dvě části: první
je obsahem tohoto čísla a část druhá bude
uvedena v bulletinu před prázdninami.
Jaká je situace v závislostech v ČR?
Situace v ČR je poměrně dobře zmapovaná a každoroční statistiky mají jasnou
vypovídající hodnotu. Zatímco mediální
obraz ohledně problematiky zneužívání drog hovoří spíše o těch nelegálních
drogách a jejich uživatelích, faktem je, že
největším problémem jsou tabák a alkohol.
Začněme drogami legálními. V ČR je zhruba 2 miliony kuřáků a cca 400 tisíc osob
závislých na alkoholu. Ve vysokém riziku
vzniku problémů spojených s alkoholem je
ovšem celkově až 900 tisíc osob. Pokud se
podíváme na čísla za nelegální látky, hlavní

problémovou nelegální drogou v ČR je
pervitin (metamfetamin), z opioidů jsou
to buprenorfin a heroin. Uživatelů těchto
nelegálních drog (pervitin + opioidy) je
v ČR zhruba 40 tisíc osob. Pravidelných
uživatelů konopí (THC) je zhruba 200.000
osob v ČR. Z uvedených statistik je vidět,
že se jedná o velikou skupinu osob, u které
jsou škody způsobené zneužíváním návykových látek problémem nejen pro zdraví,
ale i pro psychiku, vztahy a v neposlední
řadě pro zaměstnání.
Kdo užívá drogy v největší míře?
Z vlastní praxe mohu konstatovat, že užívání drog (legálních i nelegálních) se dotýká
všech věkových skupin, všech sociálních
vrstev, osob se základním i vysokoškolským vzděláním atd. Do našich ordinací
tak dochází klienti, kteří jsou studenti,
zaměstnanci ve výrobě, dělníci, právníci,
zdravotníci, podnikatelé, učitelé apod.
Užívání ilegálních drog se týká spíše věkové
skupiny 15–33 let, užívání legálních drog
pak všech věkových skupin.
Jak vypadá situace v užívání drog
mezi zaměstnanci?
Užívání návykových látek na pracovišti
či ve zvýšené míře mimo pracoviště

Projekty u klientů
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let jsme na trhu

je aktuálním problémem napříč celou
řadou profesí. Užívání návykových látek
je spojeno s nižším pracovním výkonem,
nespolehlivostí, zvýšenou úrazovostí
v práci, zhoršením docházky do práce či
častějším střídáním zaměstnání. Problém
je, že závislost konkrétní zaměstnanec většinou popírá, bagatelizuje či se
za ní stydí, takže se stává tabu. Závislý
zaměstnanec tak vynakládá veliké úsilí
k tomu, aby se jeho okolí – a tedy i zaměstnavatel – nic zvláštního nedozvěděli. Je však vždy otázkou času, kdy „to
praskne“, neboť závislost nelze dlouhodobě skrývat či bagatelizovat; rodina
či zaměstnavatel ho odkryjí. Dříve či
později dojde k neomluveným absencím,
poklesu produktivity práce, úrazům
na pracovišti, ztrátě řidičského průkazu,
krádežím atd.

Produkt

Projektový management
pro mistry ve výrobě:
Termínem „projektové řízení“ bývá
v současné době označována různorodá
směsice aktivit ve firmě (často i to, co
má s projekty či řízením pramálo společného). Liniový manažer ve výrobě ovšem
kvalitní základy zavedeného projektového managementu potřebuje: usnadní
mu změny a inovace, umožní mu pružně
reagovat na nové podmínky, aniž by se
hroutil. Ve workshopech Projektový management pro mistry ve výrobě prakticky učíme základní zásady projektového
řízení, přiměřené povaze práce mistra,
supervizora, teamleadera či parťáka.

