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III

Při	úvodním	pohovoru,	který	vedeme	se	všemi	uchazeči,	nám	klient	musí	
dokázat,	že	tu	opravdu	chce	být.	Záleží	na	volbě	každého,	zda	pro	nás		
chce	pracovat	nebo	ne.	
Rozhovor s Larsem Svedinem, finančním a správním ředitelem

Dokáže-li	problém	vyřešit	Volvo,	jen	a	získají	těch	deset	bodů	navíc

Basta	provozuje	13	nezávislých	podnikatelských	středisek	v	oblasti	výroby	a	poskytování	služeb

Je	náročné	vyvážit	poměr	mezi	rehabilitací	a	prací
Rozhovor s Mikaelem Sternrotem, šéfem výroby

Sociální	podnik	musí	vedle	vydělávání	peněz	nabízet	i	kvalitní	rehabilitaci

Jsem	tu	pro	ostatní.	Oni	se	jen	musí	rozhodnout,	co	potřebují
Rozhovor s personální ředitelkou Asou Wihlborg

Basta	je	bezpečné	místo,	kde	se	dá	začít	nový	život
Rozhovor s Evou Thurholm, vedoucí rehabilitačního programu

Šest	základních	principů	Basta
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V Basta Arbetskooperativ se drogově  
závislí snaží znovu nalézt vlastní  
hodnotu a úctu k sobě samým.

V
V	areálu	jihozápadně	od	Stockholmu	poblíž	vesnice		
Nykvarn	provozuje	Basta	třináct	částečně	nezávis-	
lých	podnikatelských	středisek.	Minimální	požado-
vanou	kvalifikací	pro	přijetí	klienta	je	historie	
drogové	závislosti;	uchazeči	musí	prokázat	jasnou	
motivaci	k	abstinenci,	vůli	získat	zpět	kontrolu	
nad	svým	životem,	ochotu	pracovat	a	přijmout	
zodpovědnost	za	organizaci	i	blaho	zdejší	komunity.

„Ideell	Förening“	neboli	dobrovolnická	nevládní		
organizace	s	názvem	Basta	vznikla	v	roce	1994	
podle	vzoru	slavného	italského	družstva	San	Patri-
gnano,	které	v	roce	1978	založil	Vincenzo	Muccioli.	
Jedná	se	o	družstevní	organizaci	podobnou	izrael-
ským	kibucům,	kde	práce	poskytuje	lidem	vedle	
živobytí	také	sí	sociálních	kontaktů.	Basta	je	místo,	
kde	se	bývalí	narkomani	mohou	naučit	žít	bez	drog;	
místo,	jehož	existence	závisí	na	výsledcích	jejich	
práce	a	na	tom,	zda	služby	a	zboží,	které	produkují,	
dokáží	uspět	na	trhu.	V	tomto	smyslu	se	Basta	musí	
chovat	jako	skutečná	firma,	obstát	v	konkurenci,	
vytvářet	zisky	a	platit	daně.	Existence	Basty	závisí		
na	jejím	obchodním	úspěchu.

Když si lidé budou kupovat naše  
služby a zboží kvůli jejich kvalitě, 
posílí to naši sebeúctu.

Lars Svedin 
/	finanční	a	správní	ředitel

Při úvodním pohovoru, který vedeme se všemi uchazeči, 
nám klient musí dokázat, že tu opravdu chce být.  
Záleží na volbě každého, zda pro nás chce pracovat nebo ne.

/	Rozhovor	s	Larsem	Svedinem,	finančním	a	správním	ředitelem,  
 o tom, jak Basta začínala, co je dobrý obchodní nápad, o poměru mezi rehabilitací a vyděláváním peněz,  
 o společenské výnosnosti investic, náboru pracovních sil a organizační struktuře družstva. 

	 Tento	text	původně	vznikl	v	anglickém	jazyce.	Jeho	česká	verze	je	překladem	anglického	originálu.	

Lars Svedin

Chcete-li	ve	Švédsku	řešit	problémy	spojené	se	závis-
lostí	na	drogách,	musíte	na	svou	stranu	získat	orgány	
státní	správy	i	obce,	protože	jsou	to	právě	ony,		
kdo	určují	a	následně	uskutečňují	strategie	veřejné	
politiky.	Mají	také	k	dispozici	finance	na	řešení	této	
otázky.	

/  Váše družstvo zahájilo svou činnost  
 v roce 1994. Dostali jste finanční příspěvek  
 od Švédské asociace pro pomoc drogově  
 závislým (RFHL), podpořila vás Rada pro trh  
 práce coby zástupce státního sektoru a řada  
 obcí jižně od Stockholmu. Proč jste do pro- 
 jektu zapojili tolik veřejných institucí? 

Rada	pro	trh	práce	nám	poskytla	jednorazový	
příspěvek	na	nákup	vozidel	a	vybavení.	Obce	pak		
předem	uhradily	náklady	na	umístění	klientů	v	reha-
bilitačním	programu,	což	byl	skvělý	nápad.	Dostali	
jsme	zálohu	ve	výši	zhruba	pěti	milionů	švédských	
korun,	kterou	jsme	vrátili	tím,	že	našim	pracovně	
rehabilitačním	programem	procházeli	lidé	s	historií	
drogové	závislosti.	Trvalo	nám	deset	let,	než	jsme	tuto	
„půjčku“	splatili.	Náš	vztah	k	obecním	orgánům	je		
na	úrovni	obchodního	partnerství.	Obce	si	od	nás	
kupují	pracovně	rehabilitační	místa	se	zaměřením		
na	cílovou	skupinu	drogově	závislých.

/  Jaká byla míra jejich zapojení? Poskytly  
 vám startovní kapitál na rozjezd podniku?

Úvod
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společnosti,	které	žijí	výhradně	z	veřejných	zakázek,	
ale	nikdo	nezpochybňuje,	že	jsou	to	běžné	soukro-
mé	firmy.	Soutěžíme	o	veřejné	zakázky	jako	každá	
jiná	obchodní	společnost,	poskytujeme	placené	
služby	a	vytváříme	zisk.

Ve	Švédsku	mohou	existovat	jak	neziskové,	tak	
ziskové	nevládní	organizace.	Rozhodli	jsme	se	být	
ziskovou	nevládní	organizací,	která	platí	daně,	
protože	jsme	chtěli	dokázat,	že	jsme	skutečný	pod-
nik.	Snažíme	se	však	všechen	zisk	investovat	zpět	do	
firmy.	Naše	právní	forma	nám	jednoduše	umožňuje	
vytvářet	zisk	a	vyvíjet	komerční	činnost.	

Provozujete-li	firmu	se	sociálním	posláním,	potřebu-
jete	vedle	běžného	firemního	účetnictví	provádět	také	
sociální	audit.	Například	jeden	aktivní	narkoman,	
který	žije	na	ulici,	rozbíjí	okna,	krade,	je	často	trestaný	
atd.,	stojí	společnost	zhruba	1,5	milionu	švédských	
korun	ročně.	Zařazení	takového	člověka	do	našeho	

...

...
1/ Poznámka editora: Myšlenky	Aleca	Carlberga,	předsedy	Basta	Arbets-	
	 kooperativ,	byly	převzaty	z	následujících	publikací: Basta – společnost  
 v novém družstevním hnutí a	z	publikace	Sociální ekonomika – dynamika  
 sociálního hospodářství (na příkladu společnosti Basta Arbetskooperativ).		
	 (v	angličtině:	Basta – A Company in the Neo-Cooperative Movement		
	 a	z	publikace	The Social Economy: The Dynamics of the Social Economy  
 (The Example of Basta Arbetskooperativ))

drogově	závislých	do	našeho	jednoročního		
programu	sociálněpracovní	rehabilitace.	Pokud	
chtějí	klienti	v	Basta	zůstat	i	po	uplynutí	jednoho	
roku,	stávají	se	našimi	zaměstnanci	a	musí	si	na	
sebe	vydělat.	Jejich	pobyt	pak	už	není	financován		
orgány	správy	sociálního	zabezpečení	ani	systémem	
trestní	spravedlnosti.	Klienti	se	stávají	součástí		
firmy,	jsou	pak	normálními	zaměstnanci	jako	každý	
jiný.	

Ano,	orgány	místní	správy	si	tyto	služby	mohou		
zajistit	u	nás	i	u	jiných	organizací.	V	tomto	směru	
konkurujeme	léčebným	zařízením	a	dalším	
pracovně-terapeutickým	podnikům.	Od	Basta		
se	však	tyto	organizace	liší	v	tom,	že	nekladou		
takový	důraz	na	pracovní	proces	jako	my.	My		
poskytujeme	rehabilitaci	skrze	pracovní	proces		
v	našich	podnikatelských	střediscích.	V	součas-	
nosti	jsme	v	tomto	směru	jedinou	sociální	firmou		
v	oboru.

To	záleží	na	tom,	jaký	model	je	zrovna	oblíbený.	
V	současnosti	je	ve	Švédsku	v	módě	spolupracovat		
se	sociálními	podniky	jako	jsou	pracovní	družstva.		
Za	pět	let	však	mohou	být	ve	větší	oblibě	léčebné	
komunity.	V	této	oblasti	nelze	předvídat	směr,	jakým		
se	bude	vývoj	ubírat.	

Sociální	pracovníci,	kteří	k	nám	posílají	klienty,	ob-
vykle	říkají,	že	nám	nabízí	někoho,	na	kom	můžeme	
vydělat	peníze.	My	odpovídáme,	že	nám	nic	nenabízí	
–	bu	zaplatí	příslušnému	člověku	místo	v	programu	
nebo	ne.	Všechna	jednání	o	zaměstnání	takových	
osob	musí	být	vedena	na	striktně	profesionální	
úrovni.	Ve	Švédsku	je	snadné	mluvit	o	dotacích		
a	příspěvcích,	ale	my	slovo	příspěvek	nepoužíváme.		
Jsme	zisková	organizace.

Pořád	ale	musíme	usilovat	o	správné	vnímaní	naší	
firmy	na	veřejnosti.	Je	spousta	lidí,	kteří	nás	tak	
nevidí.	Někteří	tvrdí,	že	nejsme	opravdová	obchod-	
ní	firma,	když	padesát	procent	našich	příjmů	po-
chází	od	daňových	poplatníků,	protože	obec	platí	
za	umístění	klienta.	To	je	však	nesmysl.	Existují	

/  Orgány veřejné správy jsou tedy vašimi  
 zákazníky?

/  Existují i jiná zařízení, která poskytují  
 „péči“ lidem s drogovou závislostí?

/  Dává vám to výhodu při získávání veřejných  
 zakázek?

/  Říkáte, že si od vás orgány veřejné správy  
 „kupují služby“. Hovoří skutečně o zakázkách,  
 nebo spíše používají termíny jako „sponzoro- 
 vané umístění klienta“ či „dotace“?

/  Umožňuje vám to vaše právní forma?  
 Nejste snad nevládní nezisková organizace? 

Přesně	tak.	Máme	dva	hlavní	zákazníky	ve	veřejném	
sektoru:	nápravně	výchovná	zařízení	a	obecní	úřady,	
kterým	poskytujeme	služby	ve	formě	zařazování	

/  Uvědomují si veřejné orgány, které si kupují  
 vaše služby, kolik peněz díky vzájemné  
 spoluprací ušetří? Poskytujete jim analýzu  
 typu: „Z každé koruny, kterou od vás dostaneme,  
 získáme (sociální) návratnost dvou švédských  
 korun, protože zabráníme jednomu drogově  
 závislému člověku páchat trestnou činnost  
 a ničit si zdraví, takže nemusí do nemocnice  
 ani do vězení?“

Zpočátku nebyly místní úřady 
rehabilitačnímu programu příliš 
nakloněny. V té době, tedy  
v roce 1994, byly totiž ve Švédsku  
populární spíše terapeutické komunity.  
Náš rehabilitační podnik byl tehdy 
novým a mimořádným projektem. O nezávislosti 1 

Vztahy Basta s veřejným sektorem  
mají čistě obchodní základ.  
Nedostáváme žádné dotace  
a své vnitřní záležitosti si řídíme sami. 
Místní úřady a nápravná zařízení  
nám za rehabilitaci klientů platí jen  
tehdy, pokud mají pocit, že máme  
co nabídnout. Tím se stáváme  
obchodním partnerem a dostáváme  
se do konkurenčního vztahu s jinými 
poskytovateli péče.

Alec Carlberg /	předseda	Basta	Arbetskooperativ
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Čím	je	firma	větší,	tím	lépe.	Chcete-li	působit	v	téhle	
oblasti,	musíte	to	dělat	ve	velkém.	Malým	hráčům	
nikdo	nenaslouchá.	Proto	nám	expanze	prospívá.	
Přijmeme-li	další	zakázku,	můžeme	v	areálu	postavit	

programu	stojí	238	tisíc	ročně,	což	pro	stát	znamená	
úsporu	zhruba	1,3	milionu	korun.

Je	tu	však	jeden	problém.	Do	programu	přihlašuje	
klienty	místní	samospráva,	která	za	ně	také	platí	
oněch	238	tisíc,	ale	výše	zmíněných	1,3	milionu	ušetří		
společnost	jako	celek.	Místní	úřady	tedy	uhradí	nákla-
dy,	ale	peníze	se	ušetří	v	soudnictví,	vězeňství	nebo		
ve	zdravotnictví.	Místní	samosprávě	trvá	15	měsíců,	
než	se	jim	jejich	investice	vrátí,	což	je	doba	o	tři	
měsíce	delší,	než	na	kterou	k	nám	klienta	umístili.	
Naopak	společnosti	se	tato	investice	vyplatí	už	po	
dvou	měsících.	Vzhledem	k	těmto	skutečnostem		
je	někdy	těžké	přesvědčit	místní	úřady,	že	je	pro	ně	
využití	naší	nabídky	ekonomicky	výhodné.	

nové	budovy,	založit	další	podnikatelské	středisko	
nebo	expandovat	směrem	ven	a	vybudovat	další	
pobočku.	Snažíme	se	vždycky	najít	uplatnění	pro	
všechny	své	lidi.

Dokáže-li problém vyřešit Volvo,  
jen a získají těch deset bodů navíc

Lars Svedin o přidělování veřejných zakázek se za-
měřením na znevýhodněné skupiny jako způsobu 
řešení otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti  
a místního rozvoje.

Místní úřady mohou využívat systém přidělování 
veřejných zakázek jako prostředek, jímž přimějí 
lidi zabývat se problematikou drogové závislosti. 
Obec se například může rozhodnout, že pro určitou 
veřejnou zakázku se může kvalifikovat jakákoli 

firma, která se stará nejméně o sedm drogově 
závislých lidí. V takovém případě bychom měli oproti 
jiným společnostem výhodu, protože víme, jak pra- 
covat s narkomany. Staráme se o ně tak, že jim 
poskytneme zaměstnání, což je koneckonců přesně 
to, co chtěla i obec. 

Představte si například, že se přihlásíme do nějaké 
soutěže, jíž se zúčastní i firma Volvo. Co mě zajímá, 
je cílová skupina. Pokud sedm lidí dostane práci, 
budu spokojen. Je mi jedno, jestli vyhrajeme my 
nebo Volvo, důležité je, aby ti lidé měli práci. 

Názor, že při udělování veřejných zakázek by se mě-
la upřednostňovat sociální družstva nebo podniky se 
sociálním zaměřením, je špatný. Důležitější je,  

aby se při udělování zakázek nahlíželo na trh jako 
celek, jako na způsob péče o cílovou skupinu.  
Já ani moje firma nejsme důležití, důležitá je 
konkrétní cílová skupina. Kromě toho existuje řada 
způsobů, jak přimět velké společnosti, aby najímaly 
sociální podniky jako subdodavatele. 

Pokud se Volvo dokáže postarat o drogově závislé 
a přimět je k práci, budeme z toho mít prospěch 
všichni. Moje filozofie proto zní: „Nikdy nesmíte 
klást na první místo sami sebe.“ Naším jediným 
cílem je pomoci lidem, aby se zapojili na trh práce 
a nalezli společenské uplatnění. Nejsem tu kvůli 
sobě, jsem tu, abych plnil určité poslání. Dokáže-li 
problém vyřešit Volvo, jen a v soutěži získají těch 
deset bodů navíc.

/  Soutěžíte o nejrůznější veřejné zakázky,  
 kolik nových lidí můžete každý rok  
 přijmout? Pokud se klienti rozhodnou  
 zůstat i po roce, můžou se tím naplnit vaše  
 kapacity. Anebo svou činnost neustále  
 rozšiřujete?

Nábor pracovníků

/  Tím, že si platí vaše služby, poskytují místní  
 úřady firmě Basta pracovní síly. Vzhledem  
 k tomu, že se prezentujete jako obchodní  
 podnik, máte nějaké stanovené náborové  
 postupy? Kdo má konečné slovo při přijímání  
 nových lidí – vy, Basta, nebo místní úřad,  
 který vám řekne, že si přeje, abyste daného  
 člověka umístili do svého programu? ...

Utrpíte-li ztrátu, bude to jen vaše 
ztráta. Stejně tak když vytvoříte 
zisk, je jen váš. 
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Jakmile	skončí	roční	„sponzorovaný“	pobyt,	mohou	
se	klienti	rozhodnout,	zda	u	nás	zůstanou,	nebo	zda	
odejdou.	Přejí-li	si	zůstat,	musí	absolvovat	náborový		
pohovor.	V	prvním	roce	jsou	tu	na	rehabilitaci,	ale	zůs-	
tanou-li	u	nás	i	potom,	stanou	se	našimi	zaměstnanci.	
Po	roce	práce	se	chce	mnoho	klientů	stát	trvalou	
součástí	kolektivu	a	přejeme	si	to	i	my.	Na	druhé	
straně	lidem,	kteří	nechtějí	zůstat,	rádi	pomůžeme	
odejít.	Problém	nastane,	přeje-li	si	klient	zůstat	a	stát	
se	naším	zaměstnancem,	ale	my	ho	nechceme.

Ano.	Musíme	se	ptát,	jestli	je	ten	člověk	schopen	pra-
covat	tak,	aby	si	vydělal	sám	na	sebe	a	prospěl	i	své		
komunitě.	Naši	klienti	však	často	nemají	žádné	příbuz-
né,	nemají	kde	bydlet,	nemají	sociální	pojištění,	prostě	
nic.	Je	nám	jich	líto,	a	tak	řekneme:	Ano,	pokud	
chcete,	zůstaňte.	To	je	právě	jeden	z	našich	hlavních	
problémů	–	říkáme	„ano“	až	příliš	často.	Potom		
tu	máme	lidi,	kteří	často	utíkají	od	práce	a	ne	vždy	
mají	skutečný	zájem	se	zapojit.	Takové	lidi	bychom	
měli	odmítat,	protože	demotivují	ostatní.	Nevěnují		
se	své	práci	tak,	jak	by	měli,	neodpracují	předepsanou	
dobu,	snaží	se	námi	manipulovat	a	tak	dále.	

Po	pár	letech	jsme	si	uvědomili,	že	lidé	na	některých	
pracovních	pozicích	nepracují.	Letos	na	podzim	
budeme	mít	s	těmito	zaměstnanci	pohovory		
a	sdělíme	jim,	že	jim	pomůžeme	od	nás	odejít.	

Nemůžeme	je	jen	tak	vyhodit.	Musíme	jim	pomoci	
třeba	tak,	že	jim	najdeme	práci	venku	nebo	alespoň	
bydlení.	Tady	už	pro	ně	víc	udělat	nemůžeme.	Je	he-
zké	klást	lidem	na	srdce,	že	mají	být	při	náborových	
pohovorech	přísní,	ale	naši	náboroví	pracovníci		
si	tím	také	prošli,	a	mají	proto	s	nováčky	soucit.

Někteří	lidé	po	skončení	ročního	pobytu	odejdou,	
protože	mají	venku	vlastní	byt,	rodinu,	k	níž	se	mo-
hou	vrátit,	příbuzné,	kteří	jim	sehnali	práci,	nebo		
se	vracejí	do	školy,	aby	si	zvýšili	kvalifikaci.	U	nás		
si	„jenom“	konečně	našli	čas	na	to,	aby	se	uklidnili		
a	zamysleli.	Jiný	jsou	zase	rádi,	že	se	jim	podařilo		
být	celý	rok	bez	drog	a	to	jim	stačí.	Jsou	však	i	klien-	
ti,	kteří	odcházejí,	protože	jim	už	nevyhovuje	život	
v	komunitě.	Lidé	tu	bydlí	a	pracují	pět	dní	v	týdnu.	
Jsou	tady	přísná	pravidla.	

To	jsou	lidé,	kteří	jsou	přesvědčeni,	že	se	zbavili	drog		
nadobro.	Možná,	že	za	čtyři	roky	po	drogách	zase	
zatouží,	ale	to	už	je	jiná	kapitola.	Obyčejně	už	mají	
drogové	závislosti	a	života	na	ulici	dost.	Vidí,	že	se	tu		
mohou	uplatnit	a	třeba	i	začít	novou	kariéru.	My	
je	podporujeme	vytvořením	dobrého	pracovního	

Při	úvodním	pohovoru,	který	vedeme	se	všemi	
uchazeči,	nám	klient	musí	dokázat,	že	tu	opravdu	
chce	být.	O	tom,	koho	do	podniku	Basta	přijmeme,	
nerozhodují	místní	orgány	ani	sociální	pracovníci.	
Záleží	na	volbě	každého	drogově	závislého,	zda	
pro	nás	chce	pracovat	nebo	ne.	Někdy	jsou	sociální	
pracovníci	přesvědčeni,	že	určitému	člověku	by	náš	
program	prospěl,	ale	my	se	přesto	ptáme	uchazeče,	
zda	u	nás	opravdu	chce	být.	Chce-li	zůstat	z	vlastní	
vůle,	zeptáme	se	ho,	co	umí.	Lidé,	kteří	přicházejí	
z	ulice,	se	obvykle	nemohou	pochlubit	žádnými	
zvláštními	dovednostmi,	ale	mohou	nám	říci	něco,	
z	čeho	můžeme	vyjít.	Nám	stačí	vědět,	jaké	o	sobě	
mají	mínění.

Ne.	Většině	z	nich	je	kolem	čtyřicítky	a	dělali	všechno	
možné.	Chtějí-li	opravdu	abstinovat,	víme,	že	budou		
pracovat	dobře.	Zjistíme-li	však,	že	má	uchazeč	
nějakou	duševní	poruchu,	odmítneme	ho.	Nemáme	
tu	žádné	klinické	psychology	ani	poradce.	Jsme	
rehabilitační	program,	ne	léčebné	zařízení,	na	to	
musíme	neustále	upozorňovat.

Jsou	tady	přísně	zakázány	jakékoli	drogy	(tzv.	nu-	
lová	tolerance),	je	zakázáno	vyhrožovat	násilím		
a	v	prvních	šesti	měsících	není	povolen	sexuální	kon-
takt.	Některým	lidem	se	to	nelíbí	a	odejdou.	Klíčové	
jsou	první	tři	měsíce.	Pokud	klienti	vydrží,	obyčejně	
zůstanou	celý	rok.

/  Nezkoumáte podrobně, co umí?

/  Klienti by měli zůstat nejméně jeden rok,  
 ale ne všichni to dokážou.

/  Co se stane po uplynutí prvního roku?

/  Máte námitky z obchodních důvodů?

/  Jak takové problémy řešíte?

/  Proč někteří lidé po roce zůstanou a jiní  
 odejdou?

Krize je naším společným 
jmenovatelem

/  Co ti, kteří zůstanou?

...
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... naučí	nové	práci,	chce	u	ní	i	zůstat,	zejména	pokud	
je	v	ní	dobrý.	Já	to	ale	dělám	přesně	naopak.		
Nutím	lidi,	aby	opustili	danou	činnost,	jakmile		
se	ji	naučí,	a	přesvědčuji	je,	že	je	dobré	naučit	se	
i	něco	jiného.	Je	těžké	opustit	něco,	co	vám	jde,	
protože	vám	to	dává	pocit	bezpečí.	Z	hlediska	cel-
kové	bezpečnosti	a	ekonomické	soběstačnosti	pod-
niku	je	však	velmi	důležité,	aby	lidé	rotovali.	Pokud	
pak	někdo	nechce	pracovat,	odejde	nebo	prostě	
z	nějakého	důvodu	chybí,	dokážou	jej	zastoupit	jiní	
dva	nebo	tři	lidé,	kteří	mají	stejné	dovednosti.		
To	snižuje	míru	rizika.	

Dříve	bylo	nutné	přednést	nový	nápad	vedení	
společnosti	a	pokud	středisko	nebylo	do	roka	
ziskové,	v	činnosti	se	nepokračovalo.	Te	už	jsme	
v	takové	pozici,	že	i	když	určitá	činnost	není	zisková	
ani	po	třech	či	čtyřech	letech,	nicméně	je	to	do-
bré	pracoviště	pro	lidi	v	rehabilitačním	programu,	
necháme	ji	běžet.	Nevyžadujeme	už	tak	rezolutně,	
aby	podnik	od	začátku	vydělával.	Naše	činnost	musí	
být	zisková,	ale	ne	nutně	v	několika	prvních		
letech.	

O	nápady	nouzi	nemáme.	Lidé	stále	přicházejí	
s	novými	myšlenkami,	dokonce	i	ti,	kteří	jsou		
u	nás	nováčky.	Já	jsem	například	původní	profesí	
elektrotechnik,	a	tak	jsme	otevřeli	pracoviště	pro	
elektrikáře.	Někdo	jiný	měl	zase	rád	grafiku,	tak	
jsme	začali	dělat	grafiku.	Před	dvěma	lety	přišla	jed-
na	žena	s	tím,	že	než	začala	užívat	drogy,	měla	úkli-
dovou	firmu.	Řekli	jsme	jí	tedy,	a	si	ji	v	rámci	Basta	
založí.	Záleží	na	lidech,	ne	na	mně	–	já	jen	poskytuji	
služby	lidem,	kteří	přicházejí	s	novými	nápady.	Učím	
je,	jak	si	sestavit	rozpočet,	jak	plánovat…

Ano.	Učím	lidi	pracovat	s	programem	Excel	a	sestavo-
vat	obchodní	zprávy.	Jsem	jen	pokorný	služebník.

Vedení	se	dohodlo	na	tom,	že	maximální	počet	
pracovníků,	které	zde	Basta	může	mít,	je	150.	
Kdybychom	toto	číslo	překročili,	museli	bychom	
se	rozšiřovat	na	nová	území.	Pobočky	Basta	však	
již	existují.	Založili	jsme	například	podnik	poblíž	
Göteborgu,	který	zaměstnává	asi	20-25	lidí.	Další	
se	snažíme	rozjet	v	jihošvédském	Malmö.	Plánu-
jeme	uspořádat	na	severu	Švédska	konferenci,	
kde	budeme	probírat	možnosti	založení	dalších	
poboček.

prostředí,	poskytnutím	kvalitního	vzdělání,	možností	
udělat	si	řidičský	průkaz	a	dalšími	výhodami.	Mo-
hou	se	rozhodnout	i	tak,	že	k	nám	budou	chodit	
do	práce,	ale	bydlení	si	najdou	mimo	komunitu.	
Lidé,	kteří	vidí	všechny	tyto	možnosti,	u	nás	obvykle	
zůstávají.	Nevidí	je	však	všichni.

I	ti	co	zůstavají	ale	mohou	ze	dne	na	den	odejít.	
V	extrémní	situaci	bych	mohl	během	jediného	dne	
přijít	o	všechen	personál.	Rozhodnutí	zůstat	či	odejít	
je	svobodnou	volbou	každého	a	někdy	může	přijít	
velmi	náhle.	Musíme	se	proto	všichni	navzájem	pod-
porovat.	Naše	přežití	závisí	na	vzájemné	loajalitě	
všech	našich	členů.

Celá	naše	firma	je	jedna	velká	krizová	operace.	
Jednou	se	stalo,	že	od	nás	utíkala	spousta	lidí		
a	my	nevěděli,	co	se	děje.	Vedení	firmy	se	proto	
sešlo	a	začali	jsme	danou	situaci	rozebírat.		
Výsledek	byl	ten,	že	řada	mladých	lidí	prostě	
nedokáže	do	tohoto	typu	organizace	zapadnout.	
Mají	svou	vlastní	subkulturu.	Dospěli	jsme	tedy	
k	závěru,	že	jsme	v	podstatě	firma	trvalé	krize.	
Nepoužíváme	toto	označení,	abychom	se	více	
propagovali,	ale	pomáhá	nám	pochopit,	v	jaké	
jsme	situaci,	a	lépe	se	s	ní	vyrovnat.

Jednou	z	možností	je	postupně	lidi	přesouvat	z	jed-
noho	pracoviště	na	druhé.	Obvykle	když	se	někdo	

	
Pobočka	Basta	u	Göteborgu	chtěla	být	původně	do-
konce	součástí	„naší“	Basta,	ale	s	tím	jsme	nesouhlasi-
li.	Místo	toho	jsme	je	přesvědčili,	aby	tři	roky	fungovali	
s	tím,	že	je	budeme	podporovat	jako	sociální	franšízu.	
Řekli	jsme	jim,	že	můžeme	sedět	v	jejich	představenstvu	
a	možná	jim	i	půjčíme	peníze.	I	když	nám	neplatí	
koncesní	poplatky,	pořád	se	jedná	o	určitý	typ	franšízy,	
protože	si	„koupili“	všechny	naše	nápady.	Jsou	však	
samostatným	subjektem	a	sami	nesou	zodpovědnost	
za	své	hospodářské	výsledky.	My	jako	jejich	„mateřská“	
společnost	si	zase	přejeme,	aby	měli	úspěch.

Sdružení	je	nevládní	organizací	(NGO)	s	názvem	
Družstvo	pracujících	Basta.	V	současnosti	má	družstvo	
devět	členů,	kteří	se	jednou	ročně	scházejí	na	valné	
hromadě	a	volí	si	představenstvo,	které	následně	jme-	
nuje	tři	členy	tzv.	manažerského	týmu,	výkonného	
orgánu	společnosti.	Těmito	třemi	členy	jsou	šéf	výroby,	
který	zodpovídá	za	chod	komerčních	středisek	včetně	
řízení	prodeje	a	výroby	pro	komerční	trhy,	dále	pak	šéf	
rehabilitačního	programu,	který	má	na	starosti	odbyt		
u	odborů	sociální	péče	místních	zastupitelstev	a	Národ-	
ní	správy	věznic	a	podmíněných	trestů	(NPPA).	Třetím	
členem	výkonného	orgánu	je	vedoucí	oddělení	lidských	

/  Pokud jde o soběstačnost, jednou z vašich  
 strategií je diverzifikace neboli rozšiřování  
 portfolia svých činností, aby Basta měla více  
 pilířů, o něž se může opřít. Jak zakládáte  
 nová střediska?

Z dobrých nápadů vznikají nové 
podnikatelské aktivity/  Jaký vliv má taková situace na chod firmy? 

/  Máte nějakou strategii pro zvládání  
 krizových situací?

/  Diverzifikace znamená růst a k růstu  
 potřebujete, aby vám lidé přinášeli nápady.

/  Takže jste něco jako rádce nebo učitel?

/  Je váš růst z hlediska počtu zaměstnanců  
 nějak omezen?

/  Bude se jednat o nezávislé autonomní  
 organizace nebo franšízy?

/  Jak Basta funguje?

Nahlédnutí do organizační  
struktury Basta

...
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/  Formální struktura vaší organizace vychází  
 z mocenských vztahů, které drží systém  
 pohromadě, aby bylo možné dosáhnout  
 žádaného hospodářského výsledku. Zároveň  
 však vaše práce znamená rozdělení moci  
 mezi vaše lidi. 

Empowerment

Nejvyšší	vedení	vybírá	střední	management,		
který	řídí	všech	dvanáct	podnikatelských	středisek,	
jež	jsou	součástí	Basta	–	nazýváme	je	také		
proziskové	jednotky.	Vedení	vybere	do	každé	jednot-
ky	jednoho	manažera,	který	si	následně	vybírá	své	
pracovníky.	Některá	z	těchto	středisek	jsou	tak	velká,	
že	potřebují	i	střední	úroveň	řízení.

Přesně	tak.	V	naší	organizaci	klademe	na	hierarchii	
velký	důraz.	Při	práci	s	bývalými	drogově	závislými		
je	důležité	jim	ukázat,	jak	organizace	funguje.		
Musí	vidět,	kdo	má	moc,	protože	moc	je	zde	klíčová.	
Člověk	závislý	na	drogách	měl	svého	dealera		
a	všichni	ostatní	jsou	pod	ním.	Je	nutné	přesně	sta-
novit	hierarchii,	určit,	kdo	bude	mít	jaké	právo		
a	jakou	moc.	

zdrojů.	Vedení	ale	má	pochopitelně	i	další	členy,	
včetně	předsedy	Basta	Arbetskooperativ	a	finančního	
a	správního	ředitele,	kterým	jsem	já.	Každé	pondělí	
dopoledne	se	sejdeme,	abychom	probrali	chod	firmy.	

Většina	z	nich	ano.	Naší	zásadou	je,	že	moc	na	kaž-
dé	úrovni	řízení	zůstává	v	rukou	cílové	skupiny.
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/  Jsou někteří členové současného vedení  
 bývalými narkomany?

Jeden	z	našich	nováčků	byl	například	v	minulosti	
drogový	dealer.	Kdybychom	nebyli	tak	přísní,	mohl	
by	začít	tvořit	neformální	struktury,	což	by	pro	nás	
byla	katastrofa.	Tento	faktor	pravděpodobně	platí	
výhradně	pro	naši	cílovou	skupinu,	protože	narkoma-
ni	jsou	odborníky	v	manipulování	ostatních,	kdykoli	
k	tomu	mají	příležitost.	Tento	problém	musíme	
s	některými	nováčky	řešit	i	několikrát	do	roka.

Když	někomu	přidělíme	vedoucí	místo,	znamená	to,	
že	chceme,	aby	měl	určitou	pravomoc,	aby	se	ujal	
vedení.	To	je	princip	zplnomocnění,	„empowermen-
tu“,	který	v	konečném	důsledku	vede	lidi	k	tomu,		
aby	převzali	kontrolu	nad	svým	životem.	

Jak	si	vybíráme	vhodné	lidi?	Někdo	třeba	nemusí	
mít	žádné	formální	vzdělání,	ale	vypadá	jako	dobrý	
člověk.	Řekneme	mu	proto:	„Už	jsi	u	nás	rok	a	jsme	
přesvědčeni,	že	jsi	ten	pravý,	kdo	by	se	měl	starat		
o	koně.	Zkus	to	a	my	tě	podpoříme.“	V	sedmi	přípa-
dech	z	osmi	se	takový	člověk	ukáže	být	dobrým	
manažerem.

Členy Basta se mohou stát  
jen lidé, kteří chápou a podporují 
naše zavedené hodnoty. 
Musí vidět náš potenciál a pomáhat 
jej rozvíjet.

Mikael Sternrot /	šéf	výroby

/  Kolik řídících stupňů má společnost?

/  To zní velmi hierarchicky.

O vlastnictví 

V Basta náleží moc těm,  
kteří ve společnosti pracují, nikoli  
anonymním akcionářům, místním  
politikům či státním úředníkům.

Alec Carlberg /	předseda	Basta	Arbetskooperativ



... přicházejí	na	detoxifikaci	a	které	později	můžeme	
převést	na	jinou	práci.	Proto	si	tento	podnik	
udržujeme.

Ano.	Je	to	velmi	důležité	středisko,	protože	koně		
si	kupují	lidé	zvenku	a	také	s	nimi	jezdí	na	letní	tábory.	
„Ziskem“	je	v	tomto	případě	interakce	s	běžnou	
společností.	Zároveň	nám	chovná	stanice	pomáhá	
propagovat	firmu	Basta	ještě	jiným	způsobem	–	koně	
jsou	pro	řadu	lidí	důležití	stejně	jako	například	psi.	
Když	se	o	koně	dobře	staráme,	řeknou	si	lidé:	„Ano,	
jsou	to	bývalí	narkomani,	ale	s	koníkem	zacházeli	
hezky,	a	to	je	důležité.“	

Dalším	skvělým	nápadem	byla	péče	o	psy.	Zpráva		
o	našem	psím	hotelu	se	roznesla	velice	rychle	a	zákaz-
níci	se	k	nám	se	svými	mazlíčky	začali	jen	hrnout.	Když	
se	jim	dobře	postaráte	o	pejska,	nebude	už	nikoho	
zajímat,	z	jakého	prostředí	původně	pocházíte.	

Ze	začátku	si	ale	lidé	nevěří.	Řekneme	jim	ale,		
že	jednou	musí	skočit	do	vody,	aby	se	ukázalo,		
zda	umí	plavat.	A	většina	z	nich	umí.	Potřebují	však	
velkou	podporu	a	vlídné	zacházení.	To	je	právě		
na	principu	vedení	k	soběstačnosti	to	nejdůležitější.

Dalším	faktorem	je	kontrola	nad	rozpočtem	a	fi-
nancemi.	To	je	velmi	silný	nástroj.	Lidé,	kteří	k	nám	
přicházejí,	tvrdí,	že	by	nedokázali	sestavit	rozpočet.	
Opáčíme,	že	jestli	si	sami	dělali	domácí	rozpočet,	
nebo	jestli	si	dokázali	rozpočítat	peníze	v	době,	
kdy	byli	na	drogách,	pak	zjevně	o	penězích	a	zisku	

/  Jaké jsou další prostředky zplnomocnění?

/  Takže chov koní stojí za to sponzorovat?

O práci v Basta

V Basta můžete najít profesionální 
i osobní uplatnění – dvě cesty, které 
jsou vzájemně propojené, ale přesto 
oddělené. Profesním vrcholem, kterého 
u nás lidé mohou dosáhnout, je post 
šéfa jednoho ze třinácti podnikatelských 
středisek Basta. V osobní rovině je pak 
nejvyšším uplatněním nalezení nové 
identity.

Alec Carlberg /	předseda	Basta	Arbetskooperativ

nějaké	ponětí	mají.	Na	to	mohou	říci:	„Dobře,		
ale	nevím,	jak	si	to	Lars	představuje.“	„To	nevadí,“	
odvětím	jim.	„Udělejte	to	po	svém.	Já	to	pak	převedu	
do	formátu,	který	mohu	přednést	představenstvu.	
Nevymlouvejte	se	na	to,	že	nevíte,	jaký	má	mít	
rozpočet	správný	formát	–	prostě	ho	udělejte.“	

Procházím	jednotlivá	pracoviště	a	všechno	se	zaměst-
nanci	probírám,	ale	sám	rozpočet	nesestavuji	ani		
to	nemám	na	starosti,	pouze	ho	s	lidmi,	kteří	jsou		
za	to	zodpovědní,	proberu	předtím,	než	ho	před-
ložím	představenstvu.	Říkám	třeba:	„Co	si	o	tom	
myslíš?	Nejsi	příliš	skromný?	Nemůžeme	investovat	
víc	do	té	truhlářské	dílny?“	Lidé	pak	mohou	rozpočet	
přehodnotit,	ale	je	to	pořád	jejich	rozpočet.

Pokud	jde	kupříkladu	o	naši	stavební	firmu,	ta	musí	
být	zisková.	Nutíme	ji,	aby	vydělávala.	Chov	koní	je	
naopak	ideální	činnost	pro	lidi,	kteří	přicházejí	přímo	
z	ulice	a	jsou	na	detoxifikaci.	Když	k	nám	přijdou,	
nestojí	o	to	se	s	nikým	bavit,	a	proto	je	přidělíme		
do	chovné	stanice,	kde	nemusí	dělat	nic	než	krmit	
koně	a	mít	z	toho	radost.	Chov	koní	není	tradičně	
příliš	výdělečná	činnost,	ale	má	velké	rehabilitační	
účinky.	Víme,	že	kdybychom	koně	neměli,	přišli	
bychom	o	řadu	lidí	kvůli	nedostatečné	rehabilitaci.	
Pokud	je	rehabilitační	jednotka	relativně	malá,	
nemusí	být	zisková.	Chov	koní	nám	nikdy	vydělávat	
nebude,	ale	je	to	vstupní	brána	pro	lidi,	kteří	k	nám		

/  Musí všech třináct podnikatelských středisek  
 vytvářet zisk a být soběstačných, nebo máte  
 některé ztrátové podniky, které dotujete  
 z tržeb těch, které jsou výdělečné?

Basta provozuje 13 nezávislých  
podnikatelských středisek v oblasti 
výroby a poskytování služeb

1/		 finanční	a	administrativní	oddělení	
2/		 jídelna
3/		 střední	odborná	škola
4/		 stavební	společnost
5/		 odstraňování	graffiti	
6/		 zemědělství
7/		 chov	koní	(plemeno	Basjkir)
8/		 psí	hotel	(útulek)
9/		 truhlářská	dílna
10/	údržba	budov
11/	rehabilitace	osob	s	historií	drogové	závislosti
12/	úklidové	služby
13/	zábavní	park

Zákazníci	k	nám	přicházejí	proto,	že	jsou	spokojeni		
s	naší	prací	a	oceňují	její	kvalitu.	Pokud	od	vás		
zákazníci	nakupují	jen	díky	tomu,	že	máte	nízké		
ceny,	nikdy	nemůžete	vědět,	zda	to	dělají	proto,		
že	je	to	levné,	nebo	proto,	že	je	jim	vás	líto.	Když		
si	lidé	budou	kupovat	naše	služby	a	zboží	kvůli	jejich	
kvalitě,	posílí	to	naši	sebeúctu.	Důležité	je	nikdy	ne-
prodávat	pod	tržní	cenou.	Naše	ceny	nás	staví		
na	roveň	konkurentům.

Lars Svedin /	finanční	a	správní	ředitel
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Je náročné vyvážit poměr 
mezi rehabilitací a prací

/	Rozhovor	s	Mikaelem	Sternrotem,		
	 šéfem	výroby

Mám	na	starosti	běh	podnikatelských	středisek		
a	poskytuji	podporu	všem	jejich	vedoucím.	Určuji	
také,	kdo	bude	zařazen	do	které	pracovní	skupiny,	
takže	když	k	nám	přijdou	noví	klienti,	mám	s	nimi	
pohovor	a	pak	je	přiřadím	tam,	kde	je	jich	nejvíce	
zapotřebí.	Také	mám	na	starosti	jednání	se	záka-
zníky,	organizaci	externích	zakázek,	cenotvorbu		
a	další	věci.

Téměř	vždycky	máme	místo	pro	nové	lidi.	Lidé	
přicházejí	a	odcházejí.	Někdy	je	na	některém	
pracovišti	víc	lidí,	než	je	skutečně	potřeba,		
ale	v	praxi	to	není	žádný	problém.	Pokud	jde		
o	schopnost	pracovat,	jsou	naši	klienti	na	různé	
úrovni.	Někteří	nově	příchozí	toho	moc	neudělají,	
zatímco	jiní	mohou	hned	začít	pracovat	na	plný	
úvazek.

Všichni	musí	být	schopni	podat	plný	pracovní	výkon,	
ale	nemusí	to	být	hned.	Ze	začátku	jsme	rádi,	
když	se	ráno	probudí	a	zůstanou	celý	den	vzhůru.	
Nenutíme	je	dřít,	ale	pokud	nejsou	nemocní,	musí	
se	zapojit	do	pracovního	procesu.	Nemůžou	prostě	
jen	spát.	O	to	právě	rehabilitaci	v	Basta	jde	–	jste	
součástí	pracovního	prostředí,	spoléháme	se	na	to,	
že	odvedete	kus	práce.

Nové	lidi	obvykle	neposílám	pracovat	do	terénu	
pro	naši	stavební	firmu,	kde	by	museli	jednat	se	zá-
kazníky	nebo	začínat	brzy	ráno.	To	by	nebyl	dobrý	
postup.	Pracovní	zařazení	je	součástí	rehabilitace.	
Nechceme	je	odradit	tím,	že	to	pro	ně	hned	od	za-
čátku	bude	práce	příliš	náročná.	Hlavní	je	zařadit	
člověka	na	správné	místo	ve	správný	čas.	Lidé	si	tady	
musí	zvyknout.	

Je	pravda,	že	hodně	záleží	na	tom,	jaký	klient	pracuje	
v	jaké	výrobní	jednotce.	Například	lidé,	kteří	pracují		
v	terénu	ve	stavební	firmě	a	jsou	v	kontaktu	se	zákaz-	
níky,	musí	odvádět	určitý	standard	práce.	Na	těchto	
místech	musí	vždycky	pracovat	ti	nejschopnější		
a	nejvíce	kvalifikovaní	lidé.	Pokud	však	jde	třeba		
o	kácení	stromů	v	lese,	je	to	zodpovědná	práce,		
ale	kvalifikace	tam	zas	takovou	roli	nehraje.

Být	šéfem	výroby	v	našem	podniku	má	dva	rozměry.	
Musím	se	starat	o	osobní	potřeby	našich	klientů	
a	zároveň	musím	zajistit,	aby	firma	byla	úspěšná.	
Přiznávám,	že	vyvážit	poměr	mezi	rehabilitací	a	prací	
je	docela	náročné.

/  Co je náplní vaší práce v Basta?

/  Máte pro každého nového klienta vždycky  
 práci?

/  Takže přijímáte i lidi, kteří nejsou schopni  
 pracovat naplno?

/  Jak je důležité zařadit klienta hned  
 od začátku na správnou pracovní pozici?

/  Na jednu stranu musíte k zařazování klientů  
 přistupovat citlivě, aby neselhali hned  
 na začátku programu, na druhou stranu  
 však musíte zajistit, aby každé z vašich  
 podnikatelských středisek prosperovalo.  
 Jak se vám daří tyto dvě potřeby vyvážit?

Mikael Sternrot
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posláním	se	musí	snažit	o	dobré	výsledky	reha-
bilitace	i	o	zisk.	V	praxi	je	však	téměř	nemožné	
dosáhnout	obojího.	Je	to	jako	když	se	snažíte	zaostřit	
zrak	–	věci	před	sebou	vidíte	jasně,	ale	předměty		
v	pozadí	jsou	rozmazané.	Prakticky	to	znamená,		
že	když	s	vedením	společnosti	probíráme	nové	
obchodní	nápady,	jeden	člověk	musí	posoudit	
rehabilitační	přínos	a	jiný	řeší	potenciální	výnosnost.	
Musím	přiznat,	že	se	často	neshodnou.	

Nachází-li	se	vaše	firma	v	prvním	kvadrantu,	
znamená	to:	„kvalitní	rehabilitace,	nízké	příjmy“.

V	tomto	případě	jde	jen	o	sebeúctu,	ale	ve	skuteč-
nosti	není	na	co	být	hrdý.	Kvalitní	rehabilitace	sice	
závisí	na	míře	sebeúcty,	ale	takový	sociální	podnik	
nemůže	uspět,	protože	bez	dostatečných	příjmů	
nemůže	být	soběstačný.

Nachází-li	se	vaše	firma	ve	druhém	kvadrantu,	
znamená	to:	„špatná	rehabilitace,	nízké	příjmy“.

Myslím,	že	tady	žádného	vysvětlení	není	zapotřebí.

Nachází-li	se	vaše	firma	ve	třetím	kvadrantu,	
znamená	to:	„špatná	rehabilitace,	vysoké	příjmy“.

Tady	už	je	to	trochu	složitější.	Firma	vydělává		
hodně	peněz,	ale	neposkytuje	kvalitní	rehabilitaci.	

	
	 	
	

.:

Sociální podnik musí vedle 
vydělávání peněz nabízet  
i kvalitní rehabilitaci.

/	 Lars	Svedin,	finanční	a	správní	ředitel

Jedno	z	našich	podnikatelských	středisek	se	napří-
klad	zabývá	odstraňováním	graffiti.	Pošleme-li	
našeho	zaměstnance,	aby	po	nocích	pracoval		
na	stockholmském	předměstí,	zajistíme	si	tím	vysoké	
příjmy,	ale	vystavíme	ho	riziku,	že	se	setká	se	starý-
mi	kamarády,	kteří	jsou	pořád	na	drogách.	Sice	
vyděláme	hodně	peněz,	ale	našemu	klientovi	hrozí,	
že	drogám	znovu	propadne.	To	je	příklad	špatného	
způsobu	rehabilitace,	která	ale	vydělává	hodně	
peněz.	

Je	dobré	posílat	lidi	do	terénu,	protože	mohou	
vydělat	peníze,	na	druhou	stranu	to	ale	může	
negativně	ovlivnit	jejich	rehabilitaci.	Při	takových	
projektech	musíme	být	opatrní.

Nachází-li	se	vaše	firma	ve	čtvrtém	kvadrantu,	
znamená	to:	„vysoké	příjmy,	dobrá	rehabilitace“.

Toto	je	místo,	kde	by	se	vaše	firma	měla	nachá-
zet.	Znamená	to,	že	se	vám	podařilo	dosáhnout	
rovnováhy	mezi	vyděláváním	peněz	a	kvalitním	
rehabilitačním	programem.

Graf	poměru	rehabilitace	a	příjmů	

Osa	Y	znázorňuje	stupeň	integrace	cílové	skupiny	
prostřednictvím	rehabilitace,	zatímco	na	ose	X	jsou	
zachyceny	příjmy	společnosti.	Firma	se	sociálním		
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Jsem tu pro ostatní.  
Oni se jen musí rozhodnout,  
co potřebují

/	Rozhovor	s	personální	ředitelkou		
	 Asou	Wihlborg

V	prvním	roce	jsou	u	nás	klienti	na	rehabilitaci.	Oddě-
lení	sociální	péče	místního	úřadu	jim	u	nás	zaplatí	
pracovně	rehabilitační	pobyt.	Po	uplynutí	jednoho	roku	
se	klient	může	rozhodnout,	zda	zůstane	nebo	odejde.	
Pokud	tu	zůstane,	nesmí	brát	drogy,	musí	se	sám	živit		
a	přispívat	k	rozvoji	komunity,	musí	pracovat	a	vydělá-
vat	firmě	peníze	jako	kdekoli	jinde	v	komerční	sféře.	

Mou	prací	ale	je	starat	se	o	ty,	kdo	se	rozhodnou		
u	nás	zůstat	déle	než	jeden	rok.	Zaměřuji	se	na	jejich	
pracovní	výkony,	jejich	potřeby	a	vyhlídky	do	budouc-
na.	Mluvím	s	nimi	a	snažím	se	zjistit,	co	by	od	života	
chtěli.	Chci,	aby	mi	řekli,	po	čem	touží,	jaké	mají	sny	
a	jak	by	se	svým	životem	chtěli	naložit.	Není	to	žádný	
dozor,	snažím	se	jenom	zjistit,	jak	to	s	nimi	vypadá.	

Většina	lidí,	kteří	k	nám	přijdou,	strávila	téměř	celý	
svůj	dospělý	život	v	různých	léčebných	programech	

nebo	ve	vězení.	Já	je	motivuji	k	tomu,	aby	se	naučili	
rozhodovat	sami	za	sebe,	ale	zároveň	jim	vštěpuji,	
že	za	svá	rozhodnutí	nesou	osobní	zodpovědnost.	
Když	za	mnou	přijdou	s	prosbou	o	pomoc,	řeknu	
jim,	že	za	ně	jejich	problémy	nevyřeším,	ale	že	jim	
ráda	poradím.	Záleží	však	jen	na	jejich	rozhodnutí	
a	jejich	volbě.	Snažím	se	lidem	vysvětlit,	že	za	ně	nic	
neudělám,	že	se	musí	snažit	sami,	ale	že	je	v	jejich	
úsilí	budu	podporovat.	

Je	to	důležité	pro	chod	firmy.	Musím	přesně	vědět,		
jaký	pokrok	klient	udělal,	a	zda	má	pocit,	že	ho	pobyt	
u	nás	nějak	ovlivnil.	Snažím	se	odhadnout,	jestli	u	nás	
klient	zůstane,	nebo	jestli	odejde.	To	se	během	půl	
roku	může	změnit.	Někteří	lidé	tvrdí,	že	chtějí	zůstat,	
ale	jejich	chování	vypovídá	o	tom,	že	ve	skutečnosti	
nemají	zájem.	Pokud	chtějí	odejít,	jsem	tu,	abych	je		
v	jejich	rozhodnutí	podpořila.	Rozhodnout	se	však	
musí	sami.	

Největším	zklamáním	pro	mě	je,	když	naši	dlouhodobí	
klienti	znovu	propadnou	drogám	a	pak	mi	řeknou,		
že	to	bylo	tím,	že	nebyli	na	správném	místě	–	to	
znamená,	že	nejsou	ochotni	nést	zodpovědnost	za	svá	
rozhodnutí.	Kdybych	se	vrátila	k	drogám,	byla	by	to	
moje	volba,	byla	bych	za	ni	zodpovědná.	Ale	lidé	se	
vždycky	snaží	svést	vinu	na	vnější	okolnosti	místo	toho,	
aby	se	svým	rozhodnutím	postavili	čelem.

/  Jak se liší první rok v programu Basta  
 od těch následujících?

Snažím	se	lidem	ukázat,	že	mají	vždycky	možnost	
volby.	Každý	den	se	rozhodujete,	zda	se	vydáte	do-
leva,	nebo	doprava.	Když	zvolíte	špatně,	můžete		
se	vždycky	vrátit	a	zkusit	jinou	cestu.	Snažíme	se,		
aby	klienti	chápali,	že	je	vždycky	možné	začít	znovu,	
ale	rozhodnout	se	musí	oni	sami.

Před	třemi	týdny	přišel	za	mnou	do	kanceláře	jeden	
klient	a	řekl:	„Chtěli	bychom	jít	se	skupinou	na	bow-
ling.	Můžeme?“	Řekla	jsem,	že	ano,	a	zeptala	se	ho,	
jestli	si	myslí,	že	to	zvládne.	Přisvědčil,	že	ano.		
Zajímalo	mě,	kam	mají	namířeno.	Odvětil,	že	neví,	
a	tak	jsem	mu	řekla,	že	pokud	chce	jít	na	bowling,	
musí	vědět	kam.	Začal	se	ptát,	jak	se	tam	dostane		
a	kolik	to	bude	stát.	Tohle	já	za	něj	nemohu	
zařizovat.	Řekla	jsem	mu	proto,	že	si	musí	zjistit	sám,	
kam	se	chodí	na	bowling	a	kolik	to	stojí,	aby	věděl,	
kolik	si	vybrat	peněz.	„Já	na	bowling	jít	nechci,	mě	
se	neptejte,“	povídám	mu.	„A	už	vůbec	to	pro	vás	
nebudu	zařizovat.	Jestli	chcete	něco	podniknout,	
musíte	si	to	zorganizovat	sami.“	Pro	některé	lidi	
je	to	náročné,	protože	už	takhle	uvažovat	neumí.	
Jsou	zvyklí	na	to,	že	jim	někdo	oznámí,	že	ve	středu	
se	jede	na	bowling	a	autobus	odjíždí	v	šest	hodin.	
Když	ale	máte	nést	zodpovědnost	za	svůj	život	sami,	
takhle	to	nefunguje.	Chcete	jít	na	bowling?	Dobře,	
ale	musíte	si	to	zařídit.

Kdybych se vrátila k drogám, byla 
by to moje volba, byla bych za ni 
zodpovědná.

/  Co takoví lidé obvykle potřebují?

/  S každým klientem máte jednou za půl roku  
 pohovor. Z jakého důvodu?

/  Jsou lidé skutečně připraveni nést odpovědnost  
 za svá rozhodnutí?

/ 	Jak takové situace řešíte?

.:Asa Wihlborg
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Basta je bezpečné místo, 
kde se dá začít nový život

/  Rozhovor	s	Evou	Thurholm,		
	 vedoucí	rehabilitačního	programu	

přihodilo,	když	jim	bylo	jedenáct.	Chtějí	pracovat		
a	vést	normální	život.	My	jim	nabízíme	místo,		
kde	to	mohou	zkusit;	místo,	kde	jsou	v	bezpečí,		
kde	nejsou	žádné	drogy	ani	alkohol,	kde	mohou	
začít	nový	život	a	žít	jako	ostatní	–	pracovat	od	osmi	
do	pěti,	jíst,	odpočívat,	užívat	si	volného	času	a	tak	
dále.	

V	současnosti	máme	asi	třicet	klientů,	což	je	maximální		
počet.

To	je	těžké	odhadnout.	Spousta	lidí	programem	
jen	proběhne.	Máme	například	klienty,	kteří	si	zde	
odpykávají	trest	odnětí	svobody	a	zůstanou	pouze	
půl	roku,	protože	tolik	jim	zbývá	z	délky	trestu.	Lidé	
zůstávají,	dokud	mají	důvod.	Jsou	tu	tak	dlouho,	jak	
potřebují.

V	podstatě	záleží	na	svobodném	rozhodnutí	každého	
klienta.	Nemůžeme	nikoho	nutit,	aby	zůstal	déle	než	
sám	chce.	Všichni,	kdo	u	nás	jsou,	jsou	tu	proto,		
že	tu	být	chtějí.	Pokud	se	rozhodnou	dále	nepokra-
čovat,	mohou	jít,	nejsou	ničím	vázáni.	Oddělení	
sociální	péče	platí	za	každý	den	pobytu,	takže	pokud	
nějaký	klient	z	Basta	odejde,	přestanou	za	něj	platit	
a	místo	se	nabídne	někomu	dalšímu.	Lidé	závislí	
na	drogách	mají	totiž	nejrůznější	osudy.	Nenajdete	
dva	stejné	případy,	takže	při	práci	s	drogově	závis-
lými	nikdy	nemůžete	říct	nic	jistého.	Úřady	sociální	
péče	po	nás	proto	nemohou	chtít,	abychom	závazně	
přislíbili	nějaké	konkrétní	kvalitativní	nebo	kvantita-
tivní	výsledky.

Jistěže	ano.	Způsob,	kterým	zde	naši	klienti	žijí		
a	pracují,	není	pro	každého.	Přijdou,	vyzkoušejí		

si	to	a	bu	zjistí,	že	dokážou	každý	den	osm	hodin	
pracovat,	nebo	ne.	Pokud	to	nezvládnou,	nemohou		
u	nás	zůstat.	Potřebujeme	každou	ruku,	každý	se	
musí	zapojit	a	dělat	svou	práci.	

To	záleží	na	tom,	co	chtějí	oni	sami.	Když	nám	klient	
odchází,	chceme	vědět	kdy	přesně,	abychom	mu	
mohli	poskytnout	co	nejvíce	informací.	Uděláme	mu	
zdravotní	prohlídku,	zeptáme	se,	zda	má	kde	bydlet	
nebo	zda	si	našel	zaměstnání.	Chceme	vědět,	jestli	
venku	bude	mít	nějakou	„záchrannou	sí“.	Navíc	
každý,	kdo	kdy	programem	Basta	prošel,	je	u	nás	vždy	
opět	vítán,	tedy	pokud	tu	neprovedl	nějakou	hloupost.

Ano.	Probereme	situaci	se	sociálkou	a	snažíme		
se	vymyslet,	jak	jim	nejlépe	pomoci,	aby	neseděli	
doma	a	nic	nedělali.	Někteří	lidé	vám	řeknou,		
že	půjdou	domů,	ale	když	se	jich	zeptáte,	co	plánují	
dělat,	odpovědí,	že	neví.	„Je	to	jen	na	vás,“	říkáme	
jim,	„jestli	budete	potřebovat	pomoc,	přijte.“

Když	chce	klient	do	našeho	programu,	přijde	na	první	
schůzku	společně	se	sociálním	pracovníkem		
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Obvykle	to	jsou	lidé	ve	středních	letech,	kolem	
čtyřicítky.	Řada	z	nich	už	absolvovala	spoustu	
rehabilitačních	programů.	Chtějí	skončit	s	drogami,	
ale	nechtějí	sedět	ve	skupince	a	probírat,	co	se	jim	

Eva Thurholm /	vedoucí	rehabilitačního	programu	

 Když je člověk na drogách několik let, 
trvá hodně dlouho, než se z toho dostane 

a vrátí se zpátky do života.

/  Kdo jsou vaši klienti a co je přivádí do Basta?

/  Kolik míst ročně v rehabilitačním programu  
 nabízíte?

/  Kolik lidí se rozhodne zůstat po uplynutí  
 prvního roku?

/  Ale když oddělení sociální péče zaplatí  
 někomu rehabilitační pohyb v Basta, nemáte  
 ve smlouvě o poskytování služeb nějaké  
 podmínky, které stanoví, čeho musíte  
 s klientem dosáhnout a jak dlouho u vás  
 musí zůstat?

/  A oni to chápou?

Eva Thurholm

/  Co se stane s lidmi, kteří se rozhodnou odejít?  
 Radíte jim, co si počít dál, nebo nabízíte  
 nějakou další péči? Zůstáváte s nimi  
 v kontaktu, nebo je prostě necháte jít?

/  Hledáte odcházejícím klientům bydlení?  
 Dáváte jim do začátku nějaké kapesné? 

/  Jaký vztah máte s odděleními sociální péče? 



...

Šest základních principů Basta

Rehabilitační	filozofie	Basta	vychází	ze	šesti	principů,	
které	neustále	prověřujeme,	rozvíjíme	a	upravujeme.	
Těchto	šest	terapeutických	zásad	tvoří	ideologickou	
platformu	společnosti	Basta.	V	kostce	je	lze	shrnout	
takto:		
	
1/	Zapojení	do	pracovního	procesu	lidi	přirozeně		
	 vede	ke	vzájemné	komunikaci.
	
2/	Solidarita	je	prostředkem,	jak	se	naučit	mecha-	
	 nismu	„dávat	a	brát“.
	
3/	Enviromentální	uvažování	je	pro	lidi,	kteří	si	dlou-	
	 hou	dobu	ničili	tělo	drogou,	naprosto	nezbytné.
	

4/	Pocit	hrdosti	ze	získané	nezávislosti	a	schopnost		
	 postavit	se	na	vlastní	nohy	pomáhá	přežít	jed-	
	 notlivcům	i	družstvu	jako	celku.
	
5/	Je	nutno	podporovat	povědomí	o	kvalitě	jako		
	 protiklad	k	rozhárané	mentalitě	drogově	závislých.
	
6/	Setkávání	s	lidmi,	kterým	se	díky	Basta	podařilo		
	 vybudovat	si	život	bez	drogy,	pomáhá	nováčkům,		
	 aby	si	uvědomili,	že	je	možné	překonat	závislost		
	 (síla	příkladu).

se	odstěhovat	zpátky	do	města,	protože	většina	
vašich	přátel	také	fetuje.	Kdybyste	se	vrátili,	skončili	
byste	tam,	kde	jste	začali	–	v	nekonečném	drogovém	
koloběhu.	Sbalit	si	věci,	přijet	k	nám	a	začít	nový	život	
je	obrovský	krok	kupředu.	Člověk,	který	byl	dvacet	let	
na	drogách,	už	ani	sám	neví,	kdo	vlastně	je.	Možná	si	
vzpomínáte,	kým	jste	byli,	když	vám	bylo	patnáct	nebo	
šestnáct,	ale	potom	už	si	nepamatujete	nic	než	drogy.

Dali	mi	jej	od	samého	začátku,	když	jsem	přijela	
s	malou	taškou	věcí,	celá	vystrašená.	Tady	mohu	být	
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sama	sebou,	nemusím	nikomu	nic	dokazovat.	Kdyby	
se	mi	v	Čechách	porouchalo	auto,	můžu	sem	zavolat	
a	říci:	„Potřebuju	pomoc,	uvízla	jsem	tady.“	A	vím,		
že	oni	by	přijeli	a	pomohli	mi.Sama	jsem	bývalá	narkomanka.	Deset	let	jsem	byla	

závislá	na	amfetaminu.	To,	že	mám	stejnou	zkušenost,	
mi	pomáhá	pracovat	s	lidmi,	kteří	sem	přicházejí	ze	
stejného	důvodu,	z	jakého	jsem	před	pěti	lety	přišla	já.	
Když	jim	řeknu,	že	jsem	před	několika	lety	byla	v	úplně	
stejné	situaci,	jedná	se	mi	s	nimi	mnohem	snadněji.	
Rozumím	tomu,	jak	se	cítí.	Vím,	jaký	mají	strach	a	jak	
musí	být	vyděšení,	když	k	nám	přijdou.	Protože	když	
jste	na	drogách	a	rozhodnete	se	zapojit	do	takovéhoto	
programu,	neodřezáváte	se	jen	od	drog,	ale		
od	celého	svého	předchozího	života.	Nemůžete		

/  Hledáte odcházejícím klientům bydlení?  
 Dáváte jim do začátku nějaké kapesné? 

/  Dává vám Basta i dnes pocit sounáležitosti?

a	všichni	si	popovídáme.	Seznámíme	je	s	tím,	jak	
Basta	funguje.	Příště	už	klient	přijde	sám,	přidá	se	
k	nám	a	stane	se	součástí	našeho	programu.	Pořád	
ale	zůstává	v	péči	místního	úřadu,	takže	musíme	
udržovat	dobré	vzájemné	vztahy	a	pracovat	jako	tým.	

Tak	je	to	po	celou	dobu,	tedy	prvního	roku	pobytu.	
Potřebují-li	klienti	ošetření	u	zubaře,	zaplatí	jim	ho	
úřad.	Chtějí-li	chodit	do	školy,	aby	si	zvýšili	kvalifikaci,	
platí	za	ně	úřad.	Zajišujeme	svým	klientům	práci,	
ne	pečovatelskou	službu.	Zároveň	ale	potřebujeme	
pomoc	sociálních	pracovníků,	kteří	vědí,	jak	takovou	
službu	poskytnout.	Musíme	spolupracovat,	abychom	
svým	klientům	poskytli	co	nejlepší	zázemí. .:

Alec Carlberg 
/	předseda	Basta	Arbetskooperativ
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