
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 13. 12. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Terapeutické centrum Renarkon, Stojanovo náměstí 1, 

Ostrava – Mariánské hory  

 

PROGRAM 

1. Prezentace PS osoby se zrakovým postižením, Mgr. Linda Schalková  

Manažerka pracovní skupiny osob se zrakovým postižením poskytla informace o PS, 
představila sociální služby a aktivity poskytované této cílové skupině, s výčtem všech 
poskytovatelů zapojených do komunitního plánování v Ostravě. Pro 5. Komunitní plán 
bylo skupinou identifikováno několik potřeb – nízká míra informovanosti o službách a 
aktivitách pro CS, odstraňování bariér, zaměstnávání, dobrovolnictví. Členy skupiny jsou 
zástupci těchto organizací: KAFIRA, o. p. s., Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky, z.s., Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, 
TyfloCentrum Ostrava, o. p. s., Tyfloservis, o. p. s. 

Více informací v prezentaci přiložené k zápisu. 

    

2. Aktuality z organizací a organizační témata 
PPP Ostrava – Mgr. Ciklová skupinu informovala o nedostatečné primární prevenci pro 
specifické žáky a studenty – s PAS, se zrakovým postižením, mentálním postižením, 
sluchovým postižením. Na úrovni poskytovatelů primární prevence proběhne diskuze 
nad možnosti těchto aktivit pro dané cílové skupiny. 
 
Renarkon – Bc. Horák informoval o zrušení termínu skupiny pro děti a mladistvé 
v listopadu 2019 a jejím přesunutí na leden. Přesný den bude stanoven na začátku ledna 
po konzultaci se zájemci. 
 
18. 2. 2020 pořádá organizace Renarkon seminář za účasti MUDr. doc. Luďka 
Rožnovského CSc. A jeho týmu, tématem bude léčba hepatitidy typu C a konkrétní 
spolupráce v nadcházejících letech. Jde především o zvýšení dostupnosti pro aktivní 
uživatele drog a podporu v dosažení žádoucího výsledku léčby. Seminář bude přístupný 
spolupracujícím organizacím a zástupcům ostravských institucí dle kapacity. Pozvánka 
bude zaslána v první polovině ledna. Členové PS jsou zváni automaticky.  
 
Krajská adiktologická ambulance – Bc. Šutorková informovala o činnostech ambulance. 
Kapacitně je schopná přijmout klienta mezi 1 a 2 týdny. V ambulanci se objevují klienti 
OSPOD, TK EXIT, VÚ, DÚM, DD. Služba se snaží, pokud je to možné, pracovat s celým 
rodinným systémem. 



 

 
3. Plán činností 2020 – návrh 
 
Informovanost o agendě PS DROGY v jiných PS KP 

- v roce 2020 bude prezentovat manažer činnost PS Protidrogové prevence alespoň 

v 6 jiných PS Komunitního plánování. 

Podpořit setkávání pracovníků drogových služeb s pracovníky v jiných oblastech i navzájem. 

- v roce 2020 bude manažer více dbát na jednání PS v různých prostorech jiných 

organizací (alespoň 4x mimo prostory Renarkonu a MMO) a alespoň 3 PS budou mít 

v agendě hosta s blízkým tématem PS. 

Podpora participace: Recovery kouč v PS. 

- alespoň 2x ročně bude pozván recovery kouč na jednání PS. Bude mu nabídnuto 

členství v PS a bude přizván ke konzultaci témat, ke kterým bude chtít PS vydat 

stanovisko, nebo bude participovat na akci vyplývající z rozvojových cílů KP či Plánu 

činnosti PS. 

Konference 2020 

- v roce 2020 proběhne konference organizovaná PS ve spolupráci s jinými 

organizacemi. Tématem konference budou různé pohledy na závislost a její řešení. 

Publicita o tématu Drogy a závislosti 

- členové PS nebo spolupracující organizace vydají alespoň 2 články týkající se tématu 

Drogy a závislosti. 

- členové PS nebo spolupracující organizace s podporou KP navrhnou koncept 

informační kampaně pro lepší informovanost veřejnosti o tématu závislosti a 

především jeho řešení včetně informací o pomáhajících zdravotnických a sociálních 

službách. 

 

Organizační témata: 

Další termín PS je dohodnut na pátek 31. 1. 2020. PS proběhne na Terapeutické komunitě 

Exit v Komorní Lhotce. Kromě obvyklých témat a plnění plánu činnosti či plánování a revize 

rozvojových cílů budeme reflektovat síťování služeb v drogové oblasti a možná zlepšení 

v následujícím roce. 

 

Zápis zpracoval: 

Mgr. Štěpán Vozárik a Jan Horák  


