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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

PROTIDROGOVÉ PREVENCE 

v rámci projektu 

„Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě“  

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006590) 

 

DATUM: 14. 12. 2018, 9-11h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Doléčovací centrum Ostrava, Mariánskohorská 1328/29, 

 

ZÁPIS 

V úvodu setkání se představila nová pracovnice Terapeutického centra Renarkon 

Bohuslava Durčáková, která bude mít na starosti koordinaci programu „Služby pro 

osoby v konfliktu se zákonem“ a zároveň poradenskou činnost přímo v centru. 

V rámci skupiny bude tlumočit dění v oblasti klientů VTOS, vč. informací z PS 

Pachatelé. 

Diagnostický ústav v Kunčičkách neplánuje v roce 2019 revoluční změny, také proto, 

že nejsou v aktuální prioritě MŠMT. Intenzivně spolupracují s Terapeutickou 

komunitou Exit, na které mají jednoho svého klienta. Na konci ledna se chystá 

krajské setkání metodiků prevence. 

V Doléčovacím centru plánují větší zaměření na skupinový program mimo klientský 

terapeutický program, což jsou skupina pro rodiče a osoby blízké a Svépomocná 

skupina. Obě skupiny jsou realizovány jako otevřené skupiny pro konkrétně 

vymezenou cílovou skupinu a kromě toho mají jedinou podmínku pro vstup: 

individuální rozhovor s garantem obou skupin Ladislavem Fabiánem. 

ARKA bude posilovat svůj tým o nového pracovníka, který kromě posily vyřeší 

personální obtíže plynoucí z kumulace více pozic na jednotlivé pracovníky. 

Ve Věznici Heřmanice probíhal program pro odsouzené mladistvé tzv. Teepee 

Junior, který zaznamenal úspěch. Na rok 2019 se uvažuje o jeho využití i v jiných 

ústavních typech služeb, kde je mládež v konfliktu se zákonem nebo jinak ohrožená. 
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Výchovný ústav Ostrava – Hrabůvka má na první polovinu jeden velký cíl a to pomoci 

3 dětem k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Kromě toho budou na začátku roku 

užívat svépomocí vybudované brusliště v areálu ústavu. V polovině prosince budou 

klienti ústavu prezentovat svou práci v zázemí stánku Komunitního plánování na 

Vánočních trzích v centru Moravské Ostravy. 

Terénní program Ostrava plánuje v následujícím roce zavést nízkoprahové testování 

na infekční choroby přímo v terénu na ulici. Služba má za sebou pilotní ověřování 

slinných testů na orientační zjišťování reaktivity Hepatitidy typu C, ověření zadalo 

Národní monitorovací středisko a ve výhledu bude dotační podpora slinných testů. 

Aktuálně je pro službu reálné využívat testů z kapilární krve, které lze klientům 

nabídnout k samootestování a pomoci jim s vyhodnocením výsledku. Orientační testy 

mohou pomoci s motivací klientů výměnných terénních programů v rozhodování, zda 

začít řešit svou zdravotní a analogicky sociální situaci.  

Terapeutické centrum Renarkon plánuje rozšíření týmu, v prosinci nastoupila nová 

kolegyně a v lednu nastoupí další, čímž se tým rozšíří na 4 pracovníky a pracovnice. 

Dále mají v plánu rozšíření skupinového programu o skupiny pro osoby blízké a 

skupinu pro děti a mládež. Skupina pro děti a mládež bude uzavřená s pevněji danou 

strukturou a bude koncipovaná na 10 setkání. 

TÉMA: 

Upozornění rodičů na prodej pervitinu ve škole, jak s tím pracovat? 

Otázky v diskuzi: Oznámit či neoznámit PČR? Jak pracovat s prostředím ve škole a 

jak s rodiči ostatních dětí? Jak to tlumočit dětem a co s případnými obviněnými? 

Diskuze se zaměřila především na různé pohledy na řešení problematiky. To vychází 

z meziresortního přístupu k problematice užívání drog. Členové skupiny se shodli, že 

pokud je podnět na základě podezření, pracuje se citlivě se všemi aktéry a klíčem je 

zachování poradenského procesu a nepřebírání kompetencí dalších potenciálních 

účastníků (PČR). Důležité je nevyvozovat ihned důsledky z takového podnětu a 

nepracovat s dětmi jako s viníky situace, spíše jejich účastníky. Každá oblast 

zastoupená v diskuzi má zároveň své specifické povinnosti vyplývající s příslušné 

legislativy, tzn. sociální pracovníci mají jiné kompetence, strukturu práce i např. 

mlčenlivost, pedagogové a metodici se zase řídí především školským zákonem a 

musí více zohledňovat veřejné mínění i atmosféru ve škole vč. pohledu rodičů.   

 

Zápis zpracoval: 

Honza Horák 


