
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 15. 11. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: Terapeutické centrum Renarkon, Stojanovo náměstí 1, 

Ostrava – Mariánské Hory 

 

PROGRAM 

Revolution Train 

RT je vnímaný jako doplňková aktivita pro studenty. Doplňková ve smyslu doplňující 

nebo navazující na primárně preventivní aktivity v oblasti závislostí. V městském 

obvodu Ostrava – Poruba se schyluje k rozhodnutí, zda obvod finančně podpoří RT 

jako v minulosti, nebo finance využije pro jiné aktivity. Místostarosta Martin Tomášek 

pro tyto účely svolal setkání odborníků (také z řad PS), aby získal informace a 

stanoviska lidí z oboru. Stanovisko PS je z většiny vůči aktivitám RT kritická, v potaz 

bereme především faktory odbornost, návaznost, finance a strategie a obsah 

distribuovaných informací. V těchto oblastech vnímáme RT jako selhávající a 

zbytečně drahou aktivitu, která nedává studentům komplexní informace o závislosti a 

uchyluje se často k využívání negativního kontextu a strachu. To samo o sobě 

nemusí být neužitečné, ale je potřeba zasadit informace do reálného světa lidí 

užívajících drogy a ten ovlivňuje mnoho dalších faktorů. I proto vnímáme, že je 

s tématem potřeba pracovat velmi citlivě a spíše než k distribuci kategorických (a 

jednostranných informací) pracovat ideálně s optikou mladých lidí, orientovat se na 

řešení a snižování rizik, to vše zarámováno do osobnostního rozvoje.   

Vzdělávání pedagogů – scientologové 

Téma scientologické církve, potažmo jejich působení v osvětových akcích týkajících 

se závislostí jsme se již v PS několikrát setkali. V minulosti to byly akce na školách, 

nebo např. kampaně Cykloběh proti drogám. Opět je důležité zmínit, že to nemusí 

být nutně neužitečné akce, především pro svůj zážitkový charakter. Nicméně je 

podstatné tyto aktivity oddělovat od odborných primárně preventivních nebo 

edukačních akcí. Vzdělávání pedagogů podobným způsobem, jako bývají 

distribuovány informace na výše zmíněných akcích je přinejmenším diskutabilní a 



 

vnímáme to spíše jaké distribuci určitého názoru, než odborně prezentovaná data a 

zkušenosti z praxe.  

MMO – strategie, cíle KP 

Štěpán Vozárik informoval o vzniku nové PDP strategie, která se bude vytvářet 

v roce 2020 a zmínil, že možná přejde strategický dokument pod Rozvojové cíle 

Komunitního plánování a bude propojen více s procesem KP. Vnímá to jako 

pragmatický krok v situaci, kdy se oba dokumenty víceméně doplňují, případně 

trochu dublují. Ke vzniku nové strategie by bylo žádoucí ze strany členů PS PDP 

vydat stanovisko a doporučení pro další období. Bude zařazeno na jednání v roce 

2020.  

Noc Venku 

Doléčovací centrum a Klub Absolvent zvou na Noc venku 2019, která se bude konat 

21. 11. 19 v Kostele sv. Jakuba. Klub Absolvent pravidelně participuje a programu a 

nabízí návštěvníkům pohled lidí se zkušeností se závislostí na tématiku 

bezdomovectví. Důstojné bydlení je jedním z podstatných předpokladů pro úspěšné 

zotavení ze závislosti a ztráta bydlení častou příčinou závislosti. 

TK Exit 

Novým členem za službu bude koordinátor TK Filip Hrkal, který byl členskou 

základnou jednohlasně přijat. Filip zmínil blížící se setkání pracovníků v justici (PMS, 

kurátoři a soud) v prostorách TK. Dále informoval o naplněnosti služby, která 

aktuálně čítá 8 dětí. Nabídnul možnost setkání v prostředí TK v Komorní Lhotce. 

Setkání bude zorganizováno v prvním čtvrtletí 2020. 

Lidé Lidem 

Akce se bude konat až v roce 2021. Vyhodnocení předešlé dopadlo dle zpětných 

vazeb pozitivně, nicméně vzhledem k náročnosti akce a změně předešlé strategie 

bude užitečné delší období pro organizaci další.  

Vánoční setkání KP 

Magistrát města Ostravy bude 3. 12. 19 pořádat Vánoční setkání členů PS KP 

Ostrava. Setkání proběhne v Klubu Atlantik od 15:00 a bude zajištěno občerstvení a 

kulturní program. Pozvánku zašle členům manažer PS.  

Další termín skupiny 

Členská základna se dohodla na termínu 13. 12. 2019 

Zápis vypracoval: Jan Horák, manažer PS PDP.  


