
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: 18.5.2018, 9-11h.

MÍSTO KONÁNÍ: Diagnostický ústav, Škrobálkova 16, Ostrava - Kunčičky

ZÁPIS

Aktuality:

Rozkoš bez Rizika – členka PS za organizaci Monika Střelková bude mít přestávku 
v účasti do podzimu 2018. Náhradníkem za organizaci bude Petra Stanieková. Za 
organizaci Slezské diakonie bude po tuto dobu členkou PS původně náhradnice 
Nikola Drkošová.

Terapeutická komunita EXIT – aktuální stav 2 klientky, probíhají jednání se zájemci
o službu. Větší zájem je sledován také ze strany klientů v ústavní péči, u kterých je 
otazník v plnění finanční spoluúčasti na chodu služby. V rámci diskuze vyplynulo, že 
každé ústavní zařízení (MŠMT) pobírá příspěvek tzv. na dítě, tudiž je teoreticky 
možné alokovat příspěvek na spoluúčast kl. na chodu sociální služby v případě, že 
dojde k dočasnému přerušení pobytu dítěte v ústavním zařízení. Jestli to tak funguje 
v praxi není známo (viz. reflexe zástupců členské základny z řad MŠMT zařízení).

Psychiatrický stacionář -  zařízení je financováno z více zdrojů, aktuálně se jedná o
financování platu lékaře z Ministerstva zdravotnictví (finance mimo oblast 
zdravotního pojištění). Aktuálně je již možné doporučovat klienty do AT ambulance 
pro děti a mládež, jenom je lepší, když budou mít také doporučení pedopsychiatra. 
Léčbu ochranného typu, kterou ukládá soud MUDr. Chvíla poskytuje a je možné, aby
to probíhalo ve spolupráci se sociální službou v modelu: psychiatr zajišťuje 
ochrannou léčbu+sociální služba (adikto. certifikát RVKPP, cílová skupina závislosti v
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rámci soc. Služeb). Aktuálně probíhá taková spolupráce s Terapeutickým centrem 
Renarkon.

Terapeutické centrum Ostrava – se aktivně zúčastnilo Národní konference 
Hazardní hraní 2018 v úterý 15.5.2018, která se mimo jiné zabývala opatřeními pro 
řešení negativních dopadů gamblingu na koncového uživatele ve spolupráci s 
Ministerstvem financí. Výstup z konference bude dostupný na stránkách RVKPP.

Den poté, ve středu 16.5.2018 proběhla otevřená odborná sekce Harm Reduction 
služeb A.N.O., kde se mimo jiné probírala problematika testování na přítomnost drog 
v nízkoprahových zařízeních.

Zástupci Renarkonu pozvali ostatní členy skupiny na 21. narozeniny TK Renarkon s 
hlavním programem v sobotu 19.5.2018.

Rovněž proběhne na začátku června 2018 další ročník AT Konference 2018, která 
má tento rok podtitul Reforma adiktologické péče. I přesto, že je AT konference spíše
zdravotnicky orientovaná, tak se najde prostor také pro sociální služby a jejich 
příspěvky.

Magistrát města Ostrava – informuje o možnosti volnočasových aktivit zdarma v 
organizaci Blok centrum, která realizuje lezecke a boulderingové aktivity v rámci 
Ostravy (např. lezecká věž v Sadu J. Jabůrkové) – nabídka je určená především pro 
děti a mládež, kteří jsou klienty sociálních služeb případně ústavních zařízení MŠMT.

Vyhodnocení Strategie Protidrogové prevence města Ostravy za rok 2017 bude se 
členům PS představeno prostřednictvím emailové komunikace.

Témata z diskuze:

 Komunikace služeb s Justicí – komunikace se soudy, vyjednávání se soudci, 
předávání informací státním zástupcům. Cílem tématu může být např. 
aktualizace informací pro soudní úředníky, adekvátní a realistické nastavení 
povinností podmínečně propuštěného atp.

 Co může udělat PS PDP pro podporu Adiktologické ambulance (zdrav. 
Zařízení) při jednání se zdravotními pojišťovnami? Cílem je stabilizace služeb 
napříč spektrem drogových služeb (zdravotní – sociální). Sekundárním cílem 
tématu je ukotvení spektra zdravotní – sociální směrem k zadavateli i 
veřejnosti a podrobné vyhodnocení přínosu v rámci sítě služeb tzn. V čem 
jsou sociální služby jiné než zdravotnické, v čem přesně je rozdíl a jaký přínos
z toho pramení pro klienty, samotné poskytovatele a zadavatele.
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Skupinová práce na tématu Plán činnosti 2018

Skupinová práce měla za cíl zmapovat a doplnit návrh formulace Plánu činnosti 2018
PS PDP do dokumentů 5. komunitního plánu. Struktura skupinové práce byla v 
rozdělení na menší skupiny (cca 3-4 lidi), 4 stanoviště s oblastmi pro cílovou skupinu 
(Rozvoj služeb, Síťování subjektů, Vzdělávání, Vývoj a role PS, Propagace a 
komunikace služeb) u kterých se jednotlivé skupiny střídaly doplňovaly své nápady a 
návrhy. 
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Bc. Honza Horák, manažer PS PDP.
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