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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: 19.10.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Terapeutické centrum Renarkon, Stojanovo nám. 1, 

Ostrava 70200 

 

PROGRAM 

  

Aktuality: 

Kulatý stůl a testování na NL – 16. 10. 2018 se uskutečnil Kulatý stůl se zástupci 

služeb a institucí, kterých se týká testování klientů na přítomnost drog v organismu. 

Cílem kulatého stolu bylo zmapovat, jaké jsou přístupy ve službách, které testování 

provádí a jakou argumentaci používají služby, které testování neprovádí, případně 

s ním otevřeně nesouhlasí. Akce byla v pracovní skupině avizována již minule a 

téma se probíralo v první polovině roku, nicméně úžeji jsme se jím nezbývaly, neboť 

je zastoupení člen skupiny velmi pestré a je obtížné porovnávat dobrou praxi u 

tématu testování mezi nízkoprahovými službami (které byly také iniciátorem KS) a 

službami pobytovými či institucemi zajišťujícími ústavní výchovu apod. Výstupem KS 

je několik oblastí, ze kterých vyplyne doporučující stanovisko k testování iniciované 

Sociálně právní ochranou dětí a mládeže, dále stanoviska týkající se součinnosti 

s Probační a mediační službou. Mimo aktuální praxi bude doporučeno se dilematem 

testování na OPL v pomáhajících profesích zabývat na etickém kolégiu A.N.O. Celou 

akci organizovala Asociace nestátních organizací společně s Radou vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky. Jakmile budou oficiální písemné výstupy, bude na ně 

odkázáno v zápisu ze setkání PS. 

Personální obměna Terapeutického centra Renarkon – poradenská pracovnice a 

stěžejní osoba pro zrod „Programu pro osoby v konfliktu se zákonem“ Edita Ondarza 

odchází z organizace Renarkon na začátku listopadu 2018. Její agendu bude 

přebírat nová kolegyně,  
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která nastoupí v prosinci 2018. Editě moc děkujeme za její přínos pro organizaci i 

pracovní skupinu a přejeme ji vše dobré v nových profesních zkušenostech. 

Seznámení s novou vedoucí Modrého Kříže – v ostravské pobočce organizace 

nastoupila nová vedoucí služby Lenka Horkelová, která se zároveň stala členkou PS 

PDP. Vítáme Lenku v pracovní skupině a těšíme se na inspirativní spolupráci.  

Konec rekonstrukce Výchovného ústavu Hrabůvka – v listopadu již bude možné 

uskutečnit setkání PS PDP ve Výchovném ústavu Hrabůvka. Rekonstrukce je již 

hotová. Zároveň provizorní prostory a umístění chlapecké a dívčí skupiny během 

rekonstrukce přinesla témata, která se týkají především vztahů mezi nimi. 

Pozvánka na testovací akce Rozkoše bez Rizika – organizace pořádá testování 

na přítomnost VHC/HIV pro veřejnost. Testovací místa a časy jsou: 9.11.2018 – 

Stodolní ulice, parkoviště naproti hotelu Ruby Blue – 21 – 24h., 17.11.2018 – LGBT 

Klub Bar Fiesta – 23 – 01h., 22.11.2018 – akce Noc Venku: Kostel sv. Václava – 19 

– 22h.  

Terénní program Ostrava – se zúčastnil pilotního testování slinných testů pro 

detekci VHC/HIV přímo v terénu s aktivními uživateli. Z projektu vyplynulo, že v rámci 

klientů Terénního programu Ostrava byla cca čtvrtina reaktivních (pozitivních) a že 

testování v takto nízkoprahovém nastavení zvyšuje potenciál pro hloubkové 

protestování rizikové populace, včetně dalších možností práce s aktivními uživateli 

na snižování rizik, nebo přímo na pozitivní změně životního stylu (předpoklad).  

Témata: 

Harm Reduction prvky v ústavní péči (vztahy kluci a holky, kondomy) – 

z mapování tématu vyplynulo, že harm reduction prvky se v ústavní výchově objevují, 

byť nejsou součástí oficiálních metodik nebo konceptů s vyjimkou primárně 

preventivních akci pro klienty výchovných a diagnostických ústavů. Se vztahovými a 

sexuálními tématy se pracuje otevřeně a v rámci možností partnersky (zde se to liší 

v závislosti na délce umístění v diagnostických a výchovných ústavech). Klienti přímo 

povoleny sexuální vztahy v režimu nemají, ale pracovníci vědí, že jsou klienti 

sexuálně aktivní mimo prostory zařízení. Z reflexe pracovník také vyplývá, že 

výrazně represivní a omezující přístupy nevnímají jako funkční a partnerský přístup 

pomáhá otevření tématu ze strany mladých klientů a stejně tak jako případnému 

řešení rizik s tím spojených. 

Vztahy v pobytu a v ambulanci, práce s páry v drogových službách – u 

drogových služeb jsou vztahy tradiční a zásadní téma, především v režimových 

terapeutických programech, kde jsou historicky vztahy buď přímo zakázány, nebo 

výrazně omezeny. V rámci členské základny máme zástupkyni pobytového 

terapeutického programu pouze za Doléčovací centrum Ostrava, které je vztahům 

mezi klienty spíše otevřeno s podmínkou, že si témata se  
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vztahem spojená budou zpracovávat na individuálních a případně párových 

pohovorech s terapeuty. Klienti ve vztahu mohou zažádat o společný pokoj, a pokud 

je to technicky možné, bývá jim vyhověno. Terapeutická komunita na Čeladné 

prozatím otevřené vztahy v programu povoleny nemá, ale případný odhalený, či 

přiznaný vztah je zpracováván na skupině se všemi klienty, kteří se mohou vyjádřit, 

zda jim to nevadí, tzn.: o tomto rozhoduje celá skupina. Formálně je to ošetřeno 

v úvodu spolupráce, kdy klienti podepisují seznámení a souhlas s pravidly režimu a 

dobrovolně se vzdávají některých svých práv (testování na OPL, omezení 

komunikace s vnějším okolím apod.)  

V ambulantních programech samozřejmě žádná podobná omezení nejsou, vztahy 

jsou zde vnímány jako téma i zdroj pro klienta a obvykle ambulance otevřeně 

deklarují možnost přizývat blízké klienta do spolupráce, je-li to přáním klienta a 

zájmem osob blízkých. Hlavní rozdíl je tedy v režimovém a nerežimovém pojetí 

terapeutické spolupráce. 

Intervizní skupiny pro pracovníky služeb – poradenství a terapie – dotaz ze 

strany Katky Šutorkové, který se týkal možnosti intervizních a supervizních skupin 

pro terapeuty v přímé práci s klienty. Možnost sdílení klientské práce v anonymním 

režimu (případové kazuistiky, procesní a metodická doporučení). Pro případné 

zájemce bude rozesílán email členům skupiny, kteří jej dle uvážení mohou šířit dále. 

Na další skupině se stručně dohodneme, kde by setkání mohla probíhat. 

Testování na VHC/HIV – v Ostravě proběhnul 26.9. seminář o nové léčbě Žloutenky 

typu C ve zrychlené formě (cca 90 dnů), která je určena pro rychlé zaléčení 

nejrizikovější populace, tedy mmj. aktivní uživatelé drog. Přesné výstupy ze setkání 

včetně nástřelu možné spolupráce budou zjištěny přes účastníky akce (za Renarkon 

TPO a DC členové PS, jiné subjekty byly zvány, nicméně se zřejmě neúčastnily), dle 

diskuze v rámci jednání PS nepanuje mezi zúčastněnými shoda na podobě 

spolupráce, či na podmínkách využití, včetně výkladu doporučení ze strany IKEMu. 

Materiály budou dodány do dalšího setkání PS. 

Plán činnosti 2018:  

Zpracován nástřel harmonogramu odborného fóra „Drogy napříč spektrem“ 

Oslovení účastníci: Gebauerová - Ústav soudního lékařství, Koňák - Generální 
ředitelství vězeňské služby, Ondřej Bahník - transpersonální terapeut a psychonaut, 
Hard&Smart - koordinátor nebo pracovník, k tomu komponovaný příspěvek z PS 
PDP, zástupce svépomocné aktivity Klubu Absolvent a někdo z Anonymních 
Alkoholiků. 
 
Termín: leden/únor 2019 
 
Téma: Úhel pohledu - psychoaktivní látky v různých perespektivách (pracovní název) 



 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                     

 
Místo: konferenční prostory Magistrátu města Ostrava 
 
Propagace: emailová pozvánka, Facebook událost, prezentační propagace na 
Ostravské univerzitě a face to face zvaní vybraných klientů ze služeb či 
svépomocných/participačních projektů. Zároveň možné propojení s dalším 
oddílem Plánu činnosti 2018 – publikační činnost: článek+poster pozvánka+ 
propagační rozhovor do médií MMO a jiných. 
 
 
Zpracoval:  

Honza Horák, manažer PS PDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


