
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 21. 2. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka, Slezská 23 

 

 

PROGRAM 

Na začátku setkání proběhla hodinová prezentace s diskuzí o činnosti PS občanů se sluchovým 

postižením s hostem Mgr. Anetou Haškovou, manažerkou této PS. Po prezentaci proběhla delší 

diskuze, která kromě zajímavých informací z oblasti spolupráce s neslyšícími lidmi přinesla několik 

konkrétních podnětů: 

- V případě poradenské či terapeutické spolupráce lze domluvit tlumočníka ve znakovém jazyce, 

tento tlumočník bude pro účely spolupráce s klientem hrazen z veřejných financí, ale v případě 

potřeby tlumočníka na veřejnou akci, je potřeba počítat s náklady na tyto služby. 

- Lidé s těmito obtížemi by ocenili odborné konference s tlumočníkem, alespoň na částečný program. 

- Primárně preventivní program pro neslyšící by byl užitečný, především u neslyšících, kteří mají 

úplnou ztrátu sluchu, nebo neslyší již delší dobu. Porozumění běžnému jazyku v psané podobě se 

v tomto případě liší od vnímání slyšících. 

Aktuality: 

Štěpán Vozárik oznámil, že od 2. 3. 2020 nastupuje nová protidrogová koordinátorka MMO, Bc. 

Monika Klimková, která bude zároveň novou kontaktní osobou pro naši pracovní skupinu. Pan 

Vozárik nově působí na pozici koordinátora komunitního plánování.  

Na novém webu projektu Bezpečnější Ostrava, bude možné publikovat pravidelné články o 

problematice pomoci podpory v řešení závislosti. Články by měly být ideálně menšího rozsahu (1500 

znaků).  

Pod záštitou společnosti Renarkon proběhl Seminář k eliminaci Hepatitidy typu C u aktivních 

uživatelů drog. Semináře ze zúčastnil také Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. z kliniky infekčního 

lékařství FNO společně se svým týmem. Členům PS bude zaslána jeho prezentace. 



 

 

Karty aktivit:  

Byly představeny karty aktivit za rok 2019, které byly v rámci diskuze hodnoceny a komentovaly se 

uskutečněné nebo neuskutečněné kroky. Kromě diskuze byly KA poslány všem členům emailem 

s požadavkem na zpětnou vazbu dle jednotlivých opatření.  

Níže je shrnutí výsledku vyhodnocení ve formátu: název aktivity a uskutečněné kroky: 

1.1 Podporovat přístup Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy   

1.1.1 Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní projekt  

- Přítomnost zodpovědné osoby na 2 halových a 2 open air tanečních akcích v pozici preventivního pracovníka 

Hard and Smart. Další stáže jsou určené především pro další pracovníky pilotního projektu.  

- Neuskutečněno - zmapování potřeb formou studie či jiného šetření: v minulém roce nedošlo ke zmapování z 

důvodu nezájmu konkrétní organizace o realizaci cíle. V roce 2020 bude zhodnoceno, zda je tento krok potřeba 

k realizaci pilotního projektu. V případě potřebnosti bude zadána zakázka vybranému subjektu.  

- Neuskutečněno - komunikační strategie s promotéry tanečních klubů a jiných akcí: samotnou strategii lze 

čerpat z organizací, které služby již realizují, nicméně k oslovení a organizaci setkání s promotéry klubů a 

festivalů nedošlo. Krok se přesouvá na rok 2020, kdy by bylo žádoucí setkání zorganizovat v první polovině roku.  

1.1 Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy se závislostí 

1.1.2 Podporovat služby realizující Harm Reduction ve specifické formě terénní aktivity 

- realizace seminářů a minikonferencí: v roce 2019 nedošlo k realizaci semináře nebo minikonference v tématu 

metodické podpory pracovníků a peer pracovníků v prostředí nočního života a zábavy. V roce 2020 je v plánu 

uspořádat Kulaté stoly na dané téma.  

- metodické materiály k realizačnímu týmu vč. peer pracovníků/dobrovolníků: proběhnul sběr metodických a 

informačních materiálů u služeb, které jsou příklady dobré praxe. V roce 2020 jsou v plánu konzultace s 

koordinátory jiných služeb v dané tématice. 

- peer metodika: krok nebyl plánován na rok 2019  

- realizace koordinačního týmu pro aktivitu 1.1.1: krok nebyl plánován na rok 2019 

2.1 Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele 

návykových látek s psychosociální podporou   

2.1.1 Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na terapeutickou komunitu pro děti a mládež 

  

- zmapovat návaznost služeb na Terapeutickou komunitu pro děti a mládež: V rámci síťování a návaznosti 

služeb pro děti a mládež po výstupu klientů z TK Exit došlo k navázání spolupráce s Adiktologickou ambulancí v 

Ostravě a došlo k jednání o spolupráci s oddělením dětské psychiatrie Fakultní nemocnice v Ostravě. Dále 

proběhlo setkání v prostorách TK Exit se členy pracovních skupin MMO, OSPOD, státních zástupců, kde byla 

návaznost a zajištění přechodu z TK do přirozeného (či přirozenějšího) prostředí jedním z témat.  



 

 

- připravit a realizovat potřebné aktivity: v roce 2019 zajišťovaly návaznost aktivity 2 služeb: Adiktologická 

ambulance pro děti a mládež (MUDr. Chvíla) a Terapeutické centrum Renarkon. DADA realizovala spolupráci 

individuálního charakteru ve zdravotnicko-terapeutickém kontextu. TCR realizuje sociální a terapeutické služby 

pro děti od 11 let, rodinné příslušníky v individuálním a rodinném poradenství a terapii. V roce 2019 TCR 

realizovala pilot Podpůrné skupiny pro děti a mládež v ústavním prostředí (ambulantní pilot bude realizován v 

roce 2020) - skupiny se zúčastnilo 7 dětí v DD Fulnek.  

- zajistit financování budoucího provozu: krok nebyl plánován v roce 2019  

- navýšit potřebné kapacity: krok nebyl plánován v roce 2019  

2.1 Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele 

návykových látek s psychosociální podporou   

2.1.2 Podpořit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující psychosociální pomoc

   

- mapovat možnosti poskytovatelů na zajištění lůžka: Proběhlo mapování možností pro Krizové lůžko a 

kapacitně mají služby možnosti pouze nárazově. Kromě kapacity je překážkou také nedostatek personálu a 

nevyhovující prostory pro krizové lůžko. V pobytových službách se shodnou cílovou skupinou je kontraindikací 

předpoklad aktivního užívání. Tento krok bude zopakován v roce 2020 s možným překvalifikováním potřebné 

aktivity na: Krizové a přechodové lůžko/lůžka. Z diskuze s pobytovými službami je potřebnost také pro okamžité 

krátkodobé ubytování pro klienty, kteří se ocitnou v mezidobí odborné péče v bytové nouzi.  

- navázání spolupráce s pracovní skupinou KP osoby ohrožené sociálním vyloučením: krok nebyl plánován na 

rok 2019  

spolupracovat na vytvoření metodiky pro práci s klienty se závislostí: krok nebyl plánován na rok 2019  

- edukovat pracovníky v oboru závislostí: krok nebyl plánován na rok 2019  

- realizovat potřebné služby a aktivity: krok nebyl plánován na rok 2019  

2.1 Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se zkušeností se závislostí 

2.2.1 Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké 

- zjištění potřeb a počtu klientů vhodných k zapojení do aktivit 2019: V roce 2019 probíhalo mapování 

prostřednictvím služeb, které své klienty informovaly o možnostech dalších aktivit po ukončení spolupráce. 

Klub Absolvent dále propagoval svou činnost prostřednictvím konferencí a vlastních kulturních aktivit, např. 

FestAbsolvent. Nově je KA součástí platformy Recovery koučů a tito jsou také aktivní členové KA. 

  

- finanční a materiální zabezpečení 2019-2022: V roce 2019 byla činnost zabezpečena z dotací MMO a jiných 

zdrojů. V případě KA se také čerpalo ze sponzorských darů finančních i věcných. 

3.1 Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem na veřejnost 

3.1.1 Podporovat informační akce a kampaně   

- realizovat Konferenci v roce 2019 s předpokladem pravidelnosti: z kapacitních důvodů bude Konference 

realizována na podzim roku 2020.   



 

 

- vytvořit a realizovat kampaň a připojit prvky kampaně k pravidelným akcím pro veřejnost: V roce 2019 nebyla 

realizována žádná informační kampaň. PS propagovala svou činnost na akci Lidé Lidem 2019, kde bylo možné v 

rámci stánku propagovat členské organizace. Prvky informační kampaně měl soubor článků propagujících 

možné přístupy k řešení užívání drog u dětí a mladistvých, který byl spojen s propagací služeb Terapeutického 

centra Renarkon.  

- vytvořit ucelené informační materiály a materiální zázemí pro PR aktivity: S výjimkou spolupráce s PS 

Pachatelé a prostoru pro tématiku řešení závislosti v info brožuře pro osoby po VTOS nebyly v roce 2019 

vytvořeny žádné informační materiály.  

3.2 Podporovat služby v síťování a hodnocení efektivity   

3.2.1 Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města   

- podpora nových formátů síťovacích akcí: V roce 2019 proběhla 1x  dvoudenní stáž pro pracovníky věznice 

Karviná (14 osob) ve více střediscích Renarkonu s cílem síťování a srozumitelnějšího předávání informací pro 

klienty/odsouzené. Dále edukační semináře se záměrem navázat spolupráci se zástupci institucí a organizací, 

které pracují s dětskými klienty při realizaci Podpůrné skupiny pro děti a mládež (Terapeutické centrum 

Renarkon) (86 metodiků prevence, 30 zástupců OSPOD, DD a SVP). Kulatý stůl pro vězeňství v MSK. (28 

pracovníků věznic, MPSV a MSK+2 klienti OKZ služby) Přednášející na Konferenci k 20. výročí Specializovaného 

oddělené Věznice Opava, kde Renarkon spolupracuje s mnoha klientkami z Ostravy.   

- využitelnost výstupů s důrazem na aplikaci v praxi u konkrétních služeb či aktivit: V roce 2019 především 

síťovací akce k realizaci Dětské skupiny pro děti a mládež. V rámci Kulatého stolu proběhnul sběr podnětů a 

možností rozvíjení stávající spolupráce o další aktivity.  

- realizace studií při vytváření nových služeb a aktivit pro ověření potřebnosti: v roce 2019 nebyla realizována 

žádná studie v naší oblasti  

 

Organizační informace: 

Bylo dohodnuto ustavení podskupiny pro organizaci Konference 2020. Honza Horák rozešle email 

k mapování zájmu o členství v podskupině a posléze vyberou termín pro setkání mimo čas pro celou 

PS. 

Téma výzkumu u dětí, které rizikově užívají léky a legální substance mimo alkohol, na PS nakonec 

nebylo probráno. Bylo dohodnuto, že se Honza Horák zkontaktuje s Kateřinou Šutorkovou coby 

navrhovatelkou tématu a dohodnou se možné parametry výzkumu a případně se přenese do agendy 

další PS. 

Další setkání pracovní skupiny proběhne 27. 3. 2020 v prostoru Modrého kříže v Ostravě od 9:00. 

Zpracoval: Jan Horák 

  

 


