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ZÁPIS

Aktuality:

V rámci  PS Prevence  kriminality  bude 5.11.2018 probíhat  vzdělávání  s  Mgr.
Jaroslavem Šejvlem, který se specializuje na Klinice Adiktologie v Praze na právní
a kriminologickou problematiku v souvislosti  s  drogovými  tématy,  např.  Testování
osob  mladších  18  let  apod.  Vzdělávání  je  určeno  především  pro  PS  Prevence
kriminality, v případě volných míst bude nabídnuto do jiných skupin.

Modrý kříž v Ostravě aktuálně ukončil rekonstrukci a úpravu svých prostor, což bylo
financováno z dotačního programu Loterie. Do PS bude místo Moniky Kovalčíkové
docházet její kolega z ostravské poradny Matouš Bilík. 

Psychiatrický stacionář a jejich nově zřízená Adiktologická ambulance pro děti
a  mládež  aktuálně  má  prostor  pro  nové  pacienty.  V  uplynulých  měsících  se
nepodařilo  kapacitu  naplnit.  Prosba  na  ostatní  služby  o  propagaci  ambulance,  v
dohledné  době  budou  dodány  tiskové  informační  materiály,  prozatím  jsou  ve
zpracování.  Zástupkyně za stacionář nabízí  k diskuzi  téma, které se týká nových
služeb a jejich naplnitelnosti.
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Terapeutická Komunita Exit – provoz služby je plně přesunut do Komorní Lhotky.
Původní prostor v Petřvaldu u Karviné prozatím nebude využíván pro poskytování
této služby. Aktuálně je služba poskytována 6 klientům/klientkám a od začátku roku
2018 prošlo službou 15 klientů. Věkově mezi 14-17 lety. V jednání cca 4 zájemci o
službu a průměrná délka pobytu je něco přes měsíc. Mladší klienti  jsou mnohem
dynamičtější a jejich postoje se mění rychleji než u dospělých klientů tradiční formy
terapeutické  komunity.  Návaznost  je  zajištěna  sítí  ambulantních  služeb,  které
poskytují  služby  od  11-15  let.  Část  klientů  je  ze  zařízení  poskytujících  ústavní
výchovu.

Konference  Case  management  a  participativní  přístupy  v  adiktologických
službách –  dne  4.10.  proběhne  konference  realizovaná  Slezskou  Diakonií  ve
spolupráci  s  Ostravskou  univerzitou.  Tématicky  zahrnuje  oblast  adiktologických
služeb a aplikaci case management přístupů směřujících k větší participaci klientů
těchto služeb. Mezi vystupujícími jsou zástupci drogových služeb a participativních
projektů,  jako  je  například  Street  Support  z  Brna,  případně  podpůrné  projekty
organizace P-centrum v Olomouci.

Odborná  diskuze  v  Knihovně  Václava  Havla  24.9.2018–  tématem  diskuze  je
Protidrogová  politika  v  kontextu  celé  Evropy  a  s  výhledem  do  budoucna.  Mezi
diskutujícími  jsou  Viktor  Mravčík  z  Národního  monitorovacího  střediska,  Jindřích
Vobořil, bývalý národní protidrogový koordinátor, Robert Veverka, zakladatel spolku
Legalizace a zástupci služeb a Platformy Závislosti komplexně.  

Transformace Psychiatrické péče v MSK – 13.9.  2018 proběhl  Kulatý  stůl  v
prostorách  Fakultní  nemocnice  v  Ostravě, na  kterém se  sešli  zástupci  z  řad
psychiatrů,  nelékařských  zdravotních  profesí,  sociálních  služeb  apod.,  kteří
diskutovali témata týkající se nadcházející reformy psychiatrické péče. Diskutovalo
se 5. témat, které jsou zásadní pro posuny směrem k pro klientské, komunitní a
zkompetentňující psychiatrické praxi, viz:

1.Legislativa pro oblast duševního zdraví. 

2.Služby (zdravotní a sociální), jejich kvalita, dostupnost a koordinace.

3.Dostupnost služeb pro každého bez rozdílu. 

4.Komplexní  poskytování  péče,  včetně  naplňování  sociálních,  vzdělávacích,
ubytovacích a pracovních potřeb a řešení soudních otázek. 

5.Zapojení uživatelů do systému zdravotní a sociální péče, dodržování lidských práv
a diskriminace. 
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Témata v PS:

Koncepce nových služeb a jejich reálná naplnitelnost/využitelnost – 
diskutováno bylo, jakým způsobem probíhá zadávání vznikajících služeb, jakým 
způsobem probíhá mapování potřebnosti atp. Celá diskuze vznikla na základě 
nenaplněných kapacit nově vzniklých služeb pro děti a mládež (TK Exit a 
Adiktologická ambulance pro děti a mládež). Výstupem diskuze je podnět k tématu: 
Mapování potřebnosti – formát a výstupy. 

Syntetické canabinoidy: 

EWS – tzv Early warning systém – systém včasné intervence, který má za cíl 
zachytávat nebezpečné látky v populaci, které mají potenciál ohrozirt zdraví a život. 
V tématu nových syntetických drog jde především o záchyty po hospitalizacích či 
úmrtích. Při momentálních nástrojích pro detekci není možné reagovat rychleji. 
Kromě informací od policie a klientů dorogvých služeb nejsou záchytné mechanismy 
o nových syntetických drogách – chybí možnost testovat psychoaktivní substance.

Mediální pokrytí -  na Ostravsku bylo mediální pokrytí masivní v rámci 1. týdne 
záchytu a ihned po úmrtí první osoby po užití syntetického kanabinoidu. Především 
Česká televize a Český rozhlas, dále Prima a Nova. Věcněji informovala ČT, Nova 
přebírala nepodložené domněnky a záměny SK za tzv. Zombie drogu (také Krokodýl 
z Ruska). To se již v tu dobou nepotvrdilo, posléze ani nediskutovalo. 

Informace o nových záchytech syntetických kanabinoidů – ze strany PČR přišla 
informace o nejprve 2 látkách (Synt. THC - Bakaba a synt. MET - SPD), posléze bylo
nalezeno několik jiných typů synt. Kanabinoidů (Trawa Modelarska – Sunset, 
Wembley). Později již nic nového nepřišlo (posl. Informace je o záchytu synt. kan. 
Cocolino) 

Jak s tím pracujeme ve službách – navíc vytvořeny letáky a informační materiály 
pro klienty, proběhl noční terén org. brněnskou společností Podané ruce. Při 
terénních kontakech v prostředí nočního života a zábavy bylo zjevné, že maldí lidé o 
látce vědí, ale nepřišli s ní do kontaktu. Potvrdil se výskyt mezi lidmi bez domova a 
na ubytovnách. Nejhmatatelnější dopad služeb je v rozsahu jakým jsou schopny 
informovat a varovat své klienty.Ve školství doporučeno kromě varování studentům 
také rozvíjet dovednosti pedagogů v otevřené diskuzi se studenty. Přímo 
poskytované informace nemají obvykle dopad, pokud nejsou nastaveny základní 
mechanismy pro zpracování těchto informací – diskuzní kruhy, možnost pro studenty
informace bezpečně sdílet atp.

Spolupráce se psychiatry, zkušenosti – členové PS diskutovali, jaké mají 
zkušenosti s psychiatrickými službami a přístupem psychiatrů k síťování atp. 
Zkušenosti jsou různé, hodně záleží na přístupu sociální služby, zda je aktivní a umí 
se tzv. Nasíťovat. Je zkušenost, že zdravotnická oblast se v té sociální příliš 
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neorientuje, neví kam se obracet a síť je pro ně nečitelná. Velmi dobrá spolupráce je 
s psychiatry_čkami Miklovičová, Chvíla, Javůrek, Šilhán, Uhlíř. Samozřejmě na 
všech nepanovala shoda, nicméně v případě, že jde služba té spolupráci naproti, má 
to většinou spolupracující efekt. Možné formy síťování jsou spíše v jasném vymezení
rolí a možností spolupráce, než v síťovacích akcích, jako jsou semináře a Kulaté 
stoly (pokud mají za cíl domluvu spolupráce formou prezentace práce a seznámení)

Cílová skupina uživatelů_ek suplementů/doplňků stravy – byl vznesen dotaz, 
zda služby v cílové skupině závislostí mohou pomoci i těmto osobám. Z diskuze 
vyplynulo, že se s uživateli suplementů pracuje stejně jako s uživateli jiných 
substancí, v případě, že jsou tam patrné negativní dopady a je dobrovolnost na 
straně klienta_ky. Psychoterapeuticky orientované služby mají širší záběr nad rámec 
cílové skupiny, která slouží obvykle k vymezení působnosti, ale témata přináší klient 
služby a s těmi se potom pracuje. V klasicky orientovaném poradenství a sociální 
práci je to záleižotst kapacity a dostupnosti specializovaných služeb (Anabelle apod.)
a také dispozice služby v případě, že jde o témata a preference klienta_ky, které 
vyžadují např. ženu terapeutku a zevrubnější znalost problematiky poruch příjmů 
potravy. Výstupem tedy je podnět: Možnosti pomoci „nad rámec“ cílové skupiny 
sociální služby.

Provozní záležitosti:

PR a sociální sítě – možné FB stránky PS PDP zkusí předjednat Štěpán Vozárik s 
PR oddělením MMO.

Článek o činnosti PDP, či jiném drogovém tématu – do příštího setkání bude k 
dispozici tabulka témat, kam mohou členové navrhovat témata pro články a taky se 
hlásit k napsání článku. :)

Podskupina konference/seminář – do příštího setkání dojde k první interakci členů 
podskupiny (zatím se přihlásila Katka Ciklová a Štěpán Vozárik)

Bc. Honza Horák, manažer PS PDP.
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