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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: 22. 2. 2019, 9-11h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Terapeutické centrum Renarkon, Stojanovo náměstí 1, 
Ostrava 70900 

 

ZÁPIS 

 

Pracovní skupina byla věnována skupinové práci, ve které členové ze svého pohledu 
a dle parametrů určených tabulkou rozvojových cílů Pracovní skupiny Protidrogové 
prevence. Skupinová práce byla rozdělená na několik částí: 

1. část 

První část měla za cíl ve 3. menších skupinách po 3-4 členech doplnit Karty aktivit 

dle čísel aktivit: 1.1.1., 1.1.2., 2.1.1. Podstatné bylo přidat k parametrům své nápady 
a postřehy.  

2. část 

Druhá část měla za cíl definovat rizika dle metodiky vyhodnocení rizik. Rizika byla 
definována a číselně byla vyjádřena stupnice pravděpodobnosti rizika a stupnice 

významnosti dopadu rizika pro realizaci aktivit. Krácením těchto hodnot potom 
dostáváme tzv. skóre významnosti dopadu. Členové pracovní skupiny opět pracovali 
v malých skupinách (viz. část 2.) a rizika měly za úkol vyplňovat pár minut u každé 
aktivity, poté ji poslat do další skupiny, dokud se u všech skupin nevystřídají všechny 
aktivity. 
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3. část 

Tato část skupinové aktivity byla průběžná a otevírala možnost pro vyjádření členů 
skupiny v průběhu celého setkání na tzv. chytrou zeď (popisovatelný a magnetický 
nátěr na obyčejné zdi), kde byla tabulka zaznamenávající podněty a nápady 
k realizaci konkrétních aktivit. Systém sdílecích ploch, flipchartů či chytrých zdí je 
určen pro formáty, kdy je obtížné něco konkrétního sdílet verbálně ve skupině, 
případně je nabitý program a jediná možnost je nemít sdílení ohraničeno časem.   

V přílohách přidávám výsledky sdílení v neupravené formě, kterou jsem přepsal do 
formulářů: Karta aktivit a Tabulka vyhodnocení rizik. Přikládám také přepsanou 
tabulku z 3. části. 

 

Zápis zpracoval: 

Honza Horák 
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 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022
ROK 2019 

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:

Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity 
(možno uvést text z 5 KP, je-li 
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 
senioři s nízkými příjmy a 
specifickými potřebami v 
důsledku dlouholetého 
bezdomovectví či užívání 
návykových látek atd.)

Počet nových úvazků pracovníků v přímé péči:

Počet návštěvníků akce.

60 000,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč

0

810 000,00 Kč
810 000,00 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 
lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

1.1.1. Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní projekt
Renarkon, Rozkoš bez Rizika

Jan Horák

Organizátoři akcí - noční kluby, festivaly atp., zdravotnické služby, Hard and Smart projekt Podané ruce, 
Paragraf 

1.1. Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy
Protidrogová prevence

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 
náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet klientů:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Mapování a realizace aktivity v rámci nočního života a zábavy. Služby poskytované v klubech a na festivalech. 

Počet hodin:

Osoby užívající NL a navštěvující kluby a festivaly

Harmonogram zásadních kroků při 
realizaci aktivity včetně termínů 
jednotlivých kroků:

Zadat studii pro zmapování potřeb uživatelů rekreačních drog

Komunikační strategie - kluby a promotéři

Příklady dobré praxe - stáže

realizace pilotního projektu
Argumenty k právnímu ošětření testování drog

Přehled rizik aktivity (např. 
finanční/technická náročnost, 
nutná součinnost dalších subjektů, 
náročná cílová skupina):

Plánované výstupy (možné upravit 
dle charakteru aktivity):

Realizovaný projekt

Počet stáží:

Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:
Zdroje financování:

1/1
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Riziko Popis

Pravděpodob-
nost rizika      

(1 až 5)

Dopad rizika   

(1 až 5)

Významnost rizika           
= Pravděpodobnost * 

dopad                  

(1 až 25)

Opatření

Komunikace s provozovateli

klubů a festivalů
Rizikem může být motivace ke komunikaci a zapojení
se do aktivity

4 3 12 PR a komunikace s provozovateli

Finance Nedostatečné financování aktivit 4 4 16
Komunikace s donátory, aktivita jako součást
strategie

Postoj veřejnosti Negativní přístup veřejnosti 3 3 9 Propagace, komunikace, PR

Motivace cílové skupiny k

využití služeb Obavy o zájem a využitelnost aktivity 3 3 9 Srozumitelná komunikační kampaň

Personální zajištění Erudovaný personál 3 3 9 Zajištění odborného personálu

0

0
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 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022
ROK 2019 

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity 
(možno uvést text z 5 KP, je-li 
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 
senioři s nízkými příjmy a 
specifickými potřebami v 
důsledku dlouholetého 
bezdomovectví či užívání 
návykových látek atd.)

Počet vzdělávacích akcí a stáží:

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč

0

120 000,00 Kč
120 000,00 Kč

Území dopadu (včetně uvedení 
lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:
Zdroje financování:

Ostrava

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Podpůrné aktivity a činnosti k realizaci pilotního projektu v aktivitě 1.1.1. Cílem aktivity je vytvořit dostatečné 
infromační a metodické podhoubí pro odborně stabilní zajištění přímé realizace pilotního projektu a zajištění 
písemné argumentace pro další udržitelnost projektu.

Osoby zapojené do realizace Pilotního projektu 1.1.1., zprostředovaně cílová skupina uživatelů návykových 
látek v prostředí nočního života a zábavy

Harmonogram zásadních kroků při 
realizaci aktivity včetně termínů 
jednotlivých kroků:

Realizace seminářů a minikonferencí

metodické materiály k realizačnímu týmu vč. peer pracovníků/dobrovolníků

peer metodika

realizace kordinačního týmu pro aktivitu 1.1.1.

Přehled rizik aktivity (např. 
finanční/technická náročnost, 
nutná součinnost dalších subjektů, 
náročná cílová skupina):

Plánované výstupy (možné upravit 
dle charakteru aktivity):

Počet koordinačních setkání:

Metodické výstupy:

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 
náklady/rok:

2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

1.1.2. Podporovat služby Harm Reduction ve specifické formě terénní aktivity
Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

Jan Horák

MMO, Klub Absolvent

Podporovat rozvoj přístupu Harm Reduction v oblasti nočního života a zábavy
Protidrogová prevence

1/1
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Riziko Popis

Pravděpodob-
nost rizika      

(1 až 5)

Dopad rizika   

(1 až 5)

Významnost rizika           
= Pravděpodobnost * 

dopad                  

(1 až 25)

Opatření

Finanční zajištění Nedostatek financí na zajištění aktivit 4 4 16 Zajištění financí z více zdrojů

Personální nedostatek - odb.

pracovníků viz. riziko 4 4 16 Vyškolení odb. pracovníci

Práce a zapojení PEER

pracovníků viz. riziko 3 3 9 Komunikace, podpora, motivace, školení

Materiální zajištění Přímý vztah k fin. Zajištění 4 4 16 Finanční zajištění.

0

0

0
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 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022
ROK 2019 

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity 
(možno uvést text z 5 KP, je-li 
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 
senioři s nízkými příjmy a 
specifickými potřebami v 
důsledku dlouholetého 
bezdomovectví či užívání 
návykových látek atd.)

Počet klientů služby

Počet intervencí individuálních:

500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč

0

800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
100 000,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč
Území dopadu (včetně uvedení 
lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Počet intervencí skupinových:

Karta aktivity

2.1.1. Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na terapeutickou komunitu pro děti a mládež
sociální služby pro děti a mládež (Renarkon, TK Exit atp.)

Zástupci jednotlivých služeb

Středisko výchovné péče, OSPOD, zdravotnické zařízení, Dětské krizové centrum,  

Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele 
návykových látek s psychosociální podporou

Protidrogová prevence

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 
náklady/rok:

2.rok (2020)

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Podpora stávající sítě ve vytváření nových propojení či celé sítě služeb spolupracujících na zodpovědném 
směrování cílové skupiny do dalších služeb či v adaptaci do běžného života po delším užívání pobytové služby.  

osoby po ukončení pobytové či ambulantní léčby/služby - zacíleno na děti a mládež, rodinní příslušníci , osoby 
blízké

Harmonogram zásadních kroků při 
realizaci aktivity včetně termínů 
jednotlivých kroků:

zmapovat návaznost služeb na Terapeutickou omunitu pro děti a mládež

připravit a realizovat potřebné aktivity

zajistit financování budoucího provozu

navýšit potřebné kapacity

Přehled rizik aktivity (např. 
finanční/technická náročnost, 
nutná součinnost dalších subjektů, 
náročná cílová skupina):

motivovanost a chuť se podílet na aktivitách cílové skupiny

finanční prostředky

materiální zabezpečení

Plánované výstupy (možné upravit 
dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Počet navýšených úvazků:

Ostrava, MSK, ČR

personál služeb

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:
Zdroje financování:

1/1
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Riziko Popis

Pravděpodob-
nost rizika      

(1 až 5)

Dopad rizika   

(1 až 5)

Významnost rizika           
= Pravděpodobnost * 

dopad                  

(1 až 25)

Opatření

spolupráce na realizaci

aktivity

nebude zájem o spolupráci na realizaci aktivity - ze

strany subjektů z jiného než soc. rezortu 3 3 9

mapování potřebnosti a dobrý podklad pro jednání o 
spolupráci, informace od cílové skupiny, podpora

strategické komunikace napříč službami

personální složení Náročný a neatraktivní profil pracovní pozice v týmu
pro kvalifikované odborníky 4 3 12

rozvojová i finanční motivace pro nové odborníky a

pracovníky, kteří jsou ochotní se dále rozvíjet a

věnovat se svému vzdělávání v nových přístupech a

soft skills pro přímou práci s cs

finance nedostatečné zajištění financí pro služby 5 3 15

Oslovení donátorů, vznik specifických dotačních
programů pro cílovou skupinu, využití dosavadních
dp

nespolupracující klienti nemají zájem a motivaci, chybí podpora klientů
celým systémem rodiny 4 4 16

informovanost široké veřejnosti o službách,
informovanost obecně i odborné veřejnosti

špatná informovanost subjekty a služby mají vzájemně špatnou
informovanost

4 3 12
propojení subjektů, využití katalogu soc. služeb,
informační kampaň, digitalizace katalogu

0

0
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 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022
ROK 2019 

Pracovní skupina:

Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity 
(možno uvést text z 5 KP, je-li 
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 
senioři s nízkými příjmy a 
specifickými potřebami v 
důsledku dlouholetého 
bezdomovectví či užívání 
návykových látek atd.)

Počet klientů:

Počet účastníků:

200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč

0

800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
100 000,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč
Území dopadu (včetně uvedení 
lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:
Zdroje financování:  - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Cílem aktivity je vytvořit pilotní krizové lůžko pro uživatele drog, které nebude mít parametry záchytného či 
detoxifikačního lůžka. Lůžko by mělo sloužit pro uživatele sociální služby v akutně krizové situaci, který svým 
stavem vypadává z podmínek standartních pobytových sociálních služeb.

• Pracovníci v sociálních službách (edukace)
• Klienti – zájemci o krizové lůžko

Harmonogram zásadních kroků při 
realizaci aktivity včetně termínů 
jednotlivých kroků:

Mapovat možnosti poskytovatelů na zajištění lůžka

Navázání spolupráce s pracovní skupinou KP osoby ohrožené sociálním vyloučením

Spolupracovat na vytvoření metodiky pro práci s klienty se závislostí

Edukovat pracovníky v oboru závislostí
Realizovat potřebné služby a aktivity

Přehled rizik aktivity (např. 
finanční/technická náročnost, 
nutná součinnost dalších subjektů, 
náročná cílová skupina):

Plánované výstupy (možné upravit 
dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Ostrava, MSK, ČR

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 
náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet lůžkodnů:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.1.2. Podpřit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující psychosociální pomoc
Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

vedoucí jednotlivých služeb

rezidenční služby

Podporovat služby a aktivity pro děti a mládež a vznik kapacity krizových lůžek pro aktivní uživatele 
návykových látek s psychosociální podporou

Protidrogová prevence

1/1
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Riziko Popis

Pravděpodob-
nost rizika      

(1 až 5)

Dopad rizika   

(1 až 5)

Významnost rizika           
= Pravděpodobnost * 

dopad                  

(1 až 25)

Opatření

finance nedostatek pro vznik a provoz 5 3 15 oslovení donátorů

zájem organizací kdo bude mít zájem tuto službu realizovat 5 3 15
příslib dostatku financí na zřízení a provoz, zajištění
prostoru pro lůžko

nedostatek klientů riziko, že nebude lůžko využito 3 2 6

informovanost důležitých subjektů pro zdroj

zájemců - PČR, OSPOD, soc. služby, škol. Zařízení,
veřejnost. Jasné vymezení, pro koho je lůžko určeno -

např. oproti záchytce atp.

neochota veřejnosti mít lůžko v blízkosti 2 2 4
srozumitelné informace pro veřejnost, kvalitní
personální zajištění služby

personální zabezpečení kdo bude službu zaštiťovat 2 2 4
dobrá praxe z ČR a zahraničí u krizoových služeb pro

uživatele drog 

0

0
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 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022
ROK 2019 

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity 
(možno uvést text z 5 KP, je-li 
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 
senioři s nízkými příjmy a 
specifickými potřebami v 
důsledku dlouholetého 
bezdomovectví či užívání 
návykových látek atd.)

Počet svépomocných skupin - jednorázových:

Počet účastníků:

200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč

0

800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
100 000,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč
Území dopadu (včetně uvedení 
lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:
Zdroje financování:

Ostrava, MSK, ČR

personál služeb

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Cílem aktivity je podpořit vznik a rozvíjení iniciativ v rámci i mimo rámec sociálních služeb, které udržují 
kontakt s bývalými klienty partnerským, participačním způsobem. Důležitou součástí je zahrnutí přirozeného 
rpostředí býv. klientů služeb, jejichž stabilizace přispívá k udržitelnosti žádoucího stavu osob se zkušeností se 
soc. službou.

Počet hodin:

osoby po ukončení pobytové či ambulantní léčby/služby, rodinní příslušníci , osoby blízké

Harmonogram zásadních kroků při 
realizaci aktivity včetně termínů 
jednotlivých kroků:

Zjištění potřeb a počtu klientů vhodných k zapojení do aktivit (2019)

Zabezpečení místa a času k realizaci aktivity (2020-2022)

Finanční a materiální zabezpečení (2019-2022)

Osobní účast klientů na různých akcích - konference, zapojení do PP (2021-2022) 
Svépomocné skupiny - sdílení a vzdělávání (oblast práva, financí, sociální, zdravotní,…) - (2020-2022)

Přehled rizik aktivity (např. 
finanční/technická náročnost, 
nutná součinnost dalších subjektů, 
náročná cílová skupina):

motivovanost a chuť se podílet na aktivitách cílové skupiny

finanční prostředky

materiální zabezpečení

Plánované výstupy (možné upravit 
dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Počet svépomocných skupin - pravidelných:

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 
náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet klientů:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

2.2.1. Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké
Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

vedoucí jednotlivých služeb

ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS

Rozvíjet aktivity na obnovu či vytvoření přirozených zdrojů osob se zkušeností
Protidrogová prevence
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Riziko Popis

Pravděpodob-
nost rizika      

(1 až 5)

Dopad rizika   

(1 až 5)

Významnost rizika           
= Pravděpodobnost * 

dopad                  

(1 až 25)

Opatření

finanční náklady stabilní zajištění financí 4 4 16

dopad aktivity v rámci finančního zajištění - poměr
vynaložených prostředků na rozsah a počet
účastníků akcí

personální zajištění
stabilní zajištění koordinace svépomocných aktivit,

rozdělení rolí mezi odborníky a peery, rovnoprávná
spolupráce

5 3 15

personální metodika, metodické a supervizní vedení
peerů, finanční ohodnocení rovnoměrně nebo vše
zcela dobrovolně a financovat pouze provozní
náklady

vzájemná spolupráce nepropojenost mezi subjekty 4 3 12 komunikační strategie - metodika

ohrožení motivace rodinných 
systémů viz. riziko 4 3 12

strategie pro komunikaci a zapojení širší rodiny nebo

podpůrného prostředí obecně

očekávání od 
zainteresovaných subjektů

nevykomunikované očekávání od zainteresovaných
subjektů 3 3 9 vyjasnění rolí již v přípravné fázi - prevence

0

0
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 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022
ROK 2019 

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity 
(možno uvést text z 5 KP, je-li 
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 
senioři s nízkými příjmy a 
specifickými potřebami v 
důsledku dlouholetého 
bezdomovectví či užívání 
návykových látek atd.)

Počet informačních materiálů:

150 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč

0

450 000,00 Kč
450 000,00 Kč
100 000,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč
Území dopadu (včetně uvedení 
lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:
Zdroje financování:

Ostrava, MSK, ČR

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Součástí aktivit je především Konference 2019 a vytvoření strategie pro vytváření a distribuci propagačních 
materiálů. PR materiály budou propagovat jednak realizaci prostřednictvím soc. a jiných služeb a také přístupy, 
názory a doporučení odborníků či peerů. Cílem aktivity je demýtizace a racionalizace tématu drog a drogové 
závislosti včetně představení služeb a jejich reálného účelu a dopadu na společnost.

široká a odborná veřejnost, síť sociálních služeb, zdravotnická zařízení, veřejná správa

Harmonogram zásadních kroků při 
realizaci aktivity včetně termínů 
jednotlivých kroků:

Realizovat Konferenci v roce 2019

Vytvořit a realizovat kampaň a připojit prvky kampaně k pravidelným akcím pro veřejnost 

Vytvořit ucelené informační materiály a materiální zázemí pro PR aktivity 

Zajistit finanční prostředky na dlouhodobou propagační kampaň

Přehled rizik aktivity (např. 
finanční/technická náročnost, 
nutná součinnost dalších subjektů, 
náročná cílová skupina):

Plánované výstupy (možné upravit 
dle charakteru aktivity):

Počet aktivit:

Počet propagačních akcí vlastních:

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 
náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet PR akcí jiných:

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Karta aktivity

Podporovat informační akce a kampaně
Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

vedoucí jednotlivých služeb

ÚP, kurátoři, zaměstnavatelé, dluhové poradny, KHS

Propagovat Protidrogovou politiku města prostřednictvím aktivit s dopadem na veřejnost
Protidrogová prevence

1/1
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Riziko Popis

Pravděpodob-
nost rizika      

(1 až 5)

Dopad rizika   

(1 až 5)

Významnost rizika           
= Pravděpodobnost * 

dopad                  

(1 až 25)

Opatření

atraktivita a trefnost 

kampaně většina kampaní nemá patřičný dopad na veřejnost 2 4 8

podložené informační materiály pro kampaň,
profesionální realizace kampaně - externí, širší
zapojení odborné veřejnosti

politická vůle změny v politickém vedení mohou přinést změny v

prioritách protidrogové strategie 3 4 12
relevantní výstupy, ověřené podklady - studie,

aktivní jednání s politickou reprezentací, 

finance
nedostatek financí, nedostatek kompetencí a kapacit

pro zajištění jiných zdrojů 3 5 15
foundraising nad rámec zdrojů z MMO a státních
zdrojů

nedostatek lidských zdrojů
lidské zdroje na úrovni odborných pracovníků a PR

pracovníků - nedostatek kapacity vytvářet odborný
podklad při stávající práci

3 5 15

adekvátní ohodnocení, realisticky koncipovaný
rozpočet, zapojení studentů v dobrovolných i

placených stážích, benefity formou vzdělávání

kampaně jiných subjektů silnější dopad kampaní, které nejsou založené na

evidence based přístupech 4 4 16
spolupracující a otevřený přístup, dialog ve veřejném
prostoru - např. diskuze pro veřejnost

0

0
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 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022
ROK 2019 

Pracovní skupina:
Opatření (název a číslo):
Aktivita (název a číslo):
Realizátor aktivity:
Spolupracující subjekty:
Odpovědná osoba za realizaci 
aktivity (kontaktní osoba):

Stručný slovní popis aktivity 
(možno uvést text z 5 KP, je-li 
dostatečně výstižný):

Cílová skupina či skupiny (např. 
senioři s nízkými příjmy a 
specifickými potřebami v 
důsledku dlouholetého 
bezdomovectví či užívání 
návykových látek atd.)

Počet výstupů z akcí - síťování:

40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč

0

160 000,00 Kč
160 000,00 Kč

55 000,00 Kč
50 000,00 Kč

55 000,00 Kč
Území dopadu (včetně uvedení 
lokality, je-li to relevantní):

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Karta aktivity

3.2.1 Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města
Renarkon, Modrý kříž v České republice, Arka CZ

NNO, MMO, síť sociálních služeb, 

3.2 Podporovat služby v síťování a hodnocení efektivity
Protidrogová prevence

1.rok (2019)

Plánované neinvestiční 
náklady/rok:

2.rok (2020)

Počet výstupů ze studií aplikovaných: 

3.rok (2021)

4.rok (2022)

Efektivní síťování, které bude koncepčně orientované na rozvoj služeb s jasně stanovenými cíli, např: 
sjednocení vykazování efektivity pro MMO. Rozvíjet stávající či realizovat nové služby s podporou financí na 
podkladové studie. Motivace vedoucích služeb rozvíjet služby racionálně a s důrazem na užitečnost pro klienty 
i širokou veřejnost v rámci lokality. 

pracovníci sociálních služeb, vedoucí pracovníci sociálních služeb, koordinátoři na úrovni veřejné správy

Harmonogram zásadních kroků při 
realizaci aktivity včetně termínů 
jednotlivých kroků:

Podpora nových formátů síťovacích akcí.

Stáže podporující efektivní spolupráci při sdílení či předávání klientů.

Realizace studií při vytváření nových služeb a aktivit pro ověření potřebnosti.

Přehled rizik aktivity (např. 
finanční/technická náročnost, 
nutná součinnost dalších subjektů, 
náročná cílová skupina):

Plánované výstupy (možné upravit 
dle charakteru aktivity):

Počet akcí - síťování:

Počet podkladových studií realizovaných:

Ostrava, MSK, ČR

 - z rozpočtu MSK (313, dotace kraj):

- jiné (specifikovat):

Investiční

Neinvestiční

CELKEM

Náklady za celé období:

 - z rozpočtu SMO:
Zdroje financování:

1/1
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Riziko Popis

Pravděpodob-
nost rizika      

(1 až 5)

Dopad rizika   

(1 až 5)

Významnost rizika           
= Pravděpodobnost * 

dopad                  

(1 až 25)

Opatření

finance

zdroje a rozložení finančních prostředků -

individuální dotace nebo průběžné položky v

rozpočtech?
3 5 15

udržitelná finanční koncepce - náklady nejsou příliš
vysoké, jde o strukturu čerpání a využití

ochota organizací ke 
spolupráci, síťování apod.

dopad konkurenčního boje organizací a služeb na

efektivní spolupráci 3 3 9
spolupráce se musí službám vyplatit - ukázat
benefity spolupráce

parametry podkladových 
studií nepřesné nastavení může ovlivnit rozvoj služeb 3 5 15 zapojení zkušených výzkumníků - profesionálové

0 0 0

0 0 0

0

0
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Fotografie 1: Brainstorming tabulka na chytré zdi. 
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Tabulka BrainStorming – zapojení do aktivit 

Legenda k vyplnění:  

Cílem je napsat do tabulky své nápady dle zadání. Jde o brainstorming aktivitu, která nemá časové ohraničení v rámci setkání pracovní skupiny, každý může 
něco doplnit v průběhu jiných aktivit či diskuze 

Sloupce označují jednotlivé aktivity nadefinované v Kartách aktivit dle tabulky rozvojových cílů. 

Řádky jsou očíslovány a každé číslo znamená: 

1. Kdo z pracovní skupiny se chce zapojit do aktivity? 

2. Kdo jiný by se mohl zapojit? 

3. Kdo má zkušenost s tématem a poradí? 

 1.1.1. +     1.1.2. 2.1.1. 2.1.2. 2.2.1. 3.1.1. 3.2.1. 

1. Renarkon Renarkon, SVP, 

Psychiatrický stacionář 
Mudr. Chvíly, Bílý 
Nosorožec, Arka, 
Modrý kříž, 
Diagnostický ústav  

PN Opava, Detox FNO Renarkon, Modrý kříž, 
Arka 

PS KP, MMO NNO, MMO 

2. NF Paragraf, noční 
kluby, Hard and 

Smart, pořadatelé 
festivalů, 
zdravotnické 
služby, Rozkoš bez 
Rizika 

PMS, Dětské Krizové 
centrum, výchovní 
poradci, PPP, 

psychologové 

Azylový dům, Krizové 
centrum, zař. pro děti 
vyžadující okamžitou 
pomoc 

Klienti, rodina, blízcí, 
církve, psychiatr, 
psycholog, ÚP 

DP, bývalí klienti, školy 
a školská zařízení, 
OSPOD, odborná 
veřejnost, média 

OSU, studenti, klienti, 

VŠB, výzkumné 
agentury, KÚ MSK 

3. Honza Horák    PR Agentury  
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