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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: 26.1.2018 

MÍSTO KONÁNÍ: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, míst. č. 189 

PROGRAM 

Na úvod setkání proběhlo seznámení nově ustavené členské základny a 

stručné uvedení do historie vzniku záměru samostatné Pracovní skupiny 

Protidrogové prevence. 

V rámci ustavení nové členské skupiny bylo dle jednacího řádu nutné zvolení 

navrženého manažera skupiny Jana Horáka. 

 Výsledek hlasování volby: 9 členů PRO, 1 člen SE ZDRŽEL HLASOVÁNÍ.  

Byl navržen časový hramonogram setkání pracovní skupiny v 1. polovině roku 

2018. Návrh pravidelného setkávání vždy 3. pátek v měsíci, výjma července a 

srpna byl členskou základnou přijat. 

V rámci tvorby nového strategického komuntiního plánu 5KP města Ostravy je 

možné využít facilitaci při zpracování úkolů pro skupinu. Členové PS se shodli, 

že facilitace není potřeba. Oblast PDP má strategii vytvořenou, budeme 

pracovat především na priorizaci aktivit, vyhodnocení nastavených cílů a 

inovacích v oblasti. 

V rámci naplňování Strategie protidrogové politiky města Ostravy byla 

představena Služba pro osoby v konfliktu se zákonem a částečný úvazek 

poradenského pracovníka pro osoby ohrožené hraním a sázením (gambling). 

Obojí je realizování pod záštitou Terapeutického centra Renarkon a zajištěno 

pracovnicí centra Bc. Editou Ondarzou. Pracovní pozice pro obě oblasti začala 

fungovat od 1.7.2017. Bc. Edita Ondarza představila především Program pro 

osoby v konfliktu se zákonem včetně plánů na rok 2018.  
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Mgr. et Mgr. Petra Feller Stanieková představila novovu službu Terapeutická 

komunita pro děti a mládež, která je realizována Slezskou diakonií. Služba má 

sídlo v Petřvaldu u Karviné, její cílová skupina jsou děti závislé na drogách 

s věkovou strukturou 14-18 let včetně. Služba má registraci socilání služby 

platnou od 1.1.2018 a první klienty bude přijímat pravděpodobně na přelomu 

února/března 2018. P. Feller Stanieková představila náležitosti provozu TK 

včetně vstupních požadavků a vyjádřila potřebu síťování v rámci PS i nad její 

rámec, především pro zajištění potřebné podpůrné sítě služeb pro děti před 

nástupem a po výstupu ze služby. (bude akcentováno jako jedno z důležitých 

témat PS) 

Plánu činnosti na rok 2018 byla diskutován v souvislosti Strategie protidrogové 

politiky města Ostravy 2016-2020 jejichž cíle a opatření vytváří strukuturu pro 

činnost PS. (základní přehled cílů a opatření na konci zápisu.) 

Ze struktury dosavadní PS Prevence kriminality vyplývá jako samostatná 
oblast se svou vlastní pracovní podskupinou Realizace primární prevence 
formulovaná v rámci Cile 1: Minimalizovat vznik a snížit míru rizikového 
chování, experimentálního a příležitostného užívání návykových látek, 
včetně alkoholu a hazardního hraní u dětí a mládeže. Tímto tématem se 
budeme zabývat spíše okrajově na základě informací z PS Prevence 
kriminality vč. zmíněné podskupiny. 
 

Samostatné témata, které vycházela z diskuze členů PS jsou následující: 

1. Terapeutická komunita pro děti a mládež včetně sítě navazujících 

služeb.  

- ambulantní síť služeb pro přípravu na nástup do TK a coby síť 

následné péče 

- pobytová zařízení ústavní/neústavní, která mohou zajistit 

návaznou podporu bydlení, případně uvolnit své klienty do 

programu TK 

2. Služby pro osoby po výstupu z výkonu trestu včetně důležité 

oblasti podpory osob blízkých, partnerů a rodinných příslušníků. 

3. Skupinový program pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené. 

- skupinový program pro dospělé 

- skupinový program děti a mládež, indikační skupiny 

- skupinový program pro rodiče, rodinné příslišníky a osoby blízké 

- svépomocné a samořídící skupiny 

- nutný monitoring potřebnosti nových skupin a využitelnosti těch 

stávajících (Bílý Nosorožec, Renarkon, Modrý kříž atp.)  
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4. Propagace služeb PDP pro cílovou skupinu, pro odbornou a 

širokou veřejnost. 

5. Mapování potřebnosti a analýza dat. 

- způsoby mapování potřebnosti. 

- analýza a výstup, který bude validní pro startegické plánování. 

- strategie v rámci spolupráce služeb a finanční náročnost 

externích analýz. 

6. Rozvoj služeb Harm Reduction. 

- koordinace a využitelnost terénních programů v rámci lokalit. 

- služby HR a jejich rozvoj včetně nabídky zdravotních služeb. 

- HR služby v oblasti nočního života a zábavy 

7. Participace klientů a nabídka podpůrných aktivit po procesu 

zotavení 

- participativní strategie práce s lidmi se zkušeností 

- aktivity typu Klub Absolvent, Svépomocná skupina, AA apod. 

- možnosti zapojení osob se zkušenosti do PS 

8. Síťování a spolupráce služeb 

- zdravotnictví, školství, vnitro atp. 

- oblasti pro spolupráci 

- strategie jak toho dosáhnout 

9. Reforma psychiatrické péče v MSK 

- představení průběhu reformy 

- reálné možnosti dopadu na realizaci PDP oblasti 

- možná role PS v průběhu reformy 

 

Aktuality: 

Dle návrhu ministra zdravotnictví v demisi p. Adama Vojtěcha, měl být 

realizován plán přesunu agendy Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky pod resort Ministerstva Zdravotnictví. Aktuálně ze záměru sešlo, 

zřejmě po intervenci odborných společností zašttujících PDP oblast (ČAA, 

SNN, A.N.O.) s pomocí některých vládních politických stran a po intevenci 

premiéra v demisi A. Babiše. 

Projekt realizovaný p. Vysloužilovou v Městské nemocnici Ostrava, „Bezplatné 

testování mladistvých na přítomnost drog“, byl ukončen. Jako důvod bylo 

uvedeno nenaplnění původního záměru.  
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Strategie PDP MMO 2016-2020 

Cíl 1  
Minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování, experimentálního 
a příležitostného užívání návykových látek, včetně alkoholu a hazardního 
hraní u dětí a mládeže. 
Opatření 1  
Podporovat kvalitní a efektivní programy primární prevence, zajištěné odbornými 
pracovníky. 
Opatření 2  
Podporovat informovanost rodinných příslušníků a poskytnout podporu při řešení 
projevů rizikového chování dětí a mládeže. 
Opatření 3  
Vytvořit Strategii prevence kriminality statutárního města Ostrava na období 2017-
2021. 
Cíl 2  
Snížit míru problémového a intenzivního užívání návykových látek, včetně alkoholu a 
problémového hráčství, podpořit sociální začleňování. 
Opatření 1  
Podporovat sociální služby a související aktivity pro osoby závislé 
na návykových látkách, včetně alkoholu a hazardního hrání. 
Cíl 3  
Snížit potenciální rizika spojená s užíváním návykových látek a hazardním hraním 
pro jedince a společnost. 
Opatření 1  
Podporovat sociální služby a související aktivity v oblasti harm reduction. 
Cíl 4  
Snížit dostupnost návykových látek včetně alkoholu a regulace hazardních her. 
Opatření 1  
Spolupracovat s odpovědnými orgány na snižování dostupnosti návykových látek a 
regulaci dostupnosti hazardních her. 
Cíl 5  
Zvýšit míru spolupráce a informovanosti všech zainteresovaných subjektů v 
protidrogové politice, zajistit spolufinancování vybraných služeb a aktivit, monitorovat 
potřebnost a efektivitu. 
Opatření 1  
Podpořit spolupráci a informovanost všech zainteresovaných subjektů v protidrogové 
politice. 
Opatření 2  
Monitorovat potřebnost a vyhodnocovat efektivitu služeb a aktivit 
v protidrogové prevenci. 
Opatření 3  
Zajistit spolufinancování služeb a aktivit v oblasti protidrogové prevence. 
Opatření 4 Realizovat vzdělávací aktivity v oblasti protidrogové prevence. 

 

Zápis zpracoval: Jan Horák  


