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ZÁPIS

Představení nového člena skupiny

O členství v PS projevila zájem organizace Rozkoš bez rizika prostřednictvím Moniky
Střelkové. Organizace spolupracuje se ženami, které se pohybují v sexbyznysu a 
kromě snižování rizik, které z toho vyplývají, mají za cíl také podporu žen v jejich 
obtížné životní situaci včetně snahy o destigmatizaci jejich postavení a obhajoby 
ženských práv. Jakkoliv nemá organizace v primární cílové skupině explicitně 
uvedeny drogové témata, principy a způsoby spolupráce s klientkami na řešení jejich
obtíží se velmi podobá dorogovým sociálním službám.

Aktuality

Vedoucí Doléčovacího centra Eva Otýpková představila svou službu v kontextu 
služeb Renarkonu. Společně s kolegou Láďou Fabiánem pozvala člleny PS na 
tradiční Florbalový turnaj, který pořádá DC ve spolupráci s Klubem Absolvent. 

Diagnostický ústav pro děti a mládež v Ostravě Kunčičkách měla inspekci z MŠMT, 
která proběhla bez větších problémů. Ve spolupráci se známým kulturistou René 
Gorolem uspořádali osvětovou akci pro děti z ústavu.
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V rámci aktuality z Diagnostického ústavu vyplynulo téma testování na přítomnost 
drog v různých souvislostech. Aktuálně se na republikové úrovni diskuzně řeší 
problematika testování v nízkoprahových zařízeních. V diskuzi členové skupiny 
představovali praxi testování v rámci jejich zařízení. Vzhledem k pestrému 
zastoupení od terénních programů až po vězení šlo především o informační sdělení. 
Nicméně na konci jsme se shodli, že testování může být zásahem do práv klientů a 
je velmi důležité mít zpracovanou a transparentní metodiku nejenom na dojednávání 
a průběh testování, ale také na zpracování výstupů z testování. 

Terapeutická komunita Exit se stále potýká s odporem obyvatel Petřvaldu u Kraviné 
ke zřízení služby. Probíhá 2. vlna petice proti realizaci služby. Služba má aktuálně 
podporu Hejtmana MSK, ale postupně se od ní odvrací samosprávy Petřvaldu a 
sousedních měst. Služba čeká na poslední potvrzení ze Stavebního úřadu. V rámci 
síťování a představování služby paradoxně vyplývá, že ji všechny samosprávy a 
instituce velmi chtějí, ale ideálně mimo jejich území. Zájemci o službu z řad dětí a 
mládeže již jsou a čekají na oficiální klientský provoz.

Služba pro osoby v konfliktu se zákonem již má podepsanou poslední dohodu o 
spolupráci s Věznicí Karviná, se kterou začne reálně spolupracovat do června 2018. 
Aktuálně vyžadují věznice v rámci smluvních podmínek certifikaci služby u RVKPP 
se lhůtou do 18 měsíců od podpisu smlouvy. Služba splňuje metodické a odborné 
náležitosti, ale prozatím nesplňuje personální kapacitu nutnou pro splnění podmínek 
certifikace. 

Výchovný ústav v Ostravě Kunčičkách aktuálně řeši se svými uživateli především 
vztahová témata (násobně více než drogová).

Motto Pracovní skupiny

Slogan PS Protidrogové prevence s konečnou platností zní:

„PREVENCE SE VYPLÁCÍ.“

Témata do dalších PS 

Členové PS v rámci diskuze zdůraznili potřebnost zabývat se těmito tématy:

– Oblast následné péče a návazných služeb, což bylo zmíněno ze strany TK 
Exit. V rámci tématu by bylo užitečné podívat se na sítě služeb pro specifické 
skupiny a jejich návaznost v rámci služeb v MSK.
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– Online/offline sázení a hraní počítačových her – možnosti pomoci a 
terapeutické spolupráce s klienty s těmito obtížemi.

Skupinová práce na definici Cílové skupiny

Skupinová práce měla za cíl zreflektovat a doplnit návrh formulace Cílové skupiny 
PS PDP do dokumentů 5. komunitního plánu. Struktura skupinové práce byla v 
rozdělení na menší skupiny (cca 3-4 lidi), 3 stanoviště s oblastmi pro cílovou skupinu 
(Cílová skupina, Trendy PDP, Nástroje pomoci) u kterých se jednotlivé skupiny 
střídaly doplňovaly své nápady a návrhy. Fotky flipchartů jsou v příloze zápisu, stejně
jako formulace Cílové skupiny pro 5KP.

Bc. Honza Horák, manažer PS PDP.
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