
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 28. 5. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Doléčovací centrum Ostrava, Mariánskohorská 1328/29, 

Ostrava 70200 

 

PROGRAM 

Prezentace Rubikon: 

Terezie Horváthová, která je klíčovou pracovnicí pro tréninkové bydlení přišla členům skupiny 

představit projekt tréninkových bytů pro klienty po výstupu z výkonu trestu. Organizace Rubikon se 

již 25 let zabývá v rámci celé ČR pomocí osobám, které mají trestní minulost s důrazem na pracovní 

poradenství, dluhovou problematiku a edukaci. Oblast bydlení je v jejich portfoliu poměrně nové 

téma, které je aktuálně pilotováno v Ostravě. V průběhu prezentace byl představen celorepublikový 

kontext a statistické počty lidí, kteří mají zkušenost s vězněním či obecně trestní minulost. Tento 

kontext byl propojen s problematikou sociálně vyloučených lokalit, tak jak je popisují zdroje 

z Koncepce sociálního bydlení v Ostravě a také focus groups s lidmi s trestní minulostí.   

Tréninkové bydlení Rubikonu sleduje několik principů, jako např. vnímání bydlení jako prostředku 

zlepšení života klientů, právo a prostředí pro komplexní změnu, kromě toho pohlíží na podporu 

v bydlení jako svého druhu edukaci, tj. osvojování si dovednosti znovu bydlet. Dále byla představena 

kazuistika klientky, která je jednou z podpořených osob a na konci zmíněn ještě jeden důležitý 

princip, který zdůrazňuje oddělení rolí bydlení, dluhů a práce. Je to podstatný výstup pro další práci 

s lidmi v tomto typu ohrožení, tj. řešení těchto tří oblastí ideálně probíhá paralelně a bydlení není 

podmíněno vyřešením dluhů, či získáním zaměstnání. (PPT prezentace je v příloze zápisu) 

Z diskuze k prezentaci: Zaznívaly především otázky týkající se bezpečnosti práce, komplexu obtíží, 

které se dotýkají klientů v souvislosti s klienty drogových služeb. Část diskuze se vedla nad 

společnými klienty, zda musí mít „vyřešenu“ otázku závislosti při nástupu do bydlení: v tomto je ke 

klientům přistupováno optikou dovednosti spolupracovat, sledují se jiné výsledky a klient se napojuje 

na dostupnou síť ambulantních drogových služeb. Dalším bodem diskuze byla udržitelnost projektu 

v ostravském prostředí: aktuálně je projekt před rozhodnutím, zda jej posunout dál a rozšířit, což je 

otázkou navýšení personálních kapacit. U podpořených osob je už teď zjevné, že projekt funguje, ale 

pro stejný efekt u navýšení kapacity bytů je potřeba analogicky navýšit personál podpory.  



 

 

 

Situace klientů COVID19 –uživatelé drog: 

V souvislosti s uvolňováním opatření proběhla krátká debata o reálném provozu služeb 

v následujícím měsíci a jejich očekávání. Od měsíce června se budou služby otevírat již plošně, pokud 

tak neudělali v měsíci květnu (většina drogových služeb již funguje v osobním kontaktu s klientem od 

začátku června). Podstatná je vybavenost OOP pro pracovníky a pro klienty. Služby budou 

dezinfikovat prostor ve zvýšené míře, klient při vstupu dostane nepoužitou roušku a budou mu 

dezinfikovány ruce a boty. U klientů s příznaky bude dojednán jiný termín nebo jiný způsob 

poskytování služby a v případě krizové intervence minimálně pracovník využije štít či ochranné brýle. 

U terénních služeb je potřeba dodržovat rozestupy a ještě minimalizovat ježdění pracovníků v MHD, 

v rámci terénu nenavštěvovat byty a uzavřené prostory, kde žijí klienti. V pobytových službách 

vybavit klienty OOP a dodržovat zvýšený hygienický režim a více monitorovat zdravotní stav klientů. 

Podrobně instruovat potenciální návštěvy klientů. Obecně platí, že pro případ druhé vlny opatření je 

pro udržení provozu služeb zásadní předzásobit se OOP minimálně na 3 měsíce provozu služby. 

Užitečné zdroje informací (kromě resortních jsou: 

Pro práci s klienty v bytové nouzi a bez přístřeší: https://socialnibydleni.org/vysledky/vydali-jsme-

soubor-opatreni-pro-ochranu-lidi-bez-domova-pred-koronavirem 

Užívání drog a dopady COVID19: https://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2020-

zaostreno/s1-20-dopady-onemocneni-covid-19-na-uzivatele-drog-a-poskytovatele-adiktologickych-

sluzeb/ 

Novinky v celoevropském kontextu drogové oblasti a situace COVID19: https://www.drogy-

info.cz/article/koronavirus/?d=2020-05#center_column 

Shrnutí opatření pro oblast sociálních služeb v drogové oblasti: 

http://www.asociace.org/aktuality/preventivni-opatreni-pro-snizeni-rizika-rozsireni-covid-19-v-

pobytovych-sluzbach-socialni-pece/ 

Výzkum rizikového chování na školách: 

Kateřina Ciklová informuje o záměru pokračování výzkumu: Míra výskytu vybraných rizikových 

aktivit, míra impulzivity a hraní digitální her u dívek a chlapců druhého stupně základního 

vzdělávání v Moravskoslezském kraji. V tomto výzkumu v roce 2019 vyplynula zvýšená míra užívání 

léků mezi dětmi sledované věkové skupiny a dále byl v oddílu vybraných rizikových aktivit mmj. 

soubor otázek týkajících se rizikového chování v souvislosti s užíváním alkoholu a nikotinu. Další 

studie se částečně zaměří na zmíněnou problematiku zneužívání psychoaktivních léků dětmi. Výzkum 

proběhne na podzim 2020 ve vybraných školských zařízeních. 

Odkaz na znění studie z roku 2019: https://www.msk.cz/assets/skolstvi/zaverecna-zprava-

moravskoslezsky-kraj-final.pdf 
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Mimořádné dotace a loterie: 

Monika Klimková informovala o průběhu posuzování žádostí o dotace z výnosu z daní z hazardních 

her. Žádosti o dotace vytvořili téměř dvojnásobný převis finančních požadavků oproti možnostem 

v dotačním titulu. Také vzhledem k situaci kolem COVID19 se budou muset pečlivě vybírat a krátit 

přijaté žádosti. Výsledek hodnocení bude 9.6. schvalovat rada města a 24.6. zastupitelstvo města 

Ostrava. Informace budou dostupné na stránkách MMO. 

Organizace dalšího setkání: 

Další setkání dle doodle hlasování proběhne 26. 6. Místo bude upřesněno dle možností členské 

základny. 

 

Zpracoval: Jan Horák 

  

 


