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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:    28. 06. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ:    Renarkon o.p.s.  

Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava - zahrada 

 

PROGRAM 

1. Aktuality 

2. Diskuze - témata 

3. Organizační záležitosti 

 

Manažer pracovní skupiny přivítal přítomné členy (viz prezenční listina) a 

zahájil jednání. 

Ad 1) Aktuality 

Štěpán Vozárik 

TAČR: 

Kontaktní osoba informovala členy pracovní skupiny o počínající spolupráci 

zástupců Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské a Magistrátu města 

Ostravy. Proběhly dvě schůzku, na kterých byla prezentována možnost 

spolupráce na výzkumných projektech financovaných přes Technologickou 

agenturu ČR (TAČR). 

Zamýšlené analýzy, výzkumy a prognózy by sloužili při dalším procesu 

komunitního plánování a tvorby strategických dokumentů v oblastech 
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prevence kriminality a protidrogové prevence. Úkolem bylo zamyslet se nad 

uvažovanými prioritami, které by OU ve spolupráci s VŠB zpracovala. 

Po diskuzi byly definovány tyto priority: 

 PROTIDROGOVÁ PREVENCE – STRATEGIE DO ROKU 2020 – podkladové 

analýzy  

- analýza a zmapování uživatelů návykových látek případně i jiných 

závislostí do 18 let (počet, potřeby, doporučení) 

- mapování potřeb osob po ukončení ústavní výchovy (výchovný ústav, 

diagnostický ústav) a osob po ukončení výkonu trestu OS 

- analýza rodinných anamnéz osob s rizikovými projevy chování 

- Analýza potřeb uživatelů se závislostí 

- Analýza drogové scény  

Ostatní (společné) rozvojové aktivity byly definovány napříč všemi oblastmi. 

Platnost současné strategie protidrogové politiky je do roku 2020, tvorba nové 

strategie bude probíhat v průběhu roku 2020, analýzy by měly být ukončeny 

nejpozději do 6/2020. 

Informace o mimořádných dotacích: 

Budou osloveny organizace s možností podání žádosti o mimořádnou dotaci. 

Sběr žádostí bude probíhat v měsíci srpnu a předkládány orgánům obce po 

dofinancování z rozpočtu MSK. Žádat lze na běžný provoz služeb a aktivit, 

podmínkou je podání žádosti o dofinancování z 313 nebo rozpočtu MSK. 

Podpořen může být i rozvoj služeb a aktivit v rámci 5.KP.    

Jan Horák 

Sekce Dětských adiktologických ambulancí (DADA) 

Terapeutické centrum se stalo členem odborné sekce adiktologických 

ambulancí, jejichž cílovou skupinou jsou děti a mládež ohroženy závislostí 

(aktivní uživatelé). Jde o sekci, která prozatím nespadá pod sekce A.N.O. a 

většina členů jsou AA se zdravotnickým adiktologem. Tématy setkání je 

především spolupráce, diskuze nad metodickými postupy, možnosti 

financování aktivit a obecně přístupy ke spolupráci s dětmi v tomto 

specifickém tématu. Z prvního setkání lze zmínit hlavně neformální prostředí a 

velmi lidská a zapálená diskuze o klientské práci a kreativní přístup při 
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spojování terapeutické práce se specifiky komunitní a volnočasové práce (v 

SVL na Severu Čech např.) 

Záměr převést agendu protidrogové politiky z Úřadu vlády pod Ministerstvo 

zdravotnictví 

V polovině června byl zveřejněn záměr národní protidrogové koordinátorky 

Jarmily Vedralové převést agendu PDP pod resort zdravotnictví. Proti tomuto 

se zvedla vlna protestů z odborné obce, vzniknul Otevřený dopis premiérovi a 

na podporu zachování nad-resortního statutu protidrogové agendy vystoupili 

všichni bývalí národní protidrogoví koordinátoři působící na svých postech za 

posledních 20 let. Dle jejich vyjádření myšlenka záměru popírá uplynulou 

dobrou praxi, která je navíc chválena i v mezinárodním měřítku. Jako 

konkrétní příklad se uvádí rozvinuté Harm Reduction přístupy, které jsou 

z principu nadresortní, neboť organicky využívají prvky sociální práce, 

edukace a zdravotnictví. (edit. k 5.7. -  premiér od záměru po kritice upustil) 

Opakovaný výskyt syntetických kanabinoidů 

V Moravskoslezském kraji došlo v květnu opět k ohrožení zdraví člověka po 

užití syntetiky. Současně probíhá soud s obviněnými v kauze úmrtí 2 mužů a 

hospitalizaci cca 20 dalších lidí v září 2018. Od té doby nedošlo k ždáným 

výrazným incidentům, nicméně se ukazuje, že oblast psychoaktivních látek 

mimo rámec tradičních drog se rozšiřuje a odborná obec by na tento stav měla 

umět reagovat. 

Terapeutickému centru vyšel článek v Radničních listech 

V červnovém vydání RL vyšel článek o přístupech k dětem, u kterých máme 

podezření, že užívají drogy. Primárním cílem článku je stručně informovat o 

několika jednoduchých bodech, na které může být užitečné se soustředit na 

začátku celého procesu pomoci. Sekundárně bylo cílem informovat o nových 

službách v centru, které jsou určeny pro děti a mládež. Různe variace článku 

budou vycházet v nejbližší době také v ostravských obvodech a v jiných 

městech v MSK. Pracovníci centra připravují také pravidelnou rubriku o tématu 

řešení obtížných situací, kterou mají v plánu nabídnout regionálnímu tisku.  

Ad 2)Diskuze - témata: 

Konference – struktura 

Konference ponese název Drogy napříč spektrem a jejím mottem bude 

spolupráce. Úvodní prezentační blok představí systémové přístupy 
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k protidrogové prevenci na národní, krajské a obecní úrovni s diskuzí 

směřovanou k vizím nové Národní PDP strategie. 

Dále bude program rozdělen do 3 bloků: Trendy – Participace - Děti, mládež a 

rodina. Tyto bloky budou mít interaktivní formu, ve kterých půjde více o diskuzi 

a inspirace, než o prezentaci. 

Pro širokou veřejnost bude určena panelová diskuze hlavních hostů 

konference. 

V plánu je neformální večerní program s hudebním vystoupením. 

Konference - akreditace  

Akreditace MPSV pro vzdělávací akce se otevřou v termínu 22. 7. – 2. 8. 

2019. Žádost by byla koncipovaná na další profesní vzdělávání v rozsahu do 8 

hodin, prezenční formou s ověřením dotazníkem zpětné vazby. Výsledky 

akreditační komise budou známy 19. 9. 2019 

 

Témata pro informační kampaň – závislosti 

Netolismus a témata spojená s bezpečností na internetu, hraním online her 

apod. Obsahem kampaně by měla primárně být informace, co dělat 

v situacích, kdy někdo z mých blízkých v obtížné situaci. Chceme se vyvarovat 

zjednodušujícímu strašení či moralizování, nebo zákazům, obvykle nefungují. 

Dále jsou diskutovanými tématy obecně nelátková oblast závislostí (hraní a 

sázení – offline/online, internet, atp.) a závislosti v kombinaci se 

sebepoškozováním mladých lidí. 

 

Ad 3) Organizační záležitosti 

V červenci a srpnu skupina nebude. Do konce července bude rozeslán návrh 

termínu na září 2019. 

V průběhu srpna budou členové požádáni o revizi kontaktů a náhradníků 

prostřednictvím emailu. 

 

Zapsal: Mgr. Štěpán Vozárik, Honza Horák  


