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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: 29. 11. 2018, 9-11h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Výchovný ústav Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23. 

 

ZÁPIS 

 

Aktuality: 

Rozkoš bez Rizika – v uplynulém měsíci proběhlo 3x testování HIV pro veřejnost 

(Noc Venku, Fiesta klub bar ul. Stodolní), které mělo výrazný a pozitivní ohlas z řad 

veřejnosti, především v baru Fiesta. Organizace vnímá aktuálně jako velkou 

překážku nedostatek dermatovenerologů – mají ve spolupráci pouze 1. atestovanou 

lékařku. Testování probíhá za pomocí testů z kapilární krve, které provádí zdravotník. 

Slinné testy nepoužívají. RR nadále chystá vzdělávání pro nízkoprahová zařízení, 

které se bude týkat spolupráce s lidmi v sexbyznysu (citlivá spolupráce, práce 

s předsudky, nabídka atp.). Dále plánují pro svou cílovou skupinu vzdělávání 

v bezpečné propagaci své práce na webu (jak psát inzeráty), a průběžně probíhající 

kurz erotické masáže. Aktuálně se hledá figurant pro ochotný poskytnout své tělo pro 

ukázkový nácvik    

Terapeutická Komunita Exit – služba hlásí proběhlou kontrolu 

z Moravskoslezského kraje a přijela se také podívat nová národní protidrogová 

koordinátorka Jarmila Vedralová. Klienti budou na Vánoce doma, ale provoz zůstane 

zachován, kdyby se u nich situace doma změnila a bylo potřeba je ubytovat. Za dobu 

provozu je v TK evidenci: 20 klientů, kteří nastoupili terapeutický program, 2 úspěšné 

absolventy a průměrnou dobu pobytu klienta 1,5 měsíců. Důvodem pro jinou 

dynamiku klientů ve skupině je především jiný způsob fungování mladých klientů, 

jejich vývoj v kratším časovém úseku, což klade větší požadavky na pružnost služby. 
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Doléčovací centrum – služba má za sebou úspěšné Certifikace odborné 

způsobilosti služby u Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které potvrdily 

certifikát na 4 roky. Průměrně evidují ke konci roku méně klientů, což by se mělo 

změnit předpokládanými nástupy v první polovině prosince. V dlouhodobém pprofilu 

klientů v poslední době přibývá klientů, čistých uživatelů alkoholu. 

Modrý kříž – Na pobočce v Karviné proběhla Inspekce kvality poskytování sociálních 

služeb, která přišla neohlášená. Výsledky zatím nejsou přesně známé, ale služba 

nebyla zavřená, ani nemá jinou peněžitou nebo závažnější sankci vyplývající 

z přímého porušení zákona 108. Takže to znamená, že je vše v pořádku a výstupy 

inspekce budou maximálně na bázi doporučení, nejhůře opatření. 

Výchovný ústav Hrabůvka – zvažují revizi využití tréninkového bydlení (byt 

v Porubě), který je momentálně určen pro dospělé uživatele, kteří již brzy ústav 

opustí. Myšlenka pro změnu je, že by šlo o zážitkovou aktivitu pro stávající uživatele 

na omezenou dobu. Vše záleží na rozhodnutí ředitele a také na kapacitě personálu, 

který by musel byt pravidelně kontrolovat. Již v aktuálním režimu je to náročné, 

vzhledem ke vzdálenosti bytu od ústavu. 

Téma: 

Testování VHC pod 18 let – diskuze: překážky pro testování na infekční choroby, 

potřebnost souhlasu zákonného zástupce atp. Vzhledem k anonymitě testování se 

neřeší věk v případě, že nejde vzhledově o zjevně malé dítě. Dle informací z poradny 

„České společnosti HIV pomoc“ není nezletilost překážkou, ale je nutné 

prostřednictvím předtestového poradenství podrobně s klientem probrat jeho 

motivaci, vědomí účelu testování i důsledků, které z výsledku mohou plynout. 

Obecně se vychází z toho, že mladý člověk, který dokáže mít vědomě sex, je 

dostatečně kompetentní se rozhodnout pro testování a mít racionální předpoklad jak 

naloží s výsledkem.  

Obložnost Terapeutických komunit – diskuze: jakým způsobem se vykazuje 

obložnost rezidenčních způsobů léčby a zotavení, jaký může být rozdíl mezi 

zařízením pro spíše dlouhodobé uživatele a pro děti a mládež? atp. Z diskuze 

vyplývá, že obsazenost pobytových služeb (TK a DC) v tomto roce spíše klesalo, 

případně se zkracovala průměrná doba pobytu klienta. Dle zpětné vazby od 

pracovníků se soudí, že je to důsledek socio-ekonomické situace, kdy je příznivá 

situace na trhu práce a osoby v léčbě častěji sahají po krátkodobém a střednědobém 

pobytu, aby o stávající zaměstnání nepřišli, anebo proto, že je z jejich pohledu 

rychlejší možnost práci získat mimo zařízení. Doléčovací centra mají vyšší frekvenci 

klientů, ale snižuje se jim počet klientů, kteří absolvují, důvody jsou podobné jako u 

klientů terapeutických komunit. 
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Organizační: 

Propagace PS – dle vyjádření PR oddělení by bylo náročné zřídit další FB stránku, 

musí schvalovat tajemník (?). V případě potřeby je možné propagovat PS aktivity 

prostřednictvím oficiálních stránek ostravského Komunitního plánování.  

Vzdělávání pro PS – členové souhlasí se vzděláváním DALET, kde by vytvořili 

vícedenní kurz na míru požadavkům. Tématem bude práce s dětmi a mládeží a jejich 

zapojování do spolupráce s celou rodinou. Vzdělávání bude prakticky orientované. 

Jako další inspirace v tématu byla zmíněna aktivita: Tým okolo dítěte, zapsaného 

spolku Naše rovnováha. Jejich aktivita spočívá v organizaci setkání týmu odborníků 

v různých oblastech a  facilitaci jejich setkání směrem ke srozumitelnému a 

zapojujícímu řešení situace klienta/pacienta. 

Další setkání PS – bude se hlasovat prostřednictvím Doodle aplikace o termínech 

14. a 21.12. 

 

Zápis zpracoval: 

Honza Horák 

 

 


