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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. 3. 2019, 9-11h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Doléčovací centrum Renarkon, Mariánskohorská 

1328/29, Ostrava 70200 

 

ZÁPIS 

 

Aktuality: 

Terapeutická komunita Exit – služba definitivně zůstává v Komorní Lhotce, kde 

mají dobré vztahy se sousedy a byť je objekt, ve kterém sídlí starší, technicky je 

dostačující. V současné době se připravují především na plánované certifikace 

odborné způsobilosti RVKPP. 

Doléčovací centrum Renarkon – ve službě došlo ke změně pracovníků, sociální 

pracovník z Kontaktního a poradenského centra ve Frýdku-Místku byl vedením 

společnosti přeřazen na pozici poradce v Doléčovacím centru a naopak. Klub 

Absolvent, který koordinuje pracovník DC bude pořádat 22. června malý hudební 

festival na podporu destigmatizace osob se zkušeností s užíváním drog, jako hlavní 

hvězda večera vystoupí známá zpěvačka Mucha. 

Rozkoš bez Rizika – organizace bude opět v nadcházejícím období provádět 

testování pro veřejnost v klubech v Ostravě (Fiesta, Ikarus). Aktuálně se zabývají 

edukačně především tématem dekriminalizace prostituce a budou na tohle téma 

pořádat edukační akce. 

Dekriminalizace prostituce je téma, které navrhují k jednání v Poslanecké sněmovně 

Piráti. Z pohledu neziskové organizace je dekriminalizace vhodnější než regulace, 

která by vyžadovala registraci prostitutek a prostitutů. Registrace by vedla ke 
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stigmatizaci. Model dekriminalizace bez nutnosti mít IČO je model běžný např. na 

Novém Zélandu.  

Magistrát města Ostrava – informuje o vyhlášení Dotačního titulu výnosu 

z hazardu, který je jako v minulých letech určen také pro poskytovatele služeb 

protidrogové prevence, termín podávání žádostí je do 19. 4. 2019.  

V nadcházejícím období bude probíhat opět monitoring služeb podpořených 

z Magistrátu města Ostrava. Monitoring budou realizovat i zaměstnanci jiných 

oddělení a odborů, než pod které služby spadají a nemusí být předem ohlášený. 

V tomto roce bude probíhat nastavování Střednědobého plánu sociálních služeb 

MSK na rok 2020-2024, pro služby, které se chtějí dále rozvíjet je to příležitost pro 

zapojení a podporu svého rozvoje ze strany krajského úřadu. 

Smlouvy podpořených služeb bude rozesílat protidrogový koordinátor emailem také 

vedoucím jednotlivých služeb, pro hladší průběh plnění podmínek smlouvy. 

Terénní program Ostrava – získal bezplatně 300 testů z kapilární krve na screening 

Hepatitidy typu C – jde o rychlotesty dobře použitelné metodou asistovaného 

samotestování přímo v terénu. Terénní program má v plánu nízkoprahové testování 

nadále, co nejvíce rozvíjet a nabízet tuto možnost, včetně následné podpory 

v dalších testech či léčbě VHC všem svým klientům.   

Téma – Konference 2019: 

Z diskuze vyplynulo: 

Téma – diagnostika Závislostí, postavení alkoholu na mapě závislostí v ČR, Děti a 

mládež: ambulance vs. rezidence, Co dělat se „ Závislostí“. 

Zastřešující téma by mohla být „Spolupráce“. 

Struktura konference – 2 dny, zastřešující téma, tématické bloky, více interaktivní a 

diskuzní než prezentační, večerní program pro veřejnost – diskuze v Pantu. 

Z dalších bodů – účast osob se zkušeností, mohli by mít samostatný blok, který by si 

mohli udělat úplně podle sebe. 

Místo MMO, Ostravská univerzita FSS, Pant. 

Hosté: lokální a přespolní sekce, konkrétní jména přímo nezazněla. 

Vzhledem k časové náročnosti diskuze bude rozesílána tabulka pro vyplnění. (viz. 

níže) 

 

 



 

Tento projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,               
státního rozpočtu a rozpočtu SMO.                                                                                                                                        

Konference Drogy 2019 – nápady 

Legenda k vyplnění: 

Modrý sloupec – co nejkonkrétnější nápad: název, jméno, téma atp. 

Oranžový sloupec – obecné nápady, nebo myšlenky, nemusí být konkrétní. Např. vás zaujalo téma, klienti nebo 

spolupracovníci se o něčem bavili atp. 

Zelený sloupec – technické poznámky: místo, užitečná výbava prostoru, další osoby k oslovení apod. 

Tématická struktura: 

 

Název 

 

   

 

Hlavní téma 

 

   

 

Téma-bloky 

 

   

 

Témata 

příspěvků 

 

   

Aktivní účastníci 
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Zápis zpracoval: 

Honza Horák 

Struktura harmonogramu 

Časový rozsah 

konference 

 

   

Rozložení ve 

dnech 

 

   

Formát 

příspěvků/bloků 

 

   

Doprovodný program 

Pro účastníky 

konference 

 

   

Široká veřejnost 

 

   


