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ZÁPIS

Aktuality:

Dne 1. června 2018 byl spuštěn v Ostravě projekt věnující se terapeutické práci s 
dětskými oběťmi trestných činů. Služba je posktována v rámci prostor Krizového 
centra v Ostravě na ul. Ruská ve Vítkovicích. Je možné do této služby již 
doporučovat klienty.

Magistrát města Ostravy již zpracoval a schválil žádosti o dotace z loterií. Dále byl 
posunut termín pro předkládání dotací na mimořádné výdaje do 13.7.2018. 

Modrý kříž bude přes léto renovovat konzultační prostory, bude podle toho upravena
provozní doba centra, nicméně by nemělo dojít k úplnému uzavření centra. Doba 
omezení bude zveřejněna na stránkách organizace MK.

Nová Adiktologická ambulance pro děti a mládež MUDr. Libora Chvíly přijímá 
dětské klienty v omezené míře. Již není potřeba doporučení od pedopsychiatra, 
aktuálně již mají v týmu.

Ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Kunčičkách probíhá rekontsrukce, 
čemuž je přizpůsobený provoz zařízení. Aktuálně jsou tam 2 skupiny kluků a 1 
skupina holek v rámci omezeného prostoru, což sebou přináší nová témata pro práci 
s dětmi. Kromě obvyklých témat jako je užívání alkoholu a drog, se aktuálně řeší také
vztahová témata a to mnohem intenzivněji než doposud. Rekonstrukce prostor 
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zařízení bude probíhat do září 2018, takže v říjnu 201 bude možné uspořádat PS v 
Kunčičkách. :)

Terapeutická komunita pro děti a mládež Exit se bude stěhovat do objektu 
Slezské Diakonie v Komorní Lhotce (okr. Frýdek-Místek). Důvodem pro stěhování je 
protahované řízení stavebního úřadu Orlová/Petřvald o změně účelu využívání 
nemovitosti. Aktuálně je podána změna adresy poskytování služby do registru 
sociálních služeb a probíhají jednání se zájemci o službu. Momentálně TK klienty v 
přímé péči nemá, až do definitivního přestěhování služby.

Příprava Reformy psychiatrické péče na území Moravskoslezského kraje bude 
pokračovat v září 2018 uspořádáním Kulatého stolu za účasti zástupců 
psychiatrické péče, zdravotnických a sociálních služeb. Akce proběhne 13.9.2018 a 
je požadavek na účast osob se zkušeností s odbornou službou/péčí.

Dle výstupů ze sekce Harm Reduction A.N.O. bude uspořádán na podzim 2018 
seminář na téma Testování na přítomnost drog v organismu v nízkoprahových 
zařízeních drogových služeb. Konkrétní informace budou známy v srpnu 2018.

Ve vybraných drogových službách napříč ČR bude možnost využít spolupráce s 
Epidemiologickými centry, které mají možnost zavádět neinterferonovou léčbu 
Hepatitidy typu C. V Moravskoslezském kraji proběhnou jednání o spolupráci v září 
2018. Služby v přímé péčí s rizikovou skupinou populace (TP, KC, TC, poradny 
apod.) jsou srdečně zvány a bude rozeslána emailová pozvánka do konce července 
2018.

V úterý 26.6. 2018 proběhlo v Praze v aule Pedagogické fakulty UK Veřejné forum 
Drugczeching, které se zabývalo testováním psychoaktivních substancí na parties a
v prostředí noční zábavy, včetně možností testování ve standardních provozech 
drogových služeb. Fora se zúčastnili zástupci fungujících testovacích služeb ze 
zahraničí a čeští odborníci, zastánci či odpůrci dané metody, k nimž patřil např. 
Ředitel Národní protidrogové centrály brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych. Výstupy jsou 
dostupné na webových stránkách

Plán činnosti 2018:

Byl představen návrh Plánu činnosti 2018 na druhou polovinu roku. V rámci diskuze 
s členskou základnou byl v pracovní verzi odsouhlasen s tím, že konečná verze bude
schválena v září 2018 a bude respektovat možnosto PS v rámci 4 měsíců, které 
budou zbývat do konce roku. Sekundárním důvodem pro odložené schválení je také 
fakt, že několik bodů již nasedá na předpokládáné činnosti PS v 5KP na rok 2019, 
který ještě nebyl schválen zastupitelstvem města Ostravy.

Společně s Plánem činnosti proběhla diskuze o konkrétních bodech:
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– Činnost podskupin, které budou mít na starosti: propagaci PDP na území 
města Ostravy, přípravnou podskupinu pro „Konferenci 2019“ a pro setkání 
odborné veřejnosti: Drogy napříč spektrem. Frekvence těchto podskupiny by 
byla dle potřebnosti od jednorázového, přes pravidlené.

– Vzdělávání na 2. pololetí 2018: členové skupiny by uvítali vzdělávání, které je 
více zaměřené na praktické dovednost za využití interaktivních technik. Bylo 
navrženo několik jmen (p. Svoboda, p. Hajný, Institut DALET) a dohodnuto, že
v průběhu července bude členům PS rozeslán dotazník týkající se jejich 
preferencí v rámci tématu vzdělávání, formě, rozsahu a případně s návrhem 
konkrétního vzdělavatele.

Praktické náležitosti PS:

Členům skupiny byly rozdány nové souhlasy s vedením osobních údajů v rámci 
GDPR nařízení, včetně vysvětlení nového systému evidence účasti na PS.

Bc. Honza Horák, manažer PS PDP.
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