
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 30. 4. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Modrý Kříž Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 21, Ostrava 

 

PROGRAM 

Představení Moniky Klimkové, nové členky v pracovní skupině. Monika je nástupkyní Štěpána 

Vozárika na pozici protidrogové koordinátorky a bude také kontaktní osobou za MMO v této skupině. 

Vzhledem k tomu, že pracovní skupina měla prodlevu z důvodu nouzového stavu v souvislosti 

s opatřeními COVID19 nejdříve probereme aktuální situaci ve službách přítomných členů: 

Šárka Terénní program Ostrava, Renarkon 

Program fungoval normálně s drobnými omezeními. Pracovníci se více střídali a dostali k dispozici 

více služebních aut, aby se předešlo kontaktům a možným rizikům při přesunech MHD. Úbytek 

klientů se neprojevil, potažmo k úbytku klientů dochází již od začátku roku 2020, ale od začátku 

nouzového stavu k dalšímu úbytku již nedošlo. Počet výměn se snížil cca o třetinu již před pandemií. 

Klienti jsou z většiny uživatelé pervitinu, kterého je množstevně dostatek, byť jsou stížnosti na kvalitu 

látky. Opiátoví klienti jsou v Ostravě minimálně.  

V období COVID19 se v rámci drogových služeb řešila hlavně obava z nedostatku drog, které nejsou 

vyrobeny v ČR a také z nedostatku prekurzorů k výrobě pervitinu, obava proto, že náhlý nedostatek 

obvykle vyvolá užívání nebezpečnějších látek, zvýšení cen a s tím spojenou kriminalitu, případně 

zvýšené nebezpečí organizovaných skupin. Jde o spojené ohrožení koncových uživatelů a také 

veřejnosti. O tomto informovaly média prostřednictvím zástupců drogových služeb a Asociace 

nestátních organizací. 

Odkaz na články: 

Radio Wave: https://1url.cz/VzEzY 

Novinky.cz: https://1url.cz/tzEz6 

A2larm: https://1url.cz/BzEz8 

https://1url.cz/tzEz6
https://1url.cz/BzEz8


 

 

Lenka, poradna Modrý kříž Ostrava 

Poradenští pracovníci byli celou dobu nouzového stavu k dispozici na telefonu a přes online 

platformy jako např. Whatsapp. Noví zájemci volali méně než dříve, ale to se již v tomto týdnu začalo 

měnit k lepšímu. Do budoucna nám přinesla situace možnost více fungovat online a nabízet i online 

konzultace a programy. 

Monika, protidrogová koordinátorka MMO  

Monika ocenila pracovníky všech služeb za to, že situaci z pohledu města velmi dobře zvládli a to i na 

začátku nouzového stavu, kdy bylo pro všechny obtížné zajistit bezpečný provoz a ochranné osobní 

pomůcky. Online řešení ve službách, které je rozšířením služby pro klienty velmi kvituje. Stejně tak 

síťování, které probíhá v rámci PS i mimo ní. V průběhu nouzového stavu město mapovalo situaci ve 

službách i z důvodu kompenzací v případě nutnosti a dopadu na finanční situaci organizací. Dále 

Monika informovala o záměru realizovat Aplikaci Čára, což je mobilní aplikace společnosti Podané 

ruce s aktuálními informacemi pro uživatele sociálních a drogových služeb, která je ale dobře 

využitelná i pro pracovníky, např. v terénu. Zásadním měřítkem aplikace je fakt, že je spoluvytvářen 

přímo aktivními uživateli drogových služeb.  

Více informaci v odkazu: https://1url.cz/7zEKg 

 

 Viktor, Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka 

Ve výchovném ústavu byl program upraven tak, aby vše probíhalo v prostoru ústavu. Kdo z klientů 

měl možnost, ten jel na dlouhodobou dovolenku. Takto omezený program samozřejmě přinášel 

překážky, jako ponorka mezi klienty apod. V blízké budoucnosti bude do prostoru ústavu soustředěna 

také školní výuka. Jiné změny se zatím zřejmě nechystají. 

Pavel Krol, Diagnostický ústav Ostrava-Kunčičky 

Diagnostický ústav zahájí provoz 11. 5., doteď byl v prázdninovém režimu. V rámci nouzového stavu 

odešlo 7 vychovatelů na nemocenskou, což se podařilo vyřešit personální pomocí ze Střediska 

výchovné péče, které bylo uzavřeno zcela. Metodicky resort školství na tyto zařízení trochu zapomněl 

a první pokyny přišli po 14 dnech nouzového stavu. Zařízení má vyčleněný prostor pro izolaci klientů. 

Příjem na záchyt je řešen krátkou karanténou dítěte (3 dny). Do budoucna nám situace přinesla 

inspiraci, jak zjednodušit předávání dětí a snížit personál v tomto procesu. 

Kateřina, Pedagogicko-psychologická poradna Zábřeh (detaš. Poruba) 

Katka upozorňuje na podobnost aplikace Čára se záměrem v rámci 5. Komunitního plánu – Sociopoint 

(více informací v příloze zápisu). Zaměstnanci PPP na Home Office po celou dobu. Poslední týden se 

střídají 2 poloviny týmu. Školy jsou zavřené a s tím i prevence, nicméně řeší spousty stížností rodičů 

na průběh online výuky. Zároveň byla v kontaktu s poskytovateli primární prevence v Ostravě a má 

přehled o aktuální situaci. V rámci ČR některé týmy primárky vypomáhají v rámci jiných služeb 

organizace, někde se rozjel online program pro školy, nicméně většina primárek byla a je ve velké 

https://1url.cz/7zEKg


 

 

krizi (doplnění Honzy Horáka). Katka ještě uvádí, že Bílý kruh Bezpečí v Ostravě neeviduje větší 

množství ohlášení domácího násilí, ale vyčkává, co přinese uvolnění opatření nouzového stavu. 

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování vydala příručku pro učitele v době koronaviru 

(https://www.osprch.cz/index.php/39-ucitele-v-dobe-koronaviru ). Jde také o doporučení pro 

prevenci v mimoškolním prostředí. 

Lubomíra Rozkoš bez rizika 

Organizace rozšířila cílovou skupina na muže. Aktuálně nejobvyklejší klientky jsou ženy uživatelky 

drog, nebo ženy matky samoživitelky v sexbyznysu. Po zavření nočních klubů se více začali realizovat 

priváty a došlo k většímu uzavření scény. Více se soustředíme na potravinovou a materiální pomoc. 

Máme více práce telefonicky a začal nám fungovat online chat na stránkách organizace. 

Filip TK Exit 

Na terapeutické komunitě byl krizový provoz, tj. 2 pracovníci na službě, kteří se střídali v delších 

intervalech. Aktuálně již mají 3 stabilní klienty. Požadavek na příjem je negativní test na COVID19, což 

ve spolupráci s praktickými lékaři funguje dobře.   

Honza, Terapeutické centrum Renarkon 

Obecnější shrnutí za více služeb Renarkonu. V Terapeutickém centru probíhal provoz výhradně online 

a po telefonu do 27. 4. Poté osobní konzultace v omezeném rozsahu a se zvýšenými bezpečnostními 

opatřeními – čisté roušky pro klienty, dezinfekce, rozestupy a v případě potřeby štíty či overály. 

Věznice prozatím dodržují uzvření pro externí pracovníky. Další informace budeme mít po skončení 

nouzového stavu. Spolupráce s klienty ve vězení probíhá prostřednictvím sociálních pracovníků 

věznic. Probíhají korespondenční úkony. 

V Doléčovacím centru provoz zachován nejprve s jedním pracovníkem na směně, aktuálně již se 

dvěma pracovníky a od května v plném počtu. Skupiny byly do odvolání zastaveny. Provoz kanceláře 

a individuálních pohovorů zachován. Klienti měli k dispozici roušky.  

Na Terapeutické komunitě jsou směny nastaveny dle standardu těchto služeb v ČR, menší týmy, které 

se střídají v delším časovém úseku s minimem střídání. Aktuálně nejsou klienti ohroženi COVID19. TK 

přijímá nové klienty po detoxu s potvrzením negativity protilátek COVID19.   

Tyto tři zmíněné služby Renarkonu vstoupily do Studie COVID19 mapující uživatele drog a drogových 

služeb. Cílem studie je otestovat klienty na protilátky COVID19 a dotazníkovým šetřením zaznamenat 

životní situaci v souvislosti s rizikovým chováním cílové skupiny.  

Více informací v odkazu: https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/studie-adi-covid-19/ 

Shrnutí Karet aktivit – kroky 2019-20 

1.1.1 Ověřovat potřeby území v oblasti užívání návykových látek a realizovat pilotní projekt  

Mapování a realizace aktivity v rámci nočního života a zábavy. Služby poskytované v klubech a na festivalech. 

Cílem je zmapovat potřebnost služby v lokalitě Ostrava a vydefinovat kritéria efektivity dané služby v rámci 

https://www.osprch.cz/index.php/39-ucitele-v-dobe-koronaviru
https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/studie-adi-covid-19/


 

 

vybraných tanečních akcí. Na základě mapování vytvořit koncept služby včetně rozpočtu a zajistit realizaci v 

daném období alespoň 1x. Sekundárním cílem je získat potřebná data pro obhájení, nebo vyvrácení potřebnosti 

specifických aktivit (např. testování substancí) a těmito přispět do diskuze o úpravě legislativy.    

Kroky (uskutečněné v roce 2019 – tučně, plán 2020 – tučně závorka za kroky): 

zmapování potřeb uživatelů rekreačních drog - studie či jiné šetření (léto-podzim 2020) 

komunikační strategie - kluby a promotéři (podzim 2020) 

příklady dobré praxe – stáže (2019) 

realizace pilotního projektu  

argumenty k právnímu ošetření testování drog  

Komentář ke krokům v roce 2020: 

V roce 2020 je reálné vzhledem k situaci COVID19 dohodnout během léta zájem organizací na realizaci 

programu v roce 2021.  Přizvat ke konzultacím metodiky nebo jinak zapojit programy z praxe (např. 

HardandSmart apod.) – formát kulatého stolu nebo semináře s diskuzí a výstupem. V případě shody 

realizovat mapování (nabízí se spojení s možným výzkumem Mládež a léky – kdo to posoudí?) v prostředí 

nočního života a zábavy v Ostravě, to může začít nejdříve na podzim 2020 – školy a taneční akce budou až 

v tomto období. Do té doby je potřeba naplánovat realizaci výzkumu, dojednat mapování s kluby a 

promotéry a najít realizátora výzkumu, což může proběhnout do srpna 2020. S výsledkem výzkumu bude 

dojednáno setkání s promotéry akcí a dohodnout spolupráci na rok 2021. Nakonec vybrat realizátora 

pilotního projektu – to vše v období podzim 2020. 

1.1.2 Podporovat služby realizující Harm Reduction ve specifické formě terénní aktivity 

Podpůrné aktivity a činnosti k realizaci pilotního projektu v aktivitě 1.1.1 Cílem aktivity je vytvořit dostatečné 

infromační a metodické podhoubí pro odborně stabilní zajištění přímé realizace pilotního projektu a zajištění 

písemné argumentace pro další udržitelnost projektu.   

Kroky (uskutečněné v roce 2019 – tučně, plán 2020 – tučně závorka za kroky): 

Realizace seminářů a minikonferencí (částečně podzim 2020)  

metodické materiály k realizačnímu týmu vč. peer pracovníků/dobrovolníků (částečně podzim 2020)  

peer metodika (částečně podzim 2020)  

realizace koordinačního týmu pro aktivitu 1.1.1  

Komentář ke krokům v roce 2020: 

Viz. komentář k aktivitě 1.1.1.: zapojení organizací realizující aktivity formou semináře či kulatého stolu. 

K tomu doplnění: zapojení peerů do přípravy a realizace aktivit, jak jsou uvedeny v aktivitě 1.1.1.  

2.1.1 Rozvíjet služby a aktivity předcházející a navazující na terapeutickou komunitu pro děti a mládež  

Podpora stávající sítě ve vytváření nových propojení či celé sítě služeb spolupracujících na zodpovědném 

směrování cílové skupiny do dalších služeb či v adaptaci do běžného života po delší zkušenosti s pobytovou 



 

 

službou. Cílem je primárně podpořit rozvíjení spolupráce a využití stávajících služeb. Sekundární cíl je vytvoření 

nového konceptu poskytování stávajících služeb, nebo vytvoření zcela nové služby, nebudou-li dostupné zdroje 

ve stávající síti.     

Kroky (uskutečněné v roce 2019 – tučně, plán 2020 – tučně závorka za kroky): 

zmapovat návaznost služeb na Terapeutickou komunitu pro děti a mládež  

připravit a realizovat potřebné aktivity (léto – podzim 2020)  

zajistit financování budoucího provozu  

navýšit potřebné kapacity  

Komentář ke krokům v roce 2020: 

V rámci této aktivity došlo k rozšíření terapeutických aktivit pro děti a mládež v Ostravě. V případě další 

potřebnosti těchto aktivit vzniknou finanční náklady, které mohou být zohledněny ve financování či navýšení 

personálních kapacit.  

2.1.2 Podpořit vznik krizového lůžka/místnosti pro osoby pod vlivem drog vyžadující psychosociální pomoc 

Cílem je tedy zmapovat a odpilotovat varianty krizového lůžka v rámci stávající sociální služby. Současně je 

cílem vydefinovat potřebnost a cílovou skupinu s předpokladem, že nejde o primárně zdravotnického pacienta 

v akutním somatickém ohrožení, ale osobu v psychosociální krizi, která nedosáhne na stávající krizovou pomoc 

z důvodu intoxikace.   

Kroky (uskutečněné v roce 2019 – tučně, plán 2020 – tučně závorka za kroky): 

mapovat možnosti poskytovatelů na zajištění lůžka  (pokračování podzim 2020) 

navázání spolupráce s pracovní skupinou KP osoby ohrožené sociálním vyloučením (podzim 2020)  

spolupracovat na vytvoření metodiky pro práci s klienty se závislostí  (pokračování léto – podzim 2020) 

edukovat pracovníky v oboru závislostí  

realizovat potřebné služby a aktivity 

Komentář ke krokům v roce 2020: 

Mapování proběhne formou síťování s organizacemi poskytujícími krizové lůžka nebo nízkoprahové lůžka a 

ubytování. Ideálně na platformě KP nebo v rámci jiných pracovních skupin, které se zabývají nárazovou 

podporou bydlení. V rámci zpracování metodiky bude vhodné oslovit organizace, které podobnou službu již 

poskytují jinde v ČR. Dle výsledku těchto dvou kroků může dojít také k přeformulování aktivity na přechodné 

bydlení (formát přechodných bytů v rámci podpory samostatného bydlení je známý). 

 

2.2.1 Podporovat návazné aktivity pro osoby po ukončení služby/léčby a jejich blízké   

Cílem aktivity je podpořit vznik a rozvíjení iniciativ v rámci i mimo rámec sociálních služeb, které udržují kontakt 

s bývalými klienty partnerským, participačním způsobem. Důležitou součástí je zahrnutí přirozeného prostředí 



 

 

býv. klientů služeb, jejichž stabilizace přispívá k udržitelnosti žádoucího stavu osob se zkušeností se soc. 

službou.   

Kroky (uskutečněné v roce 2019 a pokračování – tučně): 

zjištění potřeb a počtu klientů vhodných k zapojení do aktivit 2019  

zabezpečení místa a času k realizaci aktivity 2020-2022  

finanční a materiální zabezpečení 2019-2022  

osobní účast klientů na různých akcích - konference, zapojení do PP 2021-2022   

svépomocné skupiny - sdílení a vzdělávání 2020-2022  

Komentář ke krokům v roce 2020: 

Všechny aktivity jsou realizovány především Klubem Absolvent (včetně čerpání financí na rozvoj z KP) a Arka 

(v rámci běžné dotační podpory.  

3.1.1 Podporovat informační akce a kampaně   

Součástí aktivit je především Konference 2019 a vytvoření strategie pro vytváření a distribuci propagačních 

materiálů. PR materiály budou propagovat jednak realizaci prostřednictvím soc. a jiných služeb a také přístupy, 

názory a doporučení odborníků či peerů. Cílem aktivity je demýtizace a racionalizace tématu drog a drogové 

závislosti včetně představení služeb a jejich reálného účelu a dopadu na společnost.   

Kroky (uskutečněné v roce 2019 – tučně, plán 2020 – tučně závorka za kroky): 

realizovat Konferenci v roce 2019 s předpokladem pravidelnosti (podzim 2020)  

vytvořit a realizovat kampaň a připojit prvky kampaně k pravidelným akcím pro veřejnost (pokračování léto – 

podzim 2020) 

vytvořit ucelené informační materiály a materiální zázemí pro PR aktivity (pokračování léto – podzim) 

Komentář ke krokům v roce 2020: 

U z minula odloženého kroku Konference je potřeba zvážit podobu akce v případě realizace na podzim 2020. 

Důvodem je přeložení většiny konferencí z jarních a letních měsíců na podzim. Nabízí se možnost podpořit 

konferenci informační kampaní, nicméně téma a realizaci žádná z organizací zatím nehlásí. 

3.2.1 Rozvíjet síťování služeb protidrogové politiky města   

Efektivní síťování, které bude koncepčně orientované na rozvoj služeb s jasně stanovenými cíli, např: sjednocení 

vykazování efektivity pro MMO. Rozvíjet stávající či realizovat nové služby s podporou financí na podkladové 

studie. Motivace vedoucích služeb rozvíjet služby racionálně a s důrazem na užitečnost pro klienty i širokou 

veřejnost v rámci lokality.    

Kroky (uskutečněné v roce 2019 – tučně, plán 2020 – tučně závorka za kroky): 

podpora nových formátů síťovacích akcí  



 

 

využitelnost výstupů s důrazem na aplikaci v praxi u konkrétních služeb či aktivit  

realizace studií při vytváření nových služeb a aktivit pro ověření potřebnosti 

 

Komentář ke krokům v roce 2020: 

Aktivita je vnímána jako podpůrná k jiným aktivitám a krokům, viz. výzkumy a síťovací platformy u pilotního 

projektu HR noční život apod. 

 

Zpracoval: Jan Horák 

  

 


