
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 31. 1. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Terapeutická komunita Exit, Komorní Lhotka 151 

 

 

PROGRAM 

Aktuality: 

Kateřina Ciklová (PPP) otevírá problém s testováním, se kterým se setkali na SŠ. Při požadavku 

k otestování studenta nad 18 let jim PČR odmítla spolupráci. Možné odůvodnění je zletilost studenta, 

který k testování nemusí dát souhlas. Nicméně stále se jedná o situaci, kdy student podléhá školnímu 

řádu. Členové důvody sami neznají. Dále se stal incident s užíváním paralenu rozdrcením a šňupáním 

před spolužáky. Zdravotní rizika mohou být maximálně v ohledu zatížení sliznice pojivy obsaženými 

v tabletě. Psychoaktivní účinek, nebo návykovost to nijak neovlivňuje. 

Kateřina Ciklová dále uvádí, že v rámci plnění akčního plánu inkluze na školách se podařilo prosadit 

financování výcviku v metodě Kids´Skills pro odborníky ve školství, především výchovné poradce, 

školní psychology a pracovníky PPP. 

Kateřina Šutorková (Psychiatrický stacionář, Líbor Chvíla) navrhuje iniciovat výzkum experimentů 

s léky mezi dětmi do 18 let. Jan Horák navrhuje zahrnout experimenty s léky a legálními substancemi 

mimo alkohol. Katka Ciklová má vzorek 800 dětí, kterým byl dán dotazník zkoumající výskyt 

rizikového chování obecně a oblast léků a substancí tam měl zjištění o zvýšené konzumaci mimo 

předpis nebo zdravotní potřebu. Zuzana Florek se přidává aktivně k iniciativě a potvrzuje výskyt 

nadužívání léků i mezi klienty Výchovného ústavu. Štěpán Vozárik potvrzuje možnost financovat 

výzkum z peněz KP nebo PDP strategie. Navrhuje se postup: Katka Ciklová pošle výstupy z výzkumu 

rizik. chování členům PS do 21. 2. 20.. tj. příští termín PS. Ta bude zkrácena a aktivní zájemci věnují 

30 minut plánování, co chceme zkoumat, jaký vzorek, jaký výstup a co s ním potom chceme dál 

dělat.  

Jan Horák seznamuje členy s vyjádřením odborných společností (A.N.O., SNN, ČAA aj.) 

k protidrogovému vlaku. Toto vyjádření je také reakce na vyjádření ředitele NPC, brig. gen. Mgr. 

Frydrycha. Jejich vyjádření je jednoznačně zamítavé, co se týče Revolution train jako primárně 



 

 

preventivní aktivity dle odborných parametrů. Vyjádření bude přílohou zápisu. Skupina se shodla, že 

již bylo lokálně i republikově řečeno dost a nemá v plánu se k tomu vyjadřovat z pozice PS. 

Jan Horák dále informuje o 2. běhu dětské skupiny v Terapeutickém centru, aktuálně je přihlášeno 6 

dětí. První běh má 4 děti. Věkový rozsah je 14-17 let. Uvažují o žádosti o finanční podporu 

přidružených aktivit, tj. výjezdní skupina, volnočasová skupina atp. 

Současně probíhá na Terapeutickém centru příprava na přechod k evidenčnímu programu E-quip. OD 

1. 3. bude plně využíván a tento rok je vnímán jako pilot. Současně bude zprovozněn RVKPP 

evidenční program, který ovšem nemá tak variabilní možnosti a široký záběr pro potřeby služby. 

Modrý kříž má v provozu novou poradnu v Orlové. Uvažuje o rozšíření úvazků také v Ostravě. 

Štěpán Vozárik informuje o dotacích MMO, které jsou již schváleny minimálně pro oblast sociálních 

služeb. Aktuálně budou podepisovány smlouvy s jednotlivými poskytovateli. 

TK EXIT: 

Vedoucí služby Tereza Gacíková a koordinátor Filip Hrkal, představili službu a shrnuli poslední měsíce 

fungování. V dubnu mají v plánu získat certifikát u RVKPP, momentálně probíhají poslední přípravy 

před odesláním žádosti a dokumentace. Tereza Gacíková rovněž hovořila o vývoji služby a diskuzích, 

které probíhají s vedením Slezské Diakonie o podobě služby.  

Tématem diskuzí bývají hlavně oblasti, které jsou ve službách drogové prevence celkem běžné. Jde 

hlavně o terapeutický a sebezkušenostní přístup ke spolupráci s klienty, včetně harm reduction 

principů, které nemají za cíl moralizovat, ale spíše racionálně vést k životu po absolvování komunity 

se vším všudy, co venku čeká.  

Spolupráce s jinými institucemi (SPOD, výchovné ústavy, samosprávy a kurátoři) je často o 

individuálním přístupu ke každé z nich. V závislosti na typu instituce a člověka, který ji zastupuje, 

přicházejí požadavky na podobu dokumentace i představy o tom, jak se s dítětem bude pracovat. 

Kateřina Šutorková by potřebovala dojednat jasnou komunikaci s Psychiatrickým stacionářem, který 

zastupuje. Pro stacionář bude do budoucna užitečné poznat celý tým služby a mít jasno, kdo má 

mandát s nimi komunikovat o klientech. Ráda by věděla o metodických přístupech a terapeutických 

směrech jednotlivých pracovníků. Kromě užitku ve stacionáři by chtěla informace využít při školení 

pracovníků_ic OSPOD.  

Dokumentace o klientovi by podle ní měla pro stacionář obsahovat: na čem se pracovalo, jeho 

témata, s čím odchází, co by potřeboval v následné péči a jaká je situace s rodinou, hlavně zda 

spolupracuje v procesu zotavení. Medikace nemusí být reflektována zdravotnicky, jde hlavně o 

nastavení medikace, a jak je reálně užívána v průběhu pobytu na TK. Kontakt na lékaře je užitečný.  

Služba má od listopadu samé chlapce klienty. Aktuální cena za měsíc je 3 600 Kč., což lze v případě 

nedostatku peněz řešit mimořádnou okamžitou pomocí. Přesto tomu není ÚP nakloněn. V tomto 

můžeme (Renarkon TCR) pomoci s vyjednáváním. 



 

 

Děti mají svůj vzdělávací plán na školách a pracovníci se jim věnují v rámci přípravy na přezkoušení na 

školách. Do budoucna mají v plánu pracovníka, který se tomu bude věnovat na plný úvazek. 

Služba disponuje ě automobily, které jsou k dispozici pro výkon služby hned u objektu. 

Jan Horák poukazuje na možný odklad certifikace z důvodu změny agentury, která zajišťovala proces 

dříve. Jedna z variant je přesun všech certifikací na následující rok, což závisí na tom, kdy vstoupí 

nová agentura.  

Služba má špatnou zkušenost s rychlou záchrannou službou. V obou případech pracovníci čekali na RZ 

dlouho a po příjezdu měli ve voze jenom zdravotníky, kteří neměli kompetence zasáhnout a museli 

čekat na lékaře. Nevybočuje to z často tristních zkušeností v drogových službách, které nejsou 

zdravotníky příliš oblíbeny vzhledem k cílové skupině. Kromě předsudků a obav z klientů je častým 

úkazem neprofesionální a neetické chování zdrav. personálu. 

Stáže v TK jsou možné v rozsahu od 1 dne. Web TK EXIT bude funkční v únoru. 

Organizační informace: 

PS souhlasí s užitkem souhrnného letáku o službách drogové pomoci v Ostravě. Z diskuze o podobě 

vyplývá, že mají členové inspirace z jiných služeb a institucí. Na jednání PS 21. 2. dojednáme možnou 

podobu letáků, pokud se shodneme, že je chceme vytvořit.  

Jan Horák nabídnul možnost publikovat článek v tématu PS v radničních listech na stránce prevence 

kriminality. Kateřina Ciklová navrhuje požádat o sdílení stránky s protidrogovou prevenci. Jan Horák 

zkusí dojednat s Helenou Kuzníkovou a navrhuje variantu sloupku menšího rozsahu s pravidelnými 

informacemi o tématech a službách PDP. 

Štěpán Vozárik připomíná nutnost vyhodnotit Karty aktivit za rok 2019 na dalším setkání. Příští PS 

bude mít strukturu: 30 minut – prezentace činnosti PS Občané se sluchovým postižením od Anety 

Haškové, 60 minut – vyhodnocení Karet aktivit 2019, 30 minut – design výzkumu léků u mládeže. 

Místo dalšího jednání PS bude ve Výchovném ústavu Hrabůvka a v případě, že by to již nešlo 

dojednat, nabízí prostory Modrý Kříž. 

 

Zpracoval: Jan Horák 

  

 

 

 

  


