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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: 16.2.2018, 9-11h. 

MÍSTO KONÁNÍ: Pedagogicko-psychologická poradna    17. listopadu 

1123, 708 00 Ostrava – Poruba 

 

 

ZÁPIS 

Aktuality: 

Pozvánka na Sympozium Horizonty 2018, které letos nese podtitul „Napětí, které nás 

(ne)spojuje“. Sympozium se uskuteční v Ostravě v Nových koupelnách dolu Hlubina 

v termínu 3. - 5.5.2018. V sekci Duševní zdraví bude mít příspěvek kolektiv Klubu 

Absolvent, který realizuje Ladislav Fabián z DC Renarkon. 

V červnu se uskuteční AT konference na téma Reforma Adiktologické péče, což je 

téma, které otevírá poměrně širokou tématickou základnu příspěvků. Konference se 

uskuteční v termínu 3. - 7.6. a přihlášení k aktivní účasti je do konce května. 

Informace o organizaci seminářů Holotropního dýchání se Stanislavem Grofem, které 

budou probíhat na přelomu měsíce dubna a května v Opavě a Ostravě (více info na 

stránkách holos.cz)  

V období letních prázdnin bude v České republice zakladatel psychoterapeutického 

přístupu na bázi Harm Reduction filozofie, Andrew Tatarski a s tím se nabízí možnost 

vzdělávací akce, pro všechny zájemce o HR přístupy v různých souvislostech. 

Aktuálně se zvažuje seminář s p. Tatarskim v Praze a v Brně. 
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V termínu 18. - 19. 4. proběhne vzdělávání pro PS PDP a Prevence kriminality. 

Půjde o vzděl. akci na téma Poruchy chování s lektorem Andrejem Drbohlavem.  

V Ostravě vznikla  Krajská Adikto-ambulance pro děti a dorost v rámci 

Psychiatrického stacionáře MUDr. Libora Chvíly. Aktuálně již provoz probíhá, ale 

čeká se na dojednání rozpočtu a finanční podpory z dotací. Pokud bude zájem ze 

strany klientů, je mpžné doporučovat. Frekvence spolupráce nastavená intenzivně na 

1xtýdně až 1x14dnů. 

Témata pro rozvojové cíle na rok 2018: 

Diskuze o Testování dětí na školách+testování na přítomnost drog obecně: může být 

tématem pro několik oblastí, jako je síťování, propagace (např. velmi dobré téma pro 

Konferenci).  

V rámci testování na školách by mělo být bráno jako poslední možnost a 

bezpečnostní opatření. Stejně tak ve Výchovném ústavu, kde je ale situace jiná, 

především v rámci podmínek pobytu a z toho vyplývajícího režimu pro uživatele.  

V rámci testování dospělých aktuálně probíhá debata podpořená legislativní úpravou 

o kompetencích osob, které provádí testování. Například Probační a mediační služba 

již své klienty netestuje a neměl by to dělat ani sociální pracovník, doposud šlo o 

fakultativní činnost v rámci některých sociálních služeb.  

 

Základní členění navržených oblastí pro Rozvojové cíle 2018: 

 

1. Snižování rizik vyplývajících z užívání drog v prostředí nočního života a 

zábavy. 

- Podpora služeb v rámci klubových a festivalových akcí určených pro 

edukaci a zmírnění rizik experimantálního a víkendového užívání drog 

v Ostravě. 

 

2. Podpora participačních aktivit, ve kterých jsou zapojení klienti 

v organizační složce. 

- Svépomocné skupiny 

- Zapojení klientů do PS 

- Propagace zkušenosti s užíváním v rámci propagačních kanálů služeb 
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3. Informační akce propagující principy a trendy Protidrogové prevence na 

území města Ostravy. 

- Kampaň propagující racionální přístupy a vyšší informovanost o 

zodpovědných/zmocňujících/nerepresivních přístupech k drogám. 

- Konference 2019 – termín únor/březen 

- Informační kampaň služeb PDP v různých souvislostech na území 

města Ostravy (racionální pojetí kampaně typu Bereš, zemřeš!) 

- Efektivnější propagace nabídky PDP na území města Ostravy – web, 

FB stránky. Katalog dle zkušeností nestačí a nedá informaci o tom, v 

čem je rozdíl mezi sociální službou a zdravotnickým střediskem. 

 

4. Konkrétně definované strategie síťování a propojování existujících 

služeb. 

- Výstupy a využitelnost síťpvacích akcí typu: Kulatý stůl apod. 

- Priority a cíle síťování – Plán 2018 

- Ambulantní služby, služby pro děti a mládež, zdravotnictví vs. sociální 

oblast, prevence z různých úhlů pohledu atp. 

 

5. Výzkum a studie potřebnosti nových služeb, cílů a opatření. 

- Témata pro výzkum a studie vycházející z potřeb PS. 

- Odborná stanoviska k „odborným“ akcím v Ostravě. 

- Spolupracující subjekty – OSU, Sociofactor, apod. 

- Témata: užívání dětí pod 15 let – negativní dopady a míra užívání, 

potřebnost služeb v oblasti nočního života a zábavy (zacílení na 

provozovatele klubů, návštěvníky + komparace s daty Policie a IZS) 

Bc. Honza Horák – manažer PS PDP 


