
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 26. 6. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: Doléčovací centrum Renarkon, Mariánskohorská 

1328/29, Ostrava 70200 

 

PROGRAM 

Plán činností 2020 revize – návrh na 2. pol. 

Informovanost o agendě PS DROGY v jiných PS KP 

- v roce 2020 bude prezentovat manažer činnost PS Protidrogové prevence alespoň v 6 jiných PS 

Komunitního plánování. 

Výsledek 1.pol.2020: Účast na 3 PS KP – ROM, ZRAK, SLUCH 

Plán 2. pol. 2020: Účast na SENIOR domluvena na červenec, další PS v jednání dle podzimní 

situace. Současně probíhá účast manažerů jiných skupin na naší PS, zúčastnili se prozatím 

manažerky z PS ZRAK a SLUCH.  

Podpořit setkávání pracovníků drogových služeb s pracovníky v jiných oblastech i navzájem. 

- v roce 2020 bude manažer více dbát na jednání PS v různých prostorech jiných organizací (alespoň 

4x mimo prostory Renarkonu a MMO) a alespoň 3 PS budou mít v agendě hosta s blízkým tématem 

PS. 

Podpora participace: Recovery koučů v PS. 

- alespoň 2x ročně bude pozván recovery kouč na jednání PS. Bude mu nabídnuto členství v PS a 

bude přizván ke konzultaci témat, ke kterým bude chtít PS vydat stanovisko, nebo bude participovat 

na akci vyplývající z rozvojových cílů KP či Plánu činnosti PS. 

Výsledek 1.pol.2020: Recovery koučové působící v Ostravě v Klubu Absolvent jako 

dobrovolníci byli osloveni v měsíci březnu, ale z důvodu COVID19 situace neproběhlo setkání 

v dubnu 2020. Květen a červen kolidoval s harmonogramem koučů. 

Plán 2. pol. 2020: Na podzim se v rámci setkání PS zúčastní Recovery kouč alespoň jednou a 

bude s ním navázána spolupráce při přípravě materiálů na rok 2021. 

 

 



 

Konference 2020 

- v roce 2020 proběhne konference organizovaná PS ve spolupráci s jinými organizacemi. Tématem 

konference budou různé pohledy na závislost a její řešení. 

Výsledek 1.pol.2020: Příprava konference odložena z důvodu COVID19, práce na alternativní 

verzi, tj. 1. den s možností překlopení do webináře v 2. pol. Roku 2020. 

Plán 2. pol. 2020: Aktuální situace: jarní konference, které se neuskutečnili z důvodu COVID19 

byly přesunuty na podzim a v podzimním harmonogramu se jenom obtížně hledá místo pro 

konferenci tak, aby nezapadla. Možnou cestou je formát menších akcí, typu 

seminář/webinář/kulatý stůl. 

Publicita o tématu Drogy a závislosti 

- členové PS nebo spolupracující organizace vydají alespoň 2 články týkající se tématu Drogy a 

závislosti. 

- členové PS nebo spolupracující organizace s podporou KP navrhnou koncept informační kampaně 

pro lepší informovanost veřejnosti o tématu závislosti a především jeho řešení včetně informací o 

pomáhajících zdravotnických a sociálních službách. 

Výsledek 1.pol.2020: V 1. pol. roku článek v tomto tématu nevyšel, zástupci Terapeutického 

centra Renarkon chtěli publikovat sérii krátkých článků, ale pro ento formát nenašli vydavatele, 

který by jej přijal. Možnost publikovat v rámci webu Bezpečnější Ostrava prozatím trvá, ale 

ještě není konkrétně vymyšleno datum, kdy bychom mohli začít přispívat. 

Plán 2. pol. 2020: Zájem o publikování textů projevily kromě Terap. centra Renarkon také 

Recovery koučové. Pokud najdeme vhodný formát a vydavatele, mohli bychom publikovat 3 

texty libovolného formátu do konce roku.   

Společný „brainstorming“ na téma kampaň: 

Z brainstormingu vyplývá, že členové považují za smysluplnou kampaň: 

- cílí na děti a mládež, ale je srozumitelná také rodičům a profesionálům, 

- dobře funguje v online prostředí – sociální sítě, 

- je možné ji provázat s formátem kontaktní kampaně – rozhovory na ulici, besedy, divadla atp., 

- spíše než nelegální drogy by zvolili např. energetické nápoje a léky (analgetika a anxiolytika), 

- princip kampaně by byl postavený na snižování rizik, ne na zákazech, 

- chtěli by to konzultovat s odborníky – kombinace psychologie, psychoterapie, marketingu a 

zástupce mladých lidí, kteří se orientují v tématu (youtuber?) 

- konkrétně padl návrh např. na virální hudební video od Pokáče na příslušné téma – cílovka 

max. 2 stupeň ZŠ 

- Z radikálnějších lidskoprávních kampaní mají členové spíše obavu, např. existuje i v ČR 

podporovaná kampaň „Support don´t punish“, ale ta vyžaduje soulad a spolupráci služeb 

v rámci města, jako je to v Brně, kde kampaň probíhá pod záštitou Společnosti Podané ruce. 

Aktuality a organizační informace: 

Aktuality jsme přesunuli do emailové komunikace a další setkání proběhne v 2. pol. září 2020. 

Jan Horák 

  


