
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 27. 11. 2020, 9-11h 

MÍSTO KONÁNÍ: ZOOM online konference 

PROGRAM 

Účastníci: Jan Horák, Monika Klimková, Zuzana Fialová, Pavel Krol, Lubomíra Mačugová, Filip Hrkal, 

Eva Otýpková, Lenka Horkelová, Jakub Macošek, Petra Chudá, Nanda Durčáková 

Manažer skupiny se zeptal členů skupiny na souhlas s nahráváním zvukového záznamu. Všichni 

členové souhlasili. Byla zahájena první část setkání - informace z organizací.  

Eva Otýpková, DC Renarkon - vše běží prakticky standardně, zatím bez nákazy C19 u pracovníků i klientů, u 

jednoho klienta bylo podezření, jednalo se o klienta v tréningovém bytě, kde by byla karanténa snadno 

řešitelná, test však měl negativní. Kapacita služby je momentálně naplněna, v pořadníku jsou další zájemci. 

Dosud byla setkání individuální, od poloviny prosince se již počítá se skupinami - odděleně klienti z bytů a z DC. 

Zaměstnanci se zatím střídají na homeoffice. Bylo ukončeno testování na C19 z projektu NMS, k ukončení došlo 

ve chvíli, kdy dodaným testům vypršela expirace, z průběžné stručné informační zpráv vyplynulo, že po dobu 

trvání projektu bylo otestováno cca 3500 osob, z nichž pozitivně testování byli jen v řádu jednotek a z výstupu 

zároveň není známo, zda tito pozitivně testovaní byli i potvrzeni následnými PCR testy.  

(bližší informace o antigenních testech, které se v poslední době ověřovali krátkodobou studií v tomto odkazu: 

https://aktualne.podaneruce.cz/studie-testovani/ ) 

 Současná situace na klienty neměla vyloženě negativní vliv, všichni mají zaměstnání, nedošlo k žádným 

výpovědím. V posledních dnech začíná být mezi klienty na DC trochu dusno, projevují se dopady omezeného 

režimu volnočasových aktivit a absence společných sezení - toto by mělo vyřešit rozvolňování v příštím týdnu.  

Pavel Krol, diagnostický ústav - klienti jsou přijímání bez testů - pouze měření teploty, dotazování na příznaky. 

OP je dostatek. Provoz je standardní, proběhla kontrola z ministerstva k inventarizaci, v březnu je plánována 

inspekce z MPSV k optimalizaci sítě pro výkon ochranné a ústavní výchovy za účelem metodické podpory. 

V souladu s vládními nařízeními jsou momentálně mírně omezené vycházky s cílem snížit množství sociálních 

kontaktů, pomalu se vyřizují dovolenky před blížícími se svátky. Komplikace stále přetrvávají ve vzdělávání - 

výuka probíhá v několika formách, tedy prezenčně, distančně, on-line a rotačně (střídání ročníků ve škole) - 

organizačně náročné pro učitele, zároveň začaly i praxe, které jsou střídavé po týdnech. Pozitivně testovaní byli 

pouze 4 zaměstnanci, kteří vykonali karanténu, mezi klienty nebyl pozitivní nikdo.  

Lenka Horkelová, Modrý kříž - aktuálně se zaměstnanci střídají na HO, ale od pondělí již přejdou do klasického 

režimu. Pozitivně testovaný nebyl nikdo. Klienti se zvládli přizpůsobit změnám v poskytování, pro některé, 

převážně starší generaci, je obtížné se spojit on-line. V posledních dvou týdnech začíná být znát, že klienti jsou 

pod tlakem aktuální situace, a to i ti, kteří byli stabilizovaní a situaci zvládali velmi dobře.  

https://aktualne.podaneruce.cz/studie-testovani/


 

Jakub Macošek, Petra Chudá, PPP - poradna je stále uzavřena, hledají nové možnosti, jak fungovat, na on-line 

zatím nedošlo. Doufají, že od pondělí začne pomalu nějakým způsobem opět fungovat prevence. Aktuálním 

tématem na školách je omlouvání absence na distanční výuce - neexistuje žádný systémový postup a ředitelé 

škol situaci řeší individuálně. Někde je absence malá, jinde překvapivě vysoká i tam, kde se nejedná o lokality 

s vyšším podílem žáků ze sociálně vyloučených lokalit. Někde se žáci vzdálené výuky neúčastní vůbec a zároveň 

rodiče se školou nekomunikují.  

Video k problematice neomluvených absencí distanční výuky:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=R1SaSq4TTJQ&feature=emb_logo 

Filip Hrkal, TK Exit - příjem je prováděn bez testování, následuje částečná izolace. Vycházky jsou omezené a 

realizují se v okolí do přírody mimo místa s výskytem dalších lidí. S rozvolňováním opatření opět začínají jednat 

se zájemci o službu, zlepšuje se také jednání s úřady včetně SPOD, trochu složitější je jednání s lékaři, kteří mají 

individuálně omezený vlastní provoz. 

Zuzana Fialová, ARKA - výrazné změny ve fungování nejsou, pouze snaha oddělovat týmy, aby se zbytečně 

nepotkávali všichni, začínají chodit za klienty do organizací.  

Recovery koučové - kvůli omezením nebylo možné navštívit klienty TK na Čeladné, běží ale individuální 

setkávání s klienty DC, které se odehrává venku, s rouškami a od prosince je plánována účast na skupinách v DC 

a také on-line setkávání všech koučů. Zuzka měla na AT konferenci prezentaci k recovery koučinku.  

Nanda Durčáková, TC Renarkon - zaměstnanci se střídají na homeoffice, přítomen je vždy jeden pracovník, 

služba funguje, konzultace s klienty probíhají za zpřísněných hygienických opatření - desinfekce, roušky, měření 

teploty. Zajímavým jevem je, že se citelně zvýšil počet klientů gamblerů. Obvykle v důsledku ztráty zaměstnání 

pak tráví čas doma na mobilu, kde jsou schopni prohrát desetitisíce. Klienti mají zájem o pobytové služby. O on-

line komunikaci je zájem individuální, někteří klienti touto formou komunikovat nechtějí. Návštěvy ve věznicích 

se po dobu nouzového stavu téměř nekonaly, v září pak došlo k úplnému uzavření. Klienti však komunikují 

prostřednictvím telefonátů a dopisů, pracovníci jsou ochotni zasílat naskenované dopisy přes e-mail. 

Komunikace se odehrává i s klienty ze vzdálenějších měst.  

Lubka, RBR - od minulého setkání se prakticky nic nezměnilo, kluby jsou stále uzavřené a je problém se ke 

klientkám dostat. Na ulici se počet klientek pomalu začíná zvyšovat. Nikdo ze zaměstnanců ani klientek zatím 

nebyl pozitivně testován na C19. V organizaci proběhl interní audit, pracovníci se proto teď soustředí na práci 

související s doporučeními, která z auditu vyplynula - SQSS apod.  

Monika Klimková, MMO - na MMO se opatření od minulého setkání nezměnila, zaměstnanci z OSS se stále 

střídají po týdnu ve dvou skupinách na HO, úřední hodiny stále omezeny, osobní setkávání je minimalizováno 

na nezbytné, co je možné, řeší se e-maily a po telefonu.  

PREZENTACE 

- Dotazník vzdělávání 

- Optimko - výsledky 

- Informace z MMO k vyúčtování dotací a financování na r. 2021 

…. 

Monika Klimková a Jan Horák 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R1SaSq4TTJQ&feature=emb_logo

