
 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 30. 10. 2020, 9-11h 

MÍSTO KONÁNÍ: ZOOM online konference 

PROGRAM 

Účastníci: Jan Horák, Monika Klimková, Zuzana Fialová, Matouš Bilík, Ladislav Fabian, Šárka 

Babušíková, Kateřina Fojtíková, Pavel Krol, Lubomíra Mačugová, Hela Belasová  

Hosté: Tereza Horváthová, Lenka Račanská (mobilní aplikace Čára) 

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

členové souhlasili. Byl zahájen první blok - informace z organizací.  

1. blok aktuální situace služeb v nouzovém stavu 

Matouš Bilík, Modrý kříž v ČR - Služby jedou v maximální možné míře v on-line podobě, organizace 

byla v letošním roce podpořena z dotačního titulu „Loterie“ finančními prostředky na pořízení 

adekvátního vybavení potřebného ke vzdálené komunikaci a techniku naplno využívá, potřeba vznikla 

v první vlně epidemie koronaviru, klientům, kteří nemají možnost nebo jim vzdálený kontakt 

nevyhovuje, jsou služby i nadále poskytovány osobní formou při dodržení zvýšených hygienických 

opatření, zrušena byla pouze skupinová setkávání s cílem snížit rizika skupinového přenosu nákazy, 

klienti ani pracovníci testováni nejsou, důraz je kladen na osobní odpovědnost každého, kdo přichází 

do kontaktu s ostatními 

Zuzana Fialová, ARKA - Organizace byla rovněž podpořena z „Loterií“ na nákup techniky, která je 

k dispozici, zde však je větší podíl klientů, kteří potřebnou techniku nemají, proto je zde více osobních 

setkání; organizace má dostatek ochranných prostředků a probíhá zvýšená desinfekce prostor, 

hygienická opatření, desinfekce, používání ochranných pomůcek, služby jsou poskytovány 

standardně a pracovníci jsou rozděleni do skupin homeoffice/v práci s cílem udržet služby v chodu i 

při výskytu nákazy, terén je poskytován ve snížené míře, vše s ohledem na snížení rizik přenosu, ale 

při zachování podpory klientům 

Šárka Babušíková, Renarkon - terén funguje v téměř nezměněné podobě, jsou více využívány služební 

vozy a s klienty jsou často schůzky domlouvány telefonicky za účelem minimalizovat kontakty na 

nezbytné, pracovníci jsou rozděleni do dvojic tak, aby se skupiny nepotkávaly a byl zajištěn chod 

služeb i při výskytu nákazy, testy na covid jsou k dispozici, ale netestuje se plošně, pouze podle 

individuální potřeby, momentálně se netestuje ani na ostatní infekční choroby; pracovníci sledují 

Korozcestník, který spravuje Lenka Michálková z MMO - chválí aktuálnost a obsah 



 

Ladislav Fabián, Renarkon - potvrzuje, že také zrušili skupinové setkávání jako nejrizikovější aktivitu, 

stále více je využíván on-line kontakt s klienty, využívány jsou různé prostředky k setkávání - 

přizpůsobují se možnostem klientů; od včerejšího dne je stop stav v bydlení - aktuálně jsou kapacity 

prakticky plné, proto je přijímání k ubytování zastaveno; pracovníci jsou rozděleni na střídavém 

homeoffice  tak, aby nedošlo k případné karanténě všech osob a byl zachován chod služeb; používají 

se zvýšená hygienická opatření, ochranné pomůcky, měření teploty, plošné testování nejsou, 

k dispozici jsou testy; od včerejška vykazuje jeden klient příznaky covid, objednal si testování 

v domácím prostředí a čeká se na výsledky; Láďa také chválí obsak korozcestníku, který používají jako 

zdroj aktuálních informací 

Helena Belasová (TK Exit) - zásobení ochrannými prostředky je dostatečné, klienti mají možnost 

testování, ale je nepovinné -plošné testování není plánováno, návštěvy jsou nadále možné, rodiny se 

setkávají s klienty obvykle venku, měří se teplota, je požadováno čestné prohlášení+ v rámci směny 

pracovníci roušky nepoužívají, využívají se v kontaktu s lidmi zvenčí a dle platných nařízení, příjem 

klientů není nijak dotčen a klienti nastupují; neváhodou současného stavu je především horší kontakt 

s institucemi, je komplikovanější spojení s úřady, problémy jsou i v oblasti školství; jinak je hodně 

využíván on-line prostor - účasti na různých on-line akcích a hovorech s cílem zachovat co nejvíce 

kontaktu a mít přehled 

Lubka z RBR - poradna funguje a klientky dochází, kontakty jsou horší vzhledem k tomu, že terén je 

dotčen vládními nařízeními, ale pracovníci se snaží udržet kontakt tam, kde je to možné, informují 

klientky o poskytovaných službách, možnosti využít covid balíčky apod., plošně se netestuje. 

Pavel Krol - zásobení ochrannými prostředky je dostatečné, zařízení v NJ bylo plošně testováno 

s negativním výstupem, návštěvy jsou omezené, klienti jsou  edukováni o smyslu dodržovat vládní 

nařízení - z pochopitelných dův pozitivní klienti zatím nejsou žádní; největší problémy způsobuje 

distanční výuka, na zaměstnance je to enormní zátěž, protože je nutné se věnovat studentům 

širokého spektra studijních oborů a při odlišných způsobech výuky 

Jan Horák -  připomínám princip fungování antigenních testů, které jsou z 30procent chybové při 

plošném jednorázovém užití, ale při pravidelném testování každý týden jsou velmi spolehlivé, pokud 

jsou testy kvalitní. Bohužel testy, které dodnes mají některé sociální služby pro naši cílovou skupinu, 

jsou jednak nekvalitní a v tuto chvíli už po expirační lhůtě – jde o testy z NMS pro účely výzkumu 

COVID19 u pracovníků a klientů služeb. 

Monika Klimková, MMO - oddělení sociálních služeb funguje od tohoto týdne v režimu střídavého 

homeoffice týden/týden dvě skupiny za účelem snížení rizika zneschopnění celého oddělení 

v důsledku rizikových kontaktů nebo pozitivity, zaměstnanci mají vzdálený přístup a přesměrované 

pevné linky, jsou tedy plně k dispozici, nicméně do harmonogramu čím dál více zasahují rizikové 

kontakty - karantény, izolace, pokud je to možné, tak i dotčení zaměstnanci zůstávají na homeoffice, 

část zaměstnanců čerpá očr, úřední hodiny jsou omezeny na pondělí 8 - 13 a středu 12 - 17, ve styku 

s NNO se postupuje dle potřeby - individuální předávání, minimalizace kontaktu, využívání datových 

schránek; vzhledem k právě probíhajícímu dotačnímu řízení je aktuálně komunikace hodně, řada 

zaměstnanců z NNO také funguje z HO, ale situace se jeví jako dobře zvládnutá a veškerá komunikace 

obousměrně funguje dobře 

 



 

2. blok - představení nových aktivit - Recovery koučové, mobilní aplikace Čára 

Zuzka Fialová, Recovery koučing - stručné představení historie recovery koučingu v zahraničí a u nás, 

vzor v Anglii, která započala RK před cca 15 lety, v ČR aktivní Pavel Nepustil ze Společnosti Podané 

ruce, v r. 2018 proběhlo první setkání. RC je osoba se zkušeností (využití v širokém spektru oblastí), 

která provází klienta, který je na počátku zotavovacího projektu - unikátní přístup využití vlastní 

zkušenosti, přístup s osobním pochopením. V minulém roce proběhl první běh kurzu pro RK, jehož je 

Zuzka absolventem, v rámci praxe měli účastníci možnost seznámit se s prací RK v Manchesteru, kurz 

se zaměřuje na rozvoj v oblasti krizové komunikace, síťování, sebeobrany apod., výstupem jsou 

odborní pracovníci zaměření na průvodcovství klientů v procesu zotavení. Nyní je v běhu druhý kurz a 

absolventi prvního běhu jsou s jeho účastníky v kontaktu připraveni předávat vlastní zkušenosti, 

čtvrtletně se setkávají a průběžně využívají i on-line komunikaci. Zuzka poděkovala Láďovi a Honzovi 

za podporu při startu projektu. 

Tereza Horváthová, Lenka Račanská - mobilní aplikace Čára 

Tereza představila novou mobilní aplikaci Čára, která se v letošním roce rozšiřuje na území SMO, 

Tereza a Lenka jsou koordinátorkami projektu, Lenka zároveň také RK. Aplikace je určena lidem bez 

přístřeší a lidem v závislosti - tyto skupiny se často prolínají. Aplikace cílí na jejich základní potřeby, 

informuje o možnostech jejich naplnění na území SMO, sbírá data od osob z cílové skupiny a zároveň 

zapojuje aktivně osoby se zkušeností, kterým dává možnost seberealizace spolu s finančním 

ohodnocením. V současnosti se jedná o čtyři muže a jednu ženu.  Aplikace je také prostorem pro 

organizace, přes který mohou klientům nabízet související služby, ale také předávat v reálném čase 

aktuální informace o poskytování soc. sl., v aktuálním krizovém stavu je prostředkem pro šíření 

aktuálních opatření a nařízení k hůře dostupné cílové skupině a způsobem jak zveřejňovat například 

nabídky pomoci. Momentálně probíhá sběr dat, v průběhu listopadu by mělo dojít ke spuštění 

aplikace.  

3. blok – organizační 

Poděkování členům za vyplnění dotazníků TAČR, za aktualizaci členské základny a zastupitelnosti 

v rámci skupiny. 

Účastníci se vyjádřili ke Korozcestníku, který spravuje Lenka Michálková z MMO - ocenili jeho 

aktuálnost a přehlednost.  

Ze strany manažera a kontaktní osoby zazněla nabídka využití finančních prostředků KP, které jsou 

vyčleněny k realizaci vzdělávacích seminářů, členové budou oslovení s žádostí o vyjádření se 

k tématům, která jsou pro ně aktuální a rádi by si rozšířili obzory. Padl návrh zaměřit se na 

komunikaci na sociálních sítích, webových stránkách - v souladu s cílem rozšiřovat povědomí o 

službách a aktivitách směrem k veřejnosti.  

Proběhne doodle hlasování o dalších termínech pracovní skupiny, odkaz bude zaslán e-mailem.  

…. 

Monika Klimková a Jan Horák 

  


