
 

 

 

ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny  

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 

 

DATUM: 25. 9. 2020 

MÍSTO KONÁNÍ: online skupinové setkání prostřednictvím aplikace 

ZOOM 

PROGRAM 

Setkání pracovní skupiny probíhalo online spojením přes ZOOM. Účastníci souhlasili se zvukovým 

záznamem setkání za účelem vytvoření zápisu.  

Bc. Jan Horák představil harmonogram setkání a sdělil technické pokyny k průběhu online přenosu. 

Jako host byla představena Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D. z projektu TAČR, která měla roli 

pozorovatele průběhu setkání pracovní skupiny. Zastupovala Mgr. Lenku Caletkovou, seznámila 

účastníky s aktuálním harmonogramem projektu, který bude rozeslán členům společně se zápisem. 

V nejbližší době proběhne online dotazníkové šetření směřované na členy PS, účastníci veškeré 

informace dostanou. Prosíme o spolupráci, účast nám pomůže optimalizovat procesy skupiny do 

budoucna.  

Změny v členské základně  

Byli představeni noví členové - Petra Chudá a Jakub Macošek z Pedagogicko - psychologické poradny, 

kteří zastupují Katku Ciklovou, t.č. na mateřské dovolené. Oba uvedli, že prozatím budou na skupině 

oba, nebo se budou střídat a dle toho, jaké aktivity si Katka Ciklová ponechá, se vyřeší, kdo bude 

navštěvovat naši PS: 

Náhradníci 

Členové byli požádáni, aby si za organizace připravili náhradníky pro jednání PS tak, aby byla účast za 

organizaci vždy zajištěna - tzn. klidně i více náhradníků. Aktualizace proběhne prostřednictvím 

emailu.  

O termínu dalšího setkání budeme hlasovat opět přes Doodle. 

Následovalo vzájemné představení přítomných členů.  

 



 

 

Aktuální situace v organizacích v souvislosti s COVID-19 

Ladislav Fabian - opatření momentálně žádná nestandardní nejsou, skupiny se setkávají v počtu cca 

12 osob, roušky vždy podle domluvy, organizace má dostatek OP, teploměry a probíhá testování 

klientů na C19 vlastními testy; návštěvy nejsou zakázané 

Matouš Bilík - na rouškách se s klienty domlouvají, k dispozici je dostatek desinfekce, provádějí 

standardní hygienická opatření; pokles klientů nevnímají, nabízejí online a telefonické konzultace - 

vycházejí vstříc klientům podle toho, co je pro ně příjemnější 

Pavel Krol - v rámci středisek se vyskytly pozitivní testy u dvou chlapců, postup je takový, že se 

nechají otestovat všichni zaměstnanci - v tomto případě byly všechny výsledky negativní; zásoby OP 

jsou dostatečné ještě z první vlny, výhledově se pak budou dle instrukcí hradit z provozních nákladů. 

Opatření dětí se řídí pokyny škol, do kterých dochází, mírná obava panuje z distanční výuky 

v případech praxe, kterou není možné zajišťovat a bude pak muset být nějakým způsobem doplněna; 

návštěvy momentálně omezeny nejsou (s rouškami), zaměstnanci sledují zdravotní stav a doptávají 

se na něj. 

Viktor Rimeš - za výchovný ústav: vše funguje, mají karanténní izolaci pro návrat útěkářů, zatím 

nemají nikoho pozitivně testovaného, provoz není nijak omezen, po dovolené se odevzdává čestné 

prohlášení o zdravotním stavu - bez setkání s COVID+ 

Za ARKU: dostatek roušek, dezinfekcí, nejsou zatím žádná zvláštní omezení a opatření. Vnímají spíše 

nárůst klientů sázkařů, rozrostl se tým prevence. 

Jakub  a Petra z PPP - řídí se omezeními konkrétních spolupracujících škol, ruší se některé akce, 

konference - jejich komunikace je omezena tím, jaká opatření jsou zrovna ve školách, což je znát 

Nikol Drkošová - vzhledem k zdravotnické povaze služby striktně dodržují hygienická opatření, 

klientkám v terénu rozdávají roušky a desinfekci, terén i poradenství funguje stále normálně, hledá se 

optimální strategie pro případ, že by nastala přísnější opatření; klientky C19 ovlivňuje - přichází o 

příjem, paradoxně i pozitivně, některé mají potřebu opustit sexbyznys, využívají terapeuta a 

připravují se na případný odchod jinam 

Filip Hrkal - rukavice, roušky, desinfekce jsou, klienti odevzdávají čestné prohlášení, že nebyli 

v kontaktu s C19+ osobou, návštěvy jsou v běžném režimu, je připraveno poradenství pro rodiče, 

měří se teplota. Po prázdninách je hodně nových nástupů. 

Monika Klimková - na úřadě nejsou momentálně žádná nadstandardní opatření, dodržují si aktuálně 

platná nařízení - roušky pod střechou, v kontaktu s veřejností, v případě pozitivně testovaných se 

postupuje dle platných nařízení a operativně - je možnost homeoffice, zaměstnanci jsou z první vlny 

vybaveni služebním notebookem se vzdáleným přístupem, zatím nebyl zaveden střídavý HO jako 

v první vlně, zaměstnanci mají k dispozici OP, zaměstnancům je doporučeno zvážit účast na akcích a 

setkáních, ideálně se účastnit jen těch nejnutnějších a pokud možno využívat online 

Jan Horák - ač již nepůsobí v NNO, je v kontaktu s různými organizacemi, vnímá preventivní opatření - 

více online setkávání, pracovní týmy se nestýkají, dobré zásoby OP, některé organizace na ně zřídily 



 

 

vlastní fondy, horší stav je u DPS a pečovatelských služeb - s narůstajícím počtem C19+ klientů a 

zaměstnanců se projevuje nedostatek personálu, zaměstnanci slouží v delších blocích, jsou připraveni 

na nepřetržité služby. Obecně nejhůře jsou na tom pečovatelky ve velkých domovech pro seniory, co 

se týče pracovních podmínek, ochranných osobních pomůcek a přístupu vedení. Není to plošný jev, 

ale nejčastější právě v této oblasti sociálních služeb. Současně se pozoruje zajímavý jev, že některým 

lidem z cílové skupiny, nebo obecně ohroženým skupinám lidí na trhu práce a v sociálním vyloučení 

se paradoxně s opatřeními COVID19 zlepšila kvalita života, pošlu odkaz na zajímavý podcast Matěje 

Schneidera. 

Informace o plnění rozvojových cílů 

Z rozvojových cílů jsou aktuálně bez dalšího vývoje hlavně ty oblasti ve kterých jsou konkrétní 

realizace: Konference a informační kampaň pro veřejnost. Konference i kampaň spadá do oblasti 

„3.1.1 info kampaně a konference 2020“ a jsou zde uvolněny finanční prostředky pro tuto činnost. 

Naopak se posouvají ke zdárnému výsledku především oblasti:  

1.1.1 harm reduction, pilot projekt 2020 

1.1.2 harm reduction terénní aktivity 2020 

2.2.1 aktivity po ukončení léčby 2020 

3.2.1 síťování služeb 2020 

V průběhu prázdnin se podařilo připravit projekty Čára a Podpora Recovery koučů při rozšíření 

aktivity Klub Absolvent. Čára je aplikace v mobilním telefonu, která má sloužit lidem bez přístřeší a 

v bytové nouzi v orientaci ve službách, ale také v tom, kde si mohou dojít bezpečně na toaletu či se 

umýt. Projekt má za cíl zaměstnat na DPP/DPČ několik lidí bez přístřeší, kteří budou do aplikace 

dodávat mapu podpůrných míst a sekundárně půjde o participativní spolupráci s těmito lidmi. 

Podpora Recovery koučů má za cíl emancipovat lidi se zkušeností ve fázi, kdy se svou zkušeností 

otevřeně a kvalifikovaně pracují a aktivně pomáhají jiným lidem ve fází léčby či v přípravě na ni. 

Prostředky jsou finanční ohodnocení, financování prostoru pro svépomocné aktivity a cestovného na 

konference a vzdělávací akce, nedílnou součástí je supervize pro kouče. 

V oblasti harm reduction noční život (1.1.1 a 1.1.2) proběhl Kulatý stůl s mezinárodní účastí, kdy 

kromě českého zástupce ze služby Hard and Smart (Společnost Podané ruce) Oty Veselého, vystoupil 

také Ralf Kohnlein z Berlínské organizace Fixpunkt. V Berlíně realizují služby nočního života a zábavy 

na rozvinuté úrovni a pokrývají mnoho témat, jako je prevence sexuálního násilí, užívaní drog, lgbtq 

scéna apod. Cílem Kulatého stolu bylo představit mezinárodní možnosti a inspirovat lokální služby 

k možné budoucí realizaci podobných aktivit. Nutno dodat, že tyto aktivity pokrývají zásadní oblast 

dětí a mládeže, kteří zjevně spadají do rizikové skupiny, ale nenavštěvují sociální služby. V souvislosti 

s Kulatými stoly byli členové vyzvání k návrhům, jaké užší vymezení a případně odborníky by si 

představovali na dalších Kulatých stolech. 

 

Zpracoval: Jan Horák 


