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2. Kulatý stůl k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální
prevence
12. června 2017
v prostorách Renarkonu, o.p.s., Mariánskohorská 29/1328, Ostrava
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Úvod, představení

Pan Antony přivítal všechny přítomné členy kulatého stolu a zahájil jeho jednání podle předem
připraveného programu. Paní Pecková představila svou pozici v Agentuře pro sociální začleňování. Paní
Kuzníková (MMO) ukotvila jednání v rámci Strategického plánu sociálního začleňování v souvislosti
s propojováním terénů v rámci statutárního města Ostravy. Pan Černý (facilitátor jednání) poté všechny
jednotlivě vyzval k představení sebe, jakou organizaci zastupují, a co očekávají od jednání.
Téměř všichni účastníci očekávají nové informace, zkušenosti sdíleného terénu a zkušenosti pracovníků
organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
2. Reflexe a monitoring výstupů z 1. Kulatého stolu

Facilitátor rozdělil účastníky do skupin. Každá z nich řešila společné téma:
-

Jakou aktivitu jste zkoušeli?
Jak to poznali uživatelé služeb?
Co jste nezkoušeli, ale bylo by potřeba?
Jaké jiné oblasti spolupráce?

Pracovníci organizací poskytující služby drogového i nedrogového terénu si vyjasnili své kompetence
a navštívili praxi svých kolegů navzájem. Navázali spolupráci v souvislosti s výměnou informací
v jednotlivých lokalitách, předáváním propagačních materiálů a dobrých praxí z terénu. Informují se
navzájem o nových klientech (nesdílejí osobní data klientů), či nalezených injekčních setech. Neziskové
organizace také navázaly spolupráci s ODPOD a azylovými domy pro matky s dětmi.
3. Vzdělávání napříč organizacemi – představení cílové skupiny žen pracujících v sexbyznysu

Paní Szotáková představila specifika práce s ženami v sexbyznysu, viz Příloha zápisu. Organizace
ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. také vydala dvě publikace shrnující výzkumné závěry v oblasti sexbyznysu (Jde
to i jinak! Ananlýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie, Tak tohle NE! Ananlýza násilí v sexbyznyse a
jeho řešení), o které je možné žádat přes e-mail kancelar@rozkosbezrizika.cz. Dokumenty je také možné
stahovat na webových stránkách http://www.rozkosbezrizika.cz/ke-stazeni.
4. Myšlenka sdíleného terénu včetně příkladů z praxe

Facilitátor rozdělil účastníky do tří skupin. Každá z nich řešila společné téma:
-
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Možnost využití předávání informací ve městě Ostrava k započetí společného terénu, kdo by byl
garantem apod.

Z diskuze vyvstalo téma závislých mladistvých v sexbyznysu. Besedy na základních školách jsou pouze
v rámci primární prevence. Tento jev není zmapován, žádná organizace se mu oficiálně nevěnuje. Téma
bude předáno k řešení panu Vozárikovi (MMO).
Také je potřeba nadále pokračovat ve sdílení drogových a nedrogových terénů. Důležitá je komunikace
mezi pracovníky a udržování stáží v organizacích zajišťující drogový terén. Monitoring těchto stáží zajistí
paní Střelková (ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.) od září 2017. Ta zašle účastníkům informační e-mail.
5. Role APK v protidrogové politice/prevenci města

Pan Lakomý, zastupující mentor APK (Městská policie Ostrava) přestavil činnost a smysl práce APK.
Nejčastěji z oblasti závislostí řeší alkohol (porušování vyhlášky města), při závažných případech volají
hlídku MPO. Zabývají se záškoláctvím, následně komunikují s rodinou dítěte. Ohledně drogové
problematiky řeší nejčastěji nalezené jehly, případné předaní kontaktů na návazné služby. Pro APK je
důležité, aby věděli, čím se neziskové organizace zabývají k tomu, aby mohli klienta správně odkázat na
pomoc.
Facilitátor rozdělil účastníky do dvou skupin. Každá řešila společné téma:
-

Multidisciplinární týmy ve městě Ostrava, jak využít tuto spolupráci, výměnu informací, v jakých
lokalitách?

Účastníci hovořili nejčastěji o vymezení kompetencí, vyjasnění informací o APK a jednotlivých službách
mezi sebou. Dochází k předávání informací o dění v lokalitách, nalezených injekčních setech. Spolupráci
hodnotili pracovníci organizací i jednotliví APK kladně.
Paní Banšelová, koordinátorka multidisciplinárních týmů (dále MdT) ve městě Ostrava (MMO) představila
krátce jejich činnost. Uvedla, že po organizacích poskytující drogový terén ve městě Ostrava, byla ze strany
členů MdT poptávka. Není ovšem jasné, jakým způsobem a čím by mohli ostatním členům MdT přispět.
Proto je potřeba své kompetence na této platformě vyjasnit. Také ne vždy se dopředu jednání MdT ví, že se
bude řešit drogová problematika.
6. Závěry jednání
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-

od účastníků vyvstala potřeba další prezentace dobré praxe služeb organizace ROZKOŠ bez
RIZIKA, z.s.

-

nadále budou pracovníci nedrogových neziskových organizací využívat stáží v organizacích
poskytující drogové služby – vidí přínos v otevírání bariér témat drogové problematiky

-

dne 18. 8. 2017 proběhne od 12.00 hod. otevření pobočky organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.
(Macharova 7) ve městě Ostrava

-

pracovníci neziskových organizací stále potřebují spolupracovat v rámci sdíleného terénu,
společného síťování problémů v lokalitách

-

pracovníci organizací poskytující drogový terén nabídli svou účast na jednání MdT

-

potřeba vzdělávání na téma „Ne/motivovaný klient“ mimo Kulatý stůl

-

monitoring stáží v organizacích – paní Střelková (ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. ) - od září 2017

-

předání tématu „závislí mladiství pracující v sexbyznysu“ panu Vozárikovi – informaci předá paní
Kuzníková (MMO)

-

Kulatý stůl se bude konat v letošním roce opět na podzim, termín bude předem upřesněn a zaslán
všem účastníkům

Zapsala: Mgr. Kateřina Wojtas
Dne: 12. 6. 2017
Zrevidovala: Bc. Helena Kuzníková
Dne: 23. 6. 2017
Zrevidovala: Mgr. Libuše Pecková Svitáková
Dne: 16. 6. 2017
Příloha zápisu - Specifika práce s lidmi v sexbyznysu
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