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Síť nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek

v rámci projektu NETAD (Síťování vìdecko-výzkumných

kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými škola-

mi, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sekto-

rem v adiktologii, reg. èíslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111),

sdružující kontaktní centra a nízkoprahové programy ze

všech regionù ÈR, mìla pøíležitost potkávat se a spoleènì

diskutovat o aktuálních tématech ve dvou výchozích lini-

ích: spoleèná setkání se Sítí bezpeènostních sborù: pra-

covnì nazývaná „Terén a policie“ a semináøe realizované

ve spolupráci s Èeskou asociací streetwork, o. s.: Práce

s uživateli konopí v nízkoprahových sociálních službách –

Hulièi?! Co s nimi? (5. 10. 2012) a Etická a právní dilema-

ta harm reduction služeb – Co když je u výmìny dítì?

(19. 2. 2013).

V rámci linie „Terén a policie“ se uskuteènily tøi na se-

be navazující kulaté stoly, které rozvíjely téma možností

a mezí spolupráce mezi nízkoprahovými adiktologickými

službami a složkami bezpeènostních sborù, zejména v ob-

lasti terénní práce a veøejného poøádku.

Sérii tematických interaktivních setkání zahájil kula-

tý stùl, který se konal 4. 1. 2012 a nesl název: „Jaké možnos-

ti nabízí projekt NETAD pro harmonizaci spolupráce mezi

terénními pracovníky a pracovníky bezpeènostních sborù".

Setkání moderoval prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., kte-

rý v úvodní prezentaci pøedstavil projekt NETAD v celé je-

ho struktuøe a pro úèastníky nastínil možnosti v rámci síťo-

vání a rozvoje spolupráce, uvedl a pøedstavil koordinátory

sítí: PhDr. Lenku Vavrinèíkovou, Ph.D., (Síť nízkopraho-

vých služeb) a Mgr. Jaroslava Šejvla (Síť bezpeènostních

sborù). V analýze možností projektu NETAD pokraèoval ve

své prezentaci prim. MUDr. Petr Popov, MHA, který se za-

mìøil na souvislost projektu NETAD s transformací SNN

ÈLS JEP a jejím dalším rozvojem. Diskuzi o nutnosti a uži-

teènosti spolupráce zdánlivì dvou rozdílných svìtù (nízko-

prahových služeb a policie) otevøela prezentace „Veøejný

poøádek vs. veøejné zdraví? Radnice vs. služby?“ Mgr. Vlasti-

mila Neèase z Národního monitorovacího støediska pro

drogy a drogové závislosti, která v podobì pøípadové studie

mapovala veøejnì známou „kauzu Václavák“, pøípad otev-

øené drogové scény na Praze 1.

Úèastníci prvého setkání si vyžádali pokraèování dis-

kuze a navazující kulatý stùl se konal 14. 5. 2012 pod ná-

zvem „Terénní programy a policie“. Široké panelové diskuse

se zúèastnili zástupci jak nízkoprahových služeb, tak kon-

taktních center i terénních programù, pøíslušníci obec-

ní/mìstské policie, Policie Èeské republiky i Národní proti-

drogové centrály. V diskusi aktivnì vystoupili i pøítomní

krajští protidrogoví koordinátoøi. Po úvodním pøedstavení

hlavních cílù projektu NETAD a chystaného prùzkumu ma-

pujícího služby pro uživatele drog – Sèítání adiktologických

služeb 2012, dvacet osm participantù hledalo odpovìï na

základní otázku, zda jsou nízkoprahové služby a policie dva

proti sobì oddìlenì stojící svìty, èi nikoliv. Byl prezentován

i diskutován konkrétní model spolupráce mezi organizací

poskytující nízkoprahovou službu, o. p. s. Renarcom Ostra-

va a lokální policií, který pøedstavil vedoucí terénního pro-

gramu Michal Sobek, DiS. Setkání posílilo poznání a vzá-

jemné porozumìní obou aktérù a konèilo požadavkem téma

dále kultivovat a potkávat se. Vyvstala potøeba pøizvat na
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spoleèné setkání i další klíèové aktéry proti/drogové politiky,

zástupce regionálních protidrogových komisí.

Pøíležitost opìt hovoøit na spoleèné téma nastala té-

mìø po roce, tematické diskuse uzavøel kulatý stùl 5. 6.

2013 s názvem: „Model spolupráce mezi nízkoprahovými

adiktologickými službami a bezpeènostními složkami“. Vy-

tvoøili jsme opìtovnì prostor pro setkání nízkoprahových

adiktologických programù, pøíslušníkù mìstské a republi-

kové policie, do diskuse byli pøizváni i zástupci Unie soudcù

a Unie státních zástupcù a krajských protidrogových koor-

dinátorù. Pøíležitost vyjádøit svoje stanovisko k strukturo-

vané spolupráci nízkoprahových služeb a bezpeènostních

složek dostali oba klíèoví aktéøi. Za Sekci harm reduction

A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adik-

tologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním

chováním) pohled na model vzájemné spolupráce prezento-

val Ing. Aleš Herzog (Terénní program Sananim). Postoj

Policie ÈR a jejich vizi harmonizace spolupráce prezentoval

pøímo plk. Mgr. Jakub Frydrych, øeditel Národní protidro-

gové centrály SKPV PÈR. Auditorium diskutovalo vývoj

vzájemných vztahù, èinnost policie v okolí nízkoprahových

služeb i konkrétní specifické preventivní aktivity policie
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a crime reduction aktivity nízkoprahových služeb. Srovnání

možností a mezí spolupráce na centrální i lokální úrovni

diskusi bez konfrontace uzavøelo.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, organizá-

tor kulatých stolù, plnila v celém procesu úlohu facilitátora.

Zájem podporovat síťování subjektù a spolupráci pøi tvorbì

opatøení proti/drogové politiky na komunální úrovni pøetr-

vává a v pøípadì potøeby mùže klinika i nadále kompetent-

nì facilitovat vzájemný dialog s dùrazem na potøeby zúèast-

nìných subjektù, spoleèností, adiktologických služeb i cílo-

vých skupin.
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