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TISKOVÁ ZPRÁVA z 3. workshopu 

V termínu 5. 5. 2015 se uskutečnil 3. workshop projektu ESF OPLZZ „Standardizace OSPOD 

Ústí nad Orlicí“, který navazoval na předchozí multidisciplinární setkání součinnosti orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí se sítí spolupracujících organizací.  Obsahově byl 3. workshop 

zaměřen na spolupráci v tématice drogové problematiky s názvem „Drogy na školách a co 

s tím?“.  Mezioborového setkání se zúčastnili sociální pracovníci OSPOD Ústí nad Orlicí, 

zástupci vedení Města Ústí nad Orlicí, učitelé Základních škol na ul. Třebová a Komenského, 

zaměstnanci:  Probační a mediační služby Ústí nad Orlicí, Police ČR a Městské police Ústí nad 

Orlicí, Střediska výchovné péče Mimóza a neziskové organizace Semiramis/Laxus zabývající 

se řeším problematiky drogové závislosti.  

Ve dvacetičlenné skupině byla aktéry sdílena reálná problematika, jejímž východiskem byla 

kazuistika kurátora pro mládež OSPOD Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých subjektů 

diskutovali nejen nad tématem kazuistiky, ale i komplexně o aktuální situaci zneužívání drog 

ze strany dětí a mladistvých ve správním obvodu Města Ústí nad Orlicí, přičemž se 

zaměřovali na příčiny zneužívání drog od alkoholu přes tabák až k marihuaně s cílem hledání 

možností reálných opatření.  

Jednoznačná shoda panovala v nutnosti působení na rodiny dětí a mladistvých, které nesou 

tzv. rodičovskou zodpovědnost. Identifikovány byly možnosti prevence v drogové 

problematice ze strany jednotlivých zúčastněných subjektů, a to nejlépe ve vzájemné 

součinnosti subjektů např. formou přímého preventivního působení v ohrožených lokalitách 

či preventivních programů pro cílové skupiny dětí, mladistvých, ale i rodičů, tj. rodin 

ohrožených tímto sociálně-patologickým jevem. Účinnost přímého působení na ohrožené 

rodiny a jejich děti v prevenci drogové problematiky je aktuálně limitována finančními zdroji, 

a to např. na základních školách, které by mohly využívat intenzivních intervenčních a 

terapeutických programů neziskových organizací v případě, že by na realizaci těchto 

programů měli finanční prostředky. I o hledání příležitostí finančních zdrojů na preventivní 

působení v drogové problematice byl tento workshop. 

 

 

  

 

 

 

  


