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Klíčoví kolegové

� Poskytovatelé služeb:  sociální, zdravotní a 
vzdělávací sektor, především NNO, privátní
zdravotnická zařízení- AT ordinace…

� Obce- protidrogoví koordinátoři obcí 3.st.
� Politici
� Krajští odborní úředníci (sociální, zdravotní, 

školský odbor)
� Pracovníci policie



Významné aktivity

� Krajská protidrogová konference VI. roč. v r. 2008 Měřín
� Audit drogových služeb 2004/2005
� Seminář: Supervize v drog. službách 2004
� Teambuilding VI. roč v r. 2008 (Jetřichovice 2003, Kytlice 

2004, Máchovo jezero-Staré Splavy 2005, Malá Skála 
2006,  Jetřichovice 2007)

� Vzdělávání reg. koordinátorů VI. roč. v r. 2008 
� Projekt :Partnerství“ 2007
� Konference: Substituční léčba 2007, Děti a drogy 

2008,Konference k HR 2008
� Vzděl. cyklus: Traumata a závislosti 2006/2007



Publikace

� Informační mapa služeb CD, Internet SK
� Metodické brožury pro pedagogy ZŠ, SŠ (2006)

� Podpora vydání 2-dílné publikace o TK 
� Překlad a zajištění vydání knihy: Závislosti a 

rodina 2007/2008

� Dvojazyčný průvodce pro romské rodiče (2008)
� Publikace: Supervize v praxi drog. služeb (2008)

� Metodické listy pro školy (od 2.st.,zaměřeno i na 
mladé řidiče- 2008)

� Evaluace protidrog. politiky SK od r. 2004 do 
2007



Vzdělávání protidrogových 
koordinátor ů obcí 3.st.

� Systematické vzděl. od r. 2003 reg. koord.obcí
3.stupně, prezentace  starostům a ved. prac. ve 
spolupráci s. RVKPP v r. 2007 v Hrzánském paláci

� Zpracovaná evaluace seminářů a celého roč. cyklu
� Zpracované metodiky pro obce - sborníky
� Lektorská účast různých odborníků z celé ČR
� Účast  na někt. seminářích i poskytovatelé služeb
� Exkurze k poskytovatelům služeb



Projekt „Partnerství pro 
partnersví“

� Cíle- zmapování a analýza potřeb managementu-
priorizace, podklad k rozpracování dlouhodobého 
projektu, základ k vytvoření vzdělávacího programu, 
zefektivnění průchodu klientů ve službách, rozvoj 
další spolupráce mezi NNO.

� Participanti projektu- klíčoví poskyt. různých soc. a 
zdrav. služeb z NNO ve SK.

� Výstupy- analýzy, metodiky, DVD se vzdělávacími 
moduly, adresáře participantů a jejich  prezentace, 
lepší komunikace – efektivnější péče o klienta.



Děkuji za pozornost ☺☺☺☺


