
SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ VE SPOLKOVÉM DOMĚ SOUROZENCŮ ROŠKOTOVÝCH VE VLAŠIMI 

NAD TÉMATEM ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Setkání odborníků s názvem „Možnosti pomoci osobám závislým na návykových látkách“ 

uspořádal sociální a zdravotní odbor MěÚ Vlašim ve spolupráci s komisí prevence kriminality 

a bezpečnosti ve městě ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových ve Vlašimi 12.05.2016. 

Pozvání na setkání přijali ředitelé základních škol z regionu, školní metodici prevence, 

odborní pracovníci z oblasti adiktologických služeb, představitelé města Vlašimi, sociální 

pracovníci, dětská psycholožka a zástupci a odborní pracovníci nestátních neziskových 

organizací, poskytovatelů sociálních služeb a dětského domova, zástupci policie ČR 

z Obvodního oddělení Vlašim a Služby kriminální policie a vyšetřování Benešov, strážníci 

Městské policie Vlašim, pracovnice Probační a mediační služby Benešov a další. 

Po úvodním příspěvku místostarosty města K. Kroupy zahájila vedoucí sociálního 

a zdravotního odboru Mgr. Pavla Kovalská odbornou část programu, která byla připravena ve 

spolupráci s obecně prospěšnou společností Magdaléna, jejíž Centrum adiktologických 

služeb v Benešově poskytuje služby a poradenství uživatelům nelegální drog, patologickým 

hráčům (gamblerům), osobám závislým na alkoholu, uživatelům inhalačních látek a blízkým 

osobám (rodině a partnerům) uživatelů návykových látek. Za uživateli dojíždí do Vlašimi 

terénní pracovníci centra.  

 

 



V prvním příspěvku Mgr. Ondřej Sklenář, odborný ředitel Magdalény o.p.s., seznámil 

účastníky s jednotlivými typy služeb, které jsou poskytovány se záměrem zmírnit dopad 

užívání drog na jedince i společnost.  

Mgr. Jiří Zatřepálek, vedoucí Centra adiktologických služeb Magdaléna v Benešově, ve svém 

vystoupení popsal přítomným aktuální trendy v oblasti užívání návykových látek 

a nelegálních drog v lokalitě Vlašim, kde působí pracovníci terénního programu. O terénní 

službu je velký zájem, také laická veřejnosti a rodinní příslušníci uživatelů drog mají zájem 

o informace a zprostředkování pomoci, proto Magdaléna o.p.s. plánuje v budoucnu otevřít 

ve Vlašimi zázemí pro své služby či poradenské pracoviště.  

V závěru setkání účastníci po zhlédnutí krátkého filmu popisujícího užívání opiových drog 

vzájemně diskutovali a sdělovali si poznatky týkající se zneužívání nelegálních drog, alkoholu 

a tabáku dětmi a dospělými. Označili důsledky, které to má na vývoj osobnosti a zdravotní 

stav mladých lidí, na výchovu nezletilých dětí rodičů závislých na užívání nelegálních drog 

apod. Získané informace a poznatky budou přínosné pro další spolupráci v oblasti sociálně-

právní ochrany nezletilých dětí v našem regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


