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1 Úvod
Akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2008 – 2009 byl schválený
usnesením Rady Libereckého kraje č. 124/08/RK za dne 5. 2. 2008.
Cíle a opatření akčního plánu jsou rozděleny do čtyř základních oblastí:


Primární prevence



Snižování rizik (Harm Reduction)



Léčba a resocializace



Koordinace

Každá oblast má stanoven hlavní cíl, který je rozpracován do několika dílčích specifických
cílů. Úspěšnost jejich naplňování je sledována prostřednictvím definovaných výsledků a
výstupů, jichž je dosahováno realizací řady plánovaných aktivit.
Vyhodnocení naplňování cílů Akčního plánu proběhlo na krajských pracovních seminářích
v Liticích ve dvou fázích. Na konci roku 2008 bylo provedeno průběžné vyhodnocení,
závěrečné vyhodnocení pak v listopadu 2009. Hodnocení probíhalo v pracovních skupinách
pro jednotlivé oblasti. Členy těchto pracovních skupin byli místní protidrogoví koordinátoři,
pracovníci nestátních neziskových organizací, členové Protidrogové komise Rady
Libereckého kraje, kurátoři pro děti a mládež a zástupci dalších spolupracujících subjektů.
Gestory jednotlivých pracovních skupin jsou členové Protidrogové komise Rady Libereckého
kraje.
Výsledky výše zmíněného procesu jsou zahrnuty v tomto dokumentu, který byl schválen
Protidrogovou komisí Rady Libereckého kraje dne 23. 2. 2010 usnesením č. 01/10/PK.
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2 Základní charakteristika drogové scény Libereckého kraje
Podrobný popis situace v Libereckém kraji je k dispozici ve vypracovaných dokumentech
Libereckého kraje:


Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji. Závěrečná
zpráva Liberec 2006



Drogová epidemiologie 2008



Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2008



Zdravotní politika Libereckého kraje. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního
stavu obyvatel 2008
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3 Cíle a opatření pro jednotlivé oblasti
3.1 Primární prevence
Hlavní cíl

Stabilizovat a účinně řešit výskyt sociálně patologických jevů

Specifické
cíle

1. Dostatečně motivovat školy a školská zařízení, aby si realizovali své vlastní programy primární prevence. ČÁSTEČNĚ
NAPLŇOVÁNO
2. Nastavit meziresortní spolupráci. ČÁSTEČNĚ NAPLŇOVÁNO
3. Ovlivňovat proces financování na státní, krajské i místní úrovni. NAPLŇOVÁNO
4. Zvyšovat vzdělanostní úroveň pracovníků programů prevence (školní metodici prevence a externí realizátoři programů
primární prevence). NAPLŇOVÁNO
5. Vytvořit vhodné podmínky pro nové pracovníky prevence (externí). ČÁSTEČNĚ NAPLŇOVÁNO
6. Podpora (morální a finanční) rozšiřování programů primární prevence do bývalých okresů: Č. Lípa, Jablonec n. N.,
Semily (externí subjekty). ČÁSTEČNĚ NAPLŇOVÁNO

Výsledky
Hodnocení – výsledky
1. Zmotivovaný preventista na škole či školském zařízení, který bude Částečně naplňováno – jednotlivé rozdíly na školách jsou patrné.
realizovat v rámci školy svůj preventivní program.
Kvalita práce metodiků je závislá na jejich vzdělání v oblasti a podpoře
ze strany vedení školy.
2. Meziresortní spolupráce je součástí práce preventistů.
Částečně naplňováno
3. Zvýšený objem finančních prostředků v rámci nastaveného Naplňováno – dotační tituly ESF.
financování, které bude víceleté.
4. Vzdělaný tým profesionálů v LK.
Naplňováno – tým profesionálů se skládá zejména z pedagogů na
jednotlivých školách. Bylo by přínosné větší množství externích
profesionálů (Maják, SZÚ Lbc, Mgr. Pavelčák, REP, SVP ČÁP, PPP,
PIS PČR, Pasant).
5. Vzdělaný nový pracovník ve službách, který bude mít optimální Nesplněno. Nejasně definováno. Žádný nový pracovník s vytvořenými
podmínky pro svou práci (finanční zabezpečení).
optimálními podmínkami pro práci preventisty není.
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6. Vznik nových programů primární prevence nebo rozšíření Naplňováno – nové programy vznikly, ale jejich realizace je omezena
stávajících programů.
nejvíce na Liberecko. V ČL projekt primární prevence Pasant, Semilsko
– PPP, Liberecko – projekt KNL prevence kouření na ZŠ. Nadále je
vhodné podporovat vznik nových programů, a to zejména v ostatních
regionech mimo Liberce.
Výstupy
Hodnocení – výstupy
1. Metodická porada, pracovní setkání. Zpracovaný zápis o jednání. Splněno – metodické porady se konaly dle potřeby. Jsou vypracovány
pozvánky a zápisy z jednání.
2. Meziresortní konference, seminář. Zápis z jednání.
Částečně splněno – byla organizována setkání metodiků prevence, na
kterých docházelo k mezirezortní výměně informací.
3. Vyhlášení víceletých dotačních či grantových programů. Úspěšně Splněno
podaná žádost v rámci vyhlášené výzvy ESF.
4. Nabídka vzdělávacích aktivit a jejich využití – získání certifikátu, Částečně splněno – nebyla uskutečněna aktivita týkající se spolupráce s
osvědčení. Spolupráce s TU.
TU.
5. Osvědčení z absolvování kurzu, semináře. Finanční ohodnocení za Splněno – u realizovaných kurzů jsou vydávána osvědčení. Finanční
činnost preventisty. Zpracovaný projekt pro absentující vzdělávací
ohodnocení preventistů je ukotveno v metodickém pokynu MŠMT.
programy.
Projekty jsou zpracovávány průběžně dle výzev.
6. Nastavená priorita kraje ve financování programů, které v kraji
Splněno – priority byly nastavovány v rámci dotačního titulu
jednoznačně chybí.
"Preventivní aktivity realizované školami a školskými zařízeními".
Aktivita

Naplňování aktivity

1. Setkání krajských metodiků prevence s okresními metodiky
prevence 2x ročně. Setkání okr. metodiků prevence se školními m. p.
v bývalém okrese (ČL, Lb, Jabl, Sem) 1x ročně. V rámci
vyhlášených výzev MŠMT, místní i krajské samosprávy budou v
rámci priorit financovány aktivity specifické primární prevence
včetně mzdových nákladů.

Splněno. Pracovní setkání okresních metodiků s krajským školským
koordinátorem primární prevence se uskutečnily dvě ročně. V jednotl.
okresech organizovali příslušné pedagogicko-psychologické poradny
setkání se školními metodiky prevence dle potřeby, ale vždy minimálně
jednou ročně (většinou 2 – 3x ročně). Součástí všech vyhlášených
dotačních titulů byla možnost financování mzdových nákladů.
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2. KÚ LK, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zorganizuje
společné meziresortní setkání (seminář, konfer.). V rámci
metodických porad okresních metodiků prevence jsou průběžně
zváni na jednání zástupci NNO z oblasti sociální prevence (př. Kcentrum), pracovníci místní samosprávy (kurátoři pro mládež a
sociální pracovníci) atd. Praktické využití činnosti pracovních skupin
v rámci komunitního plánování měst a obcí v LK.
3. Apelovat při jednáních na MŠMT (metodické porady 2x-3x do
roka) na způsoby financování tak, aby byl ovlivněn současný stav
financování, které je pouze jednoleté. Motivovat organizace k podání
žádostí do ESF (víceleté financování). Účast preventistů v
pracovních skupinách, komisích, výborech v rámci měst a obcí.

4. Monitorovat vzdělávací akce v rámci kraje a ČR. Předávat získané
informace o vzdělávacích programech všem realizátorům prevence v
kraji. Zafinancovat v rámci GF LK i programu MŠMT účast
preventistů v akreditovaných vzdělávacích kurzech. Prakticky
využívat studenty Technické university v Liberci pro realizaci
programů primární prevence na školách. O aktualitách v oblasti
prevence sociálně patologických jevů informovat pedagogy z celé
školy (nejen metodiky prevence) a zapojit je do realizace primárně
preventivních programů na školách.
5. Aktivní vyhledávání dotačních programů, které by finančně
podpořili vzdělávání nových pracovníků. Aktivně vyhledávat vhodné
vzdělávací programy pro nové pracovníky prevence. V případě
absence vzdělávacích programů aktivně podporovat vznik nových
vzdělávacích programů aktivně podporovat vznik nových
vzdělávacích akcí pro preventisty.
6. Předávat informace o chybějících službách na vyšší úroveň
(politik). Nastavit priority financování na chybějící služby.

Částečně splněno. Odbor školství neuspořádal žádné meziresortní
setkání. V rámci metodických porad jsou pravidelně zváni zástupci
NNO, pracovníci samosprávy i státní správy.

Částečně splněno. V rámci dotačního titulu MŠMT ČR na realizaci
aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010 – 2012 bylo
dosaženo možnosti víceletého financování projektů (tříleté). Pro
potenciální žadatele o finanční prostředky MŠMT, ESF či LK jsou
realizovány zdarma semináře, na nichž jsou tyto dotační tituly
představovány. V některých pracovních skupinách, komisích a výborech
jsou zastoupeny NNO, které se specifickou primární prevencí zabývají.
Částečně splněno. Informace o vzdělávacích akcích jsou zveřejňovány
na webových stránkách LK a jsou rozesílány emailem školním
metodikům prevence. V rámci GF LK je možné financovat účast
preventistů na kurzech. Dosud se nepodařilo do programů primární
prevence zapojit studenty TU v Liberci. Vyvstávají otázky o erudici v
dané problematice a jejich angažovanost. Centrum vzdělanosti LK v
roce 2008 ukončilo vzdělávací projekt pro školní metodiky prevence,
který absolvovalo 89 pedagogů – osvědčení.
Splněno. Zveřejněné dotační tituly jsou avizovány na webových
stránkách odboru školství a publikovány v Bulletinu odboru školství,
který vychází jednou týdně.

Splněno. Informace o službách a aktivitách jsou zveřejňovány ve
výročních zprávách, na webových stránkách a v tisku LK.

Vyhodnocení Akčního plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2008 – 2009

3.2 Harm Reduction
Hlavní cíl

Minimalizovat rizika, která plynou z užívání návykových látek

Specifické
cíle

1. Udržet a zkvalitňovat stávající programy. NAPLŇOVÁNO
2. Zintenzivnit informovanost o rizicích spojených s užíváním drog směrem ke klientovi a veřejnosti. Zdůvodňovat
potřebnost služeb HR. Hledání spolupracujícího partnera ve všech oblastech pomoci. ČÁSTEČNĚ NAPLŇOVÁNO
3. Rozšiřovat nabídku služeb na základě poptávky ze strany primární i sekundární cílové skupiny. ČÁSTEČNĚ
NAPLŇOVÁNO
4. Zmapovat a navázat kontakt s minoritami regionu (etnické skupiny). NENAPLŇOVÁNO
5. Usilovat o nové finanční zdroje. NAPLŇOVÁNO
6. Udržovat stávající finanční zdroje. NAPLŇOVÁNO
Výsledky

1. Rozvoj služeb a neustálé zkvalitňování.
2. Dostatečně informovaná veřejnost, informovaný
Vydefinovaná spolupráce s partnery pomáhajících institucí.

3. Pokrytí potřeb klientů.

Hodnocení – výsledky
Naplňováno
klient. Částečně naplňováno – pokulháváme v informovanosti veřejnosti (té
obecné i odborné, spolupracující), rezervy jsou v účelné osvětě.
Uzavřena dohoda o spolupráci MONY s kurátory. V roce 2009
zástupci LK a NNO propagovali protidrogovou politiku na obcích.
Částečně naplňováno – stávající klientela je uspokojena, nejsou však
zmapovány všechny lokality kraje, aby se dala zjistit případná
poptávka po službě, ale např. na Jablonecku poptávka je, zakázka na
službu však není. Terénní program od října 2009 rozšířen na Semilsko.

4. Rozšíření cílové skupiny o minority regionu.

Nenaplňováno – možnost v programech zařízení existuje – je nabídka,
není však poptávka od jiných klientů než romských.
5. Získané nové finanční zdroje a rozšířené vícezdrojové financování. Naplňováno – od II. poloviny r. 2009 intenzivní jednání s obcemi o
finanční participaci na protidrogové politice → nové finanční zdroje.
Získané finance z ESF – IP1.
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6. Vyšší finanční spoluúčast stávajících finančních donátorů. Služby Naplňováno – finanční spoluúčast donátorů se mírně zvyšuje, HR je
HR součástí komunitních plánů měst a obcí
skutečně součástí komunitních plánů obcí a měst.
Výstupy
1. Vzdělaný personál = kvalitně poskytovaná služba (osvědčení,
certifikát). Získání certifikátu odborné způsobilosti u dvou programů
Mostu k naději. Rozvoj služeb dle nových trendů = stálý příjem
dotace ze státního rozpočtu.
2. Nastavený systém propagace organizace a jednotlivých aktivit
(dostatek vizitek, letáčků, propag. materiálů), prezentace na
konferencích, odborných seminářích. Seznam spolupracujících
institucí – kontaktní osoby. Členství v pracovních skupinách v rámci
KP měst a obcí.
3. Rozšířené služby o terénní programy (ČL, N Bor, Doksy, Cvikov,
Mimoň, Stráž p R, Turnov), rodičovské skupiny (ČL, Lb).
4. Oslovené minority v rámci regionu, využívání služeb HR.

Hodnocení – výstupy
Splněno

Splněno s drobnou výhradou – peníze na propagaci (na její pestrost)
nejsou dostatečné, možnosti propagace jsou limitovány.

Částečně splněno – TP je rozšířen z vyjmenovaných pouze do
Turnova, v zařízeních je rodičovská terapie a skupinová terapie běžná,
rodičovské skupiny jsou však jen v Liberci.
Nesplněno – přeceněné síly, nereálný cíl.

5. Úspěšně podaná žádost do nového dotačního programu.

Splněno – v rámci individuálního projektu IP1 – Most k naději rozšířil
terén na Semilsko.
6. Udržení stávající sítě poskytovatelů finančních prostředků a Splněno – nabídka finančních zdrojů zachována (RVKPP, MPSV,
navýšení objemu finančních prostředků.
LK), objem finančních prostředků meziročně roste: r. 2007/2008/2009
= 3.154,-/3.630,-/4.223,- (v tis. Kč).
Aktivita

Naplňování aktivity

1. Průběžné vzdělávání interních pracovníků organizace v procesech Splněno
rozvoje a plánování služeb. Komunikace se Statutárním městem
Liberec, podnikatelskými subjekty či jinými institucemi v hledání
nových prostor pro organizaci Most k naději, o. s.
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2. PR aktivity. Pravidelná komunikace s médii, veřejností. Rozšíření
sekundární cílové skupiny v rámci primární prevence. Oslovování
partnerů, spoluprací. organizací/pomáhajících institucí (PČR, MP,
PMS ČR, úřady, nemocnice atd.) a hledání kontaktní osoby pro
komunikaci – spolupráci.
3. Analýza součastného stavu a zjišťování poptávky na základě
dostupných dat.

Splněno s drobnou výhradou – s osvětou je třeba "se vnutit" do
spolupracujících, pomáhajících institucí, navazovat až osobní vztahy,
znát své kontaktní osoby a kontakt stále udržovat a živit.

Částečně splněno – je ještě zpráva Josefa Radimeckého aktuální?
Obsáhla celý kraj? Nezměnila se od té doby situace? Je politická vůle
zjišťovat skutečný stav věci?
4. Analýza stavu. Proniknutí do centra minorit. Nastavit si strategii Nesplněno – nereálný cíl.
práce s minoritní skupinou. Zaměřit vzdělávání interních pracovníků
na práci s touto cílovou skupinou.
5. Podaná žádost do vyhlášených výzev nových finančních zdrojů.
Splněno – individuální projekt kraje IP1 – žádost Advaity (1x
podporované bydlení) a Mostu k naději (4x terénní program).
6. Podaná žádost do výzev stávajících finančních donorů. Členství v Splněno – podány žádosti k RVKPP, MPSV,LK, obce. Poskytovatelé
pracovní skupině, která se dotýká oblasti závislostí v rámci HR jsou členy pracovních skupin KP v Jablonci n. N., Liberci, Č.
komunitního plánování měst a obcí v regionu svého působení.
Lípě, Frýdlantu.
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3.3 Léčba a resocializace
Hlavní cíl

Dostupná, kvalitní a provázaná síť léčby a následné péče pro uživatele legálních i nelegálních drog a pro patologické
hráče

Specifické
cíle

1. Zvyšovat kvalitu života uživatelů všech typů drog, jejich rodičů a blízkých prostřednictvím zajištění dostupnosti
kvalitních služeb léčby a resocializace. NAPLŇOVÁNO
2. Zachovat a zkvalitňovat stávající služby a přiměřeně je rozvíjet. Existující síť léčby a následné péče rozšiřovat o
chybějící služby v jednotlivých obcích kraje podle jejich aktuální poptávky a potřeby. ČÁSTEČNĚ NAPLŇOVÁNO
3. Zvýšit obecné povědomí o jednotlivých službách, mimo jiné prostřednictvím jejich medializace. NAPLŇOVÁNO
4. Získat finanční prostředky z fondů EU. NESPLNĚNO
5. Udržet si stávající finanční zdroje. SPLNĚNO
6. Zlepšit komunikaci pracovníků všech pomáhajících profesí a začít řešit problematiku závislostí meziresortně.
ČÁSTEČNĚ NAPLŇOVÁNO
7. Zapojit se aktivně do komunitního plánování obcí. NAPLŇOVÁNO
Výsledky

Funkční síť služeb doplněná o služby chybějící a potřebné.

Odborně vzdělaný tým pracovníků.
Spokojený klient.

Částečně naplňováno. Funkčí síť – ANO, doplnění chybějících
služeb – podporované bydlení ANO, rodinné a individuální
poradenství (Pasant) ANO, lůžka pro závislé pod 18 let věku NE,
substituční léčba NE.
Naplňováno
Naplňováno – Advaita. Ze zdravotnických zařízení (AT poradny,
Detox) – nejsou informace tohoto typu.

Výstupy
Kvalitní služby.

Hodnocení

Hodnocení – výstupy
Naplňováno (certifikace, registrace)

Existence nových služeb, rozšíření stávajících služeb o nové Částečně splněno. ANO-podporované bydlení, NE – AT ordinace,
programy (podporované bydlení, AT ordinace pod vedením pobytové zařízení pro uživatele drog pod 18 let.
adiktologa).
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Srozumitelná a vypovídající analýza potřeb občanů (klientů) Částečně naplňováno. Potřeby občanů jednotlivých obcí by měly
jednotlivých obcí kraje. Odpovídající reakce v podobě vzniku nových vyplynout z komunitních plánů obcí. Místní protidrogoví koordinátoři
služeb, případně příprava jejich vzniku.
hovoří o nezajištěnosti služeb v ORP, chybí politická podpora pro
jejich zřízení. Analýza potřeb občanů byla zvolena jako možná cesta
k této podpoře. Jako možné řešení se nabízí funkční KP.
Napsané projekty EU.
Naplňováno. ADVAITA podala 2 (1 OPVK, 1 OPLZZ), ani jeden
neuspěl, dále zakázka kraje na podporu samostatného bydlení v rámci
IP1 – taktéž neúspěšná. Žádosti byly podány, ovšem nebyly
podpořeny.
Udržení stávající sítě služeb
Splněno
Aktivita

Naplňování aktivity

1. Průběžné vzdělávání pracovníků organizací v procesech rozvoje a Naplňováno
plánování služeb. Komunikace s institucemi, které mají na starosti
proces certifikace, registrace sociálních služeb či akreditace.
2. Mapování potřeb klientů. Práce se statistickými daty. Vyhodnocení Naplňováno. V programech Advaity potřeby průběžně mapovány,
stavu.
sběr statist. dat, evidence, výkazy. Ve zpracování a vyhodnocování
jsou však rezervy. Zdravotnická zařízení zpracovávají statistiky, které
poskytují KHS v Liberci. V mapování potřeb klientů – pacientů jsou
rezervy, především u zdravotnických zařízení.
3. Komunikace s médii, práce s daty, prezentace činností. Tisk Naplňováno
propagačních materiálů, existence webových stránek, aktivní účast na
odborných seminářích, konferencích.
4. Příprava a tvorba projektů EU.
Naplňováno. Projekty zpracovány a podány, zatím však bez úspěchů
– nebyly podpořeny.
5. Tvorba projektů a podávání žádosti do stávajících systémů Naplňováno (RVKPP,MPSV, LK, ESF).
finanční podpory.
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3.4 Koordinace
Hlavní cíl

Zachovat a zkvalitnit funkční systém koordinace kraje a obcí v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje

Specifické
cíle

1. Podporovat a rozvíjet stávající systém koordinace. NAPLŇOVÁNO
2. Zvýšit vzájemnou informovanost jednotlivých oblastí protidrogové politiky. NAPLŇOVÁNO
3. Zvýšit/zintenzivnit propagaci a metodickou podporu komunitního plánování v rámci Libereckého kraje.
NAPLŇOVÁNO
4. Rozvíjet systém finanční podpory LK na aktivity v rámci tvorby a realizace komunitního plánování obcí s využitím
rozvojových programů EU. NAPLŇOVÁNO
5. Motivovat a více finančně podporovat meziresortně (oblast sociální, zdravotní a školskou) aktivity protidrogové
politiky obcí v rámci dotačních či grantových programů vyhlašovaných krajem, participace tří resortů.
NENAPLŇOVÁNO
6. Zintenzivnit a zkvalitnit medializaci aktivit obcí, kraje, NNO a dalších institucí v rámci protidrogové politiky.
SPLNĚNO, jsou rezervy
Výsledky

Ustálený systém koordinace (10 místních protidrogových.
koordinátorů)
Jednotné a ucelené informace Krajského úřadu Libereckého kraje.
Komunitní plánování obcí v rámci kraje (součástí je i protidrogová
politika).
Výstupy
Zápis z pracovní skupiny či metodické porady.

Hodnocení
Splněno. Funkce MPK je kumulovaná, koordinátor má málo prostoru
pro vykonávání funkce, není stanovena výše úvazku. Protidrogová
politika je součástí KP obcí.
Naplňováno. Ze strany protidrogového koordinátora splněno, info z
oblasti školství se musí vyhledávat.
Naplňováno. Obce nemají povinnost komunitně plánovat, ale počet
obcí zapojených do KP se průběžně zvyšuje. Pozitivně ovlivňuje
zapojení MPK a realizace IP2.
Hodnocení – výstupy
Splněno – zápisy z metodických porad (4x v roce 2008, 2x v roce
2009), včetně prezenčních listin.
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Zápisy z pracovní skupiny, komise, výboru, obce.

Splněno. Pracovní skupiny či komise jsou vytvořeny v ORP: Liberec,
Frýdlant, Česká Lípa, Nový Bor, Turnov, Jablonec n. N. – např.
skupiny či komise pro rodinu, děti, mládež, protidrogové komise,
pracovní skupiny v rámci komunitního plánování apod., Železný
Brod – nefunguje.
Zápis z výjezdního zasedání.
Splněno
Sborníky a jiné informační materiály (např. Průvodce vyhledávání Splněno – sborník z konference "Občan a zdraví" není. Komunitní
informací).
plány obcí jako nosiče informací.
Tiskové zprávy.
Splněno, ale jsou rezervy.
Aktivita

Naplňování aktivity

Setkávání na krajské úrovni v rámci pracovní skupiny pro oblast Splněno – metodické porady (4x v roce 2008, 2x v roce 2009).
koordinace (cca 2 ročně metodické porady).
Setkávání na místní úrovni v rámci pracovní skupiny, komise, Částečně splněno – různé dle obcí.
výboru.
Výjezdní zasedání cca 1 ročně.
Splněno – pracovní seminář v Liticích 2008 a 2009.
Meziresortní konference 1x za 2 roky.

Splněno – konference "Občan a zdraví" (říjen 2008).

Setkávání zástupců (politik, odborník) kraje s představiteli obce v Splněno. Jednání Krajské poradní skupiny, jednání na obcích v rámci
rámci komunitního plánování.
podpory systému KP obcí a také jednání o finanční participaci obcí
na protidrogové politice.
Možnost participace obce při vyhlášené výzvě dotačního či Splněno. Obce participovaly na realizovaných projektech –
grantového programu kraje (možnost aktivní účasti obce při protidrogových programech jednak finančně a rovněž vykonávaly
předkládání projektů).
kontrolní činnost naplňování předmětu projektu (dohled nad činností
NNO, zasílání průběžných a výročních zpráv, sledování statistických
údajů).
Zpracování tiskových zpráv, prezentujících a informačních materiálů. Splněno, ale rezervy zůstávají, zejména na obcích.
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4 Shrnutí
4.1 Graf plnění specifických cílů

12%
naplňováno

32%

56%

částečně
naplňováno
nenaplněno

Vzhledem k tomu, že cca 88 % cílů Akčního plánu bylo naplňováno nebo
částečně naplňováno, lze považovat jeho realizaci za úspěšnou.
4.2 Oblast primární prevence
Za největší pozitivum uplynulého období lze považovat nastavení víceletého financování
aktivit v oblasti primární prevence a pravidelná setkávání metodiků škol s NNO a zástupci
státní správy a samosprávy. Naopak dosud není Liberecký kraj rovnoměrně pokryt subjekty
nabízející programy primární prevence a neexistuje dostatek vzdělávacích nabídek v této
oblasti. Do budoucna by bylo vhodné usilovat o eliminaci těchto negativ a zaměřit se
na následující oblasti: ukotvení pracovní pozice protidrogového koordinátora na obci (včetně
stanovení výše úvazku), více využívat již existující meziresortní spolupráci, využít
evaluačních nástrojů pro hodnocení preventivních aktivit, navázat spolupráci s Technickou
univerzitou v Liberci a zasáhnout primární prevencí i mateřské školy.

4.3 Oblast Harm Reduction
Služby HR se v kraji poskytují profesionálně a velmi kvalitně i díky získaným certifikacím
RVKPP. Z pohledu realizátora se služby vyvíjejí a stále zkvalitňují, ale pro jejich rozvoj
vzhledem ke klientům a k lokalitám jsou velmi limitující finanční možnosti. Ve 2. polovině
roku 2009 se podařilo rozšířit terénní program pro uživatele drog na Semilsko díky projektu
Libereckého kraje IP1.
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Poskytovatelé služeb HR jsou aktivně zapojeni do komunitního plánování v obcích LK.
Stanovený specifický cíl Zmapovat a navázat kontakt s minoritami regionu je aktuálně
nereálný, ze strany menšin není poptávka, problematika není zmapována.

4.4 Oblast léčby a resocializace
Specifické cíle akčního plánu v oblasti léčby a resocializace jsou naplňovány.
Podařilo se zachovat stávající služby a některé z nich i rozvíjet a rozšiřovat. Významným
úspěchem je rozšíření spektra služeb o podporované bydlení a o protidrogové služby ve dvou
věznicích na území kraje (přesah i do oblasti Harm Reduction). Ambulantní služby se
nerozšířily do dalších obcí kraje, jejich občané museli za službami dojíždět do Liberce, Semil
a České Lípy. Nadále v kraji chybí lůžka pro lidi pod 18 let pro léčbu závislosti. Zásadním
nedostatkem je absence záchytné stanice na území Libereckého kraje.
Kvalita existujících služeb byla potvrzena opakovanou certifikací RVKPP.
Zvýšilo se povědomí veřejnosti o poskytovaných službách, k čemuž přispěla zvýšená aktivita
samotných poskytovatelů, komunitní plánování na obcích a aktivity spojené s vyjednáváním
o finanční participaci obcí na protidrogové politice. Došlo k rozšíření komunikace
poskytovatelů protidrogových služeb s obcemi a s pracovníky dalších pomáhajících profesí.
Dále pak s probační a mediační službou, kurátory. Naopak méně se dařilo zlepšit komunikaci
s pracovníky z oblasti zdravotnictví.
Stávající finanční zdroje se podařilo udržet. Některé z nich (RVKPP) se ovšem snížily
natolik, že vzniká nutnost hledat další.

4.5 Oblast koordinace
Pracovní skupina shledává akční plán v této oblasti jako vcelku naplňovaný. Nastavený
systém koordinace prostřednictvím sítě místních protidrogových koordinátorů se podařilo
zachovat a nadále rozvíjet, přestože v uplynulém období došlo ke změně osoby krajského
koordinátora a celkem 5 místních koordinátorů. Průběžně se daří zvyšovat počet obcí, kde je
fungující komunitní plánování využíváno ve prospěch protidrogových aktivit. Tento proces
je na obcích podpořen realizací individuálního projektu IP2.
Ve 2. polovině roku 2009 byly v oblasti financování protidrogových služeb uskutečněny
významné aktivity směrem k obcím, jejichž výsledkem je vytvoření návrhu klíče
k spolufinancování služeb z obecních rozpočtů.
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Příležitostí do dalšího období zůstává nedostatečná spolupráce jednotlivých resortů
a subjektů, do jejichž působnosti v různé míře spadá protidrogová problematika – sociální,
zdravotní, školství, probační a mediační služba a věznice (spravedlnost), policie.

4.6 Financování protidrogových služeb
Přetrvávající způsob financování protidrogových služeb ze státního rozpočtu postavený
na každoročním poskytování dotací je jednoznačně nefunkční. Zásadním způsobem ohrožuje
nejen rozvoj služeb, ale i jejich samotnou existenci. Zavedené a ověřené služby jsou nuceny
každoročně usilovat o získání finančních prostředků na svůj provoz. První čtvrtletí každého
kalendářního roku jsou téměř nebo zcela bez prostředků. Není vytvořeno bezpečné prostředí
pro rozvoj služeb dle potřeb území.
V hodnoceném období došlo na území kraje v sociální oblasti k podstatnému rozvoji
komunitního plánování obcí, do něhož se poskytovatelé protidrogových služeb aktivně
zapojili. Z jejich strany se jedná o velkou časovou, personální a know-how investici. Otázkou
zůstává, jakým způsobem výsledky tohoto procesu ovlivní výše zmíněné okruhy problémů
do budoucna.
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5 Zdroje dat
ADVAITA, o. s. Závěrečná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2009.
Most k naději, o. s. Závěrečná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2009.
O. S. PASANT Závěrečná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2009.
Semiramis, o. s. Závěrečná zpráva o realizaci projektu protidrogové politiky v roce 2009.

6 Odkazy
GRUNTOVÁ, K. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok
2008.
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI.
Drogová epidemiologie 2008.
LINKA DŮVĚRY LIBEREC. Výroční zpráva 2008.
NÁRODNÍ MONITORVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008.
RADIMECKÝ, J. Analýza drogové scény a služeb pro uživatele drog v Libereckém kraji.
Závěrečná zpráva Liberec 2006.
REP. o. s. Výroční zpráva 2008.
SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTDROGOVÉ POLITIKY
Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009.
SOCHOVÁ, J. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok
2009.
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ČÁP. Výroční zpráva za rok 2008/2009.
VALENTA, V. et al. Zdravotní politika Libereckého kraje, dlouhodobý program zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva 2008.
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7 Seznam subjektů, které se podílely na vyhodnocení dokumentu
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Funkce

Jméno a příjmení

Předseda

Pavel Petráček

Místopředseda
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Tajemník

Adresa zaměstnání
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, Liberec

Advaita, o. s.
Nová ves 55, Chrastava
KHS LK se sídlem v Liberci
MUDr. Vladimír Valenta
Husova 64, Liberec
Policie ČR - OŘ, SKPV
Mgr. Pavel Franc
Pastýřská 3, Liberec
Soukromá praxe
Mgr. Igor Pavelčák
Gagarinova 877, Liberec
Psych. léčebna Kosmonosy
MUDr. Veronika Kotková
Lípy 15, Kosmonosy
KÚ LK,
Bc. Petra Krčmářová
U Jezu 642/2a, Liberec
Městský úřad Frýdlant
Mgr. Alena Švejdová
T. G. M. 37, Frýdlant
PMS ČR
Mgr. Alena Tesarčíková
Dr. E. Beneše 26, Liberec
MUDr. David Adameček

Ing. Jitka Sochová.

KÚ LK
U Jezu 642/2a, Liberec

Telefon

E-mail

485 226 355

pavel.petracek@kraj-lbc.cz

723 464 374

adamecek@advaitaliberec.cz

485 253 133

vladimir.valenta@khslbc.cz

974 466 459

polfi@seznam.cz

728 022 618

ipcak@volny.cz

604 169 993

kotv@email.cz

485 226 639

petra.krcmarova@kraj-lbc.cz

482 464 066

alena.svejdova@mu-frydlant.cz

485 244 223

atesarcikova@pms.justice.cz

485 226 338

sochova.jitka@kraj-lbc.cz
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Místní protidrogoví koordinátoři
Městský úřad
Česká Lípa

Frýdlant
Jablonec nad
Nisou
Jilemnice

Liberec

Jméno a příjmení
Anna Deumičová
manažerka prevence
kriminality
Mgr. Alena Švejdová
vedoucí odboru kanceláře
úřadu
Bc. Jaroslav Cvrček
vedoucí oddělení
Mgr. Kateřina Kalenská
kurátorka pro mládež
Šárka Stejskalová
kurátorka pro dospělé
Jiřina Pabišková
protidrogová
koordinátorka

Adresa pracoviště

Telefon / Fax

E-mail

Nám. T. G. M. 1
470 01 Česká Lípa

487 881 258

deumicova@mucl.cz

T. G. Masaryka 37
464 13 Frýdlant

482 464 066
728 406 154

alena.svejdova@mu-frydlant.cz

Anenská 5
467 51 Jablonec nad Nisou

483 357 650

Masarykovo nám. 82
514 01 Jilemnice

481 565 334

Tř. 1. Máje 10,
460 59 Liberec 1

485 244 981

Náměstí Míru 1
473 01 Nový Bor

487 712 396

Semily

Alena Novotná
OSPOD

Husova 82
513 13 Semily

481 629 247

Tanvald

Eva Peřinová
OSPOD

Krkonošská 350
468 41 Tanvald

483 369 630
483 369 635

Turnov

Stanislava Havlová
OSPOD

Ant. Dvořáka 335
511 22 Turnov

481 366 852 /
481 366 221

Eva Sasková
vedoucí odboru soc. věcí

Nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod

483 333 969 /
483 389 058

Železný Brod

kalenska@mesto.jilemnice.cz
stejskalova@mesto.jilemnice.cz
pabiskova.jirina@magistrat.liberec.cz
volsarova@novy-bor.cz

Vladimíra Olšarová, DiS
pracovník sociální péče

Nový Bor

jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz

a.novotna@mu.semily.cz
mfabian@tanvald.cz
eperinova@tanvald.cz
s.havlova@mu.turnov.cz

e.saskovar@zelbrod.cz
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Nestátní neziskové organizace
Funkce

Jméno a příjmení

Ředitel

MUDr. David Adameček

Vedoucí
programu
CAS

Drahuše Tkáčová, DiS.

Ředitel

Lubomír Šlapka

Vedoucí KC

Lucie Schovánková

Vedoucí TP

Pavel Jägger

Vedoucí

Mgr. Magda Jogheeová

Ředitel

Patrik Müller

Vedoucí

Mgr. Zdeňka Švermová

Odborný
ředitel

Miroslav Zavadil, DiS.

Adresa
Advaita, o. s.
Nová ves 55
463 31 Chrastava
Advaita, o. s.
Rumunská 14
460 01 Liberec
Most k naději, o. s.
Jilemnického 1929
434 01 Most
Most k naději, o. s.
Rumunská 5/a
460 01 Liberec
o. s. Pasant
Hálkova 1794
470 01 Česká Lípa
Maják, o.p.s.
Konopná 776
460 14 Liberec
SVP ČÁP
Na Výšinách 451/9
460 05 Liberec
Semiramis, o. s.
Dlabačova 2208
288 02 Nymburk

Telefon

Webové stránky

E-mail

485 146 988
723 464 374

www.volny.cz/abstinence

komunita@advaitaliberec.cz

www.advaitaliberec.cz

cas@advaitaliberec.cz

482 750 607
603 829 730

reditel@mostknadeji.cz

476 104 877
www.k-centrum.com
482 713 002
482 317 373
728 485 012
487 831 545

482 712 995
482 757 275
482 750 807
728 145 169
326 303 680
606 365 338

kc.liberec@mostknadeji.cz
vedouci.tp@mostknadeji.cz

www.k-centrum-cl.cz

k-centrum.cl@worldonline.cz

www.majakops.cz

majak.ops@volny.cz

www.svp-lbc.cz

svp_lbc@iol.cz

www.os-semiramis.cz

placek@os-semiramis.cz
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Další subjekty
Organizace
Pedagogicko-psychologická
poradna Česká Lípa

Jméno a příjmení
Mgr. Jana Kuchtíková

Pedagogicko-psychologická
poradna Liberec

PhDr. Vladimír Píša

Pedagogicko-psychologická
poradna Jablonec n. N.

PhDr. Jiřina Rokosová

Krajská hygienická
Stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
Krajské ředitelství Policie
Libereckého kraje

Svými postřehy přispěli:

MUDr. Věra Tučková

Kpt. Bc. Jaroslav Viták

Adresa

Telefon

E-mail

Havlíčkova 443
470 01 Česká Lípa

487 521 673

kuchtikovappp@dmcl.cz

Truhlářská 3
460 01 Liberec 2

482 710 517

pppliberec@volny.cz

Palackého 48
466 04 Jablonec n. N.

483 704 498

ppp.jablonec@volny.cz

Husova 64
460 01 Liberec

485 253 101

Třebízského 1244
460 01 Liberec

974 466 649

vera.tuckova@khslbc.cz

ssck.tol.vitak.jaroslav@mv.cz

kurátoři městských úřadů obcí s rozšířenou působností v LK
Bc. Kateřina Knap, krajská protidrogová koordinátorka LK v období červenec 2004 – březen 2009
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8 Seznam zkratek
CAS

Centrum ambulantních služeb

CVLK

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

DP

Doléčovací program

ESF

Evropské strukturální fondy

EU

Evropská unie

GF

Grantový fond

HR

Harm Reduction (snižování rizik)

KC

K-centrum

KP

Komunitní plánování

KNL

Krajská nemocnice Liberec

KÚLK

Krajský úřad Libereckého kraje

LK

Liberecký kraj

LR

Léčba a resocializace

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

NNO

Nestátní neziskové organizace

AP

Ambulantní poradenství

PČR

Policie ČR

PP

Primární prevence

PMS ČR

Probační a mediační služba ČR

PS

Pracovní skupina

TP

Terénní program

TZ

Tisková zpráva

UD

Uživatelé drog
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