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Úvod 

Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2018 – 2019 
(akční plán) podrobně rozpracovává plánované postupy pro naplňování cílů strategie. Hlavní 
a specifické cíle, opatření, finanční zdroje, odpovědnosti a jednotlivé aktivity subjektů jsou 
v akčním plánu podrobně definovány a rozpracovány do časového rámce. Akční plán  
je zpracován v souladu a platnými akčními plány - Akčním plánem realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2016 až 2018 v oblasti nelegálních návykových látek, Akčním 
plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast 
hazardního hraní, Akčním plánem k omezení škod působených alkoholem v České republice 
pro období 2015–2018, Akčním plánem pro oblast kontroly tabáku v České republice na období 
2015–2018. 

Akční plán zároveň plní funkci:  

 implementačního nástroje strategie v dané oblasti – určuje konkrétní aktivity a výstupy, 

rozdělení odpovědnosti, termíny plnění a odhadované zdroje pro realizaci aktivit  

 kontrolního nástroje realizace strategie – definuje ukazatele dosažení stanovených cílů, 

ukazatele uskutečnění plánované aktivity, definují potřebné zdroje informací pro 

jednotlivé ukazatele  

 usměrňujícího dokumentu pro realizaci protidrogové politiky různými subjekty působícími 

v dané oblasti – definují priority protidrogové politiky na plánované období  
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1. Primární prevence 

Stanovený cíl: 
Vytvořit za pomoci programů primární prevence vhodné výchovně vzdělávací prostředí pro děti a mládež v Kraji Vysočina 
 

Aktivity Termín/Výstupy 
A) Odpovědná 
osoba, instituce  
B) Spolupráce 

Předp. náklady 
Kraje Vysočina 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

Návrh OSV na 
rozpočtové krytí 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

1.1. Na podkladě zpracované analýzy 
potřeb programů primární prevence 
zachovat stabilní krajský systém 
podpory certifikovaným 
poskytovatelům programů primární 
prevence. 
 

03/2018, 
03/2019 - každoroční vyhodnocování údajů ze škol 

a od poskytovatelů, na jejichž podkladě 
bude moci být systém podpory upravován 

A) krajský 
protidrogový 
koordinátor 
(dále jen KPK) 
B) školy,    
poskytovatelé 

 
– 

 
– 

1.2. Zachovat, rozšiřovat a podporovat 
realizaci kvalitních, dlouhodobých a 
osvědčených programů specifické 
primární prevence realizovaných přímo 
na školách a programů zapojujících do 
prevence celou rodinu. 

02/2018, 
02/2019  -  každoročně vyčleněno z rozpočtu kraje 

3.000.000,- a realizace dotačního řízení na 
podporu programů PP 

A) KPK, odbor 
soc.věcí (OSV) 
B) krajský 
školský 
koordinátor 
prevence (dále 
jen KŠKP) 

A) 3.000.000,- 
B) 3.000.000,- 

A) 3.000.000,- 
B) 3.000.000,- 

1.3. Podporovat preventivní aktivity pro 
rodiče a širší veřejnost s cílem 
informovat je o drogové problematice a 
formách pomoci při problému závislostí 

05,10/2018, 
05,10/2019 - průběžné informace krajského úřadu o 

drogové situaci v kraji v dostupných 
médiích (tisk, web, letáky a propagační 
materiály v rámci prezentace protidrog. 
služeb) a na veřejných akcích 

05,10/2018, 
05,10/2019 - zajištění dvou krajských odborných 

vzdělávacích akcí pro veřejnost a 
pedagogy v oboru adiktologie ročně 

A) KPK 
B) poskytovatelé 
adiktol.služeb, 
Policie ČR, 
Krajská hyg. 
správa (KHS) 
Jihlava a Praha  
A) KPK 

 
– 
 
 
 
 
 
A) 50.000,- 
B) 50.000,- 

 
– 
 
 
 
 
 
A) 50.000,- 
B) 50.000,- 

1.4. Podporovat odborné vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti 
prevence drogových závislostí. 

05,10/2018, 
05,10/2019 - zajištění dvou krajských odborných 

vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost 
a pedagogy v oboru adiktologie – viz 
bod1.3. 

 
A) KPK 

 
viz bod 1.3. 

 
viz bod 1.3. 
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1.5. Více začleňovat do programů primární 
prevence problematiku zneužívání 
alkoholu, tabákových výrobků, léků, 
užívání energetických nápojů a hazardní 
hraní. 

03/2018 - jednání s poskytovateli programů PP 
o začlenění problematiky zneužívání 
legálních návykových látek do svých 
preventivních programů 

09/2019 - začlenění těchto bloků do programů PP 
nejdéle od zač. školního roku 2018/19 

A) KPK 
B) 
poskytovatelé, 
KŠKP 

– – 

1.6. Každoročně vyhodnocovat realizované 
a podpořené programy primární 
prevence. 

08/2018, 
08/2019 - vyhodnocení školního roku na základě 

údajů ze škol a od poskytovatelů, 
vyhodnocení efektivity realizovaných 
programů PP pro Kraj Vysočina  

A) KPK 
B) školy, 
poskytovatelé, 
Komise sociální 
s pro oblast 
protidrogové 
politiky (KSPP) 

– – 

1.7. Zajistit systémovou koordinaci primární 
prevence prostřednictvím Krajského 
centra primární prevence (KCPP-
složeného ze zástupců OSV, OŠMS a 
poskytovatelů) do budoucna. 

2018, 
2019     - pravidelné schůzky KCPP ke koordinaci a 

koncepci systému PP rizikového chování 

A) KCPP, 
koordinace KPK 
 

– – 

1.8. Podporovat vznik a aktivity okresních 
multidisciplinárních týmů v rámci 
systému primární prevence. 

2018, 
2019     - min. 3x za rok účast KPK na pravidelných 

jednáních okresních multidisciplinárních 
týmů nebo Ped.psych.poraden 

A) KPK 
B) 
multidisciplinární 
týmy 

– – 
 
 
 

1.9. Zajistit kontrolu realizovaných programů 2018, 
2019 -     uskutečnění hospitací ve školách na 

základě harmonogramů poskytnutými 
poskytovateli 

A) KPK, 
B) KCPP 

_ _ 
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2. Minimalizace škod (harm reduction) 

Stanovený cíl: 
Ochrana společnosti před šířením infekčních onemocnění i před ostatními projevy závislostí na návykových látkách, která povede 
ke snížení rizika sociálního vyloučení a snížení úrovně kriminality v Kraji Vysočina 
 

Aktivity Termín/Výstupy 
A) Odpovědná 
osoba, instituce 
B) Spolupráce 

Předp. náklady 
Kraje Vysočina 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

Návrh OSV na 
rozpočtové krytí 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

2.1. Udržet a v případě potřeby modifikovat 
stávající síť služeb HR v Kraji Vysočina, 
včetně nastaveného systému 
financování 

05/2018, 
05/2019 - každoroční vyhodnocování údajů 

o terénních programech fungujících          
K- center a případně regulovat rovnoměrné 
pokrytí celého území kraje 

A) KPK 
B) kontaktní 
centra v kraji  
 
 
 

– 
 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

2.2. Za účelem minimalizace důsledků 
užívání drog pro veřejnost nadále 
podporovat kvalitní a dlouhodobé 
programy HR. 

01/2018, 
01/2019 - vyčlenění fin. prostředků a poskytnutí 

dotace z rozpočtu kraje na podporu 
dlouhodobých programů HR 

 
A) OSV, kraj 

 
A) 1.800.000,- 
B) 1.800.000,- 

 
A) 1.800.000,- 
B) 1.800.000,- 

2.3. Pravidelně mapovat a vyhodnocovat 
drogovou scénu a realizovat potřebné 
změny. 

05/2018, 
05/2019 - každoroční vyhodnocování údajů z ročního 

hlášení KHS odboru drogové epidemiologie 
a údajů o nových kontaktech od kontaktních 
center 

05,11/2018, 
05,11/2019 - pravidelná jednání s vedoucími  
                    K-center – projednat otázku dalšího  

     zaměření činnosti K - center 

 
A) OSV, KPK 
 
 
 
A) OSV, KPK, 
zástupce kraj. 
samosprávy  

– 
 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
 
– 
 
 

2.4. Realizovat pravidelná setkání se 
zástupci samospráv a nastavit pravidla 
spolufinancování z rozpočtu obcí, kde je 
terénní program realizován. 

04/2018, 
04/2019 - jednání se zástupci obecních samospráv 

ve věci podpory terénních programů 
 
01/2016 - funguje nastavený systém financování z 

rozpočtu obcí na podporu terénních 
programů 

A) OSV, KPK, 
zástupce kraj. 
samosprávy 
B) K-centra 
A) kraj, obce 

– 
 
 
 
– 
 

– 
 
 
 
– 

2.5 Udržet a podpořit služby pro klienty 09/2018 - zmapování situace u K-center i terénních A) KPK, OSV   
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závislé na legálních návykových látkách 
a gamblery, kteří se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci.  

programech, obcí a po jejím vyhodnocení 
návrh systému fin. podpory těchto služeb 

08/2018 – zahájení terénního programu ve Žďáře 
nad Sázavou převážně pro osoby užívající 
alkohol 

B) OZ, léčebná 
zařízení 
 
A) odpovídající 
sociální služba  
 

 

 

 

3. Léčba a resocializace 

Stanovený cíl: 
Zabezpečit síť služeb v oblasti léčby a resocializace v Kraji Vysočina pro uživatele návykových látek, kteří se snaží o návrat k 
normálnímu životu bez drog 
 

Aktivity Termín/Výstupy 
A) Odpovědná 
osoba,  instituce  
B) Spolupráce 

Předp. náklady 
Kraje Vysočina 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

Návrh OSV na 
rozpočtové krytí 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

3.1. Podporovat kvalitní certifikované 
programy léčby a resocializace v Kraji 
Vysočina. 

01/2018, 
01/2019 - vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 

kraje na podporu terapeutické komunity, 
následných péčí popř. adiktologických 
ambulancí 

 
A) OSV 
 

A) 2.000.000,- 
B) 2.000.000,- 

A) 2.000.000,- 
B) 2.000.000,- 

3.2. Udržet a podpořit služby pro klienty 
závislé na legálních návykových látkách 
a gamblery.  

09/2018 - zmapování situace u terapeutické 
komunity, následných péčí a k-center a 
adiktologických ambulancí, psychiatrických 
nemocnic a po jejím vyhodnocení 
navrhnout systém fin. podpory těchto 
služeb 

A) KPK, OSV 
B) OZ, léčebná 
zařízení 

– 
 

– 
 

3.3. Provést analýzu potřeb ambulantních a 
léčebných služeb v kraji a navrhnout 
optimální síť služeb. 

09/ 2018 - analýza stávající situace ambulantních a 
léčebných služeb a návrh optimální a 
minimální sítě služeb 

06/2018 –projednání zařazení a případné zařazení 
Adiktologické ambulance Spektrum do 
krajské sítě sociálních služeb Kraje 
Vysočina 

A) KPK, OSV 
B) léčebná 
zařízení 
A) zřizovatel 

 
– 
 

 
– 
 

3.4. Podporovat vzdělávání odborných 
pracovníků v oblasti léčby závislostí a 

05,10/2018, 
05,10/2019 - vzdělávací akce pro odborníky - viz  

 
A) KPK 

 
viz bod 1.3. 

 
viz bod 1.3. 
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resocializace.                       bod  1.3. 
 

 

3.5. udržet komunikaci a spolupráci subjektů 
působících v oblasti léčby a 
resocializace. 

05/2018, 
05/2019 - pravidelná společná setkání zástupců 

léčebných organizací a K-center na krajské 
úrovni 

A) KPK, OSV 
B) léčebná 
zařízení,K-
centra 

– 
 

– 
 

3.6. Spolupracovat s probační a mediační 
službou (PMS) v rámci resocializace 
klientů s drogovou minulostí. 

05/2018, 
05/2019 – sledovat počet klientů PMS, počet 

podpořených programů, analýza údajů 

 
A) KPK 
B) PMS 

_ _ 

 

 
 
 
 

4. Koordinace a financování 

Stanovený cíl: 
Zajistit funkční systém koordinace a stabilního financování protidrogových služeb v Kraji Vysočina 
 

Aktivity Termín/Výstupy 
A) Odpovědná 
osoba, instituce 
B) Spolupráce 

Předpokládané 
náklady Kraje 
Vysočina 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

Návrh OSV na 
rozpočtové krytí 
A) v r. 2018 
B) v r. 2019 

4.1. Zajistit finanční pokrytí minimální sítě 
služeb. 

01/2018, 
01/2019 - vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 

kraje a rozpočtu obcí na dofinancování 
služeb 

A) 
OSV a obce 

A) viz bod 1.2., 
2.2. a 3.1.  
B) viz bod 1.2., 
2.2. a 3.1.  

A)viz bod 1.2., 
2.2. a 3.1. 
B)viz bod 1.2., 
2.2. a 3.1. 

4.2. Vytvořit systém víceletého financování z 
rozpočtu kraje. 

2020    - nastavení systému víceletého financování 
služeb z pozice kraje i obcí, s nimiž jsou 
podíly na spolufinancování dojednány 

A) OSV, obce 
B) OE 

_ _ 

4.3. Uplatňovat systém vícezdrojového 
financování na principu subsidiarity. 

2018, 
2019     - průběžně 

A) OSV, obce, 
poskytovatelé 
B) sRVKPP 

_ _ 

4.4. Udržet popř. rozšířit funkční systém 
komunikace a koordinace mezi krajem, 
obcemi, NNO a dalšími subjekty 
působícími v protidrogové politice. 

2018, 
2019     - průběžně - funguje vzájemná 

informovanost dotčených subjektů, 
probíhají společná jednání - viz body 1.5., 

A) OSV, obce, 
NNO a další 
 
 

_ _ 
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1.7., 1.8., 2.3., 2.4. a 3.5., standardně je 
nastavena i spolupráce s Policií ČR  

2018, 
2019     - poskytovatelé služeb neprodleně informují 

KPK o změnách jejich kontaktních údajů či 
služeb, na jejich podkladě KPK čtvrtletně 
aktualizuje adresář poskytovatelů   

 
 
A) 
poskytovatelé, 
KPK 

4.5. Zabezpečit vzdělávání pro odborníky, 
kteří při své praxi přicházejí do kontaktu 
s drogovým problémem. 

05,10/2018, 
05,10/2019 - vzdělávací akce pro odborníky - viz bod          

1.3. 

 
A) KPK 
 

 
viz bod 1.3. 
 

 
viz bod 1.3. 

 
 
 
 

 

 

5. Přehled financování protidrogové politiky Krajem Vysočina 2010 - 2017 

oblast název zařízení dotace kraje 2010 dotace kraje 2013 dotace kraje 2015 dotace kraje 2017 
(ke dni 13.11.2017) 

Primární 
prevence 

Vrakbar (JI) 0 (dotace EU) 717 000 893 000 885 600 

CP OCHTR (TR) 0 (dotace EU) 258 000 410 000 430 800 

CP OCHZR (ZR) 0 (dotace EU) 282 000 491 000 534 000 

Spektrum (ZR) 0 (dotace EU) 276 000 593 000 520 800 

Střed, z.ú. (TR) 0 468 000 453 000 445 200 

Portimo, o.p.s. (Nové 
Město n.M) 

0 108 000 160 000 
183 600 

celkem 0 2 109 000 3 000 000 3 000 000 

Minimalizace 
škod 

Centrum U Větrníku (JI) 882 100 839 000 858 600 905 000 

K-centrum Noe (TR) 509 100 419 000 476 200 301 000 
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Kontaktní centrum 
Spektrum (ZR) 

335 200 381 000 623 400 
237 000 

celkem 1 726 400 1 639 000   1 958 200 1 443 000 

Léčba 
a resocializace 

Terapeutická komunita 
Sejřek 

700 000 645 000 1 459 000 
1 600 000 

TK Circle of Life Koněšín 820 500 1 082 000 400 000 0 

Následná péče Jihlava 0 0 200 000 239 000 

Doléčovací centrum 
Třebíč 

0 0 0 
167 000 

celkem 1 520 500 1 727 000 2 059 000 2 006 000 

Koordinace 
a financování 

celkem  20 000 20 000 20 000 
20 000 

Celkem 3 266 900 5 495 000 7 037 200 6 469 000 

 

 

 

 

 

6. Finanční zajištění Akčního plánu v letech 2018 – 2019 

Aktivita 
Předpokládané náklady 

kraje v r. 2018 v Kč 
Návrh OSV na rozpočtové 

krytí v r. 2018 v Kč 
Předpokládané náklady 

kraje v r. 2019 v Kč 
Návrh OSV na rozpočtové 

krytí v r. 2019 v Kč 

1.1. 0 0 0 0 

1.2. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

1.3. 50 000 50 000 50 000 50 000 

1.4. 0 0 0 0 

1.5. 0 0 0 0 

1.6. 0 0 0 0 

1.7. 0 0 0 0 
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1.8. 0 0 0 0 

2.1. 0 0 0 0 

2.2. 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

2.3. 0 0 0 0 

2.4. 0 0 0 0 

3.1. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

3.2. 0 0 0 0 

3.3. 0 0 0 0 

3.4. 0 0 0 0 

3.5. 0 0 0 0 

3.6. 0 0 0 0 

4.1. 0 0 0 0 

4.2. 0 0 0 0 

4.3. 0 0 0 0 

4.4. 0 0 0 0 

4.5. 0 0 0 0 

Celkem 6 850 000 6 850 000  6 850 000 6 850 000 

 

 


